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EDITORIAL
No passado dia 18 de fevereiro foi inaugurada pelo Sr. Primeiro Ministro António Costa,  
a fábrica da Sakthi, uma fundição para fabrico de peças para automóveis das principais 

marcas a nível mundial – Peugeot, Volkswagen, Mercedes, etc. A obra tinha tido o seu 
arranque em abril de 2016 e com um prazo de 10 meses. A nossa empresa conseguiu cumprir 
todos os prazos – parcelares e finais. Em paralelo com os nossos trabalhos desenrolaram-se 

outros importantes trabalhos, tais como toda a linha de fornos de fundição, de moldagem, 
de arrefecimento, com intervenção de empresas alemãs, dinamarquesas e espanholas.

O projeto previa o arranque industrial a partir de 1 de março de 
2017, numa escala muito assinalável, o que se viabilizou.

Para cumprir este planeamento, foram adotados métodos inovadores de controlo  
e planeamento, utilizando tecnologias “Lean”, em particular a metodologia “Kaisen”. 

Nenhum prazo, e foram mais de dez, deixou de ser rigorosamente cumprido.

Não podemos deixar de manifestar o nosso orgulho em ter participado neste projeto arrojado 
altamente desafiador, da autoria do Arquiteto Alexandre Burmester, não apenas pelos 

prazos exigentes, como  pelo elevado nível de coordenação necessário entre as diferentes 
empreitadas a decorrer em simultâneo e envolvendo soluções tecnologicamente  inovadoras.

Tal foi possível pelo envolvimento de todos os colaboradores, muito 
em particular dos da Gabriel Couto, a quem agradecemos e que 

deram nota do seu elevado nível técnico e brio profissional.

Este caminho da procura de investimento privado em substituição da obra pública, face 
à escassez desta e, muito em particular, da obra pública qualificada, tem sido o caminho 

que resolutamente a nossa empresa tem vindo a desbravar nos últimos anos.

Para além do Centro Comercial Mar Shopping, no Algarve, que estamos a desenvolver 
e cuja inauguração se prevê para o próximo mês de Abril, temos em desenvolvimento 
três hotéis, no Porto e em Lisboa, continuamos a desenvolver trabalhos de ampliação 

na unidade da Mabor Continental e da Embraer, em Évora, a construir duas plataformas 
logísticas em Matosinhos, para a Luís Simões e para a Torrestir, o Hospital da Parede 

para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e outros projetos de menor dimensão.

Procurar no exterior, volume e margens que hoje no mercado nacional não 
é fácil de obter e criar sustentabilidade para o futuro, tem sido também um 
dos vetores da nossa estratégia nos últimos anos. Em 2017 pensamos que 

cerca de 65% dos nossos negócios serão executados já no exterior.

Nos dois primeiros meses deste ano foram-nos já contratadas duas novas obras, uma no 
Senegal e outra na Zâmbia (neste país será a segunda obra em execução em simultâneo com 

a anteriormente adjudicada). Recebemos no final de fevereiro a notificação de adjudicação 
de dois importantes projetos nas Honduras, no montante de 85 milhões de dólares, projetos 

financiados pela União Europeia, sendo os nossos primeiros projetos na América Latina. 
Pensamos ser possível a assinatura destes contratos na primeira quinzena de março. 
A confirmarem-se estes contratos, a nossa atividade abrangerá Cabo Verde, Senegal, 
Angola, Moçambique, Suazilândia e Zâmbia, bem como as Honduras. Em todos estes 

países estaremos a desenvolver projetos financiados por entidades multilaterais – União 
Europeia, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, MCA-Millennium Chalenge 

Account (USA), bem como em Angola para entidades privadas da maior credibilidade.

Este será o caminho que procuramos percorrer, com coragem e muita 
ponderação, consolidando a empresa para os próximos anos.
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CONSTRUÇÃO EM ÁGUEDA DA FÁBRICA SAKTHI EM TEMPO RECORDE

Concluiu-se em 10 meses a construção da nova fábrica 
da multinacional Sakthi, facto que foi salientado tanto 
pelo Dono da Obra, como pelo Primeiro-ministro, António 
Costa, na cerimónia de inauguração, que decorreu a 18 
de fevereiro de 2017, nas novas instalações, no Parque 
Empresarial do Casarão, em Águeda.

Este foi, de resto, mais um desafio alcançado num prazo 
extremamente exigente, tendo em conta que a obra foi 
concluída no prazo estabelecido (300 dias), consolidando 
o conhecimento e a experiência da Gabriel Couto na 
área da construção de grandes polos industriais.

O êxito alcançado no cumprimento de todas as exigências 
da obra deve-se a vários fatores, destacando, desde logo, 
a existência, nos quadros da empresa, de equipas técnicas 
altamente especializadas e qualificadas, experientes e 
habituadas a projetos de elevada exigência e dimensão, bem 
como a vantagem de possuir muito equipamento próprio, o 
que permite uma mobilização muito rápida numa fase inicial, 
que em obras de curta duração é um fator muito importante. 

Esta nova unidade fabril irá ser um pólo dinamizador da 
região, começando desde logo com a criação de muitas 

dezenas de postos de trabalho diretos e indiretos. A Sakthi 
Portugal construiu esta fábrica para a produção  

É OBRA...

Inauguração
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de componentes de segurança crítica, nomeadamente  
para sistemas de travagem, transmissão, suspensão  
e motor, em ferro nodular, para o setor automóvel.
A nave industrial foi concebida como uma estrutura 
porticada que se desenvolve em planta, num retângulo 
de 260X75 m2, em que os pórticos estão espaçados de 
10 metros, com entrada de luz natural a cada 20 metros, 
que corresponde à distância entre pórticos principais.

A gestão e planeamento da obra, com a cuidadosa preparação 
e articulação dos diversos projetos, assumiram uma 
grande relevância, dado o curto prazo de execução. Os 
trabalhos de betão armado decorreram em paralelo com a 
preparação e fabricação, quer da estrutura metálica, quer 
das estruturas e elementos referentes à chapa estrutural.

Os grandes números da obra, tais como os mais de 
1.500 m de estruturas metálicas, os 21.964 m3 de betão 
armado, as 1.416 toneladas de ferro, os 12.422m2 
cobertos de misturas betuminosas ou mesmo os quase 
100 Km de cabos e condutores, revelam bem a rigorosa 
metodologia adotada na obra para se conseguirem 
cumprir na íntegra os prazos do contrato.

Foi utilizado o método BIM (Building Information Modeling), 
modelo de informação da construção assente num 

conjunto de informações geradas e mantidas durante todo 
o ciclo de vida do edifício, em tempo real, bem como na 
quantificação de todo o processo e respetiva orçamentação.

Equipa de Direcção Técnica
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COMPLEXO LOGÍSTICO PARA A APDL

A GABRIEL COUTO iniciou em Agosto de 2016 a 
construção de um complexo logístico para a APDL - 
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do 
Castelo. A empreitada está a ser desenvolvida no lote 
13 do Polo 2 da Plataforma Logística de Leixões, com 
uma área de 18.145,00m2, e foi adjudicada pelo valor de 
4.200.000,00€, num prazo de 240 dias de calendário.

O Armazém do Lote 13 com uma área de implantação com 
cerca de 8.100.00 m2 e um pé-direito livre de 12.00 metros, 
inclui um “Edifício Social” com 705m2, desenvolvido em 
dois pisos, para instalação dos serviços administrativos, 
sociais e áreas técnicas de apoio operacional, bem 
como um “Edifício de Gabinetes” com 192m2, localizado 
sobre cais de carga e descarga, com vista para o 
exterior, também para uso de finalidade operacional. 

O Armazém será provido de 19 cais para carga/ 
descarga de mercadorias, com rampas niveladoras  
de 3 tipologias diferentes (veículos ligeiros, contentores  
e semirreboques), de funcionamento sincronizado com 
portões seccionais e foles de estanqueidade,  

e contará ainda com uma área delimitada, munida de 
meios de elevação próprios para cargas e descargas 
de semirreboques diretamente no interior. A 
construção engloba ainda a execução das Circulações 
e Arranjos Exteriores, que inclui a pavimentação 
dos arruamentos periféricos e plataformas de 
aparcamento de veículos pesados, ligeiros e contentores, 
zonas de acostagem aos cais de carga/descarga 
e áreas técnicas para instalação de um Posto de 
Transformação e Grupo gerador de Emergência.

Mais um desafio a ser alcançado num prazo exigente, 
para um dos maiores grupos logísticos portugueses, 
a “Luís Simões”, consolidando o conhecimento e a 
experiência da GABRIEL COUTO na área da construção 
de unidades industriais e entrepostos logísticos 
que, certamente, será conseguido com sucesso.

É OBRA...
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É OBRA...

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E PARQUES DE ESTACIONAMENTO  

DO IKEA EM LOULÉ

Com a estrutura de betão principal já concluída e as 
alvenarias em execução, de acordo com o planeamento, 
está previsto concluir os corpos A,B, D e E até fim 
de fevereiro e o corpo C até meio de março.

As redes enterradas seguem a bom ritmo e foram 
reforçados os meios afetos à estrutura metálica e de 
colocação de chapa de cobertura, bem como às alvenarias.

O consórcio continua a cumprir os prazos previstos no 
planeamento atual, dotando a empreitada de todos os 
equipamentos e mão-de-obra necessários, para fazer 
face, tanto aos trabalhos de contrato como aos vários 
trabalhos a mais e outras alterações, indo de encontro 
às solicitações do Dono de Obra e Fiscalização.

Mais um desafio para a Gabriel Couto, com os 
trabalhos a prosseguirem a bom ritmo e a conclusão 
prevista para maio do corrente ano, apesar da 
elevada complexidade e dimensão da obra.

É OBRA...
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É OBRA...

2ª FASE DA MONTAGEM DO E2 – CONSTRUÇÃO CIVIL E ESPECIALIDADES
 
A Gabriel Couto está a executar a Empreitada 
para execução da 2ª FASE DA MONTAGEM DO E2 
– Construção Civil e Especialidades, em Évora que 
lhe foi adjudicada pela Embraer Portugal SGPS.

A obra tem como finalidade a ampliação da fábrica 
de Estruturas Metálicas para instalação de novos 
equipamentos, com vista à construção de novas 
peças para o avião da Embraer denominado E2
Nesta fase estão em execução os trabalhos 
finais de arranjos exteriores e acabamentos, 
afinações e ensaios das várias especialidades, 
tendo já sido concluído todos os trabalhos.

As principais características desta empreitada foram  
a execução de pilares e vigas para aplicação da  
estrutura metálica da fábrica, ampliação das redes 
elétricas, de ar comprimido, reforço da ventilação na  
zona da fábrica e da ampliação, reforço do sistema de 
AVAC com a instalação de 3 novas máquinas roof-top’s  
e respetiva rede de condutas com 1450 mm de diâmetro. 
As redes de incêndio e de drenagem de águas pluviais 
também foram ampliadas, assim como a reposição  
e alteração de diversas infraestruturas existentes.
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PLATAFORMA LOGÍSTICA PARA A TORRESTIR EM MATOSINHOS

Foi adjudicada à GABRIEL COUTO, pela Torrestir – 
Transportes Nacionais e Internacionais, S. A., em 20 
de setembro de 2016, a construção de uma plataforma 
logística em Perafita, Matosinhos, com 330 dias de prazo 
de execução.

A obra tem como objetivo a construção de uma unidade 
de serviços de logística, composta por um corpo de 
manuseamento de mercadorias, um corpo de escritórios, 
uma oficina de manutenção e reparação de veículos, 
numa área de construção total de cerca de 8500m2, 
incluindo um posto de abastecimento próprio.

A empreitada abrange ainda a execução de vias de 
circulação internas, estacionamento com capacidade 
para 186 lugares de veículos pesados e 67 ligeiros, 
onde se salienta o volume considerável de trabalho 
de movimentação de solos e de infraestruturas, 
arranjos exteriores, zonas de acostagem a cais de 
carga e descarga, inserindo-se, no seu conjunto, 
numa área aproximada de 53.000m2.

Com esta empreitada consolida-se o conhecimento 
e já vasta experiência da GABRIEL COUTO na área 
da construção para operações de logística. 

É OBRA...
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É OBRA...

HOTEL VILA GALÉ SINTRA

Considerado como um dos maiores projetos hoteleiros 
previstos para 2017, o novo Hotel Vila Galé Sintra foi 
adjudicado à GABRIEL COUTO, empresa de referência 
na construção e reabilitação de empreendimentos 
para a indústria hoteleira e imobiliária. 

Com uma localização privilegiada na Várzea de Sintra, 
este novo empreendimento do Grupo Vila Galé vai 
diferenciar-se pelo seu conceito inovador na área da saúde, 
pensada para famílias, com uma forte componente de 
“wellness” e bem-estar, como massagens, tratamentos 
estéticos, nutrição e programas de educação alimentar. 

Num terreno com cerca de 80 mil metros quadrados, e 
uma área bruta de construção superior a 30 mil metros 
quadrados, este empreendimento engloba a construção de 
um hotel de quatro estrelas e dez blocos de apartamentos 
turísticos, envolvidos paisagisticamente por uma área 
verde com cerca de 62 mil metros quadrados.

Com 79 quartos e 109 apartamentos, área de 
convenções, espaço de SPA “Satsanga”, clube de 
crianças, piscina exterior para adultos e crianças, dois 
campos de ténis, um campo polidesportivo, “putting 
green”, entre outras zonas de estar e de lazer, tais 

como biblioteca, restaurantes e bares, o Hotel Vila 
Galé Sintra pretende ser um empreendimento turístico 
de referência na região de Sintra e Grande Lisboa.

No Espaço Saúde o projeto conta com diversos gabinetes 
polivalentes, gabinete para nutricionista, análises, 
geriatria, raio-X, psicologia, salas de relaxamento e um 
gabinete para clínica geral. A complementar esta área, 
existirá ainda um ginásio, SPA, salas de yoga, banho turco, 
terma romana, espaço de massagem e piscina interior.

Na sequência do dinamismo que se tem verificado nos 
últimos anos em Portugal ao nível da reabilitação e 
construção de novos empreendimentos turísticos, este 
projeto representa mais um desafio a ser alcançado 
num prazo muito exigente de 12 meses, consolidando o 
conhecimento e experiência do Grupo GABRIEL COUTO .

Num curto espaço de tempo, a GABRIEL COUTO é a 
responsável pela execução de vários projetos hoteleiros 
construídos no nosso País, o que demonstra bem a 
confiança que os investidores têm vindo a depositar 
nas competências da empresa, que se afirma hoje 
como uma das maiores e mais antigas (existe há 68 
anos) do setor da Construção Civil no nosso País.
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É OBRA...

REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS NA AUTO ESTRADA A24

Os trabalhos de reparação decorreram entre 
setembro e dezembro de 2016, tendo a obra sido 
adjudicada à Gabriel Couto pela NORSCUT – 
CONCESSIONÁRIA DE AUTO ESTRADAS, S.A. 

Foram trabalhos de grandes reparações do 
pavimento em misturas betuminosas, em camadas 
de ligação e desgaste em três lanços: 

(i) Grupo I (Lanço E): Chaves (fronteira) - Vila Pouca de Aguiar, 

(ii) Grupo III (Lanço C): IP4 – Régua

(iii) Grupo V (Lanço B): Bigorne - Castro Daire Norte

Foram também executadas de acordo com o 
previsto no projeto de execução todas as tarefas 
necessárias à correta e integral execução dos 
trabalhos de reabilitação dos pavimentos e marcação 
horizontal, nomeadamente a fresagem das camadas 
betuminosas existentes em 42.618 m2 e marcas 
rodoviárias longitudinais num total de 21.716 ml.

Mais uma obra de infraestruturas rodoviárias, terminada 
com sucesso, em que a Gabriel Couto é há muito 
reconhecida, quer pelos elevados padrões de exigência 

e qualidade na execução deste tipo de trabalhos, quer 
pela eficácia e competência das suas equipas.
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REABILITAÇÃO DO HOTEL DURIUS -A ARTE DE REVIVER A ARQUITETURA  
E DE COMO DAR UMA NOVA VIDA AOS EDIFÍCIOS ANTIGOS

A Gabriel Couto converte em unidade hoteleira 
um edifício no centro histórico do Porto com a 
sua reabilitação e ampliação, que dará lugar 
ao hotel Durius, de cinco estrelas.

Com uma localização privilegiada e vista magnífica 
sobre o rio Douro, este novo hotel estará vocacionado 
não só para o setor turístico, mas também para o setor 
“business” e para receber eventos de cariz empresarial.

Esta nova unidade hoteleira, situada na Rua da 
Restauração, albergará 47 unidades de alojamento 
distribuídas por quatro pisos. O hotel contará ainda 
com sala de terapias, SPA e espaços de eventos, 
que ficarão instalados no piso -1, enquanto o 
rés-do-chão estará reservado para a receção, 
lobby e bar, assim como para o restaurante.

No total, a área de construção ronda 
os 3.500 metros quadrados. 

Será preservada a traça original do edifico, a qual 
remonta à década de 50 e é da autoria do arquiteto 
Januário Godinho. Não obstante o respeito pelas 
linhas essenciais e características do edifício 
será acrescentado um Piso aos existentes.

Nos últimos anos têm sido vários os projetos de  
construção e reabilitação urbana executados pela  
Gabriel Couto, quer para o segmento hoteleiro, quer 
para o segmento imobiliário e residencial. Na sequência 
do “Prémio Construir” na área da Reabilitação na 
Construção no ano de 2014, e dos mais recentes projetos 
na área da reabilitação e requalificação urbanas, este 
empreendimento hoteleiro é mais um desafio e, uma  
vez mais, uma afirmação clara da Gabriel Couto 
como uma referência nacional e internacional 
na área da reabilitação urbana.

É OBRA...
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EXPANSÃO DO ARMAZÉM PARA A CONTINENTAL MABOR

A Gabriel Couto está a executar desde agosto de 2016 
mais uma obra para a multinacional alemã de pneus 
Continental Mabor com a ampliação do armazém 
de produto acabado, através da construção de duas 
naves pré-fabricadas de betão, com uma área total de 
implantação cerca de 7400 m2, alicerçadas em 280 estacas 
e com piso em laje estrutural de betão, acabamento 
afagado, preparadas desse modo para permitir a futura 
construção de cave destinada a parque de estacionamento.

Estão atualmente em curso os trabalhos de 
revestimentos de coberturas e fachadas, em painéis 
metálicos, e infraestruturas de drenagem pluvial da 
cobertura, a que se seguirão as instalações elétricas, 
de ventilação e controlo de fumos e de segurança 
passiva, com conclusão prevista para o mês de Março.

Todos os trabalhos estão a ser realizados com o armazém 
existente em pleno funcionamento, o que exige medidas 
de separação, de modo a minimizar as perturbações 
inerentes ao processo de funcionamento das obras.

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO BREATH SPORT FITNESS, NO PARQUE DA CIDADE DO PORTO

A Gabriel Couto concluiu para a UNIVIP, Fitness 
Lda a Empreitada de Construção do Ginásio Os 
Navegantes, com vista para o Parque da Cidade, 
inserido na Vila Desportiva do Sport Club do Porto.

Trata-se de um ginásio com dois andares, dotado 
de sauna e banho turco, ampla sala de ginásio, 
onde está inserida uma sala de musculação, zonas 
envidraçadas com vista para o Parque da Cidade, quatro 
estúdios para aulas de grupo, dois estúdios apenas 
para crianças, espaço com bicicletas destinadas ao 
treino outdoor, e paddle’s na envolvente exterior.

Além da sua localização privilegiada, o Ginásio 
Breath Sport Fitness que abriu ao público no passado 
dia 31 de outubro de 2016, com porta de acesso 
direto para o Parque, permite treinar também nas 
áreas exteriores, em pleno Parque da Cidade. 

Com esta reabilitação, a Gabriel Couto concretizou 
com sucesso mais um projeto no setor privado, 
onde tem vindo a reforçar a sua atividade.

É OBRA...
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INTERNACIONAL - a construir o futuro em África

GABRIEL COUTO CONSTROI 
“CASA PARA TODOS” EM CABO VERDE

O Governo da República de Cabo Verde, através do 
Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento 
do Território (MAHOT), adjudicou à GABRIEL COUTO 
o projeto «Casa para Todos-Praia 10», situado em 
Palmarejo Grande, cidade da Praia, ilha de Santiago.

Com o objetivo de promover a habitação social em  
todo o país foram adotadas uma série de medidas  
e estratégias, incluindo a negociação de uma linha  
de crédito junto do Governo Português para 
garantir a concretização deste projeto, cujo 
valor total ronda os 14 milhões de euros.

O «Casa para Todos» consiste na construção de  
390 habitações, de 24 espaços comerciais 
e de infraestruturas complementares, da 
responsabilidade da GABRIEL COUTO.

Este é mais um desafio para a empresa, agora na 
fase de conclusão dos trabalhos, planeando-se já a 
participação em outros concursos, públicos ou privados, 
que venham a surgir neste país africano, procurando 
assim reforçar a sua carteira de obras além-fronteiras. 
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INTERNACIONAL - a construir o futuro em África

GABRIEL COUTO REABILITA SISTEMA  
DE DRENAGEM NA ZÂMBIA

A empreitada “Mazyopa Drainage Project” em Lusaka,  
visa a reabilitação do Sistema de Drenagem em Mazyopa, 
numa extensão de cerca de 2,6 Km, projeto esse integrado 
no Sistema de Abastecimento de Água, Drenagem  
e Saneamento da cidade de Lusaka, a um custo de  
US$ 17,2 milhões, dos US$ 355 milhões do total  
investido pela Lusaka Water Supply, Sanitation and 
Drainage (LWSSD), empresa pública de abastecimento  
de água, saneamento e drenagem de Lusaka, 
financiadas pelo governo dos EUA através do 
Millennium Challenge Corporation (MCC)em 
parceria com o governo da República da Zâmbia.

Mazyopa é uma linha de água natural, para onde as 
águas pluviais das descargas do sistema de drenagem 
confluem. A finalidade deste projeto é melhorar o 
sistema de drenagem existente, incrementando o eficaz 
escoamento de águas pluviais em período de chuvas 
intensas e/ou tempestades para o emissário, a fim de 
evitar as cíclicas cheias que afetam a população.

O canal de drenagem serpenteia por cerca de 2.400m 
ao longo de uma área de casas informais na margem 
ocidental, onde se situa o povoado de Mazyopa e 
por uma área de casas inseridas em lotes murados 
com 140m de frente na margem ocidental.

 No final do canal, já concluído em cerca de 50%,  
é proposta a construção de uma estrutura para fazer  
a recolha de todo o lixo e madeiras que sejam arrastados  
pela corrente e ao mesmo tempo servir de estrutura  
de dissipação de energia, a par de outras duas que se 
realizarão ao longo do canal, a montante deste ponto. Para 
serviço da população local, estão previstas a construção de 
duas pontes pedonais que atravessarão o canal, bem como 
a reabilitação de uma existente ponte pedonal suspensa.

Em termos de quantidades globais de trabalhos 
referem-se as das principais atividades, movimentos 
de terras: 90.000 m3; fabrico, fornecimento e aplicação 
de betão: 15.700 m3, corte e moldagem de aço em 
varão A500NR: 15.000 ton; e cofragem: 45.000 m2.
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PROJETO RODOVIÁRIO DE 
ELEVADO VALOR ESTRATÉGICO 
PARA MOÇAMBIQUE

Contract for the Upgrading of the N13 Road  
Between Nampula and Cuamba in Moçambique  
- A Beneficiação da N13 entre Nampula  
e Cuamba, numa extensão de 113,6 Km´s

No final do ano foram abertos 55 Km´s ao 
trânsito, que corresponde a metade do Projeto, 
facto que reflete o sucesso deste projeto, 
apesar de situado numa zona geográfica 
remota no interior de Moçambique.

O objetivo é a ligação do interior Norte de 
Moçambique e dos Países vizinhos (Malawi  
e Zâmbia) ao estratégico porto de águas  
profundas de Nacala, sendo a sua conclusão  
uma forte aposta do atual Governo  
de Moçambique. 

Mais um grande desafio em que a Gabriel 
Couto Moçambique está totalmente 
empenhada para seu sucesso pleno.

Numa abordagem geral a obra implica na totalidade 
cerca de 2,2 milhões de m3 de movimentação 
de solos, na linha e em empréstimos. Em 
termos de produção de agregados britados, 
efetuada nas unidades instaladas na zona do 
Lúrio, será produzido um total de 190.000 m3 
de ABGE, 20.000 m3 de Rachão e 25.000 m3 de 
britas para o pavimento. Para o Solocimento 
serão necessárias cerca de 15.000 toneladas de 
cimento, para além dos solos selecionados. 

PROJETO DE REABILITAÇÃO 
DA ESTRADA N211 ENTRE 
CANIÇADO E CHICUALACUALA 

A obra insere-se no âmbito do projeto de beneficiação 
da Estrada N221, em execução entre Caniçado e 
Chicualacuala, na Província de Gaza. A fase atual 
consiste na conclusão de cerca de 40 Km de Estrada 
referente ao Lote II, tendo sido já concluída e aberta 
ao trânsito, no final de 2015, a totalidade do Lote I, 
na extensão de 115 km e cerca de 70 km do Lote II.

A N211 é uma das principais vias de comunicação 
na parte norte da província de Gaza, liga os distritos 
de Guijá e Chicualacuala, atravessando os pontos 
administrativos de Mabalane, Combomune e Mapai 
e faz a ligação ao Zimbabwe através da fronteira 
de Chicualacuala (ex. Vila Eduardo Mondlane).

INTERNACIONAL › A Construir o Futuro em África

Relativamente à drenagem estão previstas 184 PH´s 
circulares e em secção quadrangular. Todas estas 
peças são executadas “in-situ”, recorrendo à Central 
de Betão da própria empresa, instalada em obra. 
Estão ainda incluídas 3 Pontes, tendo a maior delas 
uma extensão aproximada de 100 metros lineares.
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INTERNACIONAL › A Construir o Futuro em África

A construção da Estrada visa a diminuição 
das assimetrias a nível de desenvolvimento 
entre a região norte de Gaza e a Província de 
Maputo, para além de permitir o escoamento 
rápido das enormes potencialidades agrícolas 
existentes na zona norte de Gaza.

Para além de ligar o Zimbabwe, a rota de 
Chicualacuala é uma alternativa à N1 para a ligação 
com o norte de Moçambique, sendo muito usada 
também como ponto de entrada para Pafuri ou para 
o Kruger Park, na República da África do Sul.

Neste tipo de obra, remotamente localizadas, tanto 
os custos como os tempos gastos nos processos 
requerem de um modo particular o controlo 
sistemático e contínuo. para se assegurar a 
otimização de recursos e agilização de processos. Só 
assim é possível garantir o desempenho da qualidade 
e do nível de controlo dos equipamentos, que são 
determinantes para o sucesso e eficácia dos projetos.

A Gabriel Couto Moçambique, ciente da importância 
dos recursos humanos e do recrutamento, 
seleção e formação dos operadores, que 

assumem aqui também um papel fundamental 
para a boa utilização e desempenho do 
equipamento, tem-lhes prestado a maior 
atenção, em que a formação é fundamentalmente 
prestada em contexto real de trabalho.

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO EM DAKAR, SENEGAL

Foi adjudicada à Gabriel Couto uma empreitada de 
Reabilitação das Vias Adjacentes à Estrada de Niayes, 
em Dakar, Senegal. A empreitada de cerca de 8.000.000 
€ engloba a reabilitação e beneficiação de cerca de 
15,5 Km de vias urbanas num prazo de 24 meses.

A empresa decidiu entrar e adaptar as suas 
estratégias de entrada neste novo mercado 
geográfico, concentrando esforços para mais uma 
vez empreender com sucesso os novos desafios. 

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

ASSINATURA DO CONTRATO PARA 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO NA CIDADE DE LUSAKA

A Gabriel Couto Zambia assinou um contrato com a Lusaka 
Water and Sewerage Company (LWSC) para a execução 
do projeto, que se insere no Programa de Saneamento 
de Lusaka e será implementado ao longo de um ano.

O projeto tem como principal objetivo a reabilitação 
e expansão do sistema de drenagem existente.

O presente contrato corresponde à expansão da 
rede de drenagem em EMMASDALE & CHAISA 
(CSE 08) e Beneficiação da Rede de Drenagem em 
NGWERE WESTERN (CSU-05), em Lusaka. 

Atualmente a Gabriel Couto está a desenvolver 
o projeto de Mazyopa Drainage, a jusante do 
presente projeto agora adjudicado.

O mercado da Zâmbia era até há cerca de dois 
anos, um mercado novo para a empresa, estando já 

assinado um segundo contrato na mesma cidade, 
onde certamente as dificuldades serão inferiores 
às tidas no inicio do primeiro projeto. Existem já, 
devidamente montadas e em perfeitas condições, 
instalações sociais e industriais que serão certamente 
uma mais valia para o presente projeto e futuros. 

GABRIEL COUTO FINALIZA OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CONVENTO DO CARMO,  
EM TORRES NOVAS
A empreitada visou a recuperação do antigo edifício, 
onde antes funcionou o hospital, para no futuro 
albergar serviços camarários, bem como a construção 
de um edifício novo para implementação de serviços 
da Câmara e de apoio a novas empresas.

A obra adjudicada inclui a execução de uma cobertura 
nova no edificio do convento, de todos os acabamentos 
de arquitetura, quer no interior como no exterior 
do edificio novo e convento, bem como dos arranjos 
exteriores de toda a obra, incluindo o antigo claustro.

Sendo o convento um edifício histórico do século XVI,  
o projeto conseguiu manter a sua identidade especifica  
e salvaguardar a integridade patrimonial, com a  
construção do novo edifício de cerca de 8.000,00m2  
de área coberta.

Atualmente está em fase de ensaios finais de 
eletricidade e Avac, com os restantes trabalhos de 
acabamentos e outras especialidades já concluídos.



19

MERCADO DA CONSTRUÇÃO NA AMÉRICA LATINA E EM ÁFRICA

A Gabriel Couto, participou em conferência sobre o 
Mercado da Construção na América Latina e em África, 
promovida pela Associação dos Industriais da Construção 
Civil e Obras Públicas (AICCOPN) em Janeiro de 2017, 
com a presença de Tiago Couto e de Álvaro Costa.

A sessão de trabalhos encerrou com uma mesa 
redonda de debate moderada por Artur Varum, 
Coordenador da Rede de Conselheiros da AICCOPN 
para a Internacionalização da Construção Portuguesa, 
em que participou Tiago Couto, pela Gabriel Couto.

Álvaro Costa apresentou, no painel, a estratégia de 
internacionalização da empresa, que tem vindo a ser 
seguida nestes anos de expansão para a área internacional.

Atualmente, a atividade internacional das construtoras 
portuguesas é determinante para a sua sobrevivência, 

devido à crise que afeta todo o país,  
e mais especificamente o mercado da construção. 

Como grandes desafios e dificuldades inerentes  
a estes projetos, são de primordial importância o 
financiamento dos projetos e as exigências de uma 
forte capacidade financeira, a gestão dos recursos 
humanos e dos equipamentos com toda a problemática 
da logística operacional eles associadas.

Um outro aspeto muito importante a considerar  
são as parcerias locais. É determinante no processo  
de internacionalização definir o modo como se  
processa a entrada nestes mercados internacionais,  
as características das parcerias, bem como dos  
critérios de seleção, dos riscos e dos fatores  
de sucesso que influenciam a gestão destas  
mesmas parcerias.

NOTÍCIAS

ESTÁ CONCLUIDA EMPREITADA DE 
AMPLIAÇÃO FABRIL PARA A EMPRESA 
VIEIRA DE CASTRO

A Gabriel Couto, conclui empreitada de Ampliação 
Fabril para a empresa “Vieira de Castro - Produtos 
Alimentares”, localizada em Vila Nova de Famalicão.

Com estrutura pré-fabricada de betão armado e 
revestimentos exteriores com painéis de fachada 
pré-fabricados. a obra foi sem dúvida um desafio, 
dada a conjugação exigida dos trabalhos com o 
funcionamento da unidade fabril em operação.
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NOTÍCIAS

CONCLUÍDA A REMODELAÇÃO DA ESCOLA FREI GONÇALO AZEVEDO

O projeto de recuperação surge face às novas 
exigências de conforto e de disponibilidade de 
serviços requeridos atualmente para um bom 
funcionamento de qualquer estabelecimento escolar.

Assim, a intervenção caracterizou-se por uma parte de 
construção nova e pela remodelação das instalações 
existentes, ao nível do seu reordenamento, beneficiação 
dos revestimentos interiores, pontual intervenção 
na superestrutura, remodelação integral das infra-
estruturas elétricas, telecomunicações, águas e esgotos 
e execução de arranjos exteriores e áreas desportivas.

Num prazo de execução de nove meses e por um valor 
de contrato de 4,9 milhões de Euros, procedeu-se à 

remodelação de 5700 m2 de área, arranjos exteriores 
em 10.100 m2, construção do novo edifício em 8.300m2, 
com uma área para desporto coberto de 1.600 m2 e 
zonas de circulação não encerradas de 300 m2. 

No final a Escola Frei Gonçalo de Azevedo ficou 
apetrechada de um conjunto de espaços diversos que 
englobam espaços de ensino, biblioteca escolar, espaços 
sociais e de convívio, espaços de apoio sócio-educativo, 
espaços de direção, administração e gestão, espaços de 
apoio geral e instalações para educação física e desporto, 
geradores de um potencial de ensino de qualidade, aos 
quais a Gabriel Couto se orgulha de estar associada.

CONCLUÍDAS AS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA D. DINIS
A obra revestiu-se de elevada complexidade dado o 
faseamento construtivo imposto com a necessária 
integração entre as áreas reabilitadas e as edificadas 
de raiz, de 6.300 m2 e 2.600 m2 respetivamente.

“A comunidade educativa e o Município de Santo Tirso 
deixam-me claramente satisfeitos”. Palavras de elogio do 
ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, marcaram 
a cerimónia de inauguração a 3 de outubro de 2016.

A Escola conta agora com novos blocos, que incluem 
laboratórios de química, física e biologia, salas de aula 
específicas para a área das artes, uma biblioteca e um 
pavilhão desportivo renovados. Uma infraestrutura 
em plena harmonia com o espaço verde exterior, que 
terá acesso direto ao futuro Parque de Geão. *

*Fonte www.cm-stirso.pt/
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Após a construção do trecho experimental, e assegurando 
o período de cura, foram realizados ensaios de controlo 
de qualidade “in situ” e em laboratório, nomeadamente:

• Ensaio de compressão uniaxial em amostras 
recolhidas aos 7, 28 e 90 dias de idade (3 
amostras por secção e por idade);

• Ensaios de ultrassons a partir dos 7 dias de idade 
(3 amostras por secção), até aos 90 dias de idade; 

• Ensaios de carga em placa e/ou de capacidade de carga 
(FWD) aos 28 e 90 dias de idade em todas as secções;

• CBR in situ aos 28 e 90 dias de idade em  
todas as secções.

Atualmente está em curso a análise e compilação 
dos resultados dos ensaios obtidos, para 
avaliação do desempenho das soluções.

I&D › Investigação e Desenvolvimento

I&D - INOVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO FERROVIÁRIA

No dia 30 de novembro de 2016, no âmbito do projeto 
de investigação “Inovação na Construção Ferroviária 
– Desenvolvimento de ligantes para melhoramento 
de solos através da ativação alcalina de resíduos“, a 
Gabriel Couto, em parceria com a Vias y Construcciones, 
Electrén e Universidade do Minho, concretizaram a 
realização de trecho experimental para implementar e 
avaliar o desempenho “in situ” de um solo melhorado 
através da adição de resíduos ativados alcalinamente. O 
objetivo é a viabilização de soluções alternativas para a 
estabilização de solos em obras geotécnicas relacionadas 
com a construção de ferrovias, nomeadamente as 
bases da via e os aterros de ligação em terrapleno. As 
técnicas em estudo no âmbito deste projeto, poderão ser 
aplicadas também no melhoramento de solos no contexto 
de outras obras geotécnicas, como por exemplo, as 
associadas à construção de infraestruturas rodoviárias.

O trecho experimental foi construído no distrito do Porto, 
em Santo Tirso, no estaleiro da central de produção de 
misturas betuminosas da Gabriel Couto e foi dividido 
em 5 secções, cada uma das quais constituída por solo 
tratado através da adição dos seguintes materiais: 

Secção 1: Mistura de solo com adição de cal

Secção 2: Mistura de solo com adição de cimento; 

Secção 3: Mistura de solo com adição de cinzas 
volantes ativadas alcalinamente com um composto 
de hidróxido de sódio e silicato de sódio;

Secção 4: Mistura de solo com adição de cinzas volantes 
ativadas alcalinamente com hidróxido de sódio; 

Secção 5: Mistura de solo com adição de cinzas 
volantes ativadas com solução de limpeza 
(resíduo da industria do alumínio).

Numa fase anterior à construção do trecho, procedeu-se 
à caracterização do solo existente no local, através  
da recolha de amostras de solo nas diferentes secções  
e através da realização dos ensaios de capacidade  
de carga com o defletómetro de impacto (Falling  
Weight Deflectometer, FWD) e gamadensímetro. 
Realizaram-se também ensaios para controlo de teores 
em água e baridades “in situ” imediatamente  
antes de se dar início ao processo construtivo  
propriamente dito.

A aplicação e compactação das misturas em obra 
foram realizadas com os seguintes equipamentos: 
Espalhadora (1); Recicladora (2); Cilindros de 
compactação (3) e (5); Motoniveladora (4).
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I&D › Investigação e Desenvolvimento

1º CONGRESSO PORTUGUÊS DE 
BUILDING INFORMATION MODELLING 
A Gabriel Couto esteve presente, em novembro de 2016, 
no 1º Congresso Português de Building Information 
Modelling (BIM), com dissertação sobre as vantagens 
da implementação das metodologias BIM no setor da 
construção. (Coelho, D., Couto, J.P., Leitão, D., Morgado, J.)

Com a utilização do BIM 4D e 5D enquanto metodologia 
avançada para o planeamento, preparação e monitorização 
de obras esta metodologia promove novos processos de 
controlo e de gestão de toda a informação entre as diversas 
especialidades do projeto, bem como de todos os seus 
intervenientes. Para além disso, permite a obtenção das 
medições e a criação de peças desenhadas, com a deteção 
de conflitos entre as diferentes especialidades. Ao longo 
da execução do projeto é feito o levantamento contínuo e 
sistemático dos trabalhos, por forma a perceber a evolução 
que a obra vai tendo ao longo do período de execução, 
e compará-la com o plano inicialmente estabelecido. 

A Gabriel Couto, no âmbito do seu projeto de 
responsabilidade social tomou, ao longo da sua ainda 
curta estadia na Zâmbia, um conjunto de iniciativas 
junto da população da Zâmbia e com um maior enfoque 
na comunidade de Mazyopa, Lusaka, onde se encontra 
atualmente a construir um canal de drenagem de águas.

Em 2016 houve iniciativas de apoio à escola local, 
com o fornecimento gratuito de material escolar, de 
medicamentos e ações de apoio médico, nomeadamente 
análises ao HIV, malária e primeiros socorros.

No final do ano foi organizada uma pequena cerimónia  
de Natal que contou com a presença do Sr. Cônsul 
honorário de Portugal na Zâmbia, Sr Eurico Marques, 
o Sr. Choolwe C Haamukwanza e a Sra Gretchen 
K. Goodhart da MCC ( Millennium Challenge 

Corporation) e o Sr. John Kunda da MCA (Millennium 
Challenge Account), em que foram distribuídos 
150 sacos de farinha de 25 kg/ cada, pelas famílias 
mais carenciadas da comunidade da Mazyopa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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OBRAS ADJUDICADAS

Construção do Hotel Moov Porto 
Salvo, Concelho de Oeiras

Local Porto Salvo, Oeiras

Cliente Endutex - Hoteis 
Sociedade Unipessoal 

Prazo 10 meses

Mazyopa Drainage Project - Lusaka, Zâmbia

Local Zâmbia

Valor US 17.200.000

Cliente
Lusaka Water Supply, 
Sanitation and 
Darinage (LWSSD)

Sewer Network Expansion in Emmasdale and Sewer 
Network Upgrade of Ngwerere Western Interceptor 

Local Zâmbia

Valor US 4.903.651,51

Cliente Lusaka Water and 
Sewerage Company Limited

OBRAS ADJUDICADAS

Empreitada de Reabilitação das Vias 
Adjacentes à Estrada de Niayes 

Local Dakar - Senegal

Valor 5.155.169.038 F CFA TTC

Cliente
Agerout Senegal - 
Agence des Travaux et 
Gestion des Routes

Prazo 24 meses

Reabilitação da Estrada Nacional EN-120, Troço: 
M´Banza Congo / Madimba / Lucunga, com 
Extensão de 111 Km na Província do Zaire

Local Angola

Valor US 9.189.597,65

Cliente Tea - Terraplanagem e 
Estradas de Angola

Prazo 4 meses

ADJUDICAÇÕES


