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No início do ano de 2020 é altura de fazer 
balanços, de analisar a atividade do ano 
anterior e de perspetivar o ano corrente. As 
expectativas criadas para 2019 cumpriram-se na 
sua esmagadora maioria. A empresa atingiu o 
volume de negócios mais elevado de sempre de 
cerca de 125 M€.

Em Portugal assinaram-se dois contratos com 
o grupo Sana, consolidando a penetração no 
mercado da construção hoteleira, e um outro 
para construção de um grande complexo 
hoteleiro e habitacional de elevada qualidade  no 
resort da Quinta da Ombria no Algarve. O foco 
principal no mercado nacional será continuar 
a manter uma presença forte no mercado da 
construção hoteleira e residencial de luxo bem 
como entrar numa das grandes obras públicas 
do sector ferroviário.

Na América Central concluiram-se  com êxito as 
empreitadas das Honduras que representaram o 
maior contrato que a empresa teve até à data, no 
montante de cerca de 90 milhões de dólares. Já 
no final de 2019 foi adjudicado em El Salvador, 
na América Central, um projeto de cerca de 
13 M€, consolidando-se a presença da Gabriel 
Couto nesse triângulo Honduras-Nicaragua-El 
Salvador.

Em África definiu-se Moçambique como o 
mercado principal, à semelhança do que tem 
acontecido nos últimos anos. Conseguiu-se 
fechar o primeiro grande projeto de oil&gas com 
contrato no norte de  Moçambique, província 
de Afungi. Neste projeto há ainda por executar 
cerca de 60 milhões de dólares americanos de 
trabalhos, com a convicção de que até meados 
do corrente ano esta carteira de encomendas se 
conseguirá alargar para cerca de 100 milhões  
de dólares americanos. Tudo isto representa 
o esforço, competência e empenho da direção 
técnica, bem como de todos os colaboradores 

EDITORIAL

da Gabriel Couto, com a conclusão, no final do 
mês de Janeiro, da primeira fase do aeroporto 
de Afungi no montante de cerca de 43 milhões 
de dólares de trabalhos executados num curto  
prazo 13,5 meses.

Para o ano de 2020 estima-se um crescimento 
do volume de negócios de cerca de 16% em 
relação ao ano anterior, pensando fechar o 
ano com volume de vendas  na ordem de 145 
M€, sendo 50% em Portugal e 50% no exterior, 
com este repartido em 70% em África e 30% na 
América Central.



OBRA

| A GABRIEL COUTO ESTÁ A CONSTRUIR O HOTEL 
SANA EVOLUTION EM CASCAIS

A obra foi  adjudicada pela Hotel 
Paris Sociedade Hoteleira e Turistica, 
S. A. O edifício, com  estrutura em 
betão armado e pré esforçado, está 
implantado numa área de  1.562,24 m2 
e tem uma  área bruta de construção  
de 11.661,92 m2. No projeto há ainda 
uma estrutura metálica que será 
pré-fabricada em estaleiro e montada 
no local. 

A atual unidade sucede ao antigo 
Hotel Paris que ali existiu desde 
a década de 1930, com traça 
arquitetónica distinta. O novo edifício 
terá oito pisos (um recuado) acima do 
solo e duas caves. 

| CONSTRUÇÃO DA NOVA 
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA SANTA 
APOLÓNIA SMART STUDIOS

Localizada em Lisboa, à beira Tejo e a uma curta 
distância da estação de comboios de Santa Apolónia, 
esta residência será o resultado da Remodelação e 
Reconversão do antigo edifício industrial da Fergráfica, 
cujo projeto de arquitetura foi desenvolvido pelo gabinete 
Pereira Miguel Arquitetos.
A residência para estudantes deverá albergar 114 
apartamentos para aluguer de longa duração, dirigidos a 
estudantes e jovens profissionais em início de carreira.

Dada a proximidade do empreendimento ao Hub Criativo 
do Beato, o edifício visa ainda promover o networking 
entre os vários inquilinos daquela zona através da criação 
de vários espaços deco-livingeco-working.



Adjudicada no passado mês de Fevereiro 2019 pela UHUB 
Investments Porto, S.A., a obra está localizada no centro 
do Polo Universitário da Asprela, com acesso à Estrada 
da Circunvalação através da Rua da Fábrica da Areosa e 
servida pela Estação de Metro do Hospital de São João.

O edifício principal, com uma área total de cerca de 13.860 
m2, destina-se a acolher a Residência Universitária e terá 
uma capacidade de 456 quartos, com 10 pisos acima da 
cota de soleira e 1 piso enterrado.

O edifício terá também áreas de Receção, Sociais, de 
Serviços, Técnicas e de estacionamento exterior (57 
lugares).
 
Na zona do loteamento está prevista a criação de novas 
vias de acesso a viaturas, novas zonas de acesso pedonais, 
arranjos exteriores, zonas verdes, jardinadas e ecopontos.

| CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA E LOTEAMENTO 
SITO NA AREOSA, PORTO

A Gabriel Couto foi responsável pelos trabalhos 
de movimento de terras, estrutura e arquitetura, 
demonstrando, uma vez mais, a sua capacidade 
técnica no desenvolvimento de obras com 
elevado grau de dificuldade. 

O conceito desta nova unidade hoteleira 5 
estrelas é a saúde e bem-estar, oferecendo uma 
variedade de tratamentos de SPA, resultado 
do investimento privado da Hotel Salus, SA, 
uma sociedade do Grupo Hospital Particular do 
Algarve.

Para além dos 1500 m2 de SPA, a unidade 
hoteleira dispõe de 70 quartos e 2 restaurantes, 
um dos quais situado no último piso com vista 
panorâmica sobre a Baía de Alvor.

| JÁ ABRIU O NOVO HOTEL 
LONGEVITY HEALTH _ 
WELLNESS EM ALVOR



NOTÍCIAS

A empreitada foi adjudicada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o projeto 
contemplou, nesta fase, a construção de 50 fogos divididos por cinco lotes de 
terreno. Na globalidade do futuro empreendimento do Bairro da Boavista está 
prevista a construção de 460 fogos, de tipologias T1, T2, T3 e T4, distribuídos 
pelos 46 lotes, sendo que cada um acomodará um edifício-tipo constituído por 10 
fogos destinados à habitação.

Com vasta experiência na área da reabilitação e requalificação urbanas, a Gabriel 
Couto vê assim reforçado o seu portfólio de obras na área da reabilitação urbana.

| A GABRIEL COUTO FOI A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REABILITAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO DO  BAIRRO DA BOAVISTA – FASE 1

| OMBRIA RESORT CONFIA A CONSTRUÇÃO DO HOTEL 
VICEROY DE 5 ESTRELAS  E DAS VICEROY RESIDENCES  
À GABRIEL COUTO

Com abertura prevista para o início de 2022, o Hotel terá 76 quartos e suites 
de luxo e as residências 65 apartamentos, de um e dois quartos, com gestão 
assegurada pela cadeia norte-americana de hotéis Viceroy Hotel Group.Neste 
complexo hoteleiro existirá ainda um spa, área de saúde e fitness, piscinas, 
bares e restaurantes, kids club, observatório astronómico e um centro de 
conferências.



O valor do investimento total do grupo finlandês PONTOS 
para a concretização deste projeto ascende a 260 milhões 
de euros. A arquitetura do conjunto tem a assinatura 
do atelier de arquitetura Promontório e da empresa 
internacional WATG e o  design de interiores é da Wimberly 
Interiors. 

Para a Gabriel Couto é uma enorme honra fazer parte 
do desenvolvimento e construção do Ombria Resort, um 
empreendimento turístico que será uma referência para o 
Turismo e sector Residencial em todo o País, em particular 
na região do Algarve. A adjudicação do projeto é um sinal 
inequívoco da confiança que o Ombria Resort deposita na 
capacidade técnica, experiência e competências da Gabriel 
Couto para a construção de grandes projetos hoteleiros e 
imobiliários. 

Está em fase de conclusão a Ampliação do R&D Test Center, em Lousado, para testes 
de pneus de grande dimensão. A obra foi adjudicada à Gabriel Couto pela Continental 
Industria de Pneus.

A obra desenvolve-se por três elementos principais:

-bunker todo  em betão armado, com capacidade de resistência à explosão interna 
decorrente dos testes de rebentamento dos pneus;  
-nave industrial executada em estrutura mista, pilares em betão armado e cobertura em 
estrutura metálica;
-escritórios de apoio.

| AMPLIAÇÃO DO R&D TEST CENTER NA
FÁBRICA CONTINENTAL, INDUSTRIA DE PNEUS



Trata-se de um edifício de habitação e comércio, 
adjudicado à Gabriel Couto pela Level Constellation.

A zona habitacional tem 14 frações distribuídas pelos 6 
pisos do seguinte modo:

Piso 0 e Piso -1: dois duplex, com acesso pelo piso 0, tipo 
T1. Ambos têm um pátio no tardoz.
Piso 1, 2, 3: três apartamentos, 1 tipo T1 e 2 Tipo T0
Piso 4 e 5: três duplex, com acesso pelo piso 4, do tipo T1

No piso térreo foram contempladas áreas técnicas, entre 
elas, depósito de resíduos sólidos, bem como uma zona 
de lazer interligada ao logradouro, acessível a partir do 
átrio da habitação e uma zona de piscina. Esta última 
pretendendo aumentar a iluminação do logradouro e dos 
espaços no tardoz do edifício.

Relativamente ao espaço comercial, situado nos pisos 
inferiores, previu-se a ligação visual entre os dois, 
permitindo assim uma iluminação natural maior, bem 
como a continuidade entre estes.

Mais uma vez a elevada capacidade de gestão de recursos 
e o contínuo planeamento de projeto das equipas da 
Gabriel Couto, aliados à sua sólida capacidade técnica 
asseguraram o sucesso deste projeto. 

| ESTÁ CONCLUÍDA A EMPREITADA NA RUA DO SALITRE EM LISBOA

Em outubro de 2019 a Gabriel Couto concluiu a 
obra que foi executada em regime de Conceção /
Construção.

O complexo fabril é constituído por três sectores:
A nave Industrial foi executada com estrutura 
metálica integral, sendo as madres metálicas 
e as asnas da cobertura em treliça metálica 
devidamente contraventada e assente em pilares 
metálicos. O revestimento exterior foi realizado 
em painel sandwich com isolamento, de modo a 
proporcionar as melhores condições de conforto 
e climatização, ventilação e iluminação natural.

Os dois blocos, administrativo e social, 
foram executados com estrutura tradicional 
e revestimentos metálicos. Deu-se especial 
atenção ao ensombramento dos envidraçados 
e à criação de coberturas e paramentos 
exteriores geradores de fluxos de ar ascendente 
natural, com grande eficiência no controlo 
de temperatura e humidade no interior das  
instalações.

A laboração iniciou-se em novembro de 2019 
com a produção de componentes para a 
indústria aeronáutica, sobretudo materiais 

| ESTÁ CONCLUÍDA A FABRICA LAUAK EM GRÂNDOLA



compósitos e portas de bagageira de carga para 
os novos aviões A320, o A330 e Falcon.

A Gabriel Couto, sempre focada na inovação e na 
excelência, vê assim o seu portfólio reforçado na 
área dos grandes projetos e polos industriais.

Esta unidade industrial é especializada na conceção e 
fabrico de uma gama inovadora de produtos descartáveis 
para a área médica. Serão produzidas luvas de exame de 
uso único de forma singular, através de uma tecnologia 
que tem vindo a ser desenvolvida pela própria empresa. 

A nova unidade, com uma área de implantação de 7.600m2 
é parte integrante do complexo industrial da RACLAC 
e foi instalada num terreno contíguo aos escritórios 
centrais da empresa, com uma área total de 82.000m2. A 
unidade industrial é constituída por três pisos: cave com 
uma área técnica de 1.004 m2, r/c e piso 1 com as áreas 
administrativas e sociais. Foram também executados os 
tanques misturadores de matéria prima, que incluem:
-uma super-estrutura metálica com dois pisos; 
-uma linha de produção ao longo de uma nave com vão 
único de 25m;
-o armazém de ácido + alcalino;
-uma área de transição do produto acabado;
- o armazém com cais de expedição. 

Em termos estruturais foram executadas paredes de betão 
armado na cave e tanques misturadores e uma estrutura 

| ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO A CONSTRUÇÃO DA RACLAC



As chaves para as novas casas foram entregues em 5 de Dezembro último, 
numa cerimónia em que participou o presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, Fernando Medina, a vereadora da habitação  e os representantes da 
Gabriel Couto.

A empreitada, de construção de 48 fogos para habitação social, adjudicada pela 
Câmara Municipal de Lisboa (CML), incluiu a construção de um edifício de seis 
pisos, com estrutura de betão armado e a regularização dos pavimentos de 
acesso pedonal e dos estacionamentos, bem como a criação de duas pequenas 
zonas de estadia e construção de uma nova rua. 

Para potencializar a mobilidade universal, foi previsto um plano de 
acessibilidades complexo, com recurso a rampas que aproveitam o desnível 
do terreno dando acesso até ao segundo piso, de forma a evitar o recurso a 
elevadores, que não existem no projeto.

| FOI INAUGURADA A OBRA DE REABILITAÇÃO 
DO BAIRRO PADRE CRUZ

metálica porticada na nave industrial, o que corresponderá 
a cerca de  4.500 m3 de betão armado estrutural e cerca 
de 300 toneladas de aço para a super-estrutura metálica, 
14.521m2 de revestimentos de fachadas e de cobertura .

Fazem também parte deste projeto a construção de uma 
ETAR, as fundações em betão armado dos reservatórios 
de água e os arranjos exteriores . Quanto a infraestruturas 
hidráulicas, referem-se as redes de abastecimento de 
água, a rede de águas pluviais, redes de incêndio e poço 

de bombagem. Ainda no âmbito do projeto foi também 
construída uma EPTARI em betão armado com cobertura 
em estrutura e revestimentos metálicos.

Dada a significativa área de construção realizada pela 
Gabriel Couto em tão curto espaço de tempo temos aqui 
mais um complexo industrial orgulhosamente executado 
obedecendo a elevados padrões de qualidade e que reflete 
a postura da empresa neste exigente mercado e com a 
total satisfação do cliente.



Os trabalhos desenvolveram-se na  conclusão de diversas 
especialidades, nomeadamente

      -movimento de terras:
      -infraestruturas rodoviárias:
      -sinalização (Vertical e Horizontal);
      -redes de abastecimento de águas e de incêndios;
      -redes de drenagem de águas residuais, domésticas
        e pluviais;
      -Instalações Elétricas MT e BT;
      -Iluminação Pública;
      -Telecomunicações.

Terminada em  Setembro de 2019, a Empreitada diz respeito à conclusão das 
Infraestruturas e Obras de Urbanização da Plataforma Logística, já em grande medida 
construídas em 2010 na designada “Fase 1”. O loteamento apresenta 39 lotes, numa área 
total de parcela de 1.000.000 m2, com uma área total de Construção de 499.008 m2 e 
6.940.000 m3 de volume de construção.

Os arranjos exteriores foram executados na sua quase 
totalidade, designadamente a rede de rega, as plantações, 
o  fornecimento e montagem do mobiliário urbano, a  
pavimentação das ciclovias, os pavimentos e os arranjos 
paisagísticos em espaços públicos, rotundas, etc.

Outro ponto importante da empreitada consistiu na 
reparação de anomalias e/ou faltas de equipamentos e 
materiais, desobstrução de tubagens, ligação de redes ao 
fornecedor de serviço, execução de testes, bem como a 
colocação em serviço desta importante infraestrutura que 
servirá a região e cidade de Lisboa.

| CONCLUSÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PLLN – 
PLATAFORMA LOGÍSTICA LISBOA NORTE EM VILA FRANCA DE XIRA

| IPORTALDOC, UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO 
DOCUMENTAL E DE PROCESSOS

Com os objetivos de desmaterialização dos processos contabilísticos, de 
redução do lead time do processo  e de uniformização de procedimentos, foi 
implementado em 2019 o iPortalDoc, com integração no ERP (SAP) e utilização 
de reconhecimento ótico de caracteres (OCR). 

A primeira fase deste projeto consistiu na implementação em Portugal de 
vários processos contabilísticos, sendo de destacar o processo “Fornecedores”, 
onde foram também desenvolvidas tarefas automáticas para a associação 



O Projeto KAIZEN na Gabriel Couto chega a uma nova etapa do seu desenvolvimento. 
Após a implementação na empreitada do Aeroporto do Porto (ampliação do caminho 
de circulação Fox), que decorreu de março 2019 a janeiro 2020, vai-se iniciar a 3.ª 
fase do projeto que consiste na implementação da metodologia a outras empreitadas 
(desdobramento).

| O MÉTODO DE GESTÃO DA QUALIDADE  KAIZEN NA 
GABRIEL COUTO - DA IMPLEMENTAÇÃO À FASE DE 
DIVULGAÇÃO E DESDOBRAMENTO

IMPLEMENTAÇÃO NA EMPREITADA 
GABRIEL COUTO DO AEROPORTO SÁ CARNEIRO, 
NO  PORTO

A Empreitada em curso no Aeroporto do Porto 
(ASC) tem como principal objetivo ampliar o 
atual Caminho de Circulação “F” até aos 2.565 
m da Pista 17-35, incluindo a construção de 
um “By-Pass” e de uma Saída Rápida Pista 
(RET). É uma obra de grande dimensão (valor 
superior a 21 milhões de euros em 28 meses) e 
complexidade dadas as implicações operacionais 
que acarretam a execução da empreitada com o 
Aeroporto em pleno funcionamento.
O processo implementado na obra do Aeroporto, 

com o suporte do Kaizen Institute obedeceu 
ao princípio base das metodologias Lean 
de melhoria contínua. Foram introduzidas 
ferramentas de gestão, hábitos de reuniões 
de equipa normalizadas e focalizadas no 
planeamento, indicadores e ações de melhoria 
que contribuam para o cumprimento de prazo.
De acordo com a equipa de projeto foi possível 
alcançar os seguintes objetivos:
- Uma maior visualização/abrangência dos 
trabalhos a executar entre 4 a 6 semanas, 

de documentos do processo “Auto de Subempreitada” à 
Fatura Fornecedor, eliminando, assim, a necessidade de 
circulação de papel. Uma vez detetado o número do Auto 
de Subempreitada, o iPortalDoc irá automaticamente 
associá-los, caso já exista no iPortalDoc. Se o Auto de 
Subempreitada não existir, será associado posteriormente, 
de forma automática, assim que der entrada no sistema.

A implementação desta Solução de Gestão Documental 
apresenta outras vantagens relevantes. Realçamos, por 
um lado, a integração entre o iPortalDoc e o ERP (SAP), 
que permite criar um link de acesso direto ao documento 
iPortalDoc a partir do registo em SAP, reduzindo desta 
forma os custos no acesso à informação, e por outro 
lado, a utilização do OCR do iPortalDoc, que no caso dos 
templates Cheque, permite uma integração e arquivo 
imediato dos documentos.

Esta aplicação de gestão documental, foi também 
utilizada para a gestão de processos associados a 
outras áreas da empresa, como sejam, o processo de 

“Pedido de adjudicação”, que para além de uniformizar 
o procedimento de compras, permite a obtenção de 
indicadores associados ao processo de compras e o 
processo de “Auto de Venda”, que permite a associação 
automática do auto de venda à fatura de venda.

Em 2020 irá arrancar a segunda fase do projeto, onde 
se pretende estender a utilização desta aplicação às 
Sucursais, em particular à Nicarágua, El Salvador e 
Moçambique.

Para a Gabriel Couto, o investimento numa ferramenta de 
gestão de processos, como o iPortalDoc, é considerado 
fundamental para melhorar o controlo e reduzir o lead 
time dos processos contabilísticos, permitindo, assim, 
alicerçar um sistema de gestão mais adequado aos 
desafios futuros.



exigindo a toda a equipa uma atenção redobrada e alargada 
das subempreitadas e da gestão dos equipamentos e 
meios humanos necessários para assegurar o início dos 
trabalhos e cumprimento do planeado.

- O conhecimento da obra no seu todo entre a EQUIPA, que 
é um fator crucial para o bom andamento dos trabalhos. 
A realização de reuniões semanais entre a equipa da 
obra permite aos envolvidos uma análise de todos os 
parâmetros estabelecidos (planeamento, indicadores, 
meios de produção, subempreitadas, os materiais, as 
credenciações, Segurança, etc). 

Após a validação de todo o processo, chega-se à fase de 
divulgação a todos os intervenientes e ao desdobramento 
destas metodologias para as restantes obras da empresa.

DIVULGAÇÃO E DESDOBRAMENTO

- Divulgação -

Nos passados dias 10 e 24 de janeiro foram realizadas as 
ações de formação com vista à divulgação da 2ª fase do 
projeto Kaizen que consistiu na Fase de Implementação da 
Visão Kaizen numa Obra Piloto (ANA Aeroportos).

Esta ação de formação teve como principais objetivos:

• Visão KAIZEN: Aprender ferramentas estratégicas, 
táticas e operacionais para uma melhor gestão de projetos.
• Conhecer o caso prático do aeroporto Francisco Sá 
Carneiro.
• Conhecer o manual de desdobramento para as restantes 
obras da empresa.

- Desdobramento para as restantes obras da empresa -

Após a divulgação do projeto de melhoria contínua 
levado a cabo na obra do Aeroporto, pretende-se que 
estas ferramentas de gestão sejam implementadas nas 
restantes empreitadas da empresa.

O desdobramento a realizar será gradativo e inicialmente 
focalizado nas empreitadas da empresa em Portugal, 
sendo que se pretende escalá-lo a todos os países e 
empreitadas em que a empresa atua.

 A implementação não é realizada nas empreitadas, mas 
sim nas pessoas, as quais se pretende que interiorizem 

as metodologias e as utilizem de empreitada para 
empreitada.

Julgamos ser inequívoco que as ferramentas utilizadas 
(Gestão Visual de Projetos, compressão da cadeia 
critica, Last Planner, indicadores, reuniões da equipa 
normalizadas) levarão a que estejamos todos ainda 
mais focalizados e informados da fase em que as 
nossas empreitadas estão, permitindo-nos intervir 
antecipadamente e mitigar os riscos que impactam no 
cumprimento dos prazos.



INTERNACIONAL
| GABRIEL COUTO ANGOLA REABILITA A EN 320 NO TROÇO 
RIO CUXILA - LUCALA – CUANZA NORTE – ANGOLA

A Gabriel Couto Angola está a reabilitar a Estrada 
Nacional 320, no Troço Rio Cuxila / Lucala, na 
Província do Cuanza Norte em Angola. Esta 
empreitada, que se desenvolve entre o Km 
0+000 e o Km 45+500, destina-se à melhoria das 
condições de circulação de um dos principais 
eixos viários de Angola, que liga as províncias do 
interior do país à capital, Luanda. A reabilitação 
desta rodovia inclui a construção de uma camada 
de sub-base em solos selecionados, camada 
de base em agregado britado de granulometria 
extensa e camada de desgaste em betão 
betuminoso. Esta empreitada, cujo Dono de Obra 
é o Ministério de Construção e Obras Públicas, 
através do INEA-Instituto Nacional de Estradas 
de Angola, tem um prazo de execução de 6 
meses, e envolve a componente de reabilitação, 
assim como manutenção e conservação.

Com contrato assinado em  Dezembro de 2018 
pela ENACAL- Empresa Nicaraguense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitario, a obra 
teve como finalidade a ampliação do sistema 
de abastecimento de Água Potável aos bairros 
periféricos de Santo Tomás y Acoyapa.

Também foram ampliadas as redes de águas 
residuais dos bairros periféricos de Santo Tomás 
e Acoyapa e Bairro Sandino, sendo as redes de 
carácter predominantemente condominial.

| NICARÁGUA-A GABRIEL COUTO EXECUTA A AMPLIAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE ÁGUA POTÁVEL E SANITÁRIO DAS 
CIDADES DE SANTO TOMÁS E ACOYAPA



| CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO DE 
AFUNGI EM MOÇAMBIQUE

Localizada numa área remota de Moçambique 
e com difíceis acessos, a obra apresenta os 
desafios decorrentes destas condições, além do 
muito curto prazo de execução.

Foi possível aterrar o primeiro avião no final 
do mês de janeiro e no final de fevereiro estará 
completada a primeira fase.

A segunda fase, que consiste na extensão da 
pista de 2100 para os 2400 ml, já se iniciou com 
sucesso e está prevista terminar em maio.

Inserida numa área de negócio – gás natural 
e petróleo -  com os mais elevados padrões de 
segurança e exigência, é com grande satisfação 
que a Gabriel Couto segue na via da excelência  
e do compromisso que tem vindo a demonstrar 
ao longo destes 70 anos de história. O valor final 
da empreitada será da ordem dos 55 milhões  
de dólares.

Os dois projetos CA-4  (desde La Entrada até 
Santa Rosa de Copán, numa extensão de 47, 5 
km ) e CA-11 (desde La Entrada até Los Ranchos 
com uma extensão de 36 km), são parte da Rede 
Vial Principal do país e da rede de Integração 
Centroamericana, por se ligar com as repúblicas 
da Guatemala e El Salvador, procurando assim 
estimular o desenvolvimento, nas áreas dos 
transportes de mercadorias e turisticas.O prazo 
de execução foram24 meses.

| ESTÁ CONCLUIDA A EMPREITADA 
DE CONSTRUÇÃO DAS OBRAS PARA 
REABILITAÇÃO DE LA CARRETERA 
DEL OCCIDENTE, LOCALIZADA NO 
DEPARTAMENTO DE COPÁN



Estes melhoramentos, dimensionados para um horizonte 
de 20 anos, têm como objetivo reduzir custos de operação, 
satisfazer e melhorar o fluxo de comunicação rodoviária  
na região do país, de forma continua e mais segura, 
prevendo-se um aumento de tráfego de 5 % nos primeiros 
10 anos e 4% nos restantes.

Os trabalhos de reabilitação consistiram na substituição 
do pavimento flexível existente, com sinais de degradação 
muito severos, por um pavimento rígido em betão com 
uma espessura de 20 cm, assente numa camada de 
material reciclado existente com 20 cm de espessura 
estabilizado com cimento, com a consequente melhoria e 
reforço da sinalização vertical e horizontal, a inclusão de 

passagens aéreas para peões e instalação de abrigos nas 
paragens de transportes coletivos.

Para a sua concretização, foram desenvolvidos trabalhos, 
que de seguida identificamos os de maior expressão, como 
movimento de terras para alargamento de plataforma, 
trabalhos de reforço sub-base com adição de cimento, 
tratamento de falhas utilizando o sistema de terras 
armada, melhoramento de curvas, drenagem e obras 
sociais de realojamento de pessoas afetadas.

A obra foi financiada pela União Europeia e pelo Banco 
Centro-Americano de Desenvolvimento e corresponde a 
um valor final do contrato de cerca de $ 100 000 000 USD, 
no conjunto dos dois Lotes. 

O cliente foi a Companhia das Águas e Esgotos de Lusaka 
( Lusaka Water and Sewerage Company) no âmbito do 
projeto LSP – Lusaka Saniatation Project, uma obra 
financiada pelo Banco Mundial.

A obra teve como finalidade a execução das infraestruturas 
de saneamento básico da zona de Emmasdale em Lusaka, 
bem como a realização do aumento de capacidade do 
Intercetor principal de condução de esgoto para as lagoas 
de tratamento em Ngwerere.

Este projeto veio aumentar exponencialmente as condições 
sanitárias da zona de Emmasdale que funcionava 
essencialmente com recurso a fossas sépticas e a 
escoamento através das linhas de água existentes, com os 
inerentes impactos ambientais e sanitários.

Este projeto caracteriza-se por uma rede de 
infraestruturas de saneamento básico com tubagens de 
diâmetros entre 160 mm e 1200 mm, com um total de 
aproximadamente 36 kms de tubagens instaladas, 57.800 
m3 de movimentação de terras em vala, 502 caixas de 
visita e 726 ligações domiciliárias.

O valor final da obra foi de aproximadamente 8,24 milhões 
de dólares americanos.

| ESTÁ CONCLUÍDA A EMPREITADA DE EXPANSÃO DA REDE 
DE ESGOTOS EM EMMASDALE (CSE-08) E DO INTERCETOR DE 
ESGOTOS EM NGWERERE OCIDENTAL (CSU-05), EM LUSAKA 
NA ZÂMBIA



Desenvolvo a minha atividade profissional na Gabriel Couto 
desde Outubro de 2001, com funções no Departamento de 
Produção, perfazendo mais de 18 anos nesta casa.

A minha carreira iniciou-se como Adjunto de Direção 
de Obra, naquela que foi a minha primeira empreitada 
na empresa, a Construção dos Edifícios do Terminal de 
Contentores do Porto de Sines, tendo posteriormente 
desempenhado funções de Diretor de Obra em várias 
empreitadas, no Departamento de Obras Públicas e 
no Departamento de Construção Civil. O âmbito das 
minhas funções compreende toda a gestão contratual 
com o cliente, negociação e coordenação de múltiplas 
subempreitadas, controlo de planeamento e custos da obra, 
bem como a coordenação de todas as equipas de trabalho.
Entre 2014 e 2017 abracei um projeto em Cabo Verde, 

tendo, durante esse período, assumido as funções de 
Diretor de Delegação, com os objetivos principais a 
representação da empresa no País, o apoio à execução das 
obras em curso, bem como, o acompanhamento comercial 
do mercado local.

Desde 2018, sou Responsável pela Produção no Sul 
do País, nomeadamente na Região do Algarve, onde 
a empresa tem mantido um volume de obras muito 
interessante, aproveitando os inúmeros investimentos 
privados em curso.

Ao longo destes anos cresci e evolui como profissional 
e como pessoa, colaborando com diversos colegas 
e departamentos, tendo também acompanhado o 
desenvolvimento sustentado da empresa, sempre na busca 
do melhor desempenho e satisfação do cliente. 
       
 
José Vieira

PESSOAS
| TESTEMUNHO DIRETOR DA DELEGAÇÃO DO ALGARVE



RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Gabriel Couto, ciente de sua responsabilidade social, 
tem-se sempre envolvido em múltiplas iniciativas com as 
comunidades locais, nos países onde desenvolve atividade.

Em Moçambique, e na sequência do ciclone IDAI que 
em 2019 devastou a província de Sofala, no Leste de 
Moçambique, a Gabriel Couto desenvolveu uma campanha 
de ajuda humanitária com fundos e bens essenciais para 
as vítimas. No dia 2 de Outubro de 2019 foi entregue 
em Maputo e seguiu para a cidade da Beira, o segundo 
contentor enviado de Portugal. Também reabilitou o 
Centro de Saúde de Mueda.

Pelo quarto ano consecutivo, foram distribuídos na Zâmbia 
produtos alimentícios, com o apoio das autoridades 
governamentais.

Também nas Honduras foram várias as interações da 
Gabriel Couto Honduras com as populações locais, 
designadamente nas comemorações do dia das crianças 
em setembro de 2019, ocorridas em vários municípios 
de Copán.

Além disso, tem vindo a ser implantada uma política 
pró-ativa de diversidade, reunindo pessoas de diferentes 
formações e experiências. Tem sido permanente a luta 
contra todas as formas de discriminação na contratação, 
nas relações no local de trabalho e na carreira dos 
funcionários, promovendo a igualdade de oportunidades. 
Desde 2015 o foco principal tem sido a igualdade 
de género.

Carlos Couto entrega o 2º contentor com donativos 
da Gabriel Couto ao Gabinete da esposa do  
Exmº Sr. Presidente República, Drª Isaura Niyusi.



ADJUDICAÇÕES — último trimestre

“Empreitada Geral - Retail Park +
Loteamento/Urbanização – Barcelos

Local Barcelos, Portugal

Cliente PVROYAL – Sociedade Imobiliária S.A

Prazo 10 meses

Local Porto, Portugal

Cliente
Obvious Paradigm - Actividades
Imobiliárias, Lda.

Prazo 14 meses

Local Porto, Portugal

Cliente BRISA - Concessão Rodoviária, S.A.

Prazo 10 meses

Local Ponte de Lima / Terras de Bouro, Portugal

Cliente Águas do Norte, S.A.

Valor

Prazo

1 118 291,55 

280 dias

OBRAS ADJUDICADAS

EGA – AR0229 – ETAR de Refóios do Lima (Município de 
Ponte de Lima) e ETAR de Terras de Bouro (Município 
de Terras de Bouro)

"Reformulação do Nó de Ermesinde e Praças de 
Portagem, no Sublanço Águas Santas/ Ermesinde da A4 
- Auto-estrada Porto/ Amarante"

Empreitada de Execução de Edifício Sito na Rua do 
Paraíso 49 - Cedofeita

Cliente

OBRAS ADJUDICADAS

Local Porto, Portugal

Cliente
Glaciercategory - Atividades
Imobiliárias, Lda.

Prazo 14 meses

Empreitada de Reabilitação de Edifício Sito na Rua João 
das Regras, nº 39-49, Porto

Diseño más Construcción del Cruce Fronterizo el 
Amatillo, Departamento de la Unión (Edificaciones
 y Tecnologías)

Lisboa Ocidental SRU- Sociedade
de Reabilitação Urbana, EM, S.A.

Local Lisboa, Portugal

Valor 4 798 000 

Prazo 18 meses

Empreitada de Reabilitação do Teatro Variedades

Local El Salvador

Valor $ 13 582 694

Prazo 270 dias

Local Loulé, Portugal

Cliente QDO Hotel, S.A.

Hotel Quinta da Ombria

Cliente Fondo del Milenio II - Fomilenio II

Valor 35 000 000 

Prazo 24 meses



HIGIENE, SEGURANÇA 
E AMBIENTE

O Projeto da Construção da Airstrip em Afungi, para  
a ANADARKO/TOTAL, é um Projeto muito rigoroso em  
termos de HSE (Health, Safety & Environmental), com 
exigências resultantes dos  standards elevados e das 
expectativas do cliente, bem como dos compromissos  
que a Gabriel Couto tem para com as questões da HSE.
 
Assim, foi criado, desde a altura do concurso e fase 
negocial, um grupo de trabalho específico para estudar e 
adaptar o Sistema de Gestão de Segurança e Ambiental a 
esta nova realidade, tendo culminado com a aprovação do 
Plano de HSE pelo cliente, antes da assinatura do contrato 
de adjudicação do Projeto.
 
Desde o início, o tema HSE tem sido umas das prioridades 
da GABRIEL COUTO, pois apesar da existência, na empresa, 
de todos os mecanismos estruturais para o sucesso nessa 
área, foi necessário desenvolver uma cultura de HSE em 
todos os colaboradores, correspondente às expectativas e 
exigências do Cliente.
 
A meta de ZERO Acidentes de Trabalho com Dias Perdidos, 
continua a ser o objetivo principal a atingir, decorridos 
já 17 meses de Projeto. Para isso, a revisão e estudo dos 
processos construtivos, a constante análise de riscos dos 
trabalhos a executar, o incentivo e o reconhecimento dos 

trabalhadores pelo seu desempenho em termos de HSE, 
são sempre aspetos de primordial importância.
 Fruto de todo este compromisso e dedicação, é com 
orgulho que se referem os seguintes dados estatísticos de 
HSE:

   •  788 983 Horas Trabalhadas sem Acidentes de Trabalho 
com Dias Perdidos
   •  533 Dias de Trabalho sem Acidentes de Trabalho com 
Dias Perdidos
   •  160 Trabalhadores em Média / Dia
   •  201 H de Formação
   •  500 Toolbox Talks realizadas, com um total de 156 
H dedicadas a conversas de HSE antes do início dos 
trabalhos
 
Neste contexto, o Departamento de HSE da Gabriel Couto, 
em conjunto com a equipa e HSE do Projeto de Construção 
da Afungi Airstrip, está a desenvolver a revisão aos atuais 
Sistemas de HSE da empresa, para implementação dos 
procedimentos revistos e criados, em todos os Projetos 
da Gabriel Couto, independentemente da geografia e 
cliente, reforçando o compromisso e empenho da empresa 
em elevar cada vez mais os seus padróes e objetivos 
referentes a HSE.


