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EDITORIAL
Está já publicado o relatório Anual de Contas 2010 
da Gabriel Couto e damos aqui relevo às principais 
mensagens contidas no relatório de Gestão do Conselho 
de Administração.

Embora o ano de 2010 tenha sido caracterizado a nível 
mundial, pelo início da retoma económica após a grave 
crise que se abateu sobre a economia em 2008, em portugal 
essa recuperação não se verificou. Entre outras razões 
realçamos os desequilíbrios orçamentais acumulados, 
causados pela dificuldade de acesso ao crédito, tanto por 
parte do Estado como das empresas. o nosso sector que 
vem a conhecer uma quebra de produção desde há alguns 
anos, conheceu porventura um dos seus piores anos.

A nossa empresa procurou antecipadamente, assentar  
a sua acção numa estratégia de diversificação de produtos/ 
serviços e de mercados o que lhe permitiu, com uma 
politica de rigor nos custos e no cumprimento dos prazos 
ultrapassar o ano de 2010 com um bom desempenho.

Não tínhamos dúvidas, há alguns anos atrás, que uma 
das linhas estratégicas fundamentais das empresas 
que esperam manter a sua actividade por largos anos,  
é efectuar a sua internacionalização. Nós enveredamos 
por este caminho há já algum tempo.

Estamos em Angola com participação no capital da 
empresa Anteros, mantendo uma importante carteira de 
obras que ultrapassa a centena de milhões de dólares.

Esta empresa, pelo seu comprometimento com as boas 
práticas de construção e pela robustez financeira que 
apresenta tem construído um prestigio junto dos seus 
principais clientes, que lhe permite ter a carteira de 
obras que possui, bem como tem apresentado um bom 
desempenho económico, mesmo num ambiente complexo 
que afectou e ainda afecta o mercado financeiro angolano, 
que também não ficou alheio às causas externas da crise. 
porém, este é um mercado de futuro, com um potencial de 
desenvolvimento muito grande e será uma aposta cada vez 
maior da nossa empresa.

Estamos presentes em moçambique há já 15 anos, 
onde recentemente nos foi adjudicada uma importante 
empreitada de reabilitação da EN 221, numa extensão 
de 200 Km. Estamos a concorrer a novas empreitadas 

neste país aproveitando uma dinâmica interessante de 
lançamento de concursos para importantes empreitadas. 
procuramos também aqui replicar o modelo que seguimos 
em portugal, de diversificar a nossa actividade em 
moçambique pelos diferentes segmentos de actividade – 
infra estruturas rodoviárias, construção civil, construção 
de redes de abastecimento de águas, etc.

mantemos na roménia uma estrutura empresarial activa, 
em parceria com mais duas empresas portuguesas. temos 
realizado trabalhos de algum significado, e estamos 
interessados no seu incremento.

Aproveitando esta estrutura, concorremos e vencemos 
recentemente uma empreitada no país vizinho moldávia, 
no valor de cerca de 7,8 m€, também em consórcio com as 
duas empresas portuguesas nossas parceiras.

o Brasil está a ser focalizado no sentido de identificar 
oportunidades de negócios, em modelo a desenvolver de 
forma adequada.

Em resumo, esperamos que num futuro próximo, conforme 
o nosso documento estratégico apresentado na reunião 
de Quadros em maio de 2010, cerca de 50% da nossa 
actividade possa ter origem no mercado externo.

o caminho da progressiva internacionalização e o seu 
aceleramento é o vector estratégico a adoptar, que 
seguiremos resolutamente, conhecendo os diversos 
desafios que ele se nos coloca.

o seu êxito estará também associado ao comprometimento 
dos nossos quadros e colaboradores neste projecto.  
A capacidade técnica, a confiabilidade e o empenho que 
lhes reconhecemos serão determinantes para o sucesso 
deste duro, exigente, mas também recompensador 
caminho.

resta-nos assim referir que estamos animados duma 
firme determinação em levar o nome da Gabriel Couto 
cada vez mais longe no espaço geográfico global.

Carlos Couto
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Capacidade produtiva demonstrada pela Gabriel Couto:

1. 10 fundações por mês (valor médio)
2. pico de produção mensal – 16 fundações (3 equipas)

Capacidade produtiva demonstrada pela Gabriel Couto:

1. Num ano (2010) foi realizado quase 50% da 
totalidade do contrato.

2. Cliente (ENEop) obteve uma redução de um ano na 
duração do projecto (20% do prazo).

temas destaque

TEMAS DESTAQUE

A ENEop – Eólicas de portugal, S.A. é uma empresa 
constituída na sequência do Concurso público para Energia 
Eólica de 2005-2006, para instalar em portugal o primeiro 
pólo industrial para produção de aerogeradores de 
última geração e desenvolver novos projectos de parques 
eólicos a partir da produção destas unidades industriais.  
A ENEop ganhou a primeira e maior fase deste concurso, 
conseguindo os direitos para a instalação de 1200 mW de 
novos parques eólicos até 2013.

A ENEop é o resultado da vontade conjunta de cinco 
empresas líderes no sector das energias renováveis:

• Um especialista da tecnologia eólica – ENERCON GmbH
• Quatro promotores eólicos portugueses com experiência na gestão de todas as variáveis críticas do negócio eólico:

- Enernova (grupo Edp)
- fiNErGE
- GENErG
- tp

Sendo uma empresa líder na construção de parques eólicos em portugal, a Gabriel Couto não podia ficar de parte de 
tão grande projecto neste sector das energias renováveis. 

foram adjudicadas à Gabriel Couto os trabalhos de construção civil e fundações referentes a 50 % da capacidade 
produtiva do projecto. ou seja, 600 mW, 300 fundações, o equivalente à capacidade produtiva de quase 4 barragens 
como a do Baixo Sabor. 

perto de terminar este grande projecto, aqui ficam alguns números, que certamente nos encherão a todos de orgulho. 

Gabriel Couto – fundação dos aerogeradores

Números do projecto:

1. fundações – 300 unidades (600 mW) - 256 un. Concluídas em 25 meses.
2. Betão aplicado – 105.000 m3 (incl. Betão limpeza).
3. Aço armado: mais de 9.900.000 kg.

proJECto ENEop
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Capacidade de planeamento e organização da Gabriel 
Couto:
1. 3 a 10 parques eólicos em simultâneo.
2. 40 trabalhadores em média por parque eólico.
3. Eficiência no aprovisionamento e mobilidade de 

recursos em empreitadas dispersas geograficamente.

ricardo poças

temas destaque
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Em 8 de Junho de 2010 a BriSA Auto-Estradas de portugal, SA consignou a empreitada ao Consórcio CoNtACto 
CoNtruçÕES / GABriEl Couto pelo valor de 8.205.350,98 €, a parte correspondente à GASC importa em 5.158.704 € 
(62,87%), com o prazo contratual de 9 meses.

A intervenção em apreço consiste no alargamento para 2x3 vias da plataforma da A4, entre o Km 19+800 e o Km 20+825, 
ficando esta com a largura necessária para num futuro se considerarem 2x4 vias sem necessidade de nova intervenção ao 
nível dos taludes laterais, para o que as bermas exteriores foram definidas com 4,05m de largura.

o empreendimento implicou a demolição da obra de arte existente – pS028, devido à insuficiente largura do seu vão 
para comportar a nova plataforma, recorrendo-se à construção de uma nova, localizada paralelamente à inicial, do seu 
lado nascente. da construção da nova obra de Arte resultou a necessidade de intervenção na totalidade dos ramos do 
Nó de Campo existente, com geometria do tipo “trompete”, composto por quatro ramos unidireccionais e por um ramo 
bidireccional, tendo sido mantidos os pressupostos iniciais tanto ao nível da sua planimetria como altimetria.

Construção da reformulação do Nó de Campo e do Alargamento e Beneficiação para 
2x3 Vias, entre o Km 19+800 e o Km 20+825, do Sublanço Valongo/Campo, da A4 Auto-
Estrada porto/Amarante

É OBRA...
Num mundo globalizado onde impera a crise económica instalada, o sector da 
construção, à semelhança dos demais, é dia após dia confrontado com a necessidade 
de encontrar soluções de sobrevivência. o desenvolvimento de novas tecnologias 
de construção, é actualmente tema fundamental para perspectivar a evolução  
e manutenção do sector.

Nesta visão, urge o conceito de “mimicking nature” nos materiais de construção. 
dotar os materiais com capacidades de auto-regeneração que se traduzam num 
aumento de tempo de vida útil, e consequentemente na concretização da politica de 
protecção ambiental, aliada a uma significativa redução económica de manutenções, 
preservações e/ou renovações.

Na área dos materiais para pavimentação, é já conhecida há largos anos a capacidade 
auto-regenerativa dos ligantes o que invoca a credível expectativa que todos os 
materiais betuminosos possuam capacidades similares. 

o processo de “auto-cura” (Self Healing) é ponderado na óptica da recuperação da resistência mecânica pela intervenção 
ao nível da propagação de fendilhamento. desta forma este processo poderá afectar profundamente a resistência à fadiga 
dos materiais betuminosos, conhecida como uma das principais degradações ao nível estrutural dos pavimentos flexíveis.

mAtEriAiS BEtumiNoSoS Auto-rEGENErÁVEiS pArA pAVimENtoS rodoViÁrioS
SELF HEALING MATERIALS

Actualmente foram já apresentadas algumas técnicas que estimulam a capacidade auto regenerativa dos materiais, tais 
como:

tabela 1 – mecanismos possíveis de “Self Healing” (adaptado de Qiu, 2009)

Mecanismos Fundamento Temperatura para funcionamento Vantagens Desvantagens

microcápsulas rejuvenescimento Ambiente ou 48h a 80ºC
Boa recuperação de 
resistência

funcionamento para 
uma única utilização

ionômeros troca iónica reversível Ambiente
regeneração 
“contínua”

dificuldades de 
mistura

Nano-particulas Efeito nano Ambiente
Evita a propagação do 
fendilhamento

dificuldades na 
distribuição

Borracha supra 
molecular

troca reversível de 
ligações de hidrogénio

Ambiente
regeneração 
“contínua”

Envelhecimento

No sentido de introduzir esta tecnologia em portugal, a Gabriel Couto em parceria com a universidade do minho serão 
pioneiras na primeira abordagem ao conceito inovador de “Self Healing materials”. para tal estão no momento a ser 
desenvolvidos trabalhos de investigação que pretenderão analisar os resultados da aplicação de algumas técnicas de “auto 
regeneração” em misturas convencionais produzidas em portugal, devidamente caracterizadas em termos de: fractura, 
condutividade térmica, fadiga (com repouso e envelhecimento) e avaliado o potencial de aplicação sob a perspectiva de 
tecnologia de construção a implementar a curto/médio prazo.

A Gabriel Couto destaca-se uma vez mais, pelo investimento na inovação e por distinguir a valência como motor de 
competitividade. 

maria Seabra
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relativamente à praça de portagem,  
a existente era constituída por quatro vias, 
correspondentes a duas vias de saída (via 
verde e via especial) e duas vias de entrada 
(via verde e via especial), foi ampliada 
para cinco vias, correspondentes a duas 
vias de entrada (via verde e via especial) 
e três vias de saída (via verde, via normal 
e via especial).

A interligação entre a praça de portagem 
e a rede viária local – Estrada Nacional 
EN15, foi estabelecida através de uma 
intersecção de nível, com geometria do 
tipo rotunda, localizada na origem do 
restabelecimento 027.

A restabelecer a EN15-3, localizada no limite entre os Concelhos de Valongo e paredes, foi definido o restabelecimento 029, 
resultando na construção de uma nova pS, denominada pS029, com vãos compatíveis com a largura da nova plataforma da 
AE, executada a nascente da existente com a sequente demolição desta.

trata-se de uma obra com a particularidade de se encontrar condicionada pelo desenvolvimento do empreendimento 
da Concessão do douro litoral – A41, o que decorre de uma forte interacção entre ambas, uma vez que esta não seria 
possível concluir sem que a reformulação do Nó de Campo fosse efectuada, para além das dependências do próprio 
desenvolvimento ao nível da plataforma da AE em termos de compatibilização do dossier de Exploração.

Esta obra, fortemente enredada, o que se reflecte nos rendimentos de produção obtidos para as principais actividades, 
não pode, de forma alguma, ser comparada a uma obra corrente de alargamento. os ramos existentes condicionaram 
substancialmente o desenvolvimento de toda a empreitada, uma vez que, por motivos operacionais, a sua circulação 
rodoviária teve que ser mantida.  
o recurso à implementação de desvios provisórios, para permitir a construção de todos, tornou-se inevitável. o facto 
de existirem, na extensão dos 1000 metros de alargamento da AE, um viaduto e três passagens superiores condicionou 
substancialmente o normal desenvolvimento dos trabalhos da obra geral.  
 
um conjunto de redes técnicas enterradas e aéreas interferidas pela construção da empreitada, originaram a necessidade 
do seu desvio, aquelas, propriedade das entidades portugal telecom, oni, Brisa, Edp e C.m. Valongo, resultando na 
necessidade de uma total coordenação de esforços entre as partes, para que, ao longo do período de construção fosse 
assegurada a sua manutenção, com a menor interferência e interrupção de tempo possível. 

Em matéria de dossier de Exploração, a Brisa incluiu, em fase de concurso, este documento que não é mais que um projecto 
de operação para a fase de obra que define e regula todo o faseamento construtivo, a gestão do tráfego, a sinalização  
e a segurança ao longo de todas as fases de construção. trata-se de uma orientação que a entidade executante reformula 
consoante o desenvolvimento temporal das actividades e as suas condicionantes espaciais, despoletando uma exigente 
gestão operacional de todos os meios empregues na construção. 

No que se refere a Segurança e Higiene no trabalho, foi dado cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor – dl 
273/2003, formulando-se os diversos desenvolvimentos do plano de segurança e saúde, em estreita colaboração com  
o dono de obra, que é responsável pela sua aprovação, absorvendo a totalidade das actividades a executar na empreitada, 
tendo em consideração quer os recursos a empregar como os processos construtivos e/ou métodos de trabalho a empregar.
   
realço que todos os trabalhos da empreitada, com excepção do fornecimento e aplicação das misturas betuminosas, 
foram integralmente subempreitados, resultando desta opção estratégica um maior e mais rigoroso controlo do resultado 
financeiro da obra 

trindade Barbosa

é obra...

A Escola Camilo Castelo Branco, trata-
-se de um conjunto escolar inaugurada 
em 4 de dezembro de 1985, constituída 
por 5 pavilhões de 2 pisos com salas 
de aulas, laboratórios e serviços 
administrativos, 1 pavilhão de 1 piso que 
concentra a cozinha, refeitório e bar,  
1 ginásio, 1 campo de futebol e 1 campo 
de basquetebol, totalizando 5.939m2 de 
construção, integrados numa área de 
37.854m2.

A nível construtivo os pavilhões são 
constituídos por painéis pré-fabricados 
da indubel com coberturas em chapa 
metálica. Existem ainda corredores de 
ligação entre blocos cobertos por chapa 
de fibrocimento.

Esta empreitada implica uma serie de trabalhos de larga variedade e complexidade para o tipo de intervenção. 

Assim sendo, será efectuada a remodelação integral dos 5 edifícios de dois pisos (Blocos A, B, C, d e E), os quais serão 
demolidos parcialmente, mantendo a estrutura de betão armado e parte das paredes. Executar-se-á ainda o reforço 
estrutural, de forma a colocar as instalações de AVAC na cobertura, com recurso a pórticos metálicos assentes em 
maciços de encabeçamento  e micro-estacas. Esta estrutura liga a um engradado de perfis metálicos que suportam os 
aparelhos de AVAC, à qual também fica ligada à estrutura de cobertura que por sua vez é revestida com chapa metálica 
com isolamento e clarabóias

Parque Escolar – Escola Camilo Castelo Branco

É OBRA...
A Construções Gabriel A. S. Couto, S. A. está a executar, em consórcio com a monteAdriano, Engenharia e Construção, 
S. A., as obras de modernização para a fase 3 do programa de modernização das Escolas com Ensino Secundário - 
- lote 3El1 – Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Escola Secundária Quinta do marquês e Escola Básica e Secundária 
de frei Gonçalo Azevedo, cujo dono de obra é o parque Escolar, EpE. trata-se portanto, de três obras geograficamente 
separadas, num raio aproximado de 15 km, pertencentes à mesma Empreitada, com um valor total de 35.995.206,72 €.

relativamente ao projecto de recuperação destas escolas, embora as instalações actuais se encontrem em relativo bom 
estado de conservação, já não estão minimamente adaptadas às novas exigências de conforto e de disponibilidade de 
serviços requeridos actualmente para um bom funcionamento de qualquer estabelecimento escolar. face ao exposto, este 
programa de modernização do parque Escolar contempla a correcção de problemas construtivos existentes, a reparação 
das infra-estruturas, a melhoria das condições de segurança e a conservação do património construído.
 

LOTE 3EL1
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relativamente aos trabalhos de 
acabamento desta fase da empreitada, 
serão constituídos genericamente por: 
cerâmicos nas iS e corredores, reboco/
reparação e pintura nas paredes e vinílico 
em pavimentos das salas de aula. 

os tectos terão pintura sobre a estrutura 
existente (reparada) e tectos falsos 
em ilhas nas salas de aula. o exterior 
será constituído por reboco/reparação  
e pintura.

paralelamente será realizada a 
demolição integral do edifício polivalente, 
futuro bloco f, em duas fases distintas. 
Em primeiro lugar a área da cozinha, 
bar e refeitório (incluindo o fornecimento e montagem dos respectivos acabamentos) e seguidamente a biblioteca, zona 
administrativa e rádio. 

Em termos de acabamentos, a 1ª fase privilegia o mosaico cerâmico, reboco, pintura e tectos falsos metálicos, enquanto 
que a 2ª fase tem acabamentos mais nobres e complexos, com pavimento em madeira, clarabóias para iluminação zenital 
e paredes com isolamento acústico na zona da rádio (por exemplo).

Será também efectuada a construção do bloco G no qual se situa a futura porta de entrada e que serve fundamentalmente 
de ligação/distribuição entre os restantes blocos.

 Este bloco fica marcado fortemente pelo auditório, o qual tem um corpo/ cobertura com forma elipsoidal, com um pé- 
-direito de cerca de 9m na zona mais alta. 

Em termos de estrutura, este bloco contempla uma parte em betão armado e outra em estrutura metálica revestida com 
chapa metálica com isolamento. Na cobertura pontuam diversas clarabóias para iluminação zenital. Adoptaram-se como 
acabamentos para a zona de circulação o mosaico cerâmico, enquanto que no auditório os acabamentos são painéis de 
madeira com correcção acústica, pavimento em madeira e tecto falso em pladur, com recaídas com mais de 2 m, altura 
útil acima dos 5m e distância ao tecto real, de cerca de 2m em algumas zonas.

o acabamento exterior será em capoto, e terá ainda diversas caixilharias (acessos) e uma pala em estrutura metálica na 
zona da entrada. 

outra fase da empreitada será a execução do bloco H totalmente novo, destinado a salas de aula, especialmente vocacionado 
para as áreas de Educação Visual, Cerâmica, Arte e design.

Este edifício é constituído por estrutura de betão armado tradicional, enquanto os acabamentos seguem a linha adoptada 
para os restantes blocos ou seja: mosaico em pavimentos, reboco e pintura em paredes e vinílico nas salas de aulas.  
o tecto será em pladur com algumas sancas e recaídas. o exterior será em capoto.

iremos também proceder à demolição parcial dos balneários existentes e à execução de estrutura de betão Armado. Este 
edifício terá duas coberturas em estrutura metálica com revestimento em chapa metálica com isolamento, as quais incluem 
clarabóias para iluminação zenital. Em termos de acabamentos está previsto o cerâmico em paredes e pavimentos, assim 
como pedra nas bases de duche. 

de referir que este edifício está equipado com painéis solares ligados ao sistema de aquecimento de águas sanitárias. 

Salienta-se ainda a execução de obras de beneficiação ao ginásio que incluirão a substituição da chapa de cobertura 
existente e respectiva rede de águas pluviais. Está prevista também a beneficiação geral do ginásio em termos de pinturas, 
substituição de vãos, assim como substituição do pavimento desportivo.

é obra...

A obra de modernização da Escola Básica 
e Secundária de frei Gonçalo Azevedo 
localiza-se no Bairro massapés – tires, 
freguesia de São domingos de rana, 
Concelho de Cascais.

A Escola é de tipologia pavilhonar e está 
implantada num lote com cerca de 18.980 
m2, com sete pavilhões e com uma área 
bruta de cerca de 6.563m2.

dos sete pavilhões, seis apresentam dois 
pisos sendo que num deles encontra-se 
o refeitório. Existem ainda campos de 
jogos e recreio. 

Estes diferentes pavilhões estão ligados 
por passagens exteriores cobertas por 
chapas de fibrocimento.

Construtivamente, os pavilhões são constituídos por uma estrutura porticada pilar/viga, em betão armado e lajes maciças 
ao nível do 1.º piso e cobertura, preenchida por paredes de alvenaria de tijolo rebocada e pintada. As coberturas apresentam 
um revestimento de painéis de fibrocimento, apoiados sobre as lajes nas zonas laterais, rematadas por platibanda.

A intervenção caracteriza-se pela remodelação das instalações existentes, ao nível do reordenamento de compartimentação, 
beneficiação dos revestimentos interiores e exteriores, eventual intervenção na super-estrutura, remodelação integral 
das infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações, de águas e esgotos. Está também prevista a construção de novos 
edifícios com funções sociais e lectivas, campo de jogos coberto, arranjos exteriores e outras áreas desportivas.

Em termos numéricos, salientamos: remodelação: 5700 m2; Arranjos Exteriores a remodelar: 10.100 m2; Novo Edifício – 
8.300 m2; desporto Coberto – 1.600 m2; Circulações/Zona de Estar não encerradas: 300 m2.

No final da obra, pretende-se que a Escola frei Gonçalo de Azevedo seja dotada de um programa completo, gerador 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE FREI GONÇALO AZEVEDO

finalmente, deveremos ainda assinalar e de uma forma geral  que as instalações Eléctricas/ telecomunicações e AVAC 
são bastante complexas impostas pela regulamentação recente e comprovadas pelo seu valor (9% e 15 % respectivamente) 

Está incluído no âmbito da empreitada o fornecimento de mobiliário escolar (mesas cadeiras, etc), equipamento laboratorial, 
assim como outro mobiliário diverso (biblioteca, zona de estar, etc.). faz ainda parte da empreitada o fornecimento de 
mobiliário urbano, equipamento desportivo (tabelas basquetebol, balizas, equipamento para circuito de manutenção, etc.) 
assim como, pavimento desportivo (interior e exterior) 

de referir igualmente a execução de um coberto exterior com 350m2 em estrutura metálica e cobertura em forma de onda, 
pérgolas em estrutura mista metal/ madeira, uma estufa e um lago. 

Ao nível do faseamento dos trabalhos, esta  obra tem um prazo de execução de 18 meses e vai ser desenvolvida em 4 fases.

Em suma, acreditamos que será mais um desafio que a Gabriel Couto superará com elevada distinção e qualidade. 

fernando Vieira
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é obra...

INTRODUÇÃO
o projecto do pavilhão multiusos de 
lamego / praça da feira, foi adjudicado 
pela  “ lAmEGo  rENoVA “ (uma parceria 
público privada) ao Consórcio constituído 
pelos irmãos Cavaco (iCSA – 45%) pela 
francisco pereira marinho (fpm – 35%) 
e pela Gabriel Couto, S.A. (GASC – 20%) 
pelo valor global de 14.800.642,99€  
e consignada em 16 de março de 2009, 
com prazo de execução de 15 meses

PROGRAMA
o pavilhão multiusos de lamego tem 
uma área bruta de construção de 
7.933 m2, apoiado por um parque de 
estacionamento com capacidade para 
203 lugares.

No átrio estão os gabinetes de recepção/ 
acolhimento, bengaleiros, dois bares, um 
auditório para 152 pessoas, instalações 
sanitárias de apoio geral, e os acessos  
à nave polivalente.

A nave polivalente, com 2.410 m2 de área, 
funciona à cota inferior, permitindo que  
a partir do átrio se faça o seu perímetro 
em galeria superior.

A nave dispondo de um sistema de 
bancadas telescópicas, permite que  
o pavilhão optimize a sua polivalência, 
permitindo a realização de uma grande 
diversidade de eventos desportivos, 
expositivos e culturais.

os funcionários acedem lateralmente ao edifício, tendo no piso zero a área administrativa, com recepção, serviços 
administrativos, gabinetes e salas de reuniões. 

No piso 1, uma área mais técnica com a sala de projecção, “régie”, os gabinetes de tradução simultânea e zonas técnicas 
de apoio.

pAVilHão multiuSoS dE lAmEGo

É OBRA...

A obra de modernização e remodelação 
da Escola Secundaria Quinta do 
marquês, está a exigir especial atenção 
à Equipa da Gabriel Couto, devido ao 
curto prazo de execução e, além disso, 
ao facto de se localizar na zona nobre 
do Concelho de oeiras.

A Escola é de tipologia pavilhonar 
e os diferentes pavilhões estão 
ligados por passagens exteriores 
cobertas por chapas de fibrocimento. 
Construtivamente, são constituídos por 
uma estrutura porticada pilar/viga, em 
betão armado e lajes maciças ao nível 
do 1.º piso e cobertura, preenchida por 
paredes de alvenaria de tijolo rebocada.

os revestimentos exteriores em fachadas são compostos por Zinco, Viroc e Betão Branco. É neste último que reside  
o principal desafio técnico da obra, já que as condicionantes de exigência de qualidade aliadas aos curtos prazos 
estabelecidos, requerem cuidados de eficiência técnica redobrados. Sendo um betão à vista e sem posterior pintura, há que 
estabelecer condições de execução técnica que assegurem os bons resultados, quer ao nível da qualidade das cofragens 
quer do fabrico, qualidade e aplicação em obra do betão.

tratando-se de uma empreitada com trabalhos de grande rigor e anormal grau de dificuldade, estamos certos de que no 
final teremos mais uma obra da qual a Gabriel Couto muito se orgulhará.

rui Castro / fernando Vieira

ESCOLA SECUNDÁRIA DA QUINTA DO MARQUÊS

de um conjunto de espaços diversos que 
englobem: espaços de ensino, biblioteca 
escolar, espaços sociais e de convívio, 
espaços de apoio sócio-educativo, espaços 
de direcção, administração e gestão, 
espaços de apoio geral e instalações par 
a educação física e desporto.

todas estas intervenções foram muito 
bem estudadas pela equipa da GASC com 
a colaboração da ComASA, que apesar de 
ter desde o ínicio objectivos demasiados 
ambiciosos, continua cumprindo os 
prazos definidos pelas chefias da obra 
para os trabalhos de execução das 
microestacas.

Apesar de os prazos serem muito apertados, importa salientar o optimismo que reina em todos os membros da Equipa da 
GASC, sendo certo que tudo farão para acabar a obra na data contratualizada com o parque Escolar.

fernando Vieira
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SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS
1. pavilhão multiusos
o sistema construtivo adoptado para a construção do pavilhão multiusos, apoia-se na solução tradicional de parede, pilar 
e laje em betão armado, com excepção da grande nave central, que, devido ao seu vão de 35 metros, será executada num 
sistema estrutural com lamelados de madeira colada.

A poente temos um muro de  Berlim, executado pela empresa “ComASA “, cujo comportamento foi alvo de registo, pelos 
N/Consorciados,  face ao bom desempenho e todo o profissionalismo demonstrado, pela Equipa que executou a obra.

As alvenarias exteriores, serão constituídas pela alvenaria estrutural em betão armado, isolamento térmico e revestimento 
exterior, com placagem de granito, com 6 cm de espessura, grampeado à alvenaria de betão.

A cobertura, que funcionará como praça, será impermeabilizada com duas telas asfálticas cruzadas, aplicadas sobre  
a camada de forma. Sobre as telas, será feito o isolamento térmico, com poliestireno exturdido com 4 cm de espessura.  
o acabamento final varia entre o lajeado de granito com 6m na zona da praça e os degraus em granito maciço na escadaria.

A Gabriel Couto,  através da respectiva direcção de aprovisionamento contribuiu decisivamente na selecção e negociação 
de múltiplas subempreitadas.

A GASC teve ainda a seu cargo 100% do processamento Administrativo desta obra.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
o parque de estacionamento será executado em estrutura de betão armado, com parede contínua e laje aligeirada.

A cobertura depois de devidamente impermeabilizada, com telas asfálticas e anti-raizes, será coberta com terra vegetal 
para relvar e arborizar.

os pavimentos interiores, serão directamente acabados à talocha mecânica, sobre as lajes de betão armado, com  
as respectivas pinturas de sinalização.

As paredes ficarão em betão à vista e o tecto será rebocado e pintado.

o parque terá entradas de ventilação natural em todos os pisos, minorando as necessidades de ventilação mecânica.

As esquadrias interiores serão metálicas para pintar.

CAFÉ SOBRE A PRAÇA DAS ESCULTURAS
Esta parte da obra, constitui mais um desafio para a Gabriel Couto, pois é como que um  “volume”  pousado sobre a praça, 
que obrigou a execução de uma solução estrutural mais aligeirada, recorrendo a perfis metálicos para pilares e cobertura.

o edifício será integralmente revestido a chapa de aço corten, pelo interior e exterior, em pavimento, paredes e tectos, com 
isolamento térmico e acústico, no interior dos painéis.

fernando Vieira

localizada na roménia em Babadag, distrito de tulcea, junto ao delta do danúbio, trata-se de uma obra constituída por 
dois parques eólicos distintos.

o parque eólico de Babadag i é constituído por 16 Aerogeradores ligados por um conjunto de acessos, com um total de 
5620 metros de comprimento.

o parque eólico de Babadag ii é constituído por 4 Aerogeradores ligados por um acesso de  1038 metros de comprimento.

os trabalhos contratados dividem-se em quatro categorias principais:

• trabalhos de betão armado referentes à armação de aço, cofragem e betonagem de maciços de fundação;
• Execução de acessos aos aerogeradores e plataformas de trabalho, taludes e drenagem, bem como trabalhos de 

integração paisagística.
• Abertura e fecho de valas para cabos.
• Execução de subestações e edifícios de comando.

desde o início que esta obra tem merecido especial atenção devido às inúmeras dificuldades técnicas, consequência  das 
várias alterações ao projecto, fruto de indefiniçõesa iniciais.

Considerado um grande desafio, foi aplicado todo o esforço e dedicação de uma equipa de trabalho com os mesmos 
objectivos de consolidar  a nossa presença  no mercado romeno.

tendo noção das potencialidades da zona para a produção de energia eólica e o investimento que se faz sentir nesta área,  
é nosso objectivo continuar esta aposta, cada vez mais competitiva, mas na qual fazemos questão de marcar diferença pela 
qualidade.

tiago Couto

parques Eólicos de Babadag i e Babadag ii

É OBRA...
é obra...
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O seu nome dispensa apresentações no 
meio técnico afim à área dos pavimentos 
rodoviários. Como descreve o seu 
percurso profissional/académico?

A experiência na Engenharia militar em 
moçambique entre 1972/02 e 1974/11, 
constituiu antecedente fulcral para que 
o início da minha actividade profissional 
na referida área tivesse ocorrido em 
1976/09, com a entrada para a JAE como 
responsável pelo Sector de Geotecnia 
da Circunscrição de Estradas do Sul  
e sucedânea dSrES, na qual permaneci 
até 1979/03; nesse período, foi intensiva 
a formação em geotecnia e pavimentos 
rodoviários. transferido para a dSrEN, 
dei apoio à dSrES até transitar para  
a direcção de Estradas do porto, onde prestei serviço de 1980/04 a 1988/04 e me foi propiciada inestimável experiência, 
decorrente da fiscalização de 5 dezenas de empreitadas e da elaboração de projectos para reabilitar pavimentos, a par da 
orientação do seu laboratório. Em 1988/05 regressei à dSrEN, assumindo a tarefa de apoiar as obras em curso na região  
e acompanhar a elaboração dos projectos de construção ou grande reparação, no que concerne a pavimentos e à geotecnia. 
A partir de 1996/01 chefiei a divisão de projecto, Acompanhamento e Apoio da dSrEN e fui membro efectivo do Comité 
técnico C1 da Associação mundial da Estrada (quadriénio 1966/1999). Neste percurso ao serviço do Estado e que terminou 
em 2000/09 por motivo de aposentação antecipada, tive o privilégio de desempenhar funções eminentemente técnicas. de 
Novembro de 1985 a dezembro de 1999 e em acumulação, leccionei disciplinas afins a pavimentos rodoviários na fEup na 
qualidade de Assistente Convidado, uma actividade que me deu grande satisfação pessoal e grangeou amizades a jusante.

paralelamente, importa referir a actividade privada. Em 1988/12, criei uma empresa para o respectivo enquadramento, cujo 
nome foi antecedido da sigla “Gepavis” em 2000/08. Essa actividade revelou-se uma vertente essencial para o incremento 
dos meus conhecimentos técnicos, com reflexo positivo no desempenho ao serviço do Estado. Com as saídas da fEup, do 
C1 da AipCr e do iEp, o trabalho foi mais abrangente e evoluiu para Assessoria técnica associada a pavimentos rodoviários. 
Em 2010/12 dissolvi e liquidei a empresa, dando por terminada a carreira profissional ciente de ter contribuído, ao longo do 
tempo, para transmitir ideias, perspectivas no plano técnico e conhecimentos, em especial a colegas cujo perfil me induz 
a esperança de certa continuidade em algumas das “lutas” que encetei.

Qual é a sua opinião acerca do estado da arte em Portugal, comparativamente ao panorama internacional? A que nível se 
encontra Portugal, entre os demais?

Em termos de capacidade técnica individual, a Engenharia portuguesa nada fica a dever, em média, à dos restantes 
países, incluindo os considerados mais evoluídos. porém, o nível de risco de insucesso em obras rodoviárias é, a meu 
ver, bem mais elevado do que nestes últimos, mormente pela carência de critérios consistentes e/ou realistas no acervo 
normativo dos principais donos de obra; exemplifico com a incoerência do “manual de Concepção de pavimentos para  
a rede rodoviária Nacional” que a JAE lançou em finais dos anos 90 e a Ep adoptou, o desaproveitamento da oportunidade 
conotável à “marcação CE” para se estabelecer especificações mais precisas afins a misturas betuminosas tendo em conta 
os tipos de inertes e ligantes, a ausência de critérios de dimensionamento para se obviar ao risco de fractura daquelas 
misturas por deformabilidade global excessiva e, ainda, com a indefinição dos níveis de precisão exigíveis na interpretação 

ENG.º VAlVErdE mirANdA 

ENTREVISTA COM
entrevista com

da deflectometria em função do estado superficial do pavimento, entre muitas vertentes que podia focalizar. por outro 
lado, temos défice no que concerne à Gestão das infraestruturas rodoviárias e deparamo-nos com crescente dificuldade 
de diálogo entre os intervenientes no terreno e as Entidades decisoras, à qual não é alheio um progressivo esvaziamento 
de competências técnicas em departamentos Estatais. tratando-se de obstáculos contornáveis, julgo que portugal tem 
potencial para se situar entre os melhores no domínio da Engenharia rodoviária.

O Sr. Engº deu um contributo enorme aos projectos de pavimentação em Portugal, tendo sempre como preocupação 
ponderar as vertentes ambientais e numa altura em que ainda não se falava muito nessas questões. Pensa que na 
actualidade esse sentimento é partilhado pelos demais Projectistas? 

de facto pugnei pela adopção de soluções minimizadores dos impactes ambientais, nomeadamente a implementação de 
“reciclagens in situ com emulsão de betume” entre 1992 e 1999 cobrindo cerca de 550.000 m2 no Norte do país e numa 
“peculiar aproximação” (determinando baixas percentagens em ligante residual) e, a partir de 1999, de “reabilitações 
funcionais com recurso a misturas incorporando BmB  ”. tentei ainda fomentar o reaproveitamento em larga escala de 
materiais betuminosos fresados, a nível de projectos de execução, mas sem grande sucesso (geralmente registavam- 
-se alterações no âmbito das empreitadas). Embora as preocupações ambientais sejam uma constante na actualidade, 
julgo que a grande maioria dos nossos projectistas não as reflectem devidamente nos seus trabalhos, menosprezando 
técnicas adequadas para reabilitar pavimentos na perspectiva em causa, incluídas as que citei. Assim, penso que só face 
a regulamentação institucional os projectistas serão compelidos a contemplar, de facto, as vertentes ambientais nos seus 
exercícios de concepção (caso os façam).

Quais as principais dificuldades na obtenção de bons Projectistas? 

um “bom projectista” de pavimentos “não se faz” apenas nas universidades e a sua formação deveria envolver um período 
de intenso contacto com obras reais, para adquirir uma perspectiva pragmática e que lhe permita projectar “consciente 
dos aspectos construtivos a jusante”. porém, a maior dificuldade consiste na aquisição de conhecimentos suficientes 
para possibilitar os exercícios concepcionais que já mencionei, o que em regra decorre da praxis, em conjunção com 
troca de experiências técnicas (os contactos pessoais à margem de Simpósios, Congressos e outros eventos, são muito 
proveitosos). A referida praxis deveria incluir o acompanhamento da execução das obras projectadas e a análise dos 
problemas que surjam eventualmente em fase de exploração, visando retirar convenientes ilações.

Como perspectiva o futuro do sector?

o futuro da “Engenharia de pavimentos rodoviários”, no nosso país, sobretudo em termos de “eficácia efectiva”, dependerá 
em grande medida da correcção, suficiência e consistência das orientações que venham a ser consignadas pelos principais 
donos de obra nos seus documentos normativos.
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internacional

INTERNACIONAL
mais um passo foi dado dentro da estratégia de internacionalização da GABriEl Couto. iniciamos os trabalhos na 
moldávia. trata-se do projecto “reabilitação da Estrada Nacional r3 – Chisinau / Hincesti”. É um projecto de reabilitação 
rodoviária numa extensão de 9km. 

o valor do contrato é de 9 milhões de Euros e é financiado pelo Banco Europeu de investimento (BEi). A GABriEl Couto foi 
previamente pré-qualificada pelo Cliente – Administração Estatal rodoviária da moldávia – tendo o contrato sido assinado 
a 18 de fevereiro do corrente ano.

A obra inclui entre outros, os trabalhos de terraplenagens associados ao alargamento da plataforma, a pavimentação 
através de camadas granulares, balastro estabilizado com cimento e finalmente betuminosos.

A GABriEl Couto vê assim reforçada a sua presença no leste Europeu, onde está presente desde 2006, nomeadamente 
no mercado romeno onde tem desenvolvido vários trabalhos de obra pública e privada.

iNtErNACioNAliZAção – moldÁViA
GAbRIEL CouTo INICIA ACTIvIdAdE No MERCAdo dA REpúbLICA dA MoLdávIA

NOTÍCIAS
É com muito orgulho e satisfação que recebemos a decisão 
da concessão da acreditação do laboratório Central da 
Gabriel Couto, pela Np EN iSo/iEC 17025.

o reconhecimento do trabalho realizado e o empenho de 
uma equipa dedicada e competente são assim reconhecidos 
pela mão do instituto português de Acreditação. 

A todos os nossos sinceros parabéns. 

ACREDITAÇÃO DO LABORATóRIO CENTRAL DA GABRIEL COUTO

devido ao avanço tecnológico que se tem verificado nos últimos anos no mercado das ti’s, tornou-se necessário reestruturar 
as infra-estruturas de hardware que suportam o sistema da Gabriel Couto.

foi realizado um estudo para um novo modelo de arquitectura baseado em virtualização de servidores suportados em 
“blades”.
Entre os principais desafios que o novo paradigma da infra-estrutura de sistemas enfrentam, destacam-se, redução de 
custos operacionais, “performance”, escalabilidade (protecção do investimento), redundância (segurança da informação) 
e capacidade de adaptação rápida às necessidades do negócio.

para além da substituição do hardware a rede interna também será alterada passando de uma rede de 10/100mB para 
10GB. Esta alteração melhora notavelmente a velocidade de comunicação bem como a “performance” dos equipamentos.

A GABriEl Couto rEEStruturA AS iNfrA-EStruturAS dE HArdWArE do SEu 
SiStEmA dE iNformAção

desde outubro de 2010 que a Gabriel Couto implementou uma plataforma interna “intranet Gabriel Couto” que pode ser 
acedida por todos os colaboradores com grandes benefícios em termos funcionais, permitindo a partilha de informação 
interna e melhorar, desta forma, a comunicação entre os vários intervenientes. 

os colaboradores têm agora acesso online a informação que anteriormente estava dispersa pelos vários departamentos 
e muitas vezes inacessível, como por exemplo: factura detalhada da tmN, listas de pessoal/equipamento/obras, material 
institucional, mapas de gestão, notícias, biblioteca (artigos técnicos), etc.

para além destes factores, pretende-se que a GASC obtenha ganhos financeiros, com a redução de custos em comunicações, 
perda de tempo no acesso à informação e diminuição de consumo de papel. No entanto, para atingir este objectivo  
é necessário o envolvimento e colaboração de todos na consulta e partilha da informação.

Carla Couto

A iNtrANEt dA GABriEl Couto A fuNCioNAr Em plENo

doAção dE BiBliotECA À GABriEl Couto

Nesta edição da “Em foCo”  trazemos em  “Entrevista com“ um nome 
prestigiado da área das infra-estruturas rodo e ferroviárias, o Eng.º 
Valverde miranda , nome incontornável quando falamos em projectos de 
pavimentos rodoviários. para quem tiver interesse, pode nesta rubrica 
ler mais acerca dele.
 
No final do ano passado e porque é bom saber estar mas é melhor saber 
quando sair, abandonou a carreira profissional, para se dedicar à família 
e a outras áreas do seu interesse. dos mais de 35 anos de actividade 
profissional, e de um percurso académico reconhecido, resultou 
uma admirável biblioteca, constituída por obras de um valor histórico  
e técnico incalculável. Esta biblioteca foi num gesto inigualável de 
bondade e estima, cedida ao Eng.º Carlos Couto e à Gabriel Couto, por 
intermédio da Engª Cláudia ferreira, para que dentro da nossa empresa 
possamos de alguma forma continuar a usufruir do seu valor.
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notícias

Como já noticiamos o laboratório Central da Gabriel Couto recebeu no decorrer do mês de Abril a acreditação pelo ipAC 
– instituto português de Acreditação.

um dos requisitos de maior relevância da norma de referência para acreditação de laboratórios - Np EN iSo/iEC 17025 é a 
necessidade dos laboratórios participarem em ensaios de comparação interlaboratorial (ECi’S) como garantia da fiabilidade 
dos resultados, que permitem evidenciar a competência de um laboratório através da avaliação da sua performance, 
reforçando assim a sua motivação e a confiança nas actividades desenvolvidas. 

Em portugal a entidade independente com responsabilidades nesta matéria é a rElACrE, que em 2010 realizou mais 
um ciclo destes ensaios, em que o lCGC participou para os ensaios do âmbito da acreditação. Esta edição contou com  
a participação a nível nacional de 18 laboratórios na área das misturas betuminosas, 34 na área dos betões e 10 na área 
dos betumes. Assim, gostaríamos de apresentar uma tabela com os resultados da participação do lCGC, deixando que os 
resultados falem por si.

Desvio obtido pelos laboratórios 
nacionais participantes (Média)

Indicador de 
desempenho Z a obter

Desvio médio 
do LCGC

Conteúdo de ligante solúvel: Extracção por 
centrifugação, EN12697-1 (mét. B 1.5) 0,87

0,00

0,70

determinação da baridade de provetes betuminosos, 
EN 12697-6:2003 (método B) 0,70 0,30

Ensaio marshall  - Estabilidade                                          
Np EN 12697-34+A1:2010 0,75 0,40

Ensaio marshall  - deformação                                           
Np EN 12697-34+A1:2010 0,77 0,30

Ensaio de penetração                                                               
Np EN 1426:2010 0,80 0,30

resistência à compressão de provetes                           
7 dias  - Np EN 12390-3:2009 0,82 0,00

resistência à compressão de provetes 28 dias  - Np 
EN 12390-3:2009 0,78 0,70

dESEmpENHo do lABorAtório CENtrAl dA GABriEl Couto (lCGC) NoS ENSAioS 
dE CompArAção iNtErlABorAtoriAiS (ECi’S) NACioNAiS

foi adjudicada à Gabriel Couto a empreitada para construção da ESColA SupErior dE tÉCNoloGiA E GEStão - BloCoS 
A, B e C - iNStituto politÉCNiCo dE BEJA. A empreitada de 3.841.176 € tem 18 meses de prazo de execução.  
 
foi adjudicada à Gabriel Couto a empreitada para BENEfiCiAção/rEforço E rEpErfilAmENto do pAVimENto, No 
SuBlANço Nó A2-A12/SEtuBAl, dA A12 - Auto-EStrAdA SEtÚBAl/moNtiJo, pela Brisa, Concessões rodoviárias, 
S.A. A empreitada de 2.514.000 € tem 6 meses de prazo de execução.

foi adjudicada à Gabriel Couto a empreitada parque Escolar - lotE 3ES9 – Escola Secundária de odemira, pela parque 
Escolar, E.p.E. A empreitada de 7.820.0279 € é em consórcio com a monte Adriano, S.A. e tem 18 meses de prazo de 
execução.  
 
foi adjudicada à Gabriel Couto a empreitada de terraplenagens no troço ip2 - Évora - S. manços, pela tecnovia, S.A. A 
empreitada de 3.500.000 € tem 10 meses de prazo de execução.

ADJUDICAÇÕES

foi adjudicada à Gabriel Couto a empreitada EN 13 malema – Cuamba – lote C em moçambique, pela Administração 
Nacional de Estradas. A empreitada de 35.000.000 € tem 36 meses de prazo de execução. 

Ao Eng.º miranda um grande bem haja e a nossa certeza de que o seu gesto se deveu à sua  grandeza humana e à convicção 
de que esta não consiste apenas em ter sabedoria mas sim em saber usá-la. da nossa parte fica o compromisso de que 
tudo faremos para que os seus desígnios se cumpram.

PESSOAS
GErmANo BArroS

foi com uma tristeza e dor indesmentível que no início do ano o Germano Barros, Germano para todos nós, nos abandonou.

foi funcionário da empresa desde 1985. Competentíssimo em todas as funções que desempenhou. de uma dedicação  
e lealdade imaculadas. o seu espírito optimista e aberto, mas frontal, permitia-lhe junto de amigos e colegas criar laços 
de forte amizade e  solidariedade  e  de grande respeito. Nunca negou os sacrifícios e desafios que a empresa lhe pediu.

Nos últimos anos e com a ida da GABriEl Couto para Angola, desafiamo-lo para nesse país ser o Encarregado Geral de 
transportes e equipamento da empresa  Anteros,  nossa participada em Angola.  rapidamente aí tornou-se um elemento 
fundamental na actividade dessa empresa, granjeando amizade e admiração com todos aqueles com quem trabalhou, 
quer os seus superiores, quer os trabalhadores por si dirigidos.

o seu funeral foi o testemunho desse honrado e empenhado percurso de vida, curto, que o Germano percorreu neste 
mundo.

As centenas de pessoas, que estiveram presentes na cerimónia fúnebre, mesmo num dia de forte inverno, foram  
o testemunho da nossa dívida de gratidão pelo muito que o Germano nos deu.

À sua família, em particular à sua dedicada Esposa e aos filhos que tanto amava, um abraço de grande solidariedade de 
toda a família empresarial GABriEl Couto.
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PESSOAS
ENGº pErEirA dA SilVA

pessoas

o meu percurso de vida e profissional, começa muito antes de ter 
ingressado na Gabriel Couto. para o meu desempenho nesta empresa, 
muito contribuiu uma vasta experiência anterior, adquirida no nosso 
país mas também em terras de além-mar e que gostaria de resumir:

terminei o curso do instituto industrial do porto, como Eng. técnico Civil 
e minas em 1963 tendo estagiado na Cuf e nas minas do pejão. Após 
este, exerci 3 anos como oficial miliciano de Engenharia, do Serviço 
militar obrigatório tendo sido mobilizado para moçambique durante  
2 anos, em plena guerra do ultramar e onde, por duas vezes fui apanhado 
no meio de explosões. por essas terras desempenhei funções como 
sapador de Engenharia como levantamento de minas, salientando ainda 
o meu contributo na reparação de vias e pontes, e o apoio ao transporte 
de lanchas para o lago Niassa.

de regresso, e numa pequena passagem por portugal que durou cerca 
de 1 ano, ingressei como técnico nas minas do pejão, na exploração 
de carvão, especificamente para implantar um novo método inovador  
à altura, de exploração ou lavra, por inclinados, tendo recebido formação 
por um técnico Alemão, deslocado a portugal especificamente para  
o efeito.

de volta a África, desta vez a Angola, e com vínculo à  empresa diamang, a companhia de diamantes de Angola, permaneci 
6 anos a explorar diamantes. Nesta companhia exemplar, os técnicos começavam por tarefas de menor importância  
e somente após desenvolverem curriculum e passarem provas, ascendiam a funções de chefias. Nessa altura, ascendi  
a sub-chefe e chefe do grupo de minas tendo sido dos técnicos mais novos a elevar-se a essa posição.

Já em portugal e durante cerca de 11 anos, permaneci em Sines, na exploração, rebentamento de rocha e limpeza da 
cobertura da pedreira do porto, bem como realizando trabalhos diversos para a Câmara e Gabinete da Área de Sines, ao 
nível de estradas, arruamentos e águas. Após este período e durante cerca de 1 ano dei ainda um pulinho a Caracas na 
Venezuela onde fui   responsável pela produção, numa barragem de terra.

A minha vida profissional na Gabriel Couto, começou na década de 80, assessorando e ajudando a implementar a Gabriel 
Couto em Sines, assumindo a direcção técnica da obra da Via rápida – r52, bem como outros trabalhos adjudicados  
à Gabriel Couto pelo Gabinete da Área de Sines e da Administração do porto de Sines (ApS) , onde permaneci durante cerca 
de 3 anos.

finalmente há cerca de 24 anos a partir de Julho de 1987 (a que há que acrescentar o tempo em Sines), ingressei 
definitivamente nos quadros da Gabriel Couto, tendo iniciado os trabalhos como director de obra, numa das obras mais 
relevantes da firma, e onde trabalhei em conjunto com um dos técnicos mais estimados da empresa, o Eng. João morgado…
Aqui tenho permanecido com um historial apreciável.

A pedido da Administração, no ano de 1990, fui substituir ao que parecia por duas semanas, um técnico na obra do 
pocinho e aí me mantive em Bragança e Nordeste, quase consecutivamente até 2010. Nesse período chefiei quase todas 
as obras nos distritos de Viseu, Guarda e Bragança, penso que sempre com resultados muito positivos para a empresa. 
As obras mais relevantes, o ip4 – Bragança / Quintanilha, a EN 315 entre Sardão e meirinhos, a beneficiação da EN 221 
entre mogadouro e Castelo Branco, bem como outras estradas de muito interesse, perfazem um valor de quilómetros 
construídos de cerca de 400 km de obras novas e beneficiações, nesses e noutros distritos como Braga e faro, muito em 
particular para a JAE e para a BriSA.

Como se tem mostrado apanágio da empresa a polivalência dos colaboradores, para além dos trabalhos como director 
de obra e mais tarde director de produção, colaborei e em alguns casos dirigi a realização de mais de 50 orçamentos 
rodoviários de grande envergadura em projectos para o continente nacional mas também para Angola, moçambique, 
marrocos e letónia. igualmente exerci as funções de project-manager na irlanda “N7 – limmerick  / Nenagh, estando 
actualmente como é sabido como director de produção na Scut dos Açores.

muito me orgulho de ter sido uma escola para a maior parte dos técnicos que nesta casa ocupam funções de chefia. 
Conjuntamente comigo, trabalharam e iniciaram a sua vida, o Eng. João morgado, o Eng. rui miranda e o Eng. tiago Couto 
entre outros. para além destes sempre gostei e tive o cuidado e o gosto de partilhar os conhecimentos que fui acumulando 
com os colegas a iniciar a vida profissional, dos quais gostaria de destacar o Eng. Jorge Seabra e o miguel trindade, e os 
encarregados Sr. Júlio Azevedo e Sr. Ernesto, com quem partilhei muitas horas à noite a preparar os autos de medição, 
durante muitos anos. durante todos estes anos de trabalho na empresa sempre procurei desenvolver ao máximo cordiais 
relações publicas e sociais.

Sempre gostei do trabalho de campo, do barulho e movimento de máquinas e posso considerar com orgulho e sem vaidade 
que com os conhecimentos apreendidos, quer em moçambique, em Angola ou Sines, sempre consegui tirar o melhor 
rendimento do equipamento disponível.

Nos trabalhos rodoviários é importante a manutenção do equipamento, para além dos conhecimentos técnicos e da forma 
de aproveitamento do equipamento, a utilização de operadores qualificados, o bem estar social, alguma técnica, mas 
acima de tudo, empenho e clareza nos objectivos a atingir.

resumidamente, a empresa que todos conhecemos hoje, como o país, também mudou em relação àquela que existia há 
30 anos, e progrediu. A empresa tornou-se numa organização moderna, ao nível de todas as grandes empresas, e onde 
me revejo e sinto que para isso muito contribuí. No final ressalvo as  boas relações pessoais e a amizade entre as pessoas.

fico pois muito grato pela oportunidade de trabalhar numa equipa unida, sempre defendendo os interesses colectivos em 
prejuízo dos interesses individuais e das próprias relações familiares.

A todos os colaboradores mais novos, desejo o melhor futuro para as suas vidas.

pereira da Silva
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política de gestão e missão, visão e valores  

VISÃO… 
Do que queremos ser no futuro.

Ser uma referência de prestigio na área 
da construção civil e obras publicas, 
reconhecida por gerir e desenvolver 
o talento e as competências dos seus 
colaboradores como factor competitivo 
e diferenciador, assegurando desta 
forma a melhoria continua dos seus 
processos, os níveis de rentabilidade  
e a criação de valor.

MISSÃO: 
A nossa razão de existir… 

Assegurar uma correcta resposta às 
exigências dos clientes de uma forma 
sustentada, com qualidade e rigor, 
através de recursos qualificados, 
diferenciadores e inovadores, de 
forma a permitir uma rentabilidade de 
negócio atractiva.

VALORES, 
que sustentamos…

• Rigor, Integridade e Transparência
•  Eficiência
• Sustentabilidade, Ética e Inovação

COMPROMETIMENTO COM OS CLIENTES
Inovar, gerir e desenvolver o talento promovendo internamente a criação 
de valor e a eficiência , indo de encontro às necessidades dos nossos 
clientes.

COMPROMETIMENTO COM a MELhORIa CONTINua
Rever periodicamente objectivos e indicadores procurando a melhoria 
continua da performance de todos os seus processos, na procura 
da criação de valor, indo de encontro às necessidades de todos os 
Stakeholders.

COMPROMISSO COM a SaúdE E SEguRaNça
Identificar, prevenir, avaliar, controlar e informar dos riscos relacionados 
com a saúde e segurança no trabalho, fazendo reflectir a preocupação com 
os colaboradores, proporcionando-lhes ambientes de trabalho seguros  
e saudáveis, potenciando a sua motivação e o reconhecimento para com os 
valores da empresa.

COMPROMISSO PaRa uM MELhOR aMbIENTE
Integrar o ambiente nas estratégias de desenvolvimento da empresa bem 
como implementar medidas minimizadoras dos impactes ambientais, 
compatível com a obtenção de níveis de desempenho ambiental cada 
vez mais elevados. Proteger o ambiente e implementar medidas para 
prevenção da poluição e correcta gestão dos resíduos serão preocupações 
constantes.

COMPROMISSO dE SuSTENTabILIdadE
Integrar indicadores sociais, económicos e ambientais contribuindo para 
uma evolução sustentada no mercado, com solidez, rigor e integridade.

V.N. Famalicão, 16 de Março de 2011

Eng.º Carlos Couto
(Presidente do Conselho de Administração)

COMPROMETIMENTO
A Gestão de topo compromete-se A cumprir  
e fAzer cumprir As directrizes e compromissos 
subscritos nestA políticA, nomeAdAmente 
AtrAvés do cumprimento dos requisitos leGAis, 
contrAtuAis, normAtivos, e outros definidos 
internAmente, Aplicáveis, disponibilizAndo pArA 
isso os recursos necessários.

CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO S.A.
POLITICA DE GESTÃO

POLÍTICA DE GESTÃO

MISSÃO, VISÃO E VALORES


