
Edição: Construções Gabriel A.S. Couto S.A. | Julho 2016 | Nº 39

EM FOCO

MUSEU DE ESCULTURA 
CONTEMPORÂNEA 
projeto de Álvaro Siza 
e Eduardo Souto Moura



Edição
Construções Gabriel A.S. Couto S.A.
Departamento de Marketing

Coordenação editorial
Conceição Rito

Design gráfico
Give u design art

Redação
Conceição Rito, Ricardo Poças, Tiago Couto 

Colaboração nesta edição
António Couto, Bento Cunha, Carlos Rego, Catarina Lopes, Catarina 
Oliveira, Clara Couto, Conceição Rito, Daniel Costa, Diogo Coelho, Eduarda 
Freitas, João Morgado, José Aguilar, Marco Correia, Paulo Ferreira, Pedro 
Costa, Ricardo Antunes, Ricardo Poças, Tiago Couto, Trindade Barbosa

Tiragem
500 copies

Construções Gabriel A.S. Couto S.A.
Rua de São João de Pedra Leital, nº 1000
4770-464 Requião, Apartado 84 EC V.N.Famalicão 
4761-223 V. N. Famalicão
Tel: 00351 252 308 640 PPCA
Fax: 00351 252 375 871
www.gabrielcouto.pt
cgasc@gabrielcouto.pt
Alvará de Construção nº 2490

ÍNDICE
  
editorial 3
é obra 4
internacional    10
notícias  12
destaque 15
adjudicações 16



3

EDITORIAL
Apresentamos aqui as mais recentes obras adjudicadas 

à Gabriel Couto, bem como alguns dos projetos mais 
emblemáticos que estamos a desenvolver. Atualmente 

o volume de negócios no exterior corresponde a 
cerca de 55 % do total e estende-se a Cabo Verde, 

Angola, Moçambique, Suazilândia e Zâmbia.

No mercado nacional, face à quebra enorme e dramática 
no investimento público, tem sido a atividade para 

clientes privados que tem vindo fundamentalmente a 
alimentar a nossa estrutura produtiva, em particular 

com a implementação de projetos industriais.

Foi-nos adjudicada, no final do 1º trimestre deste ano, 
uma importante obra industrial para a instalação da 

nova fábrica da Sakthi, uma importante multinacional 
do ramo do fabrico de componentes para automóveis.

Recebemos uma nova encomenda da fábrica Continental 
Mabor, bem como de uma outra nave industrial para a 

APDL, Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA. 
Estão já a decorrer a bom ritmo as obras na construção 

do novo Centro Comercial de Loulé, Mar Shopping 
Algarve, o segundo centro comercial da IKEA Centres 
em Portugal. Temos várias propostas já apresentadas 

e com ótimas condições de virem a ser entregues, bem 
como mais alguns projetos a realizar no curto prazo.

Na área do turismo e lazer temos vindo a apresentar 
propostas para a construção de vários hotéis, 

nomeadamente para as cadeias Vila Galé e MOOV, tendo-
nos sido, muito recentemente, adjudicada a obra da 

Construção do Hotel Durius, na zona histórica do Porto.

Será, pois, nesta dupla orientação, de reforço no 
mercado internacional, em particular nos países onde 

já marcamos presença efetiva, e de consolidação da 
imagem da Gabriel Couto como ainda mais reconhecida 
pela sua competência e solidez, no desenvolvimento de 

importantes projetos industriais, comerciais e hoteleiros, 
que assentará a nossa estratégia de empresa.
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A GABRIEL COUTO NAS OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SANT’ANA

Foi consignada no passado dia 07 de Dezembro de 
2015, pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa 
(SCML), a empreitada da Ampliação do Hospital 
Sant’Ana, no Concelho de Cascais, freguesia da Parede. 

A obra foi adjudicada à GABRIEL COUTO em 
consórcio, por um valor de cerca de 9.000.000,00€, 
a executar num prazo de 14 meses

A intervenção irá aproveitar a estrutura, já existente, 
e anteriormente destinada ao Centro Ortopédico de 
Desenvolvimento Infantil, CODI. O projeto previsto para 
este edifício centenário, classificado pelo IGESPAR, vai 
dotá-lo de modernas infra-estruturas, que respondem às 
atuais exigências que se impõem numa prática clínica de 
excelência mas, sobretudo, vai permitir que sejam reunidas 
as condições para o transformar num Hospital polivalente. 

Com uma área total de construção de 6.719,48 m2 a nova 
Unidade Hospitalar da Santa Casa terá um bloco operatório 
com 4 salas de operação, 60 camas de internamento, 6 camas 
na unidade de cuidados intensivos e uma unidade de recobro 
com 32 postos. A nova unidade vai assim prestar serviço em 
urgência, ambulatório e nas especialidades de Neurocirurgia, 
Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ortopedia. *

Tratando-se de uma empreitada em âmbito de conceção/
construção, foi determinante a análise cuidada de todas 
as inter-relações dos fatores inerentes à cadeia dos 
processos nas várias fases da empreitada. Assim, em fase 
prévia procedeu-se à rápida obtenção dos licenciamentos 
das diversas entidades envolvidas com o projeto, 
essenciais para a obtenção da licença de construção. 

Numa primeira fase, com a obtenção da licença de demolição, 
procedeu-se à demolição da construção existente, tendo-se 
de seguida, com a obtenção da licença global no passado 
mês de Março, dado início aos trabalhos de construção.

*Fonte SMCL

É OBRA...

Nome de obra
Ampliação do Hospital Ortopédico 

de Sant’Ana Parede

Dono de obra
Santa Casa de Misericórdia

 de Lisboa

Localização
Lisboa
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A GABRIEL COUTO NA “REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DE ABADE PEDROSA/MUSEU 

INTERNACIONAL DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA – 2ª FASE”

Decorreu no dia 21 de Maio de 2016 a inauguração 
do Museu de Escultura Contemporânea, que se 
articula com o antigo Museu Abade Pedrosa e se 
insere no conjunto patrimonial, do qual faz parte 
ainda o Mosteiro de S. Bento, em Santo Tirso. A obra 
de requalificação do Museu, com projeto de Álvaro 
Siza e Eduardo Souto Moura, tem a particularidade 
de ligar funcionalmente os dois edifícios.

A dificuldade maior deste projeto foi a de introduzir 
um corpo novo ligado ao antigo Museu Abade Pedrosa. 
Era necessário um novo acesso e ter em conta a 
existência, em frente, de um jardim que dá para a cota 
superior da cidade. Havia ainda uma capela, vinda 
de uma quinta e que ali estava isolada. Os arquitetos 
optaram por construir um corpo retangular e criaram 
um vértice de ligação ao convento. A implantação, 
refere Siza, “foi feita cuidando de incluir na composição 
a capela, que estava perdida no terreno”.

A intervenção da Gabriel Couto, realizada em consórcio, 
decorreu no edifício da antiga Câmara, destinado 
agora ao Museu de Arte antiga, ao nível do piso 1 e 
do sótão do atual edifício (composto por 2 pisos). No 
piso 1, situam-se o átrio, vestíbulo, um auditório e 
seis salas de exposição, umas instalações sanitárias 
e um corredor de circulação. Toda esta construção foi 
executada por cima da adega do Convento de Abade 
Pedrosa em abóbadas de barro e tijolos cerâmicos.

Interviemos ao nível da cobertura existente, reabilitando 
e consolidando asnas de madeiras existentes com 
madeiras provenientes da própria demolição e substituição 
parcial (nalguns casos) por novos elementos. Fez-se 
o remonte de telhas existentes e colocaram-se novas 
telhas, concebidas diretamente para esta obra.

Ao nível da intervenção estrutural a obra consistiu 
no levantamento total do piso, quer do soalho, quer 

É OBRA...
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de toda a estrutura de vigamento de suporte em 
madeira. A reconstrução total do piso foi efetuada 
com perfis metálicos e painéis tipo Viroc .

No que se refere aos trabalhos de Arquitetura, destacam-
se o encerramento de alguns vãos e a construção 
de paredes exteriores e interiores em alvenaria de 
granito, bem como a reabilitação das cantarias e 
rebocos existentes. É de salientar a réplica da chave 
na fachada principal em cantaria de granito.

Executaram-se ainda novos acabamentos em tetos, 
paredes e pavimentos, com especial importância do 
ponto de vista da execução, dos tetos, em madeira 
do tipo saia e camisa, acústico no auditório e gesso 
cartonado, dos lambris e dos pavimentos em mármore, 
bem como dos soalhos de madeira pinho.

Salientamos também a execução de vitrinas de 
exposição em perfis de aço inox , vidros auto portantes 
com tetos em telas com iluminação led. Todos os vãos 
interiores e exteriores em madeira foram reabilitados, 

Nome de obra
Requalificação do Museu Abade 

Pedrosa /Museu Internacional 
de Escultura Contemporânea

Dono de obra
Câmara Municipal 

de Santo Tirso

Localização
Santo Tirso

É OBRA...

bem como colocados novos elementos em madeira 
e latão. Por fim, referimos a execução de todas as 
redes Hidráulicas, Elétricas, de Telecomunicações 
e Mecânicas, enquadradas no espaço antigo.
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A GABRIEL COUTO CONSTRÓI O NOVO 
CENTRO COMERCIAL DE LOULÉ, IKEA
O MAR Shopping Algarve, o segundo centro comercial 
da IKEA Centres em Portugal, está a ser construído, 
pela Gabriel Couto em consórcio com a Vias y 
Construcciones, num contrato, de valor superior a 
16.000.000 €.

Este novo complexo comercial, estrategicamente localizado 
em Loulé, no centro do Algarve, faz parte dum recinto 
comercial alargado de 82.000 m2, que inclui o Designer 
Outlet Algarve (13.000 m2), ancorado por uma loja IKEA 
(24.000 m2) totalmente integrada e uma área de lazer ao 
ar livre. Com 220 lojas e 3.500 lugares de estacionamento, 
o MAR Shopping Algarve vai assumir um papel de relevo 
no desenvolvimento da região, com um investimento total 
do Grupo IKEA de 200 milhões de euros e a criação de 
cerca de 3.000 postos de trabalho diretos e indiretos.

Tem sido nosso objetivo prioritário o cumprimento 
rigoroso dos prazos contratualmente exigidos para as 
atividades mais representativas do empreendimento 
e a Gabriel Couto tem procedido à alocação de 
elevados recursos nas várias frentes de laboração, 
para que todos os compromissos sejam honrados.

Foram mobilizadas oito gruas-torre (lanças com 
alcance entre 50m/65m e alturas entre os 24m/41m) 

com reforço de auto-gruas de 30ton e de camiões 
grua em cada frente, assim como no apoio à receção 
das matérias primas a incorporar no processo 
construtivo da estrutura. Foi também mobilizada em 
obra uma central de fabrico de betão pronto, com 
vista a uma maior rentabilidade de aplicação. 

Em Outubro de 2016 serão concluídos os trabalhos 
preliminares, passando-se para as fases seguintes do 
empreendimento, com as chefias de produção a ter de 
assumir no terreno um total controlo das produções diárias 
de cada uma das equipas adstritas às tarefas críticas a 
executar, dada a exiguidade dos prazos. Os trabalhos de 
construção dos Parques de estacionamento e a iluminação 
exterior, nas áreas contíguas ao shopping e outlet, serão 
executados a partir do mês de Setembro 2016 com o prazo 
de conclusão previsto para o final do mês de maio 2017.  

Nome de obra
Empreitada Geral de 

Construção - Estruturas, Redes 
Enterrada, Alvenarias, Caleiras, 

Redes Hidráulicas e Parques 
de Estacionamento do Centro 

Comercial de Loulé

Dono de obra
Ikea Centres Portugal

Localização
Loulé, Faro

É OBRA...
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É OBRA...

A GABRIEL COUTO CONSTRÓI NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SAKTHI PORTUGAL  

A Gabriel Couto iniciou, em Março de 2016, os trabalhos 
de construção para instalação da nova fábrica da 
multinacional Sakthi, no Parque Empresarial do 
Casarão, em Águeda. O valor do contrato é superior 
a €12.000.000,00 e o prazo de execução é de 340 dias 
de calendário, a contar da data de adjudicação.

A unidade, dedicada à fundição de ferro, irá produzir 
componentes de segurança crítica para automóveis 
(nomeadamente para sistemas travão, transmissão, 
suspensão e motor) em ferro nodular.

Dentro do perímetro em que decorre a Empreitada 
decorrerão simultaneamente outros trabalhos de 
construção e fornecimentos adjudicados a outras 
empresas – nomeadamente a conceção, construção, 
implementação e entrega em funcionamento, pela EDP 
Comercial de uma Subestação, a empreitada de Redes 
Técnicas e as relativas ao fornecimento dos diversos 
equipamentos Industriais destinados à Unidade Industrial 
Júpiter (pontes rolantes, fornos, moldação, areias).

O investimento global é de cerca de 36,7 milhões de euros. 

O arranque da produção (SOP) está prevista 
para 01 de Fevereiro de 2017.

A Empreitada desenvolve-se num terreno com cerca 
de 232 000m2, e inclui diversas áreas distintas: 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 ente os pórticos principais. Os pórticos 
secundários intercalam com os principais, o que determina 
um espaçamento entre pórticos dos referidos 10 metros.

Transversalmente o edifício tem duas zonas laterais de 
12,5m cada e uma zona central de 50,00m, com uma fiada 
de pilares ao eixo, perfazendo uma largura total de 75m.

A geometria altimétrica foi adaptada às necessidades 
funcionais de exploração, tendo um pé direito 
de 26,5m na zona da fusão, fachada Norte, e de 
14 m na zona da expedição, fachada Sul.

A estrutura do edifício é constituída basicamente pela 
estrutura de fundações em betão armado, estrutura 
principal em perfis laminados e reconstruídos e 
chapa autoportante entre os pórticos principais.

A estrutura metálica apoia genericamente sobre plintos 
de betão e pilares centrais redondos em betão armado.

Nome de obra
Empreitada geral de Construção 

da Unidade Industrial Jupiter

Dono de obra
Sakthi Portugal SP21, S.A.

Localização
Águeda, Aveiro
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É OBRA...

 Dado o prazo de execução da obra os trabalhos 
de betão armado decorrem em paralelo com a 
preparação e fabricação, quer da estrutura metálica 
quer das estruturas e elementos referentes à chapa 
estrutural, pelo que a preparação e articulação dos 
diversos projetos assume uma grande relevância.

A construção da estrutura é dividida 
genericamente em 4 fases:

1.Execução das fundações e pilares em betão armado, 
incluindo a aplicação dos chumbadouros e betonagem dos 
plintos/sapatas ou pilares respetivos com auxilio permanente 
de topografia para marcação e verificação dos chumbadouros.

2. Montagem dos pórticos principais, pilares, vigas e 
travamentos. Cada pórtico principal está seccionado, 
basicamente por questões de transporte e peso de 
montagem, em 7 secções. Após a montagem dos pilares 
nos eixos centrais o pórtico é montado na sequência 
dos pilares das fachadas para o interior, seguindo-
se de imediato o travamento entre pórticos.

3. Montagem de cavaletes e calhas sobre a estrutura 
metálica para apoio da chapa estrutural

4. Montagem da chapa estrutural entre pórticos 
principais (chapas de 20m de comprimento)

Por questões decorrentes do processo de entrega de 
equipamentos, foi decidida a construção do edifício 
de Norte para Sul, o que condicionou fortemente o 
desenrolar dos trabalhos, pois é a zona mais complexa 
das estruturas, quer de betão armado quer metálica, 
por ser a zona mais elevada e por ter muitos apoios da 
estrutura metálica sobre elementos diversos de betão.

Após a execução da chapa estrutural será executado 
o revestimento final, com sistema SkinZip, aplicado 
transversalmente, com chapas de aproximadamente 
70m de desenvolvimento, sem emendas. A aplicação 
será efetuada também no sentido Norte / Sul. 
acompanhando a execução da estrutura resistente.

O método BIM (Building information 
modeling (BIM)) na gestão de projeto

Em projetos de alguma complexidade a Gabriel Couto 
tem vindo a promover a avaliação das potencialidades do 
BIM, Building Information Modeling, uma metodologia 
que permite a alimentação de dados à obra (e respetivo 
acompanhamento), em tempo real, bem como a quantificação 
de todo o processo e respetiva orçamentação. 

Esta metodologia promove novos processos de controlo 
e de gestão de toda a informação entre as diferentes 
especialidades do projeto, bem como de todos os seus 
intervenientes. Para além disso, permite a obtenção das 
medições de obra e a criação de peças desenhadas, com a 
deteção de conflitos entre as diferentes especialidades.

Apresentam-se aqui os resultados da aplicação do 
BIM à construção das novas instalações para a SAKTHI 
Portugal, em que é feito um levantamento semanal do 
que está executado, por forma a perceber a evolução que 
a mesma vai tendo ao longo do período de execução e 
comparação com o plano inicialmente estabelecido.

 No que respeita a medições dos trabalhos da empreitada, 
esta metodologia permite uma extração automática das 
quantidades correspondentes aos diferentes componentes 
do projeto e comparação com os respetivos valores do 
projeto inicial, calculados pela metodologia tradicional.

Para finalizar, a análise das incompatibilidades é 
conseguida através da junção das diferentes especialidades 
num único modelo e assim antecipar possíveis 
problemas de colisões, possibilitando atempadamente 
a consideração de cenários para resolução dos 
constrangimentos e das situações ocorridos.

Executado Estrutura Metálica a 18/07/2016
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INTERNACIONAL

A GABRIEL COUTO FINALIZA PROJETO 
DE PONTE COM LANÇAMENTO 
INCREMENTAL DO TABULEIRO NA 
SUAZILÂNDIA

Os trabalhos desta empreitada consistiram em 
reabilitar cerca de 12,5 km de uma antiga estrada 
em terra “natural gravel surfacing”, trazendo-a para 
os níveis de qualidade atualmente exigidos a uma 
infraestrutura rodoviária deste tipo. Fizeram também 
parte deste projeto a execução de 2 novas pontes: a 
ponte de Mhlathuzane e a ponte de Siphofaneni.

Os projetos das referidas pontes são bastante 
distintos. A Ponte  Mhlathuzane é uma obra de arte 
corrente, com 4 vãos e extensão total de 80 metros, 
com  tabuleiro  constituído por vigas pré-fabricadas 
em “T” invertido, justapostas e que se ligam a uma 
laje superior colaborante, betonada “in situ”.

A ponte de Siphofaneni, foi executada por processos 
construtivos tradicionais até ao tabuleiro. A parte 
peculiar e claramente distintiva nesta obra de 
arte especial esteve na construção do tabuleiro. 
Para este efeito, foi utilizado o designado “Sistema 
de Lançamento Incremental de Tabuleiro”. 

ESTRADA NAMPULA-CUAMBA

O projeto do Corredor de Nacala (Reabilitação 
Rodoviária em 114km entre Malema e Cuamba 
cujo Dono de Obra é a ANE, Administração 
Nacional de Estradas, apoia a estratégia do 
governo que visa a modernização e reabilitação de 
segmentos rodoviários prioritários e construção 
seletiva de estradas nacionais em áreas com 
maior potencial de desenvolvimento.

Melhorando o acesso ao longo do Desenvolvimento do 
Corredor de Nacala através da reabilitação e modernização 
da rodovia N13, de Nampula a Cuamba, cria-se deste modo 
uma componente muito importante para o desenvolvimento, 
tendo sido a obra uma iniciativa lançada conjuntamente 
pelos Governos de Moçambique, Malawi e Zâmbia, uma vez 
que liga Niassa e Nampula, e, além disso, serve para ligar 
o litoral da Zâmbia e Malawi com a costa Moçambicana.

A N13, Estrada Nampula-Cuamba percorre cinco distritos 
que têm elevado potencial agrícola, nomeadamente 
Cuamba, Malema, Mecuburi, Ribaué e Rapale, 
ligando-os aos mercados, fabricação de indústrias e 
instituições comerciais em Nampula, a terceira cidade 
mais importante de Moçambique e capital da Província 
de Nampula. O projeto também facilita o acesso a 
Lichinga, capital da província de Niassa para Nampula. 
O conceito de projeto baseou-se na manutenção de 

estradas reabilitadas mantendo o alinhamento existente, 
sempre que possível, para uma velocidade de projeto 
80 Km / h, nas previsões de tráfego. Apesar de sua 
importância regional, a estrada era de terra batida.

O terreno e os solos ao longo da estrada, os pavimentos 
deteriorados e a falta de sistema de drenagem adequados 
tornavam a estrada intransitável durante a estação das 
chuvas, afetando negativamente o comércio e o movimento 
geral de pessoas. Embora haja uma linha férrea que corre 
paralelamente à estrada, esta só funciona a cada dois dias. 
Com a melhoria do acesso e circulação de pessoas e bens 
promove-se altamente o desenvolvimento socioeconómico 
e das atividades rurais ao longo da estrada, bem como nos 
distritos de projeto e das Províncias de Nampula e Niassa.

Mais uma vez a Gabriel Couto, com as suas equipas de 
colaboradores com experiência profissional altamente 
qualificada, fornece e assegura a assistência técnica e 
de apoio para o desenvolvimento e implantação deste 
projeto de infraestrutura rodoviária, fundamental ao 
desenvolvimento nesta área de comunidades vulneráveis.

Na nossa estratégia de Ação Social propomo-nos participar 
verdadeiramente no desenvolvimento, reafirmando assim 
o compromisso da Gabriel Couto na cooperação, bem 
como na vontade e dedicação dos colaboradores da nossa 
empresa para contribuir para o desenvolvimento social.

Nome de obra
Upgrading of MR14 at Siphofaneni, 
D50 St Phillips road at Siphofaneni, 

Usutfu River Bridge and 
Mhlathzuane river bridge

Dono de obra
Ministry of Economic Planning 

and Development - Kingdom of 
Swaziland / European Union

Localização
St. Phillips, Suazilândia
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INTERNACIONAL

INAUGURAÇÃO DA OBRA DA AVENIDA JULIUS NYERERE EM MAPUTO, MOÇAMBIQUE

Foi inaugurada em 30 de Junho de 2016 a obra 
de Reabilitação da Av. Julius Nyerere, cujo Dono 
de Obra é o  Concelho Municipal de Maputo. Esta 
obra, entre a Praça do Destacamento Feminino e 
a Praça dos Combatentes, em Maputo, teve como 
objetivo permitir o escoamento para norte e para 
sul, do trânsito oriundo das avenidas transversais, 
nomeadamente a Av. Eduardo Mondalne, Av. 
Mao Tse Tung, Av. Kenneth Kaunda, facilitando 
assim a mobilidade de pessoas e veículos.

Esta empreitada teve como aspetos essenciais a boa 
relação desenvolvida com todos os intervenientes no 
projeto, o cliente, a entidade financiadora, a fiscalização e 
com todas as equipas de colaboradores da empresa, sem 
as quais o sucesso da Gabriel Couto não teria ocorrido. 

Desde o inicio dos trabalhos instalou-se um clima de 
confiança e segurança do Dono de Obra e da Fiscalização 
de forma a sermos muito mais um parceiro do que o 
empreiteiro da obra. Foi feito muito mais do que era 
obrigado contratualmente e promoveu-se a resolução 
de muitos e graves problemas subjacentes a um projeto 
deficitário e deficiente, apresentando soluções tecnicamente 
bem suportadas e economicamente vantajosas. 

O segundo aspeto, não menos importante, decorreu de uma 
liderança forte e mobilizadora em que a mensagem tenha 

contagiado toda a equipa com a motivação e orientação 
necessária para alcançar os objetivos traçados. Estes foram 
alcançados, antecipando a conclusão do projeto, dentro do 
controlo orçamental, com grande qualidade e segurança.

Quanto aos aspetos técnicos, esta reabilitação pode-se 
dividir em dois tipos de intervenção: nos primeiros 2 km 
consistiu na correção total da estrutura de pavimento 
existente, desde a camada de sub-base até à camada 
de desgaste. O segundo tipo de intervenção consistiu 
na execução completamente nova da avenida onde os 
trabalhos executados foram desde a terraplenagem, 
drenagem profunda e superficial, construção de passeios, 
pavimentação, proteção de taludes, implementação do 
sistema de sinalização rodoviária e trabalhos de paisagismo.

O grau de dificuldade foi elevado essencialmente devido 
à localização em meio urbano, de grande densidade 
habitacional e adjacente às principais embaixadas, além de 
estar nas proximidades de uma lixeira a céu aberto, perante a 
constante circulação de pessoas e veículos estranhos à obra. 

Mais uma vez a Gabriel Couto, se evidencia como 
uma referência internacional em infraestruturas 
em cidades comprometidas com o desenvolvimento 
de soluções sustentáveis, focadas na inovação e na 
excelência, caminhando na vanguarda com a engenharia 
como motor de inovação e desenvolvimento.

Nome de obra
Obras de Reabilitação da 

Avenida Julius Nyerere

Dono de obra
Conselho Municipal de Maputo

Localização
Maputo, Moçambique
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INTERNACIONAL

NOTÍCIAS

O LABORATÓRIO CENTRAL DA GABRIEL COUTO PRESENTE NO TEST&E 2016, 

1º CONGRESSO DE ENSAIOS E EXPERIMENTAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

Com artigo sobre comportamento de misturas betuminosas, 
“ABORDAGEM À ESTIMATIVA DA INCERTEZA DAS 
DEFORMAÇÕES DE MISTURAS BETUMINOSAS MEDIDAS 
NO ENSAIO DE PISTA COM BASE EM ENSAIOS DE APTIDÃO” 
realizado pela equipa chefiada pela Eng. Catarina Lopes .

Realizado no Instituto Superior Técnico, entre 4 e 6 de Julho, 
no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico (IST), 
em Lisboa, o Test&E2016 foi uma organização conjunta da 
RELACRE – Associação de Laboratórios Acreditados de 
Portugal e do IST. O evento, subordinado ao tema “Ensaiar 
para Reabilitar”, reforçou ainda mais a importância dos 
ensaios e da experimentação na prática da engenharia civil.

O estudo contribui para um melhor conhecimento da incerteza 
associada aos ensaios de laboratório de desempenho de 
misturas betuminosas, com particular incidência no caso do 
ensaio de resistência à deformação permanente (vulgarmente 
denominado como ensaio de pista, Wheel Tracking) que 
permite avaliar a susceptibilidade à deformação das misturas 
betuminosas. Realiza-se conforme o estipulado na norma 
europeia EN 12697-22 e consiste na medição da profundidade 
de rodeira formada após sucessivas passagens de uma 

roda sobre um provete em condições de temperatura mais 
elevada. Consegue-se assim informação acerca da resistência 
às deformações plásticas das misturas betuminosas. 

A deformação permanente de misturas betuminosas 
é uma das patologias de pavimentos flexíveis que mais 
preocupa as autoridades rodoviárias e um dos fatores 
que influencia a durabilidade do mesmo, principalmente 
em países com grande pluviosidade. Pretendeu-se ainda 
com este trabalho, analisar os valores da repetibilidade e 
reprodutibilidade resultantes dos ensaios de comparação 
inter-laboratorial, de forma a decidir se estes valores devem 
ser considerados no cálculo da estimativa da incerteza.

NOVO LABORATÓRIO DA GABRIEL COUTO

EM MAPUTO

A Gabriel Couto instalou um laboratório em obra, 
para assegurar o efetivo controlo da qualidade 
dos materiais, na empreitada de Reabilitação 
Urbana da Avenida Julius Nyerere, com os 
equipamentos imprescindíveis à realização dos 
ensaios e com as condições físicas adequadas, 
nas áreas da geotecnia e do controlo dos 
materiais aplicados em obras rodoviárias.

A equipa de trabalho foi constituída por 
técnicos devidamente qualificados, um chefe 
de laboratório, 2 técnicos de laboratório e 3 
ajudantes, sempre com o apoio e supervisão do 
Laboratório Central da Gabriel Couto (LCGC).

Foram realizados ensaios com recurso a técnicas 
convencionais, de avaliação e verificação da 
conformidade dos materiais, nomeadamente, na 
identificação e caracterização de solos, agregados, 
ligantes betuminosos, formulações e controlo de 
misturas betuminosas e de betão, em cumprimento 
com as exigências normativas em vigor.

Para além do controlo da qualidade realizado, a 
Gabriel Couto contribuiu para a formação de novos 
técnicos que integraram a equipa de estagiários do 
LEM, Laboratório de Engenharia de Moçambique, 
assim como de outros recém-licenciados, 
conferindo-lhes novas e adequadas competências 
para as futuras funções. Desta forma a Gabriel 
Couto, não só acrescentou valor com a qualidade 
assegurada na realização da empreitada, como 
também deixou um legado de técnicos e engenheiros 
de obra com formação na área dos ensaios e testes.
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NOTÍCIAS

A GABRIEL COUTO NA REABILITAÇÃO 
URBANA DO BAIRRO DA BOAVISTA 
- FASE 1

O Bairro da Boavista, localizado na freguesia de Benfica 
e confinante com o Parque florestal de Monsanto, foi 
construído pela CML na década de 40 para o realojamento 
das famílias provenientes de barracas dos arredores, 
na sequência de projetos de renovação urbana. Tendo 
sido alvo de sucessivas fases de realojamento, com 
esta empreitada, promove-se a reconstrução integral 
de toda a zona de “alvenarias” para realojamento dos 
atuais moradores em condições de maior dignidade.

A obra foi adjudicada pela Câmara Municipal de 
Lisboa CML pelo valor de 3.834.842,63€ e com 
prazo contratado de 465 dias de calendário.

Em cada um dos 5 lotes destinados a habitação 
construir-se-á um edifício de custos controlados com 
área bruta de construção entre os 731m² e 859m² e 
terá 10 frações. 3 T1, com área entre 52m² e 65m², 4 
T2, com área entre 72m² e 85m², 2 T3, com área entre 
91m² e 105m² e 1 T4 com área entre 105m² e 114m².

O edifício terá uma zona técnica destinada à instalação de 
soluções coletivas de produção de água quente e soluções 
de aproveitamento e/ou reutilização de águas, com acesso 
fácil e direto para a via pública. O estacionamento localizar-
se-á integralmente na via pública, sem recurso a garagens.

Estes lotes terão um talhão de terra cultivável e 
um espaço adequado para arrumos por cada fogo, 
preferencialmente no espaço adjacente a cada fração.

O número de pisos máximo será de 4, sendo que 
a altura entre pisos será de 2,7m. A rede viária 
mantém-se fundamentalmente como a existente.

MULTINACIONAL CONTINENTAL MABOR

A Multinacional Continental Mabor, uma das maiores 
exportadoras portuguesas, adjudicou à Gabriel Couto a 
Conceção / Construção de um novo Armazém de Produto 
Acabado (APA) na sua Fábrica em Lousado – Famalicão.

O Armazém a construir, denominado APA EXP 
II (New Final Finishing Area), terá uma área de 
aproximadamente 7.400 m2, incluindo trabalhos de 
betão armado e pré-fabricado, bem como cobertura e 
paredes em painéis metálicos, além das infraestruturas 
hidráulicas, elétricas e de desenfumagem.

Os trabalhos incluirão também muros de contenção, 
fundações indiretas (Estacas) e uma laje maciça de piso 
térreo de forma a permitir a futura construção de um 
parque de estacionamento sob a área de armazenagem.

O edifício a construir será adjacente a um já existente 
e ficará futuramente ligado a este, tomando-se todas 
as medidas necessárias para que a fábrica permaneça 
em plena laboração durante a fase de construção.

VISITA AO HOSPITAL ORTOPÉDICO 
SANT’ANA
A Empreitada “ Ampliação do Hospital Ortopédico 
Sant’Ana”, a decorrer na freguesia da Parede, Cascais, 
contou com a visita, no passado dia 4 de Julho 2016, do 
Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, 
Doutor Pedro Santana Lopes e do Sr. Presidente da 
Camara Municipal de Cascais, Doutor Carlos Carreiras, 
acompanhados pelas respetivas comitivas.

As obras de ampliação do Hospital de Sant´Ana vão 
permitir que esta unidade consiga dar uma resposta de 
saúde polivalente. Terá um bloco operatório com quatro 
salas, 60 camas de internamento, seis camas na unidade 
de cuidados intensivos e uma unidade de recobro com 
32 postos. Além disso, prestará serviço em urgência, 
ambulatório e nas especialidades de neurocirurgia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia.*

*smcl
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NOTÍCIAS

NOVO AUDITÓRIO MUNICIPAL DO PESO DA RÉGUA

Da autoria do conceituado Arqt.º Belém Lima, o novo 
Auditório Municipal do Peso da Régua destaca-se pela 
sua multifuncionalidade e capacidade de interação entre 
design, arquitetura e a cultura, tornando-se um pólo de 
divulgação e promoção das mais diversas formas de arte.

O novo complexo do Auditório Municipal contempla, uma 
sala principal com 296 lugares, uma sala multiusos para 
120 pessoas, galeria de exposições, bar, com esplanada 
no exterior, numa relação direta com um espelho 
de água, albergando ainda a sede das associações 
concelhias de índole cultural. O parque de estacionamento 
subterrâneo, com capacidade para 130 automóveis, além 
de servir o Auditório Municipal, reforça a capacidade de 
estacionamento na zona comercial. O espaço exterior, 
entre áreas verdes e zonas circuláveis, corresponde 

a cerca de 10.000m2. É um espaço muito atrativo e 
agradável, onde se pode desfrutar também de espetáculos 
no palco exterior acoplado ao edifício, enquanto os mais 
pequenos podem usufruir do parque infantil. E tudo 
isto, com uma esplendorosa vista sobre o Rio Douro.

Com a reconversão deste espaço público e construção 
do novo Auditório e Espaços Exteriores, o Município do 
Peso da Régua passa a estar dotado de uma dinâmica 
cultural própria, com todas as condições para receber 
organizações culturais de dimensão regional e nacional.

A GABRIEL COUTO está mais uma vez de parabéns 
com o sucesso deste projeto magnifico e emblemático 
para a região do Douro Interior, prosseguindo na 
sua estratégia de “ajudar a construir o futuro…“

“Empreitada para execução da 

2ª fase da montagem do E2 – 

Construção Civil e Especialidades”

Foi adjudicada à Gabriel Couto, pela Embraer 
Portugal,a Empreitada para Execução da 2ª Fase 
da Montagem – Construção Civil e Especialidades, 
com um prazo de execução previsto de 5 meses. 

A obra, com uma grande componente de instalações 
especiais, correspondendo a cerca de 70% do valor da 
proposta, é localizada em Évora e tem como objetivo a 
ampliação da fabrica existente em cerca de 1500 m2. 
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VISITA DO PRIMEIRO-MINISTRO À OBRA DA GABRIEL COUTO

Decorreu a 21 de Maio de 2016 uma visita ao Projeto 
Júpiter da SAKTHI Portugal SP21 que será implantado 
no Parque Empresarial do Casarão, em Águeda. 
Trata-se de um investimento na ordem dos 36,7 
milhões de euros, de instalação de uma unidade 
industrial autónoma em Águeda para a produção 

de componentes em ferro para automóveis.

Os trabalhos desta empreitada têm progredido a um 
ritmo bastante satisfatório e é com orgulho que a Gabriel 
Couto contribui para desenvolvimento deste projeto, 
com a construção das instalações da nova fábrica.

DESTAQUES

METROPOLITANO DE LISBOA - 
REBOLEIRA

Foi inaugurado no dia 13 de Abril,  o troço Amadora-
Este/Reboleira, o qual prolonga a linha azul da rede de 
metro até às freguesias de Falagueira/Venda Nova e de 
Águas Livres, no concelho da Amadora, com entrada 
em funcionamento da nova estação: Reboleira.

A obra, adjudicada à Gabriel Couto,  constitui um marco 
de grande importância na história do Metropolitano de 
Lisboa tal como configura um momento de especial 
valor para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
considerando o seu impacto significativo no mapa 
de acessibilidades do concelho da Amadora.

Com a nova estação Reboleira é criado um novo Interface 
Multimodal que reforça o sistema de transportes 
da AML, reunindo metro, autocarros, comboio, 
táxis, ciclovia, e oferecendo, ainda, parqueamento 
de bicicletas e estacionamento automóvel.

Será possível viajar entre Reboleira e Marquês 
de Pombal, em 19 minutos e entre Reboleira 
e Baixa-Chiado, em 24 minutos.

Fonte: Site Metropolitano Lisboa
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OBRAS ADJUDICADAS

Empreitada para as obras de beneficiação do 
pavimento, no Sublanço Santo Tirso/ Famalicão, sentido 
Norte/ Sul, da A3 - Auto-estrada Porto/ Valença

Local Braga

Cliente BRISA CONCESSÃO 
RODOVIÁRIA, S.A.

Prazo 8 semanas

Empreitada nº. 46/DMPO/DHMEM/2015- 
Reabilitação Urbana da Zona de Alvenarias 
do Bairro da Boavista - Fase1

Local Lisboa

Valor 3 834 843 €

Cliente CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA

Prazo 465 dias

Empreitada geral de construção da 
unidade industrial Jupiter

Local Águeda, Aveiro

Cliente SAKTHI PORTUGAL 
SP21, S.A.

Prazo 340 dias

Empreitade Geral de Construção - Estruturas, 
Redes Enterradas, Alvenarias, Caleiras, Redes 
Hidráulicas e Parques de Estacionamento 
do Centro Comercial de Loulé

Local Loulé, Faro

Cliente IKEA CENTRES PORTUGAL

Prazo 454 dias

OBRAS ADJUDICADAS

APA EXP II ( New Final Finishing Area) - Civil Works

Local Vila Nova de Famalicão

Cliente CONTINENTAL MABOR - 
INDÚSTRIA DE PNEUS S.A.

Prazo 6,5 meses

EMPREITADA DA 2ª FASE DA MONTAGEM DO 
E2 - CONSTRUÇÃO CIVIL E ESPECIALIDADES

Local Évora

Cliente EMBRAER PORTUGAL 
- SGPS, S.A.

Prazo 5 meses

Empreitada de Construção de Armazém no Lote 13 do 
Pólo 2 da Plataforma Logística do Porto de Leixões

Local Matosinhos, Porto

Valor 4 200 000 €

Cliente

APDL - ADMINISTRAÇÃO 
DOS PORTOS DO DOURO, 
LEIXÕES E VIANA DO 
CASTELO, S.A.

Prazo 240 dias

Empreitada de Construção do Hotel Durius

Local Porto

Cliente MAREC - ATIVIDADES 
HOTELEIRAS, S.A.

Prazo 9 meses

ADJUDICAÇÕES
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