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Durante os primeiros meses de 2018 assistiu-se 
a uma retoma, já com algum significado, no setor 
das Obras Públicas, em particular na parte das 
Ferrovias. De igual forma, alguns promotores 
institucionais, gestores de infraestruturas 
públicas, como a ANA (Aeroportos de Portugal) e 
algumas Concessionárias como a BRISA, têm vindo 
a lançar concursos de montantes significativos e 
já com exigência e níveis sofisticados de processos 
de engenharia.
 
Paralelamente, no setor privado têm vindo também 
a aparecer projetos industriais, comerciais e 
imobiliários de valor bastante significativo. Temos 
estado sempre presentes e continuaremos a estar 
na oferta de propostas para as referidas entidades, 
esperando que o prestígio e excelência por que nos 
temos sempre alinhado ao longo destes 70 anos, 
sejam reconhecidos em adjudicações, suportadas 
em propostas sérias, competentes e competitivas.
 
Já no inicio de 2018, foram-nos adjudicadas as 
obras do Bairro da Cruz Vermelha, pela Câmara 
Municipal de Lisboa, a Reabilitação da A6, pela 
BRISA, a Construção de uma nova unidade 
industrial Raclac, a Reabilitação de 50 casas 
destruídas pelo incêndio de Outubro em Oliveira 
do Hospital, a Construção da fábrica LAUAK 
(uma fornecedora da Airbus), para componentes 
aeronáuticos, e a Construção do Hotel Salus, no 
Alvor, entre outros, com um valor global de cerca  
de 47 milhões de euros.
 
Na parte internacional continuamos muito focados 
nos mercados onde a empresa já se estabeleceu, 
nomeadamente na América Central, Honduras 
em que o projeto em curso está a atingir a 
velocidade de cruzeiro, bem como na Zâmbia e em 
Moçambique, onde muito recentemente recebemos 
a intenção de adjudicação para a construção do 
aeródromo de Palma, para o consórcio Anadarko 
Exxon Mobil, para apoio à operação de exploração 
de gás que se vai levar a efeito na zona norte de 

Moçambique e cujo arranque dos trabalhos será  
na segunda metade do mês de Julho.
 
De acordo com o orçamento previsto para o ano  
de 2018, estimamos para este ano um volume  
de negócios de 125 milhões de euros, sendo   
55 milhões de euros em Portugal.
 
Comemora-se este ano o 70º aniversário da 
nossa empresa. Foram décadas de trabalho 
desafiador, um projeto levantado pelo mérito, 
tenacidade e trabalho árduo do seu fundador, o 
Sr. Gabriel Couto, que sempre soube transmitir 
os seus ideais, entusiasmo e empreendedorismo 
às várias gerações de colaboradores, que foram 
a base do desenvolvimento e crescimento deste 
projeto empresarial. 

Num mundo cada vez mais globalizado, onde 
a competitividade é vital, a nossa experiência, 
combinada com o conhecimento técnico 
especializado e a nossa permanente capacidade 
de adaptação estratégica, têm promovido a 
longevidade e alavancado a tecnologia e a 
criatividade, promovendo soluções de engenharia 
em toda a cadeia de valor da construção, nas 
várias vertentes em que a Gabriel Couto se  
tem evidenciado.

A nossa força está nas nossas equipas e para 
todos os nossos profissionais da engenharia e da 
construção, manifestamos o maior reconhecimento, 
muito em particular para aqueles que, longe das 
famílias e em ambientes muitas vezes inóspitos, 
honram o nome da empresa e dignificam, pela 
sua competência e elevação moral, o nome da 
Engenharia Portuguesa no mundo. 

A celebração de 70 anos de operações não só 
estabelece um grande marco para a Gabriel Couto, 
como também destaca o futuro e o futuro promissor 
para a nossa organização que se mantém na senda 
da excelência e do empreendedorismo.

EDITORIAL
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CONSTRUÇÃO “THE CAMPUS” NA QUINTA DO LAGO

A obra “The Campus”, situada no empreendimento da 
Quinta do Lago, no concelho de Loulé, é um edifício 
com três blocos, destinados a ginásio, piscinas e SPA; 
restaurante; clube de crianças.

A obra promovida pela Quinta do Lago – Empreendimentos 
Imobiliários e Turísticos S.A. e da autoria do gabinete 
de arquitetura ESSENCIA ARCHITECTS (Essencia 
Criativa, Lda.) foi iniciada em outubro de 2017.

Este edifício serve de apoio a infraestruturas já 
existentes, como um campo de futebol, campos de ténis 
e campos de padle ténis, onde se preveem estágios de 
equipes nos mais elevados níveis de competição.

Atualmente a obra está em fase de conclusão de 
infraestruturas das especialidades e início de revestimentos 
finais de pisos, paredes e tetos, estando prevista a 
conclusão dos trabalhos para o final do mês de agosto.

É OBRA...

“The Campus”, Quinta do Lago
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Rio Douto Hotel _ SPA

É OBRA...

ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO O PROJETO DO RIO DOURO HOTEL _ SPA,  

EM CASTELO DE PAIVA

A obra, adjudicada à Gabriel Couto pela SUNNYPLACE VII 
S.A, do Grupo DHM – Discovery Hotel Manegement, visa 
a ampliação de uma unidade hoteleira de 4 estrelas com 
atividade desde 2011 a partir da reconversão de  
5 apartamentos de tipologia T3 em 20 novas suítes, 
dotando-as das características funcionais necessárias  
à sua viabilização e valorização.

O edifício em questão foi originalmente projetado 
através de 5 volumes justapostos, em cotas distintas. 
Para além da construção dos espaços interiores, 
foi necessário reformular os acessos desde a 
unidade existente até aos novos quartos. 

A principal característica diferenciadora desta empreitada 
consistiu na adaptação e integração de 2 percursos,  
cuja sobreposição e associação com as cotas de 
implantação dos 5 conjuntos de quartos permitirá  
o acesso a estes quer pelo interior, quer pelo exterior.

O novo acesso interior previu a adaptação de um 
túnel inclinado onde foi instalado um elevador do tipo 
funicular que permite vencer as diferenças de cotas 
existentes. Sobre o referido túnel foi reconstruída uma 
escadaria que complementa o acesso pelo exterior.

Para além dos 20 novos quartos do hotel foram 
requalificadas 20 moradias com revestimentos 
exteriores e arranjos exteriores de toda a envolvente.

É OBRA...
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LONGEVITY HEALTH _ WELLNESS HOTEL ALVOR

A Gabriel Couto está a executar a Empreitada de 
Construção do Longevity Health & Wellness Hotel 
Alvor, investimento da Hotel Salus, S.A., Sociedade do 
Grupo Hospital Particular do Algarve, um projeto de 
hotel de saúde e bem-estar, único e diferenciado.

Este hotel 5* situado na freguesia de Alvor, concelho de 
Portimão, terá quatro pisos acima do solo, uma cave  
e uma sub-cave. Terá uma área de construção total de  
7 500m2, sendo 5 600m2 acima do solo. Será constituído 
por 54 quartos e 16 suites, perfazendo um total 140 camas. 

Este projeto, que aposta no turismo ligado à saúde, 
inclui, entre outros equipamentos, um SPA/Welness 
de aproximadamente 1 500m2, uma sala multiusos, 
restaurantes, sala de chá, piscina localizada no 
último piso e um conjunto de espaços verdes que 
proporcionará agradáveis momentos de lazer.

Desenvolvem-se atualmente os trabalhos de 
construção da estrutura de betão armado, 
tendo-se iniciado recentemente os trabalhos 
de alvenaria e instalações especiais.

É OBRA...

Longevity Health & Wellness Hotel Alvor
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PINE VILLAGE “DEMOLIÇÕES E INFRAESTRUTURAS”

A Quinta do Escarpão – Golfe e Animação, Actividades 
Turísticas, S.A. confiou à Gabriel Couto, a execução 
da Empreitada de “Demolições e Infraestruturas do 
Empreendimento Turístico Pine Village”, situado em Vale 
Navio, concelho de Albufeira. 

Este empreendimento turístico, situa-se a 5 km do centro 
da cidade de Albufeira e perto das principais praias do 
concelho. Está perto de outros Resorts Turísticos, sendo 
a praia da Balaia a mais próxima da urbanização. 

Os trabalhos contratados comportam a demolição dos 
edifícios do anterior Resort, conhecido por “Vale Navio 
Resort” e a construção de todas as infraestruturas 
necessárias ao novo empreendimento a edificar.

Atualmente encontram-se em execução os trabalhos 
de demolição e britagem dos antigos edifícios, 
estando para muito breve o início dos trabalhos de 
infraestruturação, que contemplam os sistemas de 
drenagem de águas pluviais e residuais, abastecimento 
de água, rega e gás, infraestruturas elétricas, 
iluminação pública e telecomunicações, assim como, 
acessos pedestres, rede viária e zonas verdes.

Demolições do Empreendimento Turístico Pine Village

É OBRA...
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É OBRA...

RACLAC ADJUDICA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA À GABRIEL COUTO

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

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

Em termos estruturais serão construídas paredes 
de betão armado na cave e tanques misturadores e 
uma estrutura metálica porticada na nave industrial, 
o que corresponderá a cerca de 4.500 m3 de betão 
armado estrutural e cerca de 300 toneladas de 
aço para a super-estrutura metálica, 14.521m2 
de revestimentos de fachadas e de cobertura .

Fazem também parte deste projeto a construção 
de uma ETAR, as fundações em betão armado dos 
reservatórios de água e os arranjos exteriores .No que 
concerne a infraestruturas hidráulicas estão previstas 
as redes de abastecimento de água, a rede de águas 
pluviais, redes de incêndio e poço de bombagem. 

Os trabalhos decorrem a bom ritmo com as 
movimentações de terras praticamente concluídas  
e a construção dos aterros e dos muros de suporte  
em betão armado já numa primeira fase de elevação. 

Unidade industrial RACLAC
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Reabilitação e construção de 48 fogos para habitação social

É OBRA...

REABILITAÇÃO DO BAIRRO PADRE CRUZ EM LISBOA

A empreitada inclui a reabilitação e construção de 48 
fogos para habitação social e foi adjudicada pela Câmara 
Municipal de Lisboa (CML). 

Trata-se da construção de um edifício de seis pisos, 
com estrutura de betão armado, divisórias entre fogos 
em parede de alvenaria, e “intra-fogos” em pladur. Para 
potencializar a mobilidade universal, inclui um plano de 
acessibilidades complexo, com recurso a rampas que 
aproveitam o desnível do terreno que dão acesso até ao 
segundo piso de forma a evitar o recurso a elevadores.

Está prevista a regularização dos pavimentos de 
acesso pedonal e dos estacionamentos, bem como 
a criação de duas pequenas zonas de estadia, na 
envolvente do Lote 1 da Zona de Alvenarias do Bairro 
Padre Cruz, entre a Rua do Rio Guadiana e uma 
nova Rua Projetada na Freguesia de Carnide. 

Devolver o território aos seus habitantes constituiu  
o verdadeiro desafio deste projeto de habitação  
social, destacando-se ainda a intenção e objetivo 
primordial de reforçar as relações de vizinhança  
e a relação das habitações com a sua envolvente. 

A empresa vê assim o seu portfólio de obras reforçado 
nesta área, que se tem revelado de extrema importância 
para a reativação do setor da construção, uma vez 
que, têm sido vários os investimentos e projetos na 
área da reabilitação e requalificação urbanas.
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É OBRA...

REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA DE ALVENARIAS DO BAIRRO DA BOAVISTA

Visa-se substituir um conjunto de casas individuais 
que existiu durante décadas. A fase em construção 
é o início de toda uma frente habitacional que será 
construída futuramente, seguindo a mesma tipologia, 
ao longo da Rua da Rainha Dona Brites, substituindo 
todas as habitações individuais existentes. Das 
várias tipologias habitacionais por lotes, aparecem 
volumetrias diferentes criando um movimento de 
altimetrias que difere da envolvente, caracterizada 
por prédios de fachadas lisas e contínuos em altura. 

Procurando aliar o espaço individual ao coletivo, foram 
criados acessos comuns a mais do que uma habitação, 
hortas individuais (fomentando o convívio entre residentes 
e salientando a necessidade do fator ecológico em zonas 
densamente urbanas) e sistemas de recuperação de 
águas pluviais para aproveitamento da rega, mantendo, 

todavia, a privacidade de cada habitação com entradas 
individuais e alguma flexibilidade de espaços interiores, 
de modo a servir vários tipos de agregados familiares.

Com um tipo de construção complexa e 
pormenorizada, mas repetitiva por frações, revelou-
-se uma empreitada muito exigente principalmente 
ao nível da estrutura, já que combina várias soluções 
construtivas bastante diferentes nos mesmos pisos, 
o que dificultou a sua execução e interligação.

Com espaços exteriores bastante amplos ao nível 
de estacionamentos e arruamentos promovendo 
uma sensação de amplitude de espaço, pouco 
comum em complexos habitacionais deste 
tipo, mais caracterizados por espaços sem luz 
direta e curta distância entre edifícios.
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É OBRA...

REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA  

A EFACEC NO POLO DA MAIA

A empreitada prevê a intervenção em 5 espaços distintos, 
em que num deles se procederá à total demolição e 
construção de um novo edifício de raiz e nos restantes 
se intervirá com a execução de estruturas de betão 
armado e ampliação dos edifícios existentes, bem como 
de remodelação de acabamentos interiores, coberturas, 
revestimentos exteriores e caixilharias de alumínio.

Apesar das condicionantes que agravam as  
dificuldades do projeto, uma vez que se está  
a trabalhar em meio industrial, coexistindo com  
a exploração dos espaços na normal sua atividade, 
a obra decorre e será concluída com sucesso.
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CONSTRUÇÃO DAS OBRAS PARA 

REABILITAÇÃO DE ”LA CARRETERA DEL 

OCCIDENTE” NAS HONDURAS 

Localizada no Departamento de Copán, nas Honduras, 
a obra cujo contrato foi assinado em Março de 2017 
é de importância primordial para o desenvolvimento 
socio económico da Zona Ocidental, uma das zonas 
mais importantes, devido à sua capacidade produtiva 
e densidade populacional. A Carretera de Occidente 
é a artéria vital que a reintegra no resto do país.

Por outro lado, Copan e Ocotepeque, que durante tanto 
tempo permaneceram distantes do resto de Honduras, 
sempre tiveram grande significado económico e social 
dentro da comunidade de hondurenhos, para além 
da sua localização geográfica que é determinante 
para acesso ao Guatemala e a El Salvador.

Esta reabilitação, dividida em dois lotes, tem como objeto  
a substituição do pavimento flexível existente, com sinais 
de degradação muito severos, por um pavimento rígido com 
uma espessura de 20 cm, executado em betão hidráulico.

O Lote 1, liga La Entrada a Santa Rosa de Copán, com 
uma extensão de 46 km e o Lote 2 liga La Entrada a Los 
Ranchos com uma extensão de 37 km, aproximadamente

Para isso, foi necessário implementar a melhoria 
dos sistemas de drenagem transversal, drenagem 
longitudinal, a ampliação de plataforma para 
acomodar duas faixas de circulação de 4,80 m.

INTERNACIONAL
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Terminada esta tarefa, procede-se à estabilização da 
plataforma, incluindo alargamentos e via existente, com 
recurso a reciclagem do material com adição de cimento. 
Esta plataforma será o suporte do pavimento a executar.

Este projeto também tem uma atividade de realojamento 
de famílias, com a construção de 59 vivendas.

O valor do contrato é de 84 milhões de dólares 
americanos e as atividades em curso, representam 
nesta fase 52 % dos trabalhos contratuais.

INTERNACIONAL

JUNTOS, REALIZAMOS PROJETOS 

AMBIENTAIS AMBICIOSOS EM 

TODO O MUNDO 

Expansão da Rede de Esgotos em Emmasdale e 
Atualização de Esgoto do Intercetor Oeste de Ngwerere 

O abastecimento de água e as condições de saneamento 
colocam grandes desafios, para o desenvolvimento 
econômico e social na Zâmbia. Está a ser implementado 
o Programa de Saneamento de Lusaka para fornecer 
instalações sanitárias adequadas a todos os fogos urbanos 
da província de Lusaka, começando pela cidade de Lusaka.

A Gabriel Couto está a executar a obra, adjudicada pela 
Lusaka Water and Sewerage Company Limited, com 
o valor de contrato de cerca de 5 milhões de dólares 
americanos e que visa a realização de uma rede de 
saneamento básico, nova na zona residencial de 
Emmasdale e a beneficiação do intercetor principal.

O projeto contempla a realização de 25,4 kms de rede 
de saneamento com diâmetros variáveis entre dn 
200 e dn 1200, estando previstas cerca de 500 caixas 
de visita e 1.910 ramais de ligação domiciliária.

Desenvolvendo-se nas áreas de Emmasdale, Chaisa 
Compound, Chipata Compound e New Mazyopa, 
esta obra vai criar melhorias significativas nas 
condições de abastecimento de água e saneamento, 
que de outro modo poderiam representar um risco 
para a saúde pública e para o meio ambiente.
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A GABRIEL COUTO ASSINOU UM CONTRATO COM  

A ANADARKO MOZAMBIQUE AREA 1 LDA

A Gabriel Couto assinou um contrato com a Anadarko Mozambique 
Area 1 Lda para a construção de aeródromo na Província de Cabo 
Delgado, em apoio às atividades da Anadarko na bacia do Rovuma.

O novo Aeroporto de Palma é um novo aeroporto proposto para a cidade de 
Palma, no distrito de Cabo Delgado, em Moçambique, para apoiar uma nova 
instalação de processamento de gás natural na área, após as aprovações 
ambientais finais. O aeroporto contará com uma pista de 2300m capaz de 
lidar com aeronaves até o tamanho do Boeing 737. A Gabriel Couto celebrou 
contrato com a ANADARKO, Moçambique Área 1, Limitada.

O projeto assinado tem o valor de $42.183.230 USD + IVA 
e, sendo do tipo EPC – Engineering, Procurement and 
Construction, é da responsabilidade da entidade executante.  
A Gabriel Couto contratou o consórcio NORVIA / CEMOSA como 
entidade responsável pela execução e controlo do projeto.

O contrato consiste na construção de um Aeródromo 
“Permanent Airstrip”. O prazo contratual de construção 
é de 21 meses, compreendendo 2 fases de construção. 

A primeira fase terá um prazo de 15 meses. Esta primeira fase 
compreende a construção de Aeródromo com runway 1600m, 
taxiway, zona de parqueamento das aeronaves com capacidade 
para 5 aeronaves e 1 helicóptero, a construção de terminal 
de passageiros, acessos rodoviários e zona de parqueamento 
rodoviário. Nesta primeira fase a infraestrutura estará  
pronta para operar aeronaves da classe do ERJ-145.

Esta infraestrutura será munida dos equipamentos de navegação.

A segunda fase, entre o 16º mês e o 21º mês, corresponderá 
ao prolongamento do runway para 2300m, tendo a capacidade 
operacional para Aeronaves do tipo Boeing 737-700.

Faz também parte do contrato o fornecimento de equipamento 
aeronáutico de exploração, nomeadamente escadas de acesso às 
aeronaves, push-back Carts e equipamento de transporte de bagagens.

INTERNACIONAL
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NOTÍCIAS

BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA 

PISTA DO AUTÓDROMO INTERNACIONAL 

DO ALGARVE- AIA

A qualidade do trabalho das equipas de 
betuminosos da Gabriel Couto, ficou uma vez 
mais reconhecida, pela elevada exigência e 
desempenho, na execução da Empreitada adjudicada 
pelo Autódromo Internacional do Algarve. 

Os trabalhos que compreenderam a fresagem 
e repavimentação de alguns troços na pista de 
Portimão, pese embora o grau de dificuldade, foram 
executados num tempo record, em virtude dos 
constrangimentos decorrentes da utilização da pista.

Uma vez mais, a capacidade de resposta da 
Gabriel Couto ficou evidenciada, relembrando os 
trabalhos executados há cerca de 10 anos, aquando 
da construção deste projeto no sul do país.

CONCLUÍDA COM SUCESSO A EMPREITADA DO 

HOTEL VILA GALÉ SINTRA RESORT HOTEL

O projeto, na Várzea de Sintra, teve início em Novembro 
de 2016, contratado pelo grupo Vila Galé, Sociedade 
Gestora de Fundos Imobiliários, S.A.. Com um 
investimento superior a 25 milhões de euros e criando 
cerca de 70 empregos diretos, o novo quatro estrelas vai 
disponibilizar 77 quartos duplos, 44 apartamentos T0, 
e 15 apartamentos T1 para alojamento turístico e ainda 
36 unidades T2 e 12 unidades T3 para venda direta.

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

MULTINACIONAL LAUAK CONFIA E ADJUDICA CONSTRUÇÃO  

DE NOVA FÁBRICA EM GRÂNDOLA À GABRIEL COUTO

A empresa, que opera no setor da produção de 
componentes para a indústria aeronáutica, previu 
inicialmente um investimento de 25 milhões de euros 
que atingiram os 32 milhões de euros, decorrente do 
aumento significativo da produção .Assim, a LAUAK 
de Grândola terá três linhas autónomas de produção 
de peças destinadas ao avião A320 da AIRBUS e, 
num futuro próximo, aos modelos A350 e Falcon.

Trata-se de um investimento da maior importância 
para a economia da região e que revela a elevada 
capacidade técnica e eficiência das nossas equipas. 
Sendo um processo de Conceção/Construção, a 
Gabriel Couto confiou ao gabinete J.A. Arquitectos 
a elaboração do projeto de arquitetura.

Esta nova unidade, será composta pelo edifício fabril 
principal, para além do edifício administrativo e por um 
edifício social de apoio, estando interligados e respeitando 
os mais rigorosos preceitos na sustentabilidade 
e na economia dos recursos energéticos.

O projeto encontra-se dividido por 2 Fases, e irá 
ocupar um lote de terreno com uma área total 
de 41.000 m2, contemplando uma área bruta de 
construção total final de 22.800 m2. Prevê-se uma 
primeira fase em que a fábrica terá 12.000 m2, sendo 
mais tarde completada com mais 10.800 m2. 

Em termos de grandes números das quantidades 
de trabalhos envolvidas no processo da construção 
foram movimentados cerca de 25.000 m3 de terras, 
executados 21.000 m2 de pavimentos térreos, 
38.000 m3 de betão armado, 75.000 kg de pré-
esforço e 900 toneladas de estruturas metálicas.

A Gabriel Couto, sempre focada na inovação e na 
excelência vê assim o seu portfolio de obras reforçado 
com mais um projeto de grande envergadura e 
dificuldade, alcançado com elevado sucesso.
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NOVA FÁBRICA DA COINDU COUTURE  
EM PORTUGAL ESTÁ CONCLUÍDA
A nova unidade industrial vai fabricar artigos 
em couro, malas e carteiras de luxo e 
criará mais 450 postos de trabalho.

Integrada numa envolvente paisagística privilegiada, 
tem uma área coberta de 2.800 m2 e está dotada, a 
nível de estrutura e de infraestruturas para futura 
ampliação, da área produtiva e administrativa.

Trata-se de mais um projeto industrial relevante 
e uma afirmação clara da Gabriel Couto como 
referência nesta área da construção civil.

BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO DA A22 
– LANÇO NÓ DE TAVIRA – NÓ DE CASTRO 
MARIM DA VIA INFANTE DE SAGRES

A Gabriel Couto concluiu em Maio de 2018 a obra de 
Beneficiação da Auto-estrada do Algarve, Via do Infante 
, adjudicada pela Sociedade Concessionária, AAVI, S.A..

Os trabalhos contemplaram a fresagem e repavimentação 
nas duas faixas de rodagem da auto-estrada, no 
troço compreendido entre o Nó de Tavira e o Nó 
de Castro-Marim, numa extensão total de 60 kms 
no sentido Lagos – Castro Marim e vice-versa. 

Foram fresados e repavimentados, um total de 30 000 
toneladas de mistura betuminosa e executados os 
respetivos trabalhos de sinalização horizontal definitiva.

A GABRIEL COUTO DEU MAIS UM PASSO PARA MELHOR SERVIR OS CLIENTES,  

COM O PRIMAVERA P6 EPPM, PARA SOLUÇÕES DE GESTÃO DE PROJETOS

A Internacionalização, um dos pilares da Estratégia 
da empresa, apresenta não só obstáculos físicos 
como a distância, mas também necessidades de 
adaptação permanente a novas formas de trabalhar e 
gerir. Ciente da importância do software de Gestão de 
Planeamento global “primavera P6 EnterpriseProject 
Portfolio Management” da Oracle, a empresa adquiriu 
recentemente competências na sua utilização, bem 
como as necessárias licenças de utilização. 

O Primavera P6 EPPM é um software de gestão de 
projetos que permite a gestão de projetos ou de 
um portefólio de projetos de qualquer dimensão, 
suportado por uma utilização em “cloud”, fácil de 
aceder desde qualquer ponto do Globo. Permite 
ainda a gestão mais eficiente dos recursos de uma 
empresa, controlo de prazos, estratégias e auxilio 

à decisão das equipas de projeto. A integração 
com ERP’s, como o SAP é também possível. 

É um software muito utilizado por empresas  
“project-driven”, tal como as empresas de engenharia  
e construção, do setor de Óleo e Gás, químicos,  
industrial, automóvel e financeiros. Em Portugal  
a sua utilização está pouco disseminada mas 
internacionalmente (particularmente nos Estados Unidos 
da América e outros países anglo-saxónicos)  
é um dos principais softwares de gestão de projetos. 

Após o período de implementação e formação, podemos 
dizer desde já com orgulho, que apresentamos um 
maior leque de opções e competências aos nossos 
clientes, indo desta forma de encontro às necessidades 
mais recentes nos nossos mercados internacionais.
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ESTÁ EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO UMA SOLUÇÃO  
DE GESTÃO DOCUMENTAL NA GABRIEL COUTO
Com o objetivo de melhorar o fluxo dos processos, quer em termos de lead 
time quer em termos de facilidade de controlo. A elevada dispersão geográfica 
das obras que, associadas a uma grande dependência do papel, tornam os 
processos morosos, pelo que a adoção de uma Gestão Documental como solução 
de arquivo, organização e consulta de documentos em formato eletrónico, 
trará grandes benefícios e facilitará os processos de negócio da empresa. 

Passa assim toda a informação de natureza documental a ser trocada 
entre os utilizadores da aplicação, permitindo a estreita colaboração 
dentro da organização, através da partilha de documentos.

Com a implementação da Gestão Documental, pretende-
se alcançar os seguintes objetivos:

• Aumento da produtividade e qualidade do serviço prestado, em consequência 
de uma maior facilidade e rapidez de acesso à informação em tempo real;

• Melhoria da eficiência dos processos, como resultado da redução do ciclo de vida e 
uniformização dos mesmos, através da automatização de tarefas de rotina (workflows);

• Rastreabilidade da informação associada à vida dos documentos e às suas 
revisões, nomeadamente pelo registo dos responsáveis pela sua elaboração, 
alteração e validação, bem como pela identificação das alterações efetuadas;

• Segurança no acesso à informação através de mecanismos de controlo de acessos.

REDE SOCIAL CORPORATIVA (IGASC)
Juntamente com esta solução será implementado uma rede social corporativa 
(iGASC) que servirá de porta de entrada para a gestão documental.

O iGASC disponibiliza um espaço social com feed de notícias para partilha de 
informação e conhecimento de interesse global para todos os colaboradores.

Esta rede social contém ainda uma barra de comunicações unificadas, com 
chat; vídeo; voz e email, -disponível entre todos os colaboradores, sendo um 
sistema de gestão de presença multi-canal que permite ver a disponibilidade 
dos utilizadores nos diversos serviços: Voz, Vídeo, Email e Chat.

Com a integração desta ferramenta de comunicação, o iGASC será um 
espaço privado e seguro de comunicação empresarial que unifica e agiliza 
o acesso a todas as informações da empresa, potenciando a troca de 
conhecimento, de documentos e contactos entre colaboradores.

Será também disponibilizada uma aplicação gráfica web, onde os utilizadores 
de uma forma muito intuitiva poderão alimentar a base de dados de contactos, 
atribuir pessoas, várias moradas e classificar o tipo de entidades. Tudo isto 
é integrado com Google Maps, e o sistema de gestão documental.

NOTÍCIAS
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A GABRIEL COUTO ESTEVE PRESENTE 

E COMPARTICIPOU NA FEIRA DA 

LUSOFONIA EM LUSAKA

A Lusofest, uma iniciativa do corpo diplomático dos países 
de língua portuguesa em Lusaka, teve a sua primeira 
edição em Maio de 2018 e o objetivo de divulgar e expandir 
a língua portuguesa e a cultura dos países da CPLP.

Estiveram presentes Portugal, Angola, Moçambique, 
Brasil, Cabo Verde e Guine Bissau 

A Gabriel Couto que tem como um dos seus principais  
pilares da responsabilidade social, a interação  
com as comunidades locais, esteve presente  
e comparticipou no evento.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

TESTEMUNHO - DIRETOR DE DELEGAÇÃO

A Gabriel Couto está a executar duas obras de infraestruturas hidráulicas,  
saneamento, no valor global de 22 milhões de USD.

A minha função na Zâmbia é de Diretor de Delegação, que tem como principais  
objetivos: representar institucionalmente a empresa juntos dos seus principais  
“stakeholders” , acompanhar comercialmente o mercado local e o dos países  
limítrofes , bem como apoiar as nossas equipas de produção na persecução  
dos seus objetivos. 

Rui Dias
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OBRAS ADJUDICADAS

Mozambique Gas Development Project 
Permanente Airstrip Project Engineering, 
Procurement and Construction (EPC)

Local Palma, Cabo Delgado - Moçambique

Cliente ANADARKO Moçambique Área 1, Lda.

Prazo 24 meses

Empreitada de Infraestruturas de Vale Navio Resort 

Local Albufeira, Algarve

Cliente Quinta do Escarpão - Golfe e Animação, 
Actividades Turisticas S.A.

Prazo 7 meses

Longevity Health & Wellness Hotel - Alvor

Local Alvor, Algarve

Cliente Hotel Salus, S.A.

Prazo 15 meses

Ampliação / Alteração do Hotel Rio Douro Hotel & Spa

Local Castelo de Paiva

Cliente DHM - Discovery Hotel Management/
Sunnyplace VII, SA

Prazo 5 meses

Execução dos trabalhos da obra do ASE e Obra Civil 
e Elétrica Nave 16.00 e 16.03 (PR) no Polo da Maia

Local Maia, Porto

Cliente EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A., 

Prazo 6 meses

Realojamentos do Bairro da Cruz Vermelha na 
Malha 23.2 do Pual - Empreitada N. 1/DMPO/2017

Local Lisboa

Cliente Câmara Municipal de Lisboa

Valor € 10 917 000

Prazo 600 dias

Construção da Fábrica Lauak em Grândola 
1ª Fase e 2.ª Fase

Local Grândola

Cliente LAUAK Grândola, S.A.

Prazo 10 meses

OBRAS ADJUDICADAS

Unidade Industrial Raclac S.A. Sito na Rua Nossa 
Senhora do Carmo - Cruz, Vila Nova de Famalicão

Local Vila Nova de Famalicão

Cliente RACLAC, S.A.

Prazo 10 meses

Construção da Ampliação do Armazém de Produto  
Acabado e Cais de Carga no Lugar de Loureiro  
Freguesia de Gavião - Concelho de 
Vila Nova de Famalicão

Local Vila Nova de Famalicão

Cliente Vieira de Castro - Produtos Alimentares S.A.

Prazo 6 meses

Contrato de Empreitada de Obras Públicas de 
Construção / Reconstrução das Habitações 
Permanentes Danificadas em Consequência 
dos Incêndios de 15 de outubro no Município 
de Oliveira do Hospital - Ajuste Direto

Local Oliveira do Hospital, Coimbra

Cliente CCDRC - comissão de coordenação  
e desenvolvimento regional do centro

Valor € 5.900.058

Prazo 31 dezembro 2018

EGA-AR0312 
Empreitada de Conceção Construção da Etar da Chapa

Local Amarante, Porto

Cliente Águas do Norte - Grupo Águas de Portugal

Valor € 610 500

Prazo 273 dias

EGA-AR0312 
Empreitada de Conceção Construção da Etar de Pinheiro

Local Baião, Porto

Cliente Águas do Norte - Grupo Águas de Portugal

Valor € 398 500

Prazo 273 dias

EGA-AR0312  
Empreitada de Conceção Construção da Etar de Telões

Local Amarante, Porto

Cliente Águas do Norte - Grupo Águas de Portugal

Valor € 398 900

Prazo 273 dias

ADJUDICAÇÕES
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