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EM FOCO

Foi CoNSiGNAdA A 5 dE dEzEmbro dE 2011 A 
EmprEitAdA dE “rECoNvErSão urbANíStiCA dA 
zoNA do FortE São João dE dEuS – rEmodElAção 
doS EdiFíCioS dA SEdE do muNiCípio”, loCAlizAdA 
Em brAGANçA, SENdo o doNo dE obrA A CâmArA 
muNiCipAl dE brAGANçA. o prAzo dE ExECução 
dA obrA é dE 18 mESES E o vAlor dA AdJudiCAção 
dE 9.630.091,51 EuroS.
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EDITORIAL
Na reunião de quadros de maio de 2010, apresentamos 
como premente a necessidade de acelerar o processo 
de internacionalização da empresa. tal era devido  
a uma já clara tendência de forte quebra na procura 
pública e privada dos serviços de construção, bem 
como às evidências de natureza estrutural de crise 
que, com grande intensidade, o setor se estava  
a confrontar. 

os dois anos percorridos, que foram seguramente 
dos piores que o setor atravessou, vieram acentuar 
ainda mais a premência da estratégia adotada. 

Este caminho, de aceleração da internacionaliza- 
ção não é isento de riscos de vários tipos e níveis, 
dada a natureza da nossa atividade e dimensão 
dos contratos. As obras são as nossas fábricas. 
para o mercado onde as empresas portuguesas 
tradicionalmente atuam – e que naturalmente lhe 
estão mais destinados – temos de mobilizar a ex-
patriação de recursos técnicos qualificados, de 
transferir onerosos equipamentos e trabalhar em 
envolventes de elevada complexidade logística. para 
além de riscos pessoais não negligenciáveis, que 
só a coragem e a determinação dos empresários  
e trabalhadores deste setor permite encarar. 

mas esta deslocalização da atividade no exterior 
transporta também sempre uma elevada carga de 
exportação de bens e serviços. desde logo, ao nível 
de projetos, sejam das engenharias, sejam de arqui-
tetura, dado em muitas circunstâncias, as próprias 
obras serem em regime de conceção-construção. 
mas também de produtos e bens, quer equipamen-
tos, quer materiais, manufaturados em portugal  
e exportados para esse destino. 

Em países, como por exemplo em Angola, que tem 
sido o principal mercado de destinos das empresas 
portuguesas - pequenas, médias e grandes constru-
toras – um edifício de média/elevada complexidade 
técnica, chega a incorporar 50% de bens e serviços 
de origem em portugal. E a escala que carateriza as 
obras que predominantemente as empresas desen-
volvem no exterior, são aquelas exportações, e para 
uma única obra, sempre de milhões de euros. Acen-
tue-se que este setor da construção esteve sempre 
afastado de apoios financeiros da parte do Estado à 
sua atividade no exterior, mesmo para um simples es-
tudo de mercado. também não fica (o setor) à espera. 

A Gabriel Couto também não ficou a aguardar, e no 
seguimento da estratégia delineada em maio de 2010, 
acelerou o seu processo de internacionalização, ini-
ciado em 1996 em moçambique, em 2005 em Angola, 
em 2006 na roménia e, mais recentemente, na mol-
dávia e Suazilândia. 

Em particular, tomamos muito em atenção as opor-
tunidades que em moçambique estavam a surgir. Nos 
últimos 18 meses foram-nos adjudicados cerca de 100 
milhões de euros, a que acrescem mais 13 milhões de 
euros na Suazilândia, obras estas todas financiadas, 
quer por bancos institucionais internacionais, união 
Europeia e Fundos Soberanos de alguns países – Es-
tados unidos, Japão e Coreia. 

Em Angola a operação tem corrido muito bem e pre-
tendemos criar ainda uma maior exposição a este 
país, que referenciamos como um mercado estraté-
gico para a empresa, numa ótica de investimento de 
longo curso. 

durante o presente ano de 2012, só estes dois mer-
cados – Angola e moçambique – representarão cerca 
de 40% do volume de negócios da empresa e segura-
mente em 2013 representarão mais de 50%. Nestes 
países temos vindo a alargar a nossa atividade a algu-
mas das cadeias de valor da construção.
 
procuraremos manter a atividade na Europa Central, 
enquanto geradora de valor para a empresa, estando, 
em particular, atentos a alguns nichos de mercado, 
como por exemplo, a construção de parques Eólicos, 
transferindo para aí a enorme experiência adquirida 
em portugal, onde claramente somos líder no que 
concerne à prestação de trabalhos de construção as-
sociados a essa atividade. 

Estamos a estudar um outro mercado, onde pensa-
mos iniciar a atividade no último trimestre de 2012. 

Este é o caminho irreversível para a perenidade de um 
projeto empresarial já sexagenário. 

temos contado com a coragem, a competência, de-
dicação e lealdade dos nossos colaboradores, que 
em situações tantas vezes adversas, mantêm o saber 
bem fazer, reconhecido à Gabriel Couto. 
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temas destaque

TEMAS DESTAQUE

As empreitadas que a Gabriel Couto neste momento está a cons-
truir em moçambique e Suazilândia totalizam cerca de 350 Km 
de estradas e orçam os 150m€. prevemos que em 2012 cerca de 
50% do volume de negócios seja resultante de obras no exterior.

A realização de obras nestes países é um desafio tanto do 
ponto de vista logístico e técnico como social. pautadas pelo 
rigor e exigência associados à necessidade de planeamentos 
atempados, integração com fiscalizações com critérios de 
gestão contratual muito distintos dos habitualmente utilizados  
e a convivência com realidades socio-culturais tão diversifi-
cadas como peculiares e ortodoxas, obrigam a um esforço 
acrescido por parte das equipes técnicas que as dirigem e que 
todos reconhecemos.

A empreitada de reabilitação da EN 221 entre Caniçado e Chi-
cualacuala, na província de Gaza (C no mapa) fica a cerca de 9h 
de carro (550 km) metade dos quais em estrada não pavimenta-
da, da capital maputo e a 4h (200 Km) de distância de um local com condições semelhantes a uma pequena 
vila, o Chokwe. o estaleiro de obra, em mapai, é exemplar e com todas as condições para uma vivência inde-
pendente e condigna. é rodeado por esta pequena aldeia com simpáticos mas muito pobres habitantes e em 
que depressa se percebem as dificuldades existentes. todos os trabalhadores expatriados procuram a sua 
integração neste clima com actividades, como jogos de futebol ao fim-de-semana com os jovens habitantes

os principais desafios desta obra, com uma extensão de aproximadamente 180km, de alargamento e  
beneficiação da estrada existente, para uma plataforma de 10m, com a construção de solo-cimento e reves-
timento superficial duplo na camada traficada e a duração de cerca de 30 meses, consistem na gestão dos 
aprovisionamentos de materiais e equipamentos, difíceis de mobilizar para a obra, devido às longas distân-
cias e na criação de condições no estaleiro que permitam aos trabalhadores expatriados conviverem com  
o isolamento da civilização urbana.

Na província de Nampula, são duas as empreitadas que estão já em fase inicial de construção: 

o projecto de reabilitação e Expansão do Sistema de drenagem de Aguas pluviais da Cidade de Nampula, 
(A no mapa ) que compreende a reabilitação de 660 metros de galerias e 174 entradas de águas pluviais na 
cidade, alargamento e construção de 8190 metros de canais abertos de drenagem de águas pluviais na área 
peri urbana, a construção de 9500 metros de tubos de drenagem e 900 metros de galerias orçada em 13m€. 
Esta é uma obra inserida na cidade de Nampula, a 4ª cidade mais populosa de moçambique. Com cerca de 
300 000 habitantes, Nampula é completamente congestionada de veículos, gente essencialmente jovem, 
muitos deles migrantes rurais que procuram melhores condições de vida e que, vivendo de trocas comer-
ciais nas beiras das estradas, dão à cidade uma aparência frenética e desorganizada. reabilitar um sistema 
de drenagem complexo, numa cidade com estas características, associado ao facto da empreitada ter que 

estar concluída num prazo de apenas 11 
meses, até Abril de 2013, são os grandes 
desafios que se nos colocam.  

o segundo projecto na província de 
Nampula e do Niassa, é a execução da 
reabilitação da Estrada Nacional 13 
entre malema e Cuamba, com 114 km de 
extensão e um valor de 40m€. As princi- 
pais características desta obra com um 
perfil transversal de 10m, é a execução de 
uma estrutura de pavimento constituída 
por 20cm de solo estabilizado com ci-
mento, 15cm de AbGE e revestimento 
superficial duplo, a execução de 93 box 
culverts, 83 pH´s circulares e de 3 pontes 
com comprimentos de 94,5m, 31,4, e 
31,4m. os agregados para as diferentes 
actividades serão produzidos pela GASC 
em obra, com equipamentos que se 
deslocarão entre as diferentes zonas de 
pedra existentes no traçado. também 
a produção de betão, actividade critica 
para esta empreitada será produzido pela 
nossa empresa. 

Esta obra, a cerca de 8h (300 km) 
de carro de Nampula, a cidade mais 
próxima, fica situada numa zona rural 
extraordinariamente pobre e com 
carências sociais diversas. o seu povo 
encantador e humilde subsiste da 
agricultura, principalmente algodão, 
bananas e cana do açúcar. o estaleiro  
que fica situado em mutuali, uma pe-
quena aldeia a meio da empreitada, 
está em fase final de montagem, e à 
semelhança do de Gaza será uma célu- 
la de vida, onde existirão todas as como-
didades necessárias para a vivência 
condigna em ambiente salutar dos 
trabalhadores. 

Na Swazilândia ( d no mapa ) um pequeno país com cerca de 17.000Km2, limitado a leste por moçambique 
e cuja capital é mbabane a GASC está a construir uma empreitada orçada em 13m€, “upGrAdiNG oF tHE 
St pHillipS roAd (d50) From km 11.3 to St pHillipS  toWN, ANd liNK roAd to tHE mr8 AS WEll 
AS drAiNAGE StruCturES”.

A empreitada em questão situa-se no reinado da Suazilândia, um país com características únicas e pecu-

A GAbriEl Couto NA ÁFriCA oriENtAl

A-Nampula, b-Cuamba, C-Gaza, d-Swazi
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No dia 7 de março de 2012 a Gabriel Couto mo-
çambique iniciou os trabalhos da  empreitada da 
reabilitação da Estrada Nacional 13 entre malema  
e Cuamba , que se  situa nas províncias de Nampula 
e do Niassa e tem 114 km de extensão e um valor de  
50 milhões uSd. é integrada no projecto de Constru-
ção das Estradas do Corredor de Nacala, que visa 
apoiar o crescimento económico e a integração 
regional através de infra-estruturas de transporte 
condignas e eficientes e que permitam aumentar 
o comércio e a competitividade global da região. 
trata-se da construção de uma estrada com perfil 
transversal de 10m com uma estrutura de pavimento 
constituída por solo estabilizado com cimento, 
materiais granulares e revestimento superficial 
betuminoso duplo, bem como da execução de várias obras hidráulicas e de 3 pontes. os agregados para as 
diferentes actividades serão produzidos pela GASC em obra, com equipamentos que se deslocarão entre as 
diferentes zonas de pedra existentes no traçado. também a produção de betão, actividade critica para esta 
empreitada será produzido pela nossa empresa.

Em dezembro de 2011 foi oficializada a adjudicação à Gabriel Cou-
to da empreitada para a Construção da Cooperativa Agrícola do 
Concelho de paredes, incubadora para o design de mobiliário e 
Artes decorativas e oficinas Criativas.

Com um valor de adjudicação de 3.459.999,92 €, e um prazo de 
execução de 10 meses, esta empreitada corresponde a mais um 
projecto integrado na estratégia global de regeneração urbana 
da cidade de paredes, pretendendo-se que o novo edifício venha 
a acolher, numa abordagem integrada, consubstanciada num 
espaço multifuncional, quatro componentes principais ligadas aos 
Serviços da Cooperativa, ao mercado da terra, às residências/
oficinas Criativas e à incubadora para o design de mobiliário e 
Artes decorativas, num total de cerca de 2.820 m2 de área, à qual acrescem cerca de 2.950 m2 de espaço 
destinado a estacionamento.

Com uma área de implantação de cerca de 2.101 m2, e uma área bruta de construção de 5.770m2, fazem parte 
deste novo espaço: 

liares para a sociedade ocidental. o país 
tem na base da sua economia, a cultura 
da cana do açúcar e das laranjas.

A obra, essencial para a economia lo-
cal pois permitirá a redução do custo de 
transporte da cana-de-açúcar, consiste 
no primeiro lote da requalificação da es-
trada que liga a localidade de St. phillips 
a Siphofaneni, bem como a construção do 
link entre a estrada de St. phillips road 
(d50) e a mr8. Com uma extensão de 20 
km a serem realizados em apenas 9 me-
ses, e um valor de cerca de 13m€, consis-
te na construção de aterros e escavações 
para uma estrutura de pavimento em solo-cimento, agregados britados de granulometria extensa e mis-
turas betuminosas para a camada traficada. Há ainda a salientar a construção de uma obra hidráulica com 
características únicas pois apresenta uma secção de vazão composta por cinco box´s culver em paralelo no 
leito de um afluente do rio Siswati, o maior rio da Suazilandia. 

A integração num país onde a língua oficial inglesa e o dialecto local, o siswati, se misturam, e numa so-
ciedade com costumes muito distintos a cerca de 11000 km de distância do país de origem é sempre um 
desafio para a vida de qualquer pessoa. Conscientes desta árdua tarefa, tem sido feito um grande esforço 
por parte da equipa de gestão de obra para facilitar a integração dos expatriados, integração esta vital para o 
seu rendimento de trabalho: A morada de todo o staff expatriado da GASC, escolhida com detalhe e cuidado 
é tambuti Estate, uma quinta de cana-de-açúcar e produção de citrinos com cerca de 5000 ha de área, dista 
da empreitada cerca de 14 km. possui todas as infra estruturas importantes para a vivência conjunta de todo 
o pessoal sendo que assinalamos a integração da d. maria José que trata da gestão das lides domésticas 
e preparação de todas as refeições, permitindo deste modo uma aproximação importante à gastronomia 
portuguesa e ao nosso país.

Com o esforço e empreendedorismo colocados neste desafio, conseguiu-se em apenas um mês após  
a colocação da equipa de trabalho no país, o registo e oficialização da empresa e dos seus trabalhadores 
na Suazilândia, sendo que neste momento a Gabriel Couto Suazilândia existe já com identidade comercial, 
financeira e jurídica.

muitos são como os desafios e é duro o caminho a percorrer. A capacidade técnica, a confiabilidade e o em-
penho dos nossos bravos quadros e colaboradores afectos a estes projectos é e será a chave para o sucesso.

notícias

NOTÍCIAS
A GAbrIEl Couto Em moçAmbIquE 
NA rEAbilitAção dA EStrAdA NACioNAl 13 ENtrE mAlEmA E CuAmbA

A GAbrIEl Couto CoNstróI 
iNCubAdorA pArA o dESiGN dE mobiliÁrio E ArtES dECorAtivAS 
E oFiCiNAS CriAtivAS
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o aproveitamento das águas pluviais é outra medida 
de construção sustentável patente neste projecto. As 
águas são encaminhadas para depósitos e recolhidas 
para posterior reutilização, como a lavagem de veícu-
los, a descarga em sanitas (depois de um tratamento 
com filtros de areia), e a rega de espaços verdes. 

os principais desafios deste projecto focam-se, so-
bretudo na relação prazo/volume de obra e no seu 
faseamento e planeamento. Na complexidade das 
estruturas e arrojo arquitectónico dos edifícios, no-
meadamente dos edifícios A e d. Nas escavações re-
alizadas no período de inverno, assim como o tipo de 
solos encontrados, maioritariamente solo duro e silto 
argiloso.

Está prevista a utilização de cerca de 10.200m3 de betão, cerca de 600 toneladas de varão para a execução 
de armaduras, cerca de 180 toneladas de perfis enformados ou laminados em estruturas metálicas, cerca de 
10.400m2 de painel ou chapa metálica e cerca de 8.500m2 de lajetas de granito.

Foi consignada a 5 de dezembro de 2011 a Empreita-
da de “reconversão urbanística da zona do Forte São 
João de deus – remodelação dos edifícios da sede do 
município”, localizada em bragança, sendo o dono 
de obra a Câmara municipal de bragança. o prazo de 
execução da obra é de 18 meses e o valor da adjudica-
ção de 9.630.091,51 euros.

A empreitada, insere-se no âmbito do programa “rede 
EcoCitrAS – rede de Cidades Ecológicas e inovado-
ras de trás-os-montes”, que abrange um conjunto de 
edifícios novos e a reabilitar cujo objectivo é repre-
sentar as boas práticas na construção, sobretudo na 
área da Construção Sustentável. 

A área de intervenção é de aproximadamente 
46.000,00 m2, dividindo-se nos projectos “Ecopolis”, 
que diz respeito à 1ª fase da empreitada e que corres-
ponde a 60% do total do investimento, e “Ecodomus” 
a realizar na 2ª fase que corresponde aos restantes 
40%.

A obra prende-se com demolições de vários edifícios 
existentes, numa área aproximadamente de 7.000,00 
m2, execução de 2 novos edifícios (Edifícios A e d), re-
modelação de 2 edifícios existentes (Edifícios b e C)  
e arranjos exteriores.

Na zona de estacionamento coberta para as viaturas municipais, constituída por estrutura metálica e cobertura 
em painéis sandwich, será instalado um parque fotovoltaico com uma área de 1.100,00 m2 que permitirá pro-
duzir electricidade até 250 kva, que corresponderá a 50% do consumo de energia nas instalações municipais.

o projecto, iniciado em Abril passado, pretende melhorar a mobi-
lidade nesta área inserida na zona Histórica do porto ao nível da 
circulação viária e da circulação pedonal, qualificando-a mas com 
a preocupação de manter os elementos essenciais que permitem 
a reconhecimento desta zona, património mundial da humanidade 
pela uNESCo.

A reestruturação prevista incide essencialmente na reformulação 
do número de faixas de rodagem e sentidos na estrutura viária,  
e na disponibilização de uma maior superfície de espaço para o 
peão, prevendo-se a substituição dos pavimentos de passeios e fai-
xas de rodagem, a redução de algum estacionamento de superfície 
atendendo ao acréscimo de oferta em parques de estacionamento 
actualmente existentes, reperfilamento de passeios e criação de 
árvores e espaços verdes actualmente inexistentes.

tratando-se de uma empreitada passível de provocar impactos 
muito significativos, tanto a nível social como económico para as 
populações locais, está a ser executada com um cuidado acrescido 
do ponto de vista do estabelecimento da interacção equipe de obra / 
população, para assegurar a sua sustentabilidade e enquadramento, garantindo deste modo a optimização dos 
factores determinantes da harmonia pretendida, e o alcance dos objectivos definidos.

 - Cooperativa Agrícola de paredes (administração, 
zonas sociais, reuniões, armazéns, etc.) 

 - lojas da terra
 - mercado Gourmet 
 - restaurante e bar
 - incubadora de design (espaços empresariais, 

reuniões, oficinas, lounge, loja, administração, 
auditório multiusos)  

 - live Work Houses (residências criativas para viver 
e trabalhar)

 - Silo de estacionamento subterrâneo (publico/pri-
vado) 

 -

notícias

A GAbrIEl Couto fAz rECoNvErsão urbANÍstICA 
dA zoNA do FortE São João dE dEuS Em brAGANçA

A GAbrIEl Couto rEAbIlItA EIxo vIárIo
ENtrE A ruA mouziNHo dA SilvEirA E A ruA dAS FlorES No porto
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Está disponível desde Junho  de 2012, na sede da Gabriel Couto e na Sucursal 
de moçambique  em maputo, uma sala de videoconferência.

permitindo o contacto visual e sonoro entre pessoas que estão em lugares 
diferentes, promove-se assim uma comunicação eficaz com ganhos 
significativos dos tempos associados aos processos de decisão e evitando-se 
deslocações tão frequentes dos nossos quadros.

Será mais um recurso de pesquisa, já que a reunião pode ser gravada e 
disponibilizada posteriormente  com transmissão de vídeo e som de alta 
qualidade, com intercâmbio de ideias e de dados de maneira eficiente e com 
segurança através de sistema de criptografia.

A Gabriel Couto moçambique deu  inicio, em 5 de 
Setembro de 2011, aos trabalhos na empreitada de 
reabilitação da EN 221 entre Caniçado e Chicualacu-
ala.  A obra tem uma extensão de cerca de 180km, 
de alargamento e beneficiação da estrada existente, 
para uma plataforma de 10m. os principais desafios  
são a construção de solo-cimento e revestimento su-
perficial duplo na camada traficada e a duração de 
cerca de 30 meses, exigindo uma cuidada  gestão do 
aprovisionamento de materiais e equipamentos, mui-
to  difíceis de mobilizar para a obra, devido às longas 
distâncias bem como na criação de condições no es-
taleiro que permitam aos trabalhadores expatriados 
conviverem com o isolamento da civilização urbana.

Sendo a internacionalização um factor decisivo para a Gabriel Couto e numa época em que o rápido acesso  
à informação é vital e crítico para o sucesso das operações numa perspectiva global, foi-nos colocado o desafio 
da internacionalização dos sistemas de informação a implementar nos países onde estamos a exercer a nossa 
actividade.

Neste ultimo semestre a equipa da direcção dos Sistemas de informação juntamente com os responsá- 
veis dos vários departamentos da Gabriel Couto, trabalharam com afinco no projecto denominado por “SAp 
internacional”.

Neste projecto houve, para além das dificuldades habituais, as que advêm da deficiente, e muitas vezes 
impossível e interrompida, comunicação com os países alvo, neste caso, moçambique e Suazilândia. tratou-
-se de uma completa inovação para a nossa equipa interna, com a necessidade de um entendimento muito 
profundo e claro das regras de cada país.

resumidamente o projecto teve as seguintes fases de desenvolvimento:

 - levantamento da legislação de cada país;
 - desenho dos processos;
 - implementação (foram criadas em SAp duas novas empresas GASC moçambique e GASC Swazilândia, esta 

ultima com idioma em inglês o que exigiu a tradução de toda a parametrização e layouts do sistema para 
cada empresa);

 - testes/Correções;
 - Formação dos utilizadores, fase particularmente complicada devido às falhas de comunicação;
 - Carregamento dos saldos dos sistemas utilizados anteriormente;
 - Arranque e apoio aos utilizadores;

o projecto foi completa e exclusivamente executado e implementado pela equipa interna da Gabriel Couto, não 

Novo EquIpAmENto DE vIDEoCoNfErêNCIA
pArA ComuNiCAçõES Com mAputo, ANGolA E EuropA dE lEStE

rEAbIlItAção DA EN 221 Em moçAmbIquE
ENtrE CANiçAdo E CHiCuAlACuAlA

os Novos DEsAfIos CrIADos pElA INtErNACIoNAlIzAção
E A GEStão do NoSSo SiStEmA dE iNFormAção

Entramos em 2012 com as novas instalações na sede 
da Gabriel Couto a funcionar em pleno. destacam- 
-se entre outras uma nova sala para videoconferência 
e de comunicações priveligiada com as obras no 
exterior, África e Europa de leste, um espaço de bar 
para trabalhadores e visitantes, um gabinete médico 
e uma sala para a direcção de recursos Humanos. 
Conscientes da importância para todos nós de um 
ambiente de trabalho em segurança e com bem estar, 
em que cada um possa sentir e gerir o seu próprio 
espaço, mais uma vez a Gabriel Couto expressa 
um grande respeito e cuidado para com todos os 
colaboradores, princípio que tem sido sempre dos 
mais importantes em toda a vida da empresa. 

A GAbrIEl Couto rENovA
AS iNStAlAçõES SoCiAS do EdiFíCio dA SEdE

recorrendo a consultadoria externa, o que é motivo de muito orgulho de todos e em especial  dos que, com  
a aquisição voluntária do conhecimento, com a pesquisa do dia a dia e com muitas horas de dedicação permiti-
ram à equipa ir para frente com este projecto e conclui-lo com sucesso.
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“promovida pela CpCi – Confederação portuguesa da 
Construção e do imobiliário, decorreu no passado dia 
5 de Junho , o 1º Encontro Nacional da Construção 
e imobiliário onde foram debatidos os problemas do 
sector da construção e as perspectivas dos empre-
sários quanto ao futuro, incerto, para as empresas da 
construção.

Carlos Couto, presidente da Gabriel Couto, interveio 
neste encontro na qualidade de secretário/tesoureiro 
da direcção AiCCopN, focando entre outros assuntos 
a importância da adopção de estratégias de dinami-
zação da actividade, que permitam um novo ciclo de 
crescimento do sector , vital para o crescimento sus-
tentado da economia e do desenvolvimento do país “

notícias

JorNAl NEGÓCioS dE 5 de Julho de 2012

Começou em moçambique há 15 anos. Ainda está em 
África, mas também na Europa e na América

Empresa Construções Gabriel Couto
Facturação 94 milhões de euros em 2011
trabalhadores 320 

o director internacional da Gabriel Couto frisa que  
o grupo se financia no estrangeiro. Em portugal, 
hoje sector está em crise, mas no campo das obras 
públicas e da construção ir lá para fora de forma 
sustentada é sinónimo não só de ganhar músculo mas 
também de encontrar o trabalho que actualmente 
falta por cá. Foi essa a aposta da Construções Gabriel Couto, já lá vão 15 anos. os resultados estão à vista. A 
pequena empresa familiar tornou-se um grupo internacional que emprega 320 trabalhadores e cujo volume de 
facturação ascende aos 94 milhões de euros.

A experiência fora de portas começou na década de 90 do século passado. Hoje, o grupo está presente em 
países europeus e mantém África - com obras em Angola e na Suazilândia - como um destino privilegiado. dos 
mercados externos, tal como refere ao Negócios tiago Couto, director internacional da empresa, chega cerca 
de 50% da facturação anual da empresa.

o processo de expansão internacional da actividade da Gabriel Couto arrancou em 1997, em moçambique. 
Seguiram-se Angola, república da irlanda e roménia. A presença da empresa no exterior tem sido constante, 
quer através da participação em concursos públicos, quer na identificação de oportunidades de investimento 
directo de capital em empresas consideradas estrategicamente aliciantes.

Numa altura em que o mercado português no sector da construção e obras públicas marca passo, tiago Couto 
sustenta que a aposta nos mercados externos é para continuar. A dimensão ganha pelo grupo permite-lhe estar 
em países onde a via sacra do crédito não tem de ser percorrida. Esse é um problema com que a empresa não 
se depara, admite o seu director internacional, já que o financiamento que obtem é conseguido lá fora.

tIAGo Couto fAlA Ao JorNAl DE NEGóCIos: 
o dirECtor iNtErNACioNAl dA GAbriEl Couto FriSA QuE o Grupo SE 
FiNANCiA No EStrANGEiro.

1º ENCoNtro NACIoNAl DA CoNstrução E ImobIlIárIo

o relatório & Contas 2011 da Gabriel Couto está já disponível em versão impressa e também no site da Ga-
briel Couto, com uma análise retrospectiva do desempenho e da actividade da empresa no ano passado  
e perspectivando as principais linhas orientadoras para 2012 e 2013.

rElAtórIo DE CoNtAs 2011
JÁ oNliNE E Em vErSão imprESSA

No ultimo dia 16 de maio, a Eu realizou no nosso 
estaleiro na Suazilandia a Comemoração do dia da 
Eu, em que foi oficializado o projecto “upgrading of 
the St. phillips road (d50) and drainage structures” 
e que contou com a presença do Sr. Embaixador da 
Eu em África, mr.Hans duynhouwer , Jorge oliveira. 
administrador da Gabriel Couto, assim como vários 
ministros do Governo da Suazilândia. Esteve ainda 
presente o pS do mEpd,bem como o representante 
do parlamento e vários representantes dos Chefes 
tribais locais.

o evento decorreu de uma forma verdadeiramente 
positiva em que todos os discursos protocolares 
bem como respeitantes comentários na imprensa 
reiteraram a importância do projecto para o desen-
volvimento local e sustentado da região e a rápida 
integração da Gabriel Couto no pais e seus costumes, 
frisando sobretudo a aceitação e respeito conseguido 
até à data na comunidade local.

ComEmorAçõEs Do DIA DA uNIão EuropEIA NA suAzIlâNDIA 
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Consciente da importância de gerir e de-
senvolver os recursos para uma inter-
nacionalização com solidez,com rigor e 
sustentável, a Gabriel Couto tem sempre 
adoptado uma política de diferenciação, 
que passa não só pela realização das 
empreitadas com elevados patamares de 
rentabilidade e qualidade , mas também, 
e sempre, com a consciência da respon-
sabilidade Social que tem para com as 
sociedades locais e com os que mais ne-
cessitam, de modo a contribuir de forma 
positiva na gestão dos impactos sociais  
e ambientais.

Assim, respondendo ao repto lançado  
à nossa empresa, forneceremos a aju-
da necessária à escola Essipe no Gurué 
(a cerca de 100 km da nossa empreitada 
de beneficiação da N13 entre malema  
e Cuamba ), enviando os materiais ne-
cessários ( ferro, cimento, areia, brita, 
pregos, tijolos e até farinha de peixe para  
a alimentação dos locais que construi-
rão a escola) e coordenando a obra para 
que os meninos no Gurué possam sorrir  
e aprender a ler. 

A NossA rEspoNsAbIlIDADE soCIAl Em áfrICA
umA ESColA Com SorriSoS

Quando me pedem para falar do meu percurso na empresa, surge-me um 
misto de sentimentos e recordações.

recordações da minha juventude, dado que com 18 anos ingressei na em-
presa, deixando para trás a minha vida de estudante, ficando desde logo 
ligada ao departamento jurídico e ao apoio aos serviços administrativos.

o misto de sentimentos é desencadeado pela nostalgia de ter convivido 
com colegas e superiores de tão elevada valia profissional e qualidades 
humanas incomparáveis, que ainda hoje perduram na minha memória. 
uns e outros, contribuíram para o meu enriquecimento pessoal e profis-
sional.

Neste aspecto, o meu crescimento foi enorme, pois como nunca havia 
trabalhado, aprendi e evoluí ao longo dos anos no exercício das diversas 
tarefas que me foram sendo colocadas. por isso, hoje, continuo ligada ao 
departamento jurídico, secretario a Administração e tenho também a meu cargo toda a logística respeitan-
te à marcação de viagens e obtenção de vistos para os países onde o mesmo se torne necessário e onde  
a empresa está a laborar. Efectuo ainda trabalho de apoio ao departamento comercial do sector imobiliário 
da empresa e da pontalta,S.A..

Este trabalho é envolvente e gerador de novos conhecimentos, por abranger áreas tão diversificadas.

por último, posso dizer com toda a justiça que a evolução da Gabriel Couto nestes 34 anos foi de mutação, 
progresso e modernização contínuas. para isso muito contribuíram todos os que nela trabalharam, e traba-
lham, e, essencialmente, os que a dirigem com sabedoria, rigor, dedicação e empenho.

Apesar dos tempos difíceis que atravessamos, estou convicta que, como tem acontecido até ao momento,  
a postura de rigor e empenho de todos, continuará a levar a Gabriel Couto a um futuro que se espera, e de-
seja, mais animador e melhor para todos.

PESSOAS
HÁ mAiS dE 30 ANoS NA GAbriEl Couto

Foi assinado, entre o millennium Challenge Account moçambique 
e a Gabriel Couto, na pessoa do Engº lobo de Sousa, director da 
Sucursal de moçambique, o contrato para reabilitação do Sistema 
de drenagem da Cidade de Nampula e Arredores. A assinatura 
do contrato, foi presenciada pela embaixadora dos Estados uni-
dos da América em moçambique, pelo vice-presidente do mCC 
para área de operações, pelo vice ministro das obras publicas 
e Habitação, e pelo o ministro das obras publicas e Habitação .

o projecto de reabilitação e Expansão do Sistema de drenagem de Aguas pluviais da Cidade de Nampula, 
compreende a reabilitação de 660 metros de galerias e 174 entradas de águas pluviais na cidade, alargamento  
e construção de 8190 metros de canais abertos de drenagem de águas pluviais na área peri urbana, a cons-
trução de 9500 metros de tubos de drenagem e 900 metros de galerias . orça em 13m€ e estará concluída em 
Abril de 2013.”

AssINAturA Do CoNtrAto DA EmprEItADA
SiStEmA dE drENAGEm dA CidAdE dE NAmpulA E ArrEdorES

pessoas
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obrAs ADJuDICADAs

EmprEItADA DE rEAbIlItAção urbANA Do EIxo vIárIo 
mouzINho DA sIlvEIrA - florEs

"EmprEItADA pArA As obrAs DE bENEfICIAção / rEforço 
Do pAvImENto Do sublANço fAmAlICão / Cruz DA A3 - 
Auto-EstrADA porto / vAlENçA

local porto local braga

Cliente Gestão de obras públicas da Câmara municipal do por-
to, EEm Cliente brisa - Concessão rodoviária

valor 5 335 690 valor 2 164 903

prazo 459 dias prazo 14 semanas

tErrAplENAGEm, INfrA-EstruturAs E pAvImENtAção Do 
pólo 1 (GoNçAlvEs) DA plAtAformA loGÍstICA DE lEIxõEs

pAvImENtAção NA plENA vIA DA A27, Do Km 6+700 Ao 6+400 
E Do 5+900 Ao 4+500, sENtIDo poNtE DE lImA - vIANA Do 
CAstElo

local matosinhos local viana do Castelo

Cliente Apdl - Administração dos portos do douro e leixões Cliente Aenl - Auto-Estradas Norte do litoral

valor 10 560 000 valor 174 513

prazo 18 meses prazo 2 meses

pArquE urbANo DA rIbEIrA Do mAtADouro - 1ª fAsE A28 - rECupErAção DE Nós

local SANto tirSo local Auto-estrada A28, entre modivas e viana do Castelo

Cliente muNiCipio dE SANto tirSo Cliente AENl - Auto-EStrAdAS NortE do litorAl

valor 1 499 702 valor 434 330

prazo 12 mESES prazo 2 meses

“AA 2024 - lIGAção Do sIstEmA DE rAbAGão Ao sIstEmA DE 
quEImADElA - rEsErvAtórIo DE AboIm rl02 E trAvEssIAs 
DE lINhAs DE áGuA”

rEAbIlItAção urbANA DA ruA DE s. João

local Guimarães local porto

Cliente Águas do Noroeste, S.A. Cliente Gestão de obras públicas da Câmara municipal do 
porto, EEm

valor 482 259 valor 467 616

prazo 180 dias prazo 75 dias
CoNCurso públICo pArA CoNstrução Do proJECto DA 
CoopErAtIvA AGrÍColA Do CoNCElho DE pArEDEs, INCu-
bADorA pArA o DEsIGN DE mobIlIárIo E ArtEs DECorAtI-
vAs E ofICINAs CrIAtIvAs

swEDwooD portuGAl – pAços DE fErrEIrA - AmplIAção 
poENtE DA fábrICA bof

local paredes local paços de Ferreira

Cliente Cooperativa Agrícola do Concelho de paredes, Crl Cliente Swedwood portugal

valor 3 460 000 valor 2 943 996

prazo 300 dias prazo 4 meses

rEforço DE potêNCIA Do pArquE EólICo DE sAlGuEIros 
GuIlhADo

rEhAbIlItAtIoN AND ExpANsIoN of storm wAtEr DrAIN-
AGE sYstEm IN thE CItY of NAmpulA

Cliente Eneop 3 - desenvolvimento do projecto industrial SA local Nampula, moçambique

rEforço DE potêNCIA Do pArquE EólICo DE ArmAmAr Cliente millennium Challenge Account - mozambique

Cliente Eneop 3 - desenvolvimento do projecto industrial SA valor 13.414.634 uSd

rEforço DE potêNCIA Do pArquE EólICo DE sAmpAIo prazo 12 meses

Cliente Eneop 3 - desenvolvimento do projecto industrial SA

adjudicações


