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EDITORIAL
toda a actividade económica em Portugal está debaixo 
de uma forte e grave crise económica e financeira, como 
nunca as gerações, hoje no activo, conheceram outra com 
tal intensidade .

o nosso sector, desde meados da década passada, tem 
estado numa forte recessão, que se acentuou de uma 
forma extrema nos últimos anos.

As políticas económicas fortemente restritivas no 
investimento público, a quebra de actividade  e investimentos 
no sector privado, a escassez do crédito bancário 
(difícil e caro) e a paralisação do mercado imobiliário, 
anunciam tempos ainda mais difíceis para os sectores da 
construção e obras públicas. A imagem injusta, que se tem 
projectado sobre este sector, que muitas vezes é imbuída 
de má-fé e intenções duvidosas, agrava ainda mais esta 
imobilidade, não obstante o sector representar um valor 
18% do Pib e 15% de emprego. Apesar de ter uma mão- 
-de-obra qualificada, como poucos sectores da economia 
tradicional possuem ainda, cerca de 50% dos novos 
desempregados vêm desta área de actividade. Parece- 
-nos clara a correlação entre a fortíssima recessão deste 
sector nos dois últimos anos e o baixíssimo crescimento 
do Pib do País no mesmo período. ou seja sem nenhuma 
politica de investimento neste sector, e por vezes, ainda 
mesmo contra o mesmo, o País não crescerá, levando  
à destruição de muitas empresas, extremando ainda mais, 
num ambiente económico já adverso, a concorrência, 
levando-a muitas vezes, com a própria cumplicidade 
dos donos de obra e, com maior gravidade quando este 
é o próprio Estado, a viver num verdadeiro “dumping” 
comercial.

A nossa empresa tem procurado sair deste labirinto, 
diversificando os seus clientes, procurando os mais 
exigentes e, como tal, mais sensíveis a critérios de 
qualidade e capacidade técnica e financeira (e não apenas 
a preços mais baixos), estudando com redobrada análise 
todos os projectos, estreitando ainda melhor as relações 
com toda a cadeia de subcontratação e fidelizando 
fornecedores que primem pelo cumprimento de prazos  
e de qualidade.
 
tem sido com esta orientação que temos constituído  

a nossa carteira de obras ao longo deste ano e também 
para o próximo ano de 2012, o que nos permite encarará- 
-lo com a tranquilidade que os dias actuais ainda tornam 
possível.
 
mas não temos a menor dúvida que a progressiva 
internacionalização da empresa é o caminho a seguir.

É um percurso também cheio de ameaças, agravadas pelas 
dificuldades que o nosso sector bancário atravessa, já que 
os valores dos contratos são sempre elevados e, como tal, 
exigentes desde logo em termos de garantias bancárias, 
porque a voz das empresas portuguesas e de Portugal  
é sempre tímida, quando confrontada nesses concursos 
com a presença de empresas estrangeiras fortes, oriundas 
de Países poderosos.
 
Procuramos seguir a estratégia definida na reunião 
de quadros da empresa, efectuada em março de 2010, 
adaptada às circunstâncias actuais, que obriga a uma 
maior aceleração da ida para o exterior, mas mantendo 
intacta a principal estratégia aí definida, essencialmente 
focada nos países aonde já estamos presentes.
 
Assim, temos procurado acentuar a nossa presença em 
Angola, onde para além do mercado de obras Públicas, 
temos vindo a diversificar para o Ambiente e para a área 
industrial, alargando assim a nossa presença na cadeia 
de valor da construção. Em moçambique já temos uma 
carteira de obras de cerca de 60 milhões de euros, para 
executar nos próximos dois anos e aguardando até ao 
final do primeiro trimestre de 2012 mais adjudicações 
correspondentes a concursos já efectuados, para os quais 
apresentamos propostas que, pela sua qualidade, nos 
permitem ter expectativas de uma adjudicação. tendo por 
base a presença em moçambique alargamo-la a países 
limítrofes tendo-nos sido adjudicada, já durante este mês, 
uma empreitada na Suazilândia no valor de 13 milhões 
de euros, um projecto financiado pela Eu, para executar 
integralmente durante o ano 2012.

Esperamos também abrir até ao final deste ano a delegação 
num país francófono, que temos vindo a estudar e onde 
temos apresentado propostas a vários concursos.
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temas destaque

na Europa continuamos na roménia, aguardando com boas 
expectativas a adjudicação de uma grande empreitada, 
financiada pela Eu, a um consórcio que integra a nossa 
empresa. Continuamos com a empreitada na moldávia, 
adjudicada a um consórcio com mais duas empresas 
portuguesas e que prevemos tê-la concluída já em 2012.

Estes são os mercados que procuramos consolidar, numa 
presença estável e de longo prazo. Este será o principal 
objectivo para o ano de 2012, não descurando de apreciar 
outras oportunidades em outras geografias desde que nos 
garantam segurança e bons retornos financeiros.
 
Esperamos que, com o volume de obras que atempada-
mente conseguimos assegurar, manter a estabilidade e 
o crescimento sustentado em Portugal. não queremos  
todavia deixar de reafirmar o caminho irreversível e cada 
vez mais premente, de no estrangeiro conseguirmos uma 
fatia cada vez mais relevante da nossa actividade.

É uma via que sem dúvida representa sacrifícios mas que, 
diversificando o risco, seguramente criará mais valor para 

a empresa no futuro, bem como assegurará a nossa capaci-
dade de abranger outros mercados. neste processo temos 
encontrado a compreensão e inequívoca disponibilidade dos 
nossos quadros e pessoal especializado, factor determi-
nante para o êxito deste desafio com que hoje as empresas 
se confrontam.
 
Estamos numa época do ano especial, aproxima-se o natal 
e o Ano novo. São tempos de maior convívio com a família 
e com os amigos mais próximos, para muitos, tempo de 
regresso aos seus familiares, mas também tempos de 
reflexão e de afirmação no futuro.

A todos desejamos um Feliz natal e a força para vencer as 
dificuldades que se nos apresentam, mas que com coragem, 
capacidade de trabalho e entreajuda seremos capazes de 
ultrapassar e, neste sentido, expressamos o nosso desejo 
de um Ano novo melhor para todos.

Carlos Couto
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TEMAS DESTAQUE

Sendo a internacionalização um 
vector estratégico para a Gabriel 
Couto que se assume como um 
caminho cada vez mais importante 
e decisivo, estamos conscientes 
dos reptos exigentes que se nos 
deparam e onde novas abordagens, 
rotinas e partilha são essenciais 
para o sucesso.

mercados onde a empresa está 
já fortemente implantada como a 
roménia, Angola e moçambique 
apresentam uma variabilidade de desafios que exigem mais do que a adaptação à legislação e às realidades macro 
económicas dos respectivos países, pois são também factores cruciais, a adaptação à língua, à cultura, à sociedade  
e aos desafios que as particularidades do meio envolvente onde se desenvolvem as obras proporcionam, e que exigem 
uma resposta cabal do ponto de vista da adaptação da tecnologia e da inovação tecnológica.

Alguns exemplos práticos:
os documentos técnicos para construção e controlo das empreitadas têm no seu conteúdo referenciais normativos, 
métodos construtivos e especificações significativamente diferentes dos utilizados na Europa. Para além das dificul-
dades associadas à aplicação dos conhecimentos científicos aos objectivos práticos e à transferência da tecnologia, 
surge o desafio da busca de soluções sustentáveis inovadoras mas acima de tudo adequadas, para as realizar. 

um outro exemplo surge nas soluções utilizadas para a pavimentação de estradas. tradicionalmente e porque as 
condições de tráfego assim o determinam, no nosso país e nos países desenvolvidos, as camadas de pavimentos são 
construídas habitualmente com misturas betuminosas a quente cujo fabrico e aplicação já amplamente dominamos 
e onde a inovação é facilmente aplicada a nível da melhoria dos processos e do produto.  Em países como Angola  
e moçambique, para além da exigência associada ao estudo da aplicabilidade de materiais, cujo comportamento como 
material de construção é pouco conhecido, utilizam-se técnicas de execução de pavimentos em misturas betumino-
sas a frio ou em revestimentos superficiais. neste caso a empresa terá que desenvolver internamente uma resposta 
adequada, sendo necessário o investimento em recursos humanos nomeadamente na formação dos mesmos e na 
adequação dos equipamentos e recursos adequados para resposta as solicitações.

os investimentos efectuados pela Gabriel Couto em tecnologias de informação leva-nos agora a um novo desafio,  
a preparação do sistema SAP para a internacionalização.

Esta implementação terá como alicerce o sistema de gestão utilizado na empresa, unificando assim os processos  
e aproveitando o “know-how” dos recursos.

Assim, e conscientes que a tecnologia só tem importância para a empresa quando gera valor, foram já desenvolvidas 
internamente várias acções concertadas interdepartamentais de forma a responder eficazmente a estes desafios. 
Foram criados documentos internos de apoio aos métodos construtivos e de controlo, formação dos nossos recursos 
humanos à medida das necessidades, para adequação das competências e estão a ser parametrizadas em SAP soluções 
de adaptação às especificidades de cada país, nomeadamente ao nível da legislação e das comunicações existentes.

oS dESAFioS tECnoloGiCoS dA intErnACionAliZAção

IRLANDA

PORTUGAL
MOLDÁVIA

ROMÉNIA

ANGOLA

MOÇAMBIQUE



6

iniciou no passado dia 5 de Setembro a obra em 
moçambique, de “reabilitação da estrada En221 entre 
Caniçado e Chicualacuala – lote 2 e 3”.

o projecto é financiado pela linha de crédito do Governo 
Português a 85% e pelo Governo de moçambique a 15%.

A execução desta estrada revela-se de extrema 
importância como principal acesso da província de 
Gaza e de maputo ao vizinho Zimbabué e nas relações 
comerciais entre estes dois países.

o dono da obra é a Administração nacional de Estradas 
(AnE) e terá como fiscalização um consórcio luso- 
-moçambicano entre as empresas CobA e técnica.

o projecto caracteriza-se por um perfil tipo com uma 
largura total de 9,40ml, constituída por duas vias de 
3,20m cada, bermas pavimentadas de 1,00m e 0,50m não 
pavimentadas.

A estrutura de pavimento inclui: Camada de solos 
seleccionados com 0,15m de espessura; Camada de 
solo-cimento com 0,25m de espessura; revestimento 
superficial duplo com emulsão modificada do ECr3.

Com o início deste grande projecto a Gabriel Couto 
reforça a sua aposta no mercado moçambicano sendo 
simultaneamente uma enorme responsabilidade da 
nossa empresa demonstrar toda a sua capacidade  
e Know-how no sector da construção e em particular nas 
infra-estruturas rodoviárias.

os desafios que se deparam nesta obra prendem- 
-se com questões relacionadas com a logística dado  
o isolamento e difíceis acessos ao local da obra, falta de 
água e comunicações bem como a extensão da própria 
obra (aproximadamente 190 km).

A obra encontra-se neste momento em fase de montagem 
de estaleiro, mobilização e trabalhos preparatórios, 
tais como: desminagem, caracterização geotécnica  
e melhoramento de acessos.

os trabalhos de terraplenagens terão inicio em Janeiro 
de 2012 e a data prevista de conclusão da empreitada  
é março de 2014.

é obra...

É OBRA...
REABILITAÇÃO DE 190 KM DA EN221 EM MOÇAMBIQUE
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É OBRA...
no âmbito do plano estratégico de beneficiação da auto-
-estrada A12 - Setúbal / montijo, foi adjudicada à Gabriel 
Couto (GASC) pela brisa- Concessões rodoviárias,  
a empreitada designada por “ sublanço nó A2/A12/ Setúbal, 
beneficiação/ reforço e reperfilamento do pavimento”.

A obra foi consignada a 30 de maio do presente ano, tendo 
o prazo previsto de execução de 5 meses.

Como breve descrição da empreitada, regista-se que  
o sublanço referido tem início ao Pk 17+500 e desenvolve- 
-se ao longo de cerca de 6,7 km, terminando no cruzamento 
com a E.n. 10, que promove a ligação da auto-estrada com  
a cidade de Setúbal.

o projecto pretende uma melhoria geral das características 
superficiais dos pavimentos, nomeadamente das 
capacidades de carga dos pavimentos, uma adaptação dos 
órgãos associados à plataforma (valetas de plataforma 
e do separador) à nova situação definida nos perfis 
transversais tipo, a beneficiação do equipamento de 
sinalização horizontal, a adaptação do equipamento  
e balizagem (guardas de segurança) aos referidos perfis 
transversais e finalmente, o reperfilamento longitudinal  
e transversal das zonas identificadas com assentamentos.

A metodologia utilizada para a execução das tarefas 
resume-se de um modo geral ao seguinte faseamento:

A equipa de Sinalização temporária preparará a frente de 
trabalho de extensão correspondente aos trechos/troços 
da beneficiação a efectuar e iniciar-se-ão os seguintes 
trabalhos sequencialmente faseados (desmontagem de guardas, fresagem, enchimento das zonas fresadas com 
massas betuminosas de beneficiação e selagem de fissuras e fendas). terminados os trabalhos na 1ª frente de trabalho,  
o equipamento envolvido será mobilizado para a 2ª frente de trabalho.

Por fim, resta referir o nível de exigência técnica e operacional necessário para efectivar com sucesso este género de 
empreitadas, ficando desde já comprovado a nossa empresa como uma das mais dotadas construtoras a nível nacional. 

ricardo Antunes

BENEFICIAÇÃO DA AUTO-ESTRADA A12 - SETÚBAL / MONTIJO

A totalidade do projecto ascende a 2.526.403.464,82 meticais, aproximadamente 63.286.660€ e tem como principais e mais 
significativas quantidades os seguintes trabalhos: 1.570.800 m2 de pavimentação, 467.500 m3 de solo-cimento, 280.500 
m3 de solos seleccionados e 1.250.000 m3 de aterro com solos de empréstimo. A obra será adjudicada em parceria com a  
J. Costa num consórcio com percentagem de 50% para cada uma das empresas.

rui henriques
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Com a inauguração dos centros escolares de 
Freamunde, Paços de Ferreira e raimonda, 
e da escola secundária de Freamunde 
(1ª fase), concluiu-se mais uma etapa 
importante concretizada pela Gabriel Couto 
no âmbito da renovação do parque escolar 
do concelho de Paços de Ferreira e do País.
 
Consideradas pelos técnicos da direcção 
regional de Educação do norte como das 
melhores escolas da região norte, estas 
novas escolas caracterizam-se pela sua 
elevada funcionalidade e adaptação ao 
século XXi, tendo sido pensadas por forma 
a serem escolas para o presente e para  
o futuro.

Estas escolas foram projectadas e 
construídas com o cuidado de maximizar  
o aproveitamento dos recursos naturais, tanto ao nível da 
iluminação natural e utilização de energias renováveis como do 
conforto térmico e acústico, utilizando-se para o efeito painéis 
solares para o aquecimento da água, caixilharia com corte 
térmico, vidro duplo com corte térmico, sistema EtiC’s para 
revestimento das paredes exteriores, etc.

no exterior, é de realçar a localização dos espaços com 
equipamentos desportivos, de lazer e de recreio em frentes com 
melhor exposição solar, assim como a existência em todas as 
escolas de alguns espaços cobertos para os dias com condições 
atmosféricas mais adversas. 

no que diz respeito à natureza e diversidade dos trabalhos 
executados ao longo da construção destes 3 centros escolares 
e escola secundária, merecem especial relevo a execução de 
cerca de 3.500 m3 de fundações, pilares, vigas, lajes maciças 
e outros elementos em betão armado, de cerca de 20.350 m2 
de lajes fungiformes aligeiradas, para além da execução de 
cerca de 2.150 m3 de poços de fundação em betão ciclópico. A 
solução estrutural adoptada para a cobertura dos pavilhões 
polidesportivos dos centros escolares, inclui um conjunto de 
asnas e madres em madeira lamelada. 

Analisando em particular o Centro Escolar de Freamunde, tratando-se este do maior dos novos centros escolares 
do Concelho de Paços de Ferreira, encontra-se projectado para servir cerca de 550 alunos e respectivos professores  
e auxiliares de acção educativa, albergando 20 salas destinadas ao ensino básico e 8 ao ensino pré-escolar, às quais 
se juntam 3 salas complementares de enriquecimento curricular (ciências experimentais e tecnologias da informação  

é obra...

É OBRA...
CENTROS ESCOLARES DE PAÇOS DE FERREIRA
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e comunicação), biblioteca, cozinha, refeitório, pavilhão polidesportivo, gabinete médico, recreio coberto, parque infantil 
e espaço desportivo exterior, para além de outras valências que a escola concerteza proporcionará aos seus utilizadores. 

Graças a um trabalho de equipa desenvolvido, a uma estreita colaboração com os diversos intervenientes nestas 
empreitadas, à dedicação e esforço de todos, em particular aos trabalhadores da Empresa Construções Gabriel A. S. Couto 
S.A., foi possível alcançar os objectivos a que nos havíamos proposto. 

daniel Costa 

É OBRA...
decorreu entre Julho de 2010 a Julho de 2011 a 
empreitada levada a cabo no concelho de Famalicão e 
denominada - Construção do centro Escolar Sede n º 2.

tratou-se da construção de nova escola básica em 
substituição da antiga Escola luis de Camões, na rua 
luis barroso. 

deste modo o projecto consistiu na demolição dos 
edifícios existentes e construção de novo edifício assim 
como do espaço exterior envolvente.

o novo edifício tem capacidade para cerca de 300 alunos 
e é composto por 14 salas de aula para o ensino básico, 
sala de computadores e sala de biblioteca. É dotado de 
zona destinada ao pré – escolar e jardim-de-infância, 
além de um refeitório e recreio exterior parcialmente 
coberto.

Em termos de caracterização do edifício, este desenvolve-se em 2 pisos de estrutura de betão armado, com revestimento 
térmico exterior do tipo capotto, caixilharia de alumínio com corte térmico e cobertura plana do tipo invertido, com 
isolamento térmico e telas de impermeabilização betuminosas. As fundações são indirectas com recurso a 107 estacas de 
betão moldadas no terreno de diâmetro 600. Foram utilizados pela obra cerca de 100 toneladas de varão para armadura 
e cerca de 1700 m3 de betão. A escola possui ainda um sistema de ventilação e renovação de ar através de unidades de 
tratamento de ar – 4 situadas na cobertura e ligadas a rede de condutas ao interior dos espaços da escola. Possui também 
um sistema de painéis solares que contribuem para o aquecimento das águas.

Além do edifício, a empreitada contemplou o arranjo do espaço exterior envolvente com a criação de recreio coberto, zona 
de parque infantil com equipamentos de lazer, piso de segurança de borracha baloiços e escorregas.

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR SEDE Nº 2
VILA NOVA DE FAMALICÃO
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é obra...

É OBRA...
Foi adjudicado às Construções Gabriel A. S. Couto, S.A. 
a empreitada do Parque Eólico de Sendim, localizado 
no concelho de tabuaço do distrito de viseu, a realizar 
em 28 semanas, sendo os promotores a Eólica do Alto 
douro, S. A. e a EnEoP 3 - desenvolvimento de Projecto 
industrial, S. A. .

trata-se da realização de cerca de dez quilómetros de 
acessos e os respectivos órgãos de drenagem longitudinal 
e transversal, a construção de um edifício de comando 
de um piso, a construção de uma subestação, a abertura  
e o tapamento faseado da vala de cabos, a realização da 
abertura de vinte caboucos para os aerogeradores, bem 
como a execução dos seus maciços em betão fortemente 
armado, da drenagem e aterro dos mesmos, da criação 

PARQUE EÓLICO DE SENDIM

 o prazo da obra inicial de 14 meses foi encurtado para 12 
meses permitindo dar resposta á vontade expressa pela 
Câmara municipal em iniciar o novo ano lectivo já na nova 
escola.

o resultado final vai de encontro às expectativas da 
Câmara municipal, e população local que fará uso de um 
novo equipamento com boa qualidade, tendo mais uma 
vez a Gabriel Couto provado, desta vez na sua cidade 
natal, estar á altura dos desafios e compromissos que 
lhe são confiados e que vem demonstrado por todo o 
Pais.

Pedro machado 
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de plataformas de montagens e por fim da requalificação 
ambiental de toda a obra.

os trabalhos iniciaram-se em outubro de 2010 e tivemos 
desde logo vários desafios, uns inerentes a este tipo de 
obra e do meio em que se insere e outros que resultaram 
das exigências do projecto. 

Assim e relativamente ao tipo e meio em que se insere  
a obra deparamo-nos desde logo com um ambiente muito 
severo, com temperaturas negativas associadas muitas 
vezes a ventos fortes e chuvas intensas, não fosse este 
um local privilegiado para a colocação de aerogeradores 
e portanto ideal para a produção de energia eléctrica 
através do vento.

A neve e o gelo, em concomitância com os factores 
acima referidos, forçaram-nos por várias vezes a termos 
de suspender os trabalhos que nos encontrávamos  
a realizar.

os solos, em diversos locais da obra e de uma forma 
particular no inicio da mesma, apresentaram-se de fraca 
consistência quer nos acessos quer no local de alguns 
caboucos, o que levou a um abrandamento do ritmo dos 
trabalhos e mesmo a paragens de algumas frentes de 
obra, bem como á execução de trabalhos adicionais.

Apesar de na sua generalidade esta obra se desenvolver 
num planalto, houve várias intervenções em zonas de 
fortes inclinações e portanto com necessidades de 
cuidados especiais.
 
A existência de inúmeras parcelas de pequenos 
proprietários ao logo de toda a obra e nem todas disponibilizadas/contratadas pelo nosso Cliente originou outra dificuldade 
acrescida para o bom desenrolar dos trabalhos, que acabou por se processar com avanços e recuos.

Este projecto previa ainda a intervenção para além das Construções Gabriel A. S. Couto, SA de outras entidades executantes 
contratadas pelo nosso Cliente para a realização de linha aérea de ligação á rede eléctrica nacional, das infra-estruturas 
eléctricas dentro do parque e do transporte e montagem dos aerogeradores, entre outros trabalhos.

Assim a coordenação eficaz dos diversos intervenientes, dentro e fora da obra e em cada momento do projecto, tornou-se 
um factor crucial, para levar a bom porto o mesmo, respeitando os prazos acordados. 

refere-se ainda o rigoroso controlo de qualidade, a que de uma forma permanente, tínhamos de corresponder e levar  
a cabo.

Assim e no final de mais um projecto onde o reconhecimento dos intervenientes e de uma forma particular da Fiscalização 
e do Cliente, pelo trabalho desenvolvido pelas Construções Gabriel A S Couto, SA dentro dos padrões de qualidade e prazos 
exigidos, acaba por ser motivo de grande orgulho e satisfação.

luís Santiago
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A republica da moldávia é um país situado a leste da Europa, 
partilhando as suas fronteiras com a roménia e a ucrânia. 
Chisinau, a capital da republica da moldávia, possui uma 
população de cerca de 800 mil habitantes, consubstanciando o 
centro cultural, político e económico do país.

É um objectivo do governo moldavo o estímulo do crescimento 
económico, estabelecendo um clima atractivo para o investimento 
estrangeiro, promovendo a evolução do mercado de trabalho e 
a melhoria na qualidade de vida das suas populações. neste 
intuito, a estratégia do governo em matéria de infra-estrutura 
de transporte, passa pela aposta no investimento na construção 
e reabilitação de estradas e linhas de caminho-de-ferro.

A importância das vias de comunicação, em especial das 
estradas, prende-se com as características da economia 
moldava, que é baseada, em grande medida, na agricultura e 
agro-indústria, tornando os acessos rodoviários e ferroviários 
essenciais no acesso aos mercados de escoamento daqueles 
produtos, acrescido do facto de a exportação de produtos 
agrícolas se mostrar sensível aos custos de transporte.

Para além disso existem diversas pequenas localidades que 
se encontram remotamente localizadas, pelo que as vias de 
acesso a serviços sociais, administrativos e centros industriais 
possuem um papel fundamental na qualidade de vida da 
população moldava.

É neste contexto que a Gabriel Couto desenvolve actualmente  
o projecto rehabilitation of r3 Chisinau, promovido pelo 
ministério dos transportes e estradas do governo moldavo. 
trata-se de uma obra de reabilitação rodoviária, com cerca de 
8km de extensão, e com a particularidade de se poder trabalhar 
unicamente em 1/2 faixa e em secções não adjacentes, com uma 
extensão máxima de 500m. A obra foi adjudicada a um consórcio 
português, liderado pela Gabriel Couto.

Poder-se-á afirmar que o investimento nas infra-estruturas 
de transportes moldavas, em especial rodoviárias, é uma área 
de oportunidades presentes e futuras, em particular para 
empresas com o know-how necessário neste tipo de projectos. 
neste sentido, o projecto em curso, rehabilitation of r3 
Chisinau, poderá representar um catalisador de novos projectos 
nesta geografia, seguindo a estratégia de internacionalização 
da Gabriel Couto e assegurando o crescimento da presença da 
empresa na Europa de leste de forma segura e sustentada.

mário babo

entrevista com

É OBRA...
REPÚBLICA DA MOLDÁVIA - ConStruindo o Futuro A lEStE
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o Prof. daniel bessa é um conceituado economista, 
professor e político português. Já foi ministro da 
economia, sendo actualmente administrador e consultor 
de várias empresas e director-geral da CotEC,  
a Associação empresarial para a inovação. 

tendo acedido, o que muito nos honrou, ao convite 
para responder a algumas questões, apresentamos  
a entrevista que a “Em foco” preparou:

Em que sectores da industria se centra mais a actividade 
da COTEC Portugal? Quais as principais mais-valias que 
gera para as empresas pertencerem a esta associação.

A CotEC Portugal não se foca em nenhuma indústria em 
particular. É possível ser inovador, de modos diferentes, 
em diferentes sectores de actividade, e empenhamo-nos em que isso aconteça. As principais mais valias oferecidas pela 
CotEC aos seus associados são a partilha de experiências, a disponibilização de instrumentos de gestão da inovação,  
e uma intervenção organizada junto do poder politico, em tudo o que respeite ao enquadramento financeiro e fiscal da 
actividade de idi

Sendo um sector num estado já de grande amadurecimento e de grande concorrência, que perspectivas vê de inovação ou 
criatividade no sector? Existem muitos projectos inovadores? Quais os apoios que se perspectivam até 2015?

A CotEC Portugal apoia, desde a primeira hora, a constituição da Plataforma da Construção – em que contamos com vários 
Associados. Acredito que, a partir desta plataforma, seja possível criar uma agenda de eficiência colectiva, em parceria 
com universidades e institutos de investigação. materiais, processos construtivos, novas modalidades de cooperação entre 
as empresas do sector, acredito que possam fazer parte dessa agenda de eficiência colectiva, e de inovação.

De que forma pode a inovação contribuir para uma internacionalização sustentável?

Como em quase todos os outros sectores de actividade, acredito que as oportunidades maiores que vão oferecer-se ao 
sector da construção, sobretudo em matéria de habitação, vão surgir de áreas do mundo extremamente populosas, em 
grande crescimento económico mas, ainda por muitos anos, muito pobres. Preço, e custo, serão argumentos competitivos 
cada vez mais importantes – obrigando, como referi, a um enorme esforço de inovação em matéria de processos construtivos 
e de materiais de construção.

Quais as vantagens competitivas para as empresas do sector em implementarem e certificarem um sistema de gestão 
de IDI?

A certificação dos sistemas de gestão de idi não é ainda requerida pela maior parte dos clientes, em praticamente todos os 
sectores de actividade. nem é de acreditar que o venha a ser, pelo menos no futuro mais próximo. não sendo, portanto, um 
argumento de venda, nem sendo provável que venha a sê-lo, a certificação dos processos de gestão de idi tem de resultar 
de um apelo interior, de quem está convencido, primeiro, de que a inovação é importante, e, em segundo lugar, de que a 
inovação não nasce de geração espontânea. Exige condições, recursos e, sobretudo, processos, sem o que a probabilidade 
de ocorrer, e de resultar, será sempre muito baixa. É neste sentido que julgo poder actuar a certificação dos sistemas de 
gestão de idi.

ProF. dAniEl bESSA

ENTREVISTA COM
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De que forma vê a recente criação da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC)? Na sua opinião,  
a cooperação interempresas, valor fundamental da PTPC, é primordial para o cumprimento dos objectivos a que esta se 
propõe? Qual a experiência nos outros sectores de actividade?

Já, atrás, me referi, a esta Plataforma e à importância que lhe atribuo. A incógnita maior diz respeito aos meios de que 
virá a dispor, num quadro em que não parece muito claro o destino da disposição que chegou a ser adoptada pelo Governo 
Português de obrigar todas as empresas vencedoras de concursos públicos a afectarem uma pequena percentagem 
do valor dos contratos a fins de investigação e desenvolvimento. no que se refere à experiência de outros sectores de 
actividade, destacaria o bom desempenho de alguns centros tecnológicos (por exemplo, no sector do calçado, para referir 
apenas o que parece ter tido maior sucesso).

Estamos a assistir ao lançamento de empreitadas por parte de várias Autarquias de Centros de Apoio a Indústrias 
Criativas. É um plano orientado a nível Nacional?

não me parece, infelizmente. Afigura-se-me mais um fenómeno de moda, em que o mais importante parece ser, sempre, 
continuar a gastar dinheiro – mesmo quando faltam todas as condições para que o gasto se torne reprodutivo. Permito-me 
notar que, se há sector de actividade exigente em tudo o que se refere à qualidade e mesmo ao grau de sofisticação do 
ambiente circundante, são as indústrias criativas.

NOTÍCIAS

Foi adjudicada à Gabriel Couto  a obra de  recuperação e beneficiação 
dos dois  edifícios das antigas oficinas de fabrico gerais, que faziam 
parte do complexo industrial da oliva. 

Esta empresa esteve ligada à indústria de fundição, produzindo 
variadíssimos artigos em ferro fundido, tendo há cerca de uma década 
entrado em insolvência, pelo que a Câmara municipal adquiriu  parte 
dos edifícios,  visando a sua recuperação e reconversão e dotando-
os de um conjunto de infra-estruturas e distribuição programática 
adequadas ao funcionamento de um espaço para incubação de 
negócios Criativos e um espaço museológico, bem como o tratamento 
do acesso exterior comum a estes dois edifícios.. 
  
o principal desafio do projecto, consiste na compatibilização e implementação efectiva em obra, das infra-estruturas 
preconizadas em projecto, considerando que, em edifícios antigos, nem sempre é possível a execução linear das 
soluções técnicas previstas, por razões que se prendem com a estabilidade dos edifícios existentes, ou mesmo por 
questões e aspectos arquitectónicos que se pretendem manter inalterados. É  nessas alturas, que as dificuldades e a 
procura de soluções de compatibilização, se convertem em verdadeiros desafios.

Paulo Serra

OLIVA CREATIVE FACTORY – núClEo dE indúStriAS CriAtivAS E ESPAço 
muSEolóGiCo, Em São João dA mAdEirA

notícias
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É notório na Cidade de luanda o objectivo de 
optimizar cenários de beleza citadina, sendo corrente 
ouvir-se a expressão “Embelezamento da Cidade”. 
A Gabriel Couto, através da Empresa Anteros, 
está intrinsecamente envolvida nesse projecto do 
minuC, tendo-nos sido adjudicadas recentemente 
duas empreitadas ambas no seio da capital, com 
uma componente arquitectónica consideravelmente 
vincada. Estamos, portanto, envolvidos nesta corrente 
de mudança, que visa não só colmatar necessidades 
estéticas mas também funcionais de luanda. São 
estes dois nichos a base das duas obras ilustradas. 
Estão ambas situadas em zonas privilegiadas de 
luanda – miramar e Cidade Alta. 

o largo Fernando leite duarte é um espaço com 
cerca de 11.000m2 já concluído, com o valor de empreitada de 7.000.000 uSd.

A segunda obra, a reabilitação do Parque heróis de Chaves com 16.000m2, situa-se contiguamente à Zona 
Presidencial, tendo tido início em Abril de 2011, com um valor de 10.000.000 uSd. tem como principal desafio o prazo 
e os condicionalismos intrinsecamente relacionados com a frequência amiúde de representantes dos diversos países. 
Esta é uma empreitada que visa optimizar a funcionalidade da cidade, estando em vias de conclusão um parque com 
300 lugares em plena cidade, também este com uma arquitectura trabalhada. 

INAUgURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA EM ANgOLA
PrAçA dA libErdAdE E PArquE FErnAndo lEitE duArtE

no caminho da progressiva internacionalização que tem vindo a ser 
estrategicamente implementada e visando dar a conhecer os trabalhos 
desenvolvidos, as competências e o nome que lhe são reconhecidos em Portugal, 
a GAbriEl Couto participou em moçambique, entre os dias 29 de Agosto e 2 de 
Setembro, no 6o Congresso luso-moçambicano de Engenharia, organizado em 
conjunto pela Faculdade de Engenharia da universidade do Porto, a Faculdade 
de Engenharia da universidade Eduardo mondlane de moçambique e pelas 
ordens dos Engenheiros de Portugal e de moçambique.

Sobre o tema central “A Engenharia como Alavanca para o desenvolvimento e Sustentabilidade”, a GAbriEl Couto 
teve a seu cargo 2 apresentações no capítulo das infra-estruturas rodoviárias, com as comunicações acerca dos 
casos práticos da “Construção do Solo-Cimento do Autódromo internacional do Algarve”, e “misturas betuminosas 
temperadas Produzidas e Aplicadas em 9Km de Extensão”, a cargo da Engª Cláudia Ferreira. também a sua empresa 
participada em moçambique de processamento, transformação e distribuição de betume asfáltico e seus derivados 
bEmoZ, esteve representada pelo Engº vitor Clérigo que apresentou uma comunicação intitulada “A utilização de 
ligantes betuminosos a frio em infra-estruturas rodoviárias”.

Cumpre-se também desta forma o desígnio da Administração em levar o nome da Gabriel Couto cada vez mais longe 
no espaço geográfico global.

6º CONgRESSO LUSO-MOÇAMBICANO DE ENgENhARIA
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A nossa empresa concluiu recentemente a que é, 
actualmente, a maior escola de Ensino básico e Pré 
Escolar do país. A Eb de matosinhos constitui mais 
uma grande página do nosso vasto curriculo na 
execução de escolas em Portugal.
 
A Eb matosinhos, inaugurada no passado dia  
5 de novembro, é uma obra realizada num edificio 
totalmente novo para cerca de 1450 alunos. 
Concentra num mesmo espaço crianças da educação 
pré-escolar e alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, além de uma unidade de ensino especializado 
(multi-deficiência). Além das 68 salas de aulas,  
a escola contempla ainda um auditório, 2 refeitórios 
(um para as crianças do pré-escola e 1.º ciclo e outro 
para o 2.º e 3.º ciclos), biblioteca, sala polivalente, 
pavilhão desportivo e bufete.

A gABRIEL COUTO CONCLUI A CONSTRUÇÃO DA MAIOR ESCOLA DO PAÍS

notícias

o Eng. Carlos Couto participou no Workshop  sobre o tema “Financiamento 
do investimento em moçambique”, falando da experiência da Gabriel Couto  
a empresários Portugueses e moçambicanos aí presentes. o evento decorreu 
em lisboa, no dia 29 de novembro último e foi promovido  em parceria com  
a CCPm – Câmara de Comércio Portugal moçambique e com o apoio da CGd – 
Caixa Geral de depósitos e AiCEP. 

WORKShOP - “FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO EM MOÇAMBIQUE”

A Gabriel Couto esteve presente com uma apresen-
tação oral, no  Xvi Congresso ibero latino Americano 
do Asfalto- CilA - que é hoje conhecido e respeitado 
como o grande fórum de discussão das modernas 
técnicas de pavimentação. Foi realizado no rio de 
Janeiro, atraindo profissionais de mais de 30 países.

XVI CONgRESSO IBERO LATINO AMERICANO DO ASFALTO- CILA
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Foi adjudicada à Gabriel Couto uma empreitada na Suazilândia, 
financiada pelo programa de Fundos Europeus de desenvolvimento da 
união Europeia. o contrato foi assinado recentemente, com a presença  
de mr. raniero leto - director da delegação da Eu na Swazilândia; 
ms. Francesca Spadola - directora do Sector de infra-Estruturas da 
delegação da Eu na Swazilândia; Eng. tiago Couto e Eng. António 
quelhas , pela GAbriEl Couto.

A Suazilândia, oficialmente o reino da Suazilândia é um pequeno país 
da áfrica Austral, fazendo fronteira a leste com moçambique e em 
todas as outras direcções com a áfrica do Sul. A capital administrativa 
é mbabane.

Este pequeno e montanhoso país do sul da áfrica, sem acesso directo 
ao mar, é uma das poucas monarquias remanescentes no continente. 
no território predominam os planaltos cobertos por savanas  
e pastagens.

A empreitada consiste na remodelação de cerca de 20 km da estrada 
d50 em St. Philips, bem como da construção de algumas estruturas de 
drenagem. A obra situa-se no Sudeste da Suazilândia, e os trabalhos 
incluem:

•	 trabalhos de terraplenagens de reperfilamento da plataforma.
•	 trabalhos de drenagem, incluindo uma grande passagem hidráulica 
através de 5 box-culvert em paralelo.
•	 trabalhos de pavimentação, que incluem cerca de 70.000 toneladas de camadas granulares e 14.000 toneladas de  
 betuminosos.  
•	 Sinalização, guardas de segurança, paisagismo.
•	 dossier de Exploração, já que se trata de uma empreitada numa estrada em funcionamento. 

ou seja, um novo desafio, num novo país mas um tipo de obra em que a Gabriel Couto tem um vasto currículo. não 
deixa contudo de representar um grande desafio para nós.

dados globais:

nome da empreitada: uPGrAdinG oF thE St. PhiliPS roAd (d50) From Km 11.3 to St. PhiliPS toWn, And thE 
linK roAd to thE mr8 And AS WEll AS drAinAGE StruCturES
local: St. Philips, Suazilândia
valor da empreitada: € 13.039.299,14
Prazo: 12 meses

ADJUDICADA EMPREITADA NA SUAzILâNDIA à gABRIEL COUTO
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adjudicações

ADJUDICAÇÕES NO ÚLTIMO TRIMESTRE
OBRAS ADJUDICADAS

OLIVA CREATIVE FACTORY  - NÚCLEO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS E ESPAÇO MUSEOLÓgICO

local São João da madeira

Cliente município de São João da madeira

valor 4.179.995€

Prazo 540 dias

ArrAnJoS EXtEriorES dA unidAdE induStriAl dE EStruturAS mEtáliCAS E dA dE ComPóSitoS

local Évora

Cliente EmbrAEr

valor 1.916.086€

Prazo 120 dias

RECONVERSÃO URBANISTICA DA zONA DO FORTE DE S. JOAO DE DEUS - REMODELAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO

loCAl brAGAnçA

CliEntE muniCíPio dE brAGAnçA

vAlor 9.630.092€

PrAZo 540 diAS

CONSTRUÇÃO DE RAIz DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RONFE - LAR DE IDOSOS, S.A.D. E CREChE  

local ronfe, Guimarães

Cliente Centro Social e Paroquial de ronfe

valor 2.337.795€

Prazo 305 dias

ASC - REDE DE hIDRANTES - RECONDICIONAMENTO  - PROTECÇÃO CATÓDICA

local maia, Porto

Cliente AnA - Aeroportos de Portugal SA

valor 470.001€

Prazo 300 dias

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PADRE BENTO PEREIRA E CENTRO ESCOLAR 
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR - BORBA

local borba

Cliente município de borba

valor 4.515.112€

Prazo 14 meses

LOUSADO ROUTE 17-20 EXPANSÃO DA INSTALAÇÃO INDUSTRIAL - 1.ª E 2ª FASE

local vila nova de Famalicão

Cliente Continental, Portugal

valor 3.848.645€

Prazo 11 meses

UPgRADINg OF ThE ST. PhILLIPS ROAD (D50) FROM KM 11.3 TO ST. PhILLIPS TOWN, AND ThE LINK ROAD TO ThE MR8 AND AS 
WELL AS DRAINAgE STRUCTURES

local St. Philips, Suazilândia

Cliente "delegation of the European union in the Kingdom of Swaziland

ministry of Economic Planning and development”

valor 13.039.299€

Prazo 12 meses
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PESSOAS
Arlindo dA CoStA PErEirA

nascido a 11 de Setembro de 1949,
Admitido a 2 de Fevereiro de 1974
tesoureiro

quando quero fazer uma resenha , mesmo em pensamentos, dos anos 
que passei nesta Empresa, toldam-se as ideias e entre o óptimo e o 
difícil, tenho dificuldade em descrever. 

Contudo, não posso deixar de recordar :
Fui admitido no Grupo Gabriel Couto em 2 de Fevereiro de 1974.

tinha chegado, havia três meses, de Angola onde permaneci vinte e oito 
meses como militar.

recordo-me do meu primeiro dia de trabalho, no velhinho escritório sito na rua Alves roçadas, onde me foram apresentados 
os colegas, alguns que ainda hoje continuam a viver o dia a dia nesta empresa, outros que por vários motivos foram 
desaparecendo.

recordo com profunda nostalgia duas pessoas, que na altura me foram apresentadas como representantes da entidade 
patronal - o Sr Gabriel Couto e o sr Engº manuel Couto.

São muitos anos!...

A nova geração aparece poucos anos depois, hoje pilares desta empresa, conjugando a experiência com a juventude,  
o bloco de notas com as novas tecnologias, a força com o querer.

Crescemos, dinamizamos, evoluímos, abrimos novas fronteiras.

Contudo e não querendo recordar os tempos difíceis que já passamos, não poderei esquecer que perante a conjuntura 
nacional e internacional presente, o unir esforços é necessário no sentido de fazer com que a crise conjuntural possa 
passar ao nosso lado.

não posso ao fim destes anos ,deixar de dar um testemunho de apreço, consideração e amizade aos homens e mulheres 
que trabalham neste grupo empresarial, aos seus dignos representantes e duma forma especial à “ mãE CorAGEm”-  
dª Conceição Freitas.

Porque se aproxima uma época especial, desejo sinceramente a todos aquilo que de melhor desejarem.
Citando “ façam o favor de ser felizes”.

Costa Pereira
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postal de natal

acreditamos que a 

TRADIÇÃO E A MODERNIDADE 
caminham juntas. na época das recordações e dos compromissos, desejamos-lhe um 

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO.

FELIZ 
NATAL
HAPPY CHRISTMAS
NOËL HEUREUX


