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EM FOCO

REAbilitAção DA NN221 
lotE ii E iii – CombomuNE/ChiCuAlACuAlA
Neste momento, dos cerca de 180 km’s de extensão que 
constituem os lotes ii e iii da empreitada, estão praticamente 
concluídos os trabalhos de solo-cimento faltando apenas 10% 
dos mesmos e cerca de 60% dos trabalhos de Revestimento 
Superficial Duplo.
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A intervenção financeira externa em 
Portugal, com exigências a nível de 
uma forte austeridade no que res-
peita a gastos públicos e privados, 
tem provocado grandes dificulda-
des, não apenas às famílias portu-
guesas, como às empresas, muito 
em particular aquelas que operam 
no mercado interno.
o sector da construção civil e obras 
públicas conheceu em 2013 o seu 
pior ano em várias décadas, e não 
se perspectiva que no próximo ano 
haja, por pequena que seja, alguma 
recuperação. São centenas as em-
presas de construção que têm vindo 
a soçobrar e que têm experimenta-
do pedidos de revitalização (PER). 
De igual forma, face às fortíssimas 
restrições de crédito bancário, mui-
tos projectos privados têm vindo  
a ser sucessivamente adiados, re-
duzindo ainda mais a oferta às em-
presas de construção civil.
A GAbRiEl Couto e como tínha-
mos manifestado no Relatório do 
ano passado, tem como estratégia 
expandir a sua presença em novos 
mercados externos e reforçar-se 
nos mercados externos em que já 
está presente – Angola, moçambi-
que, Suazilândia e moldávia.
Durante este ano, a empresa ce-
lebrou uma parceria, associada a 
outra privilegiada construtora por-
tuguesa, com uma empresa arge-

lina, tendo em vista a construção 
de um importante projecto de habi-
tação social na Argélia. têm vindo  
a decorrer reuniões, inclusive a ní-
vel dos dois governos – Portugal  
e Argélia – com vista desbloquear 
as questões técnicas de modo a 
formalizar o contrato de empreita-
da, que se estima numa primeira 
fase, para a parte portuguesa, no 
valor de 50 milhões de euros.
A empresa ganhou recentemente 
um concurso em Cabo Verde, tendo 
já assinado o contrato, esperando-
-se que a obra se inicie já em Janei-
ro próximo. É também um contrato 
para construção de habitação social 
no valor de cerca de 14 milhões de 
euros, com um prazo de um ano  
e sendo a obra financiada pela linha 
de crédito portuguesa.
o valor da facturação no exterior 
representa já cerca de 50% do vo-
lume de negócios da empresa, 
esperando-se que em 2014 repre-
sente cerca de 60%, por uma maior 
actividade no exterior. temos em 
Portugal uma carteira de obras 
para execução que está ao nível da 
de 2013, pelo que esperamos tam-
bém um crescimento, mesmo que 
pequeno, na nossa actividade em 
Portugal.
Com muita preocupação, mas for-
temente determinados, olhamos  
o futuro. São horas de sacrifícios, 

pedidos a todos, de um maior em-
penho na execução das tarefas, 
uma rigorosa utilização de recursos 
postos à disposição pela empresa 
e a total disponibilidade de todos 
para agarrar as oportunidades que 
surjam, bem como a compreensão 
da globalização dos mercados.
os nossos colaboradores expatria-
dos nos vários países, cerca de 120, 
têm dado um exemplo de compe-
tência, dedicação e sacrifício pela 
causa da empresa, dignificando  
a nossa actividade e o reconheci-
mento das elevadas performances 
da própria Engenharia Portuguesa.
Agradecendo a todos aqueles que 
ajudam no dia a dia a manter de pé 
e a reforçar este projecto empresa-
rial com já 65 anos de existência, 
desejamos a todos os nossos cola-
boradores, fornecedores, à banca 
que nos apoia e aos nossos clientes, 
um Feliz Natal e um Ano Novo com 
sucessos individuais, profissionais 
e empresariais.

Carlos Couto

EDITORIAL
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temas destaque

TEMAS DESTAQUE

ST. PHILLIPS ROAD –FASE 1 
o projecto uPGRADiNG oF thE 
St PhilliPS RoAD (D50) FRom 
Km 11.3 to PhilliPS toWN, AND 
thE liNK RoAD to thE mR8 AS 
WEll AS DRAiNAGE StRuCtuRES, 
encontra-se concluído de acordo 
com o estabelecido contratualmen-
te, tendo-se atingido os objectivos 
previstos. os 20Km de extensão 
encontram-se abertos ao tráfego 
desde Agosto de 2013, permitindo 
contribuir significativamente para 
a melhoria da fluidez e escoamento 
da produção da cana do açúcar na 
região, big bend em que está in-
serido. É de salientar que cerca de 
18% do consumo de açúcar na Eu-
ropa provem do Reino da Suazilân-
dia, pelo que este investimento terá 
retorno total a médio longo prazo.

ST. PHILLIPS ROAD –FASE 2
o projecto uPGRADiNG oF mR14 
(Km 0+000 – Km 1+100) At SiPho-
FANENi, D50 St PhilliPS RoAD 
(Km 0+000 – Km 11+300), uSuFtu 
RiVER bRiDGE AND mhlAthuZANE 
RiVER bRiDGE, Consórcio Gabriel 
Couto / Soares da Costa, vem na 
continuação do projecto executado 
denominado abreviadamente por St 
Phillips Phase i, tem como Dono de 
obra o Governo da Suazilândia, sen-
do executado com fundos da união 
Europeia. tem como objectivo dar 

continuidade ao anterior projecto  
e fechar uma circular interna pelas 
principais quintas de produção de 
açúcar. o valor total do contrato é de 
€ 17 571 964.47, incluindo trabalhos 
da obra Geral e de obras de Arte, 
sendo a GASC líder do consórcio.  
o prazo contratual deste projecto 
são 18 meses, com data de conclu-
são, 1 de outubro 2014.
Em termos de obra geral, o projec-
to tem uma extensão de aproxima-
damente doze quilómetros e meio, 
caracterizados por uma movimenta-
ção de terras na ordem dos 190.000 
m3, sendo que cerca de 30.000 m3 
foram de escavação recorrendo ao 
desmonte de rocha por explosivos. 
De uma forma geral, os trabalhos 

de maior ênfase são as camadas 
de solos seleccionados originários 
de câmaras de empréstimo, cama-
da de solo-cimento com a adição de 
3.5 % de cimento também com so-
los seleccionados, camada de AbGE 
com 0.15 cm de espessura, seguida 
de camada em betão betuminoso 
com espessura variável, entre 3 a 4 
cm. A empreitada é também carac-
terizada pela drenagem transversal 
e longitudinal de grandes dimen-
sões, para fazer face ao clima de 
monções que afecta a região.
A evolução dos trabalhos rodovi-
ários tem superado o planeado, 
estando à data em execução os tra-
balhos de camadas de pavimentos 
estabilizadas com cimento.

PROJECTOS ST. PHILLIPS ROAD — FASE 1 e FASE 2

ST. PHILLIPS ROAD

FASE 1 – Rosa

FASE 2 –Azul
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Em relação às obras de arte, salien-
tamos a construção da Ponte sobre 
o Rio lusutfu, em Siphofaneni, com 
uma extensão de 380 m de tabuleiro, 
e uma elevação de pilares na ordem 
dos 10 m. o método construtivo es-
colhido foi o lançamento incremen-
tal, que consiste no lançamento do 
tabuleiro da ponte recorrendo a ma-
cacos hidráulicos com o sistema de 
“lift push”. 
basicamente este método cons-
trutivo de elevada complexidade 
técnica, consiste na construção de 
segmentos de ponte em betão Ar-
mado (sem recurso a Pré-esforço) 
em estaleiro de pré-fabricação  
a montante do encontro de lança-
mento, os quais são empurrados 
sequencialmente pelo desenvolvi-
mento total da construção, tendo 
como apoio do mesmo, além de todo 
o sistema de hidráulicos que levan-
tam e lançam a superestrutura, um 
nariz metálico que permite o apoio 
da mesma nos pilares construídos.
Esquematicamente, o ciclo cons-
trutivo por segmento, o qual tem  
a duração mínima de 7 dias, poderá 
ser demonstrado:

o diagrama construtivo a ser exe-
cutado no projecto serão seguinte:

Cada tramo de segmento terá 30 m 
de comprimento, pelo que se farão 
13 lançamentos até atingir o encon-
tro na outra margem do rio. Além 
da dificuldade de execução recor-
rendo a um método com um know-
-how pouco divulgado, a obra de 
arte será executada em curva para 
a direita com um raio de 670 m. 
A primeira grande dificuldade de 
execução da obra de arte em dis-
cussão, passou pelo obrigatório 
controlo do caudal do Rio lusutfu, 
que na área em construção é afec-
tado por uma bacia a montante de 
550 Km2. Sendo esta obra numa 
região afectada pelos regimes de 

pluviosidade próprios dos climas de 
monções, a janela de intervenção 
para a execução de pilares e capi-
téis da obra de arte é bastante re-
duzida.
De forma a ultrapassarmos esta 
questão, foi executado uma cons-
trução no rio lusutfu, alterando 
significativamente a sua área de 
secção (de cerca de 290 m, para 
75 m). Esta alteração embora es-
sencial para a execução dos tra-
balhos da obra de arte, acarretou 
um grande risco, devido a uma 
possível subida abrupta de caudal, 
o que poria em risco de colapso  
a ponte existente. A forma encon-

•	Betonagem do segmento (A) em estalei-
ro de pré-fabricação
•	 Instalação do Nariz Metálico
•	 Instalação das unidades hidráulicas de 
levantamento e empurre da superestrutura 

•	Empurre do segmento (A) utilizando todo  
o sistema hidráulico para o efeito

•	Construção do segmento (B) com repe-
tição dos passos 2 e 3 para os restantes 
segmentos



6

é obra...

trada para estudar conscientemen-
te a variação de caudal do curso de 
água passou por um acompanha-
mento diário do caudal com registos 
fotográficos, e medições da subida 
do rio. À medida que se foram cons-
truindo os pilares, procedeu-se  
a remoções parciais da estrutura 
de contenção, para assim diminuir 
o risco de colapso da estrutura em 
funcionamento. 
o projecto contempla também a 
execução de uma ponte sobre o Rio 
mhlathuzane, com uma extensão de 
80 m de tabuleiro e uma elevação de 
pilares média de 6.5 m, sendo esta 
executada com recurso a vigas pré 
fabricadas. 
A empreitada comporta também  
a execução de duas estruturas 
tipo box culvert de grandes dimen-
sões, as quais estão já executadas.  
A primeira constituída por 4 linhas 
de cerca de 20 m de comprimento 
cada, com peças rectangulares em 
formato de u invertido sobre uma 
laje de betão armado e, a segunda 
estrutura constituída por 5 linhas 
de cerca de 26 m cada. Ambas as 
estruturas têm como finalidade 
comportar aterros com cerca de  
5 m de altura.
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A obra de “Reconversão urbanistica da Zona do For-
te São João de Deus - Remodelação dos edifícios da 
Sede do município” com valor de adjudicação inicial 
de 9.630.091,51 euros foi executada dentro dos prazos 
acordados com o Dono de obra e inaugurada a dia 30-
08-2013.
Dois modernos edifícios foram construídos de raiz  
e reabilitaram-se três dos antigos edifícios militares.
também a antiga “messe dos oficiais” foi reabilitada 
para edifício de apoio à Feira mensal, estando inte-
grada no novo recinto da Feira, ao lado do mercado 
municipal, da Sé Catedral e das novas instalações do 
município de bragança.
trata-se de uma intervenção com os mais elevados 
padrões em termos de eficiência energética e de eco-
construção, de que se destacam, a Central Fotovol-
taica com 2.000 m2, a Central de biomassa, a torre 
Eólica, a recuperação da água das chuvas para o sis-
tema sanitário, o aproveitamento da água de lavagens 
para novas lavagens, o funcionamento automático 
dos estores de acordo com as necessidades de som-
breamento, a Estação meteorológica que permitirá  
a gestão automática da rega nos jardins da Cidade, a 
cobertura verde no edifício técnico-administrativo que 
integra um jardim para fins térmicos e pedagógicos  
e o sistema de Gestão técnica Centralizada, através 
da qual se pode monitorizar o funcionamento das ins-
talações e outros indicadores da gestão do município.
trata-se de uma intervenção que visa dotar o município 
de instalações modernas, integradas num amplo es-
paço urbano de boa localização e fácil acessibilidade.
Aqui se tem vindo a construir a Cidade com elevada 
qualidade, que ficará como uma marca urbana harmo-
niosa na relação entre o espaço edificado e o espaço 
público urbanizado e que virá a consolidar uma nova 
centralidade na cidade.
o projecto de reconversão do Forte S. João de Deus, 
designado de “Ecopolis/Ecodomus”, foi distinguido, no 
ano de 2013, com o “Prémio Excelência” na categoria 
“inovação”, do Concurso “Cidades de Excelência” do 
Jornal Planeamento e Cidades, de entre 44 concor-

rentes a nível nacional, evidenciando os mais elevados 
critérios de ecoconstrução e de sustentabilidade, in-
tegrando soluções construtivas e de gestão que serão 
indutoras de boas práticas na construção e remodela-
ção de edifícios.
mais uma obra levada a cabo com grande empenho de 
todos os colaboradores da Gabriel Couto.

É OBRA...
RECONvERSãO uRbANISTICA DA ZONA 
DO FORTE SãO JOãO DE DEuS
REmoDElAção DoS EDiFíCioS DA SEDE 
Do muNiCíPio
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A obra “Reabilitação urbana do Eixo Viário mouzi-
nho da Silveira – Flores” foi contratualizada com  
a Gabriel A.S. Couto, pelo valor de €5.335.690,11,  
e prazo de 20 meses, para promover a melhoria da 
mobilidade na Zona histórica do Porto, quer ao nível 
da circulação viária quer da circulação pedonal, do-
tando-a de uma “imagem” urbana que a qualifique, 
sem descurar os elementos essenciais que permitem 
a identificação desta área tão rica a nível patrimonial.
A área de intervenção compreendeu a Rua mouzinho 
da Silveira, a Rua das Flores, largo dos lóios, Praça 
Almeida Garrett, largo de S. Domingos, Rua Ferrei-
ra borges, Rua do infante D. henrique Rua Ferreira 
borges, Rua de S. João, Rua trindade Coelho, Rua 
de Sousa Viterbo, Rua Afonso martins Alho, Rua da 
Ponte Nova, Rua de trás, Rua dos Caldeireiros, Rua 
do Arqt. Nicolau Nasoni e Rua Estreita dos lóios.
Esta empreitada apresenta um conjunto de aspectos 
que representam um ambicioso desafio para todos 
os intervenientes nesta empreitada, nomeadamente: 

a) Compatibilização com trabalhos arqueológicos – 
todos os trabalhos que envolvam movimentação de 
solos foram acompanhados por equipas de arqueo-
logia, que nalgumas ruas como a Rua Ferreira bor-
ges e Rua mouzinho da Silveira, recorriam de forma 
sistemática a trabalhos de escavação arqueológica 
prolongados resultantes de inúmeros achados que fo-
ram recuperados no decorrer dos nossos trabalhos. 

b) Ruas com tráfego intenso – Na maior parte das 
ruas, os trabalhos decorreram com a obrigatorie-
dade de manutenção do tráfego intenso (rodoviário 
e de peões) em circulação. Por vezes, esta condi-
cionante obrigou a que muitos trabalhos fossem re-
alizados em período nocturno e/ou fim de semana.

c) Ruas estreitas (manobrabilidade/eficácia) – Por ve-
zes, as ruas a reabilitar eram de tal modo estreitas 
que mesmo os equipamentos mais pequenos tinham  
sérias dificuldades para manobrar. Por outro lado, estes 
equipamentos tinham que ter capacidade para realizar 
valas a profundidades de cerca de 4 metros de profun-

didade, pelo que a escolha do equipamento adequado 
era por vezes uma decisão muito criteriosa e difícil, ha-
vendo por vezes necessidade de proceder a mudanças 
de equipamento para conseguir atingir simultanea-
mente uma boa manobrabilidade e eficácia no trabalho. 

d) infra-estruturas existentes – uma primeira ordem 
de problemas teve a ver com a necessidade de pôr  
a descoberto as inúmeras infra-estruturas existen-
tes, obrigando a um trabalho por vezes muito moro-
so e cuidadoso (frequentemente manual). De seguida, 
os problemas surgiram aquando da necessidade de 
compatibilizar as infra-estruturas existentes com 
as que tivemos que executar, tendo-se recorrido por 
diversas vezes a trabalho de “minagem” manual, 
para passagem das novas redes sob as existentes.  

uma empreitada desta complexidade nunca chega a 
“bom porto”, sem uma equipa unida e coesa, pelo que 
o nosso agradecimento terá de começar pelas muitas 
dezenas de colaboradores que, no seu anonimato diá-
rio e de forma por vezes aparentemente pouco notada, 
se esforçam por fazer o melhor que sabem, para que o 
somatório desses esforços individuais convirja em prol 
dos objectivos maiores definidos pela Direcção de obra. 
uma palavra de apreço particular pelo empenho e dedi-
cação ao encarregado geral, Sr. marcelino Escovar, que 
nunca desanimou perante as adversidades, e sempre 
soube encontrar soluções para os inúmeros imprevis-
tos que frequentemente surgem neste tipo de obras.

É OBRA...
REAbILITAçãO uRbANA DO EIxO vIáRIO 
MOuZINHO DA SILvEIRA — FLORES
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A obra de beneficiação da A28 junto à ponte de leça , 
executada pela Gabriel Couto para as AE do Norte lito-
ral, surge na sequência do aparecimento de patologias 
na camada de desgaste do pavimento, com necessida-
de de intervenção de modo a que ficasse salvaguardada 
a segurança rodoviária e a durabilidade do pavimento. 
Com um prazo de 8 semanas e um valor de cerca de  
1 milhão de euros consistiu no reforço estrutural do 
pavimento, numa extensão de cerca de 2000 m mais 
dois ramos com cerca de 1000 m de extensão, no tra-
tamento das juntas de dilatação na ponte sobre o Rio 
leça, na execução de barreiras acústicas em painel 
metálico absorvente com alturas de 2 a 4,5 m, e nos 
trabalhos de reposição da sinalização horizontal.
A principal condicionante desta obra foi o tráfego. tra-
balhar numa autoestrada em serviço,   com cerca de  
90 000 Veículos/dia obrigou a um planeamento rigo-
roso de todos os trabalhos. Adicionalmente, a obri-
gatoriedade de manter no mínimo duas vias em cada 
sentido durante o período das 7 ás 21h, obrigou a que 
os trabalhos se realizassem genericamente em perío-
do noturno entre as 21h e as 7 da manhã. 
Atrasos que se prenderam com aprovações diversas 
por parte das diferentes entidades envolvidas, no-
meadamente do dossier de exploração, empurraram 
a maioria dos trabalhos da obra para um período de 
grande instabilidade e adversidade meteorológicas,  
o que obrigou a considerações de planeamento à hora.
A coordenação da mobilização de equipamentos para 
a frente de obra e desmobilização ao final do dia e o 
fabrico e aplicação das misturas betuminosas, foram 
fundamentais para garantir a execução dos trabalhos 
de pavimentação num prazo bem inferior ao previsto 
inicialmente, contribuindo para tal o grande espírito de 
equipa de todos os intervenientes nestas actividades.
De igual modo a experiência e profissionalismo das 
equipas adstritas ao dossier de exploração, desde  
a sua concepção até à sua implementação, permitiram 
a adaptação quase “just in time” das alterações que 
se mostraram necessárias, quer em concepção quer 
em disponibilidade da sua execução quase a qualquer 
hora do dia ou da noite em qualquer dia da semana, 
incluindo a gestão de mobilização da brigada da GNR 
sem a qual não era possível a execução dos trabalhos. 

também de registar, no que concerne ao controlo da 
qualidade, o apoio e disponibilidade para o acompa-
nhamento dos trabalhos nas condições adversas em 
que se realizaram.
Refere-se ainda que neste tipo de empreitadas, é ne-
cessário, no final da jornada de trabalho, garantir de 

É OBRA...
bENEFICIAçãO DA A28 
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internacional

novo as condições de circulação, com o pavimento com 
um único desnível e sinalização provisória devidamen-
te executada, o que revela um repto por vezes difícil 

de ultrapassar, mas que representou neste caso, mais 
um desafio superado pela Gabriel Couto.

Foi concluído pela Gabriel Couto em outubro do pre-
sente ano o  Parque urbano da cidade de Santo tirso.
A criação deste Parque urbano teve como finalida-
de requalificar ambientalmente uma área com fortes 
aptidões paisagísticas, em terrenos que integram a 
antiga “Quinta do tapado”, uma unidade agrícola en-
caixada no vale da ribeira do matadouro.
Pretendeu-se criar um espaço verde voltado para a in-
terpretação da Natureza, aberto à população e estimu-
lando formas activas e passivas de recreio. 
o projecto é particularmente sensível no que se refere 
à preservação da vegetação arbórea existente e à in-
tegração dos equipamentos existentes e a construir, 
nomeadamente o museu internacional de Escultura 
Contemporânea.
Graças ao trabalho de equipa desenvolvido com a es-
treita colaboração entre os diversos intervenientes 
nestas empreitadas, à dedicação e esforço de todos e 
em particular aos trabalhadores da Gabriel Couto, foi 
possível alcançar os objectivos e desta forma continu-
ar a construir o futuro.

É OBRA...
PARquE uRbANO DA RIbEIRA 
DO MATADOuRO
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INTERNACIONAL
A Gabriel Couto instalou no início do ano, uma central 
de produção de misturas betuminosas nos arredores 
da cidade de Nampula. 
Esta central, do tipo contínua, tem capacidade para 
produzir cerca de 120 ton/hora, rege-se pelos eleva-
dos padrões de qualidade de monitorização e produção 
desde sempre implementados na empresa. 
Forneceu já todas as misturas betuminosas a quente 
aplicadas na empreitada “Rehabilitation and expansion 
of storm water drainage system in the city of Nampula” 
executada pela Gabriel Couto para a mCA – millenium 
Challenge Account, e está apta a fornecer também 
clientes externos.

trata-se da reabilitação da via existente entre Com-
bomune e Chicualacuala, perfazendo o total da in-
tervenção em cerca de 180 km de extensão. A nível 
estrutural está definido executar, para além da ter-
raplanagem, duas camadas de solos estabilizados 
quimicamente com cimento, com características de 
sub-base e base com 0,20 e 0,15 m de espessura  
respectivamente e uma camada de revestimento su-
perficial duplo. o perfil transversal tipo característico  
é definido por 2 faixas de rodagem mais a berma com 

3,20 e 0,50 m respectivamente. 
De um modo sucinto as principais quantidades envol-
vidas são 2.010.000 m3 de terraplanagens, 1.009 ml 
de drenagem transversal, 750.000 m3 de solo-cimento  
e 1.512.000 m2 de revestimento superficial duplo.
Neste momento, dos cerca de 180 km’s de extensão 
que constituem os lotes ii e iii da empreitada, estão 
praticamente concluídos os trabalhos de solo-cimento 
faltando apenas 10% dos mesmos e cerca de 60% dos 
trabalhos de Revestimento Superficial Duplo.

CENTRAL DE PRODuçãO DE MISTuRAS bETuMINOSAS EM PRODuçãO
NA PRoViNCiA DE NAmPulA moçAmbiQuE

REAbILITAçãO DA NN221
lotE ii E iii — CombomuNE/ChiCuAlACuAlA
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No passado da 23 de Novembro 2013, o projecto  
St. Phillips Road – Fase 2, efectuou um evento em  
comemoração do dia mundial Contra a Sida, no âmbi-
to das responsabilidades contratuais do mesmo. Este 
evento realizado no estaleiro da obra da Ponte de Si-
phofaneni e teve como principal objectivo motivar as 
populações locais para o grave problema da Sida, já 
que a percentagem de contaminação na Swazilândia  

é superior a 40% da população. 
Assim, acorreram ao mesmo cerca de 1500 pessoas, 
das quais cerca de 1000 efectuaram testes de Sida 
para rastreio e controlo das entidades do País.
o programa do evento  contou com a participação e en-
volvimento das mais diversas instituições locais, com 
presença da uniõa Europeia, e ministérios da Saúde  
e Economia e Desenvolvimento.

Já tinha sido noticiado o envio da recolha efectuado no 
âmbito do i Evento Solidário da Gabriel Couto, organi-
zada em conjunto com a Escola Secundária de bocage 
em Setúbal, no âmbito de um projecto de geminação 
com a Escola do Essipe no Gurué, moçambique. 
Após uma longa e complexa operação que representou 
a colocação no Essipe dos donativos, só possível com  
o empenho, dedicação e espirito solidário dos res-
ponsáveis e colaboradores da nossa obra de malema 
Cuamba, em moçambique, foi distribuído o resultado 
da acção solidária, o que proporcionou momentos de 
alegria de todos os que frequentam esta escola.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
buILDINg THE ROAD TO AN AIDS — FREE SwAZILAND

ENTREgA DOS DONATIvOS NO ESSÍPE — PROJECTO “1 ESCOLA COM SORRISOS”

responsabilidade social
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Nascido a 15 de Fevereiro de 1956 em Freixiel-Vila Flor
Admitido na empresa a 03 de Fevereiro de 1997
Encarregado

1- quando é que iniciou a sua actividade?
iniciei a minha actividade na Suíça onde permaneci du-
rante 15 anos.
Posteriormente ingressei na empresa Construções 
Gabriel Couto onde me mantenho.

2- quais foram para si as obras mais relevantes na 
empresa enquanto encarregado?
Portalegre/Alter do Chão
Viceg da Guarda
montemor o Novo/Alcácer do Sal

PESSOAS
Há 16 ANOS NA gAbRIEL COuTO
mARCEliNo AuGuSto ESCoVAR

A delegação da Gabriel Couto Swazilândia, no âmbi-
to das suas responsabilidades socias, tem apoiado  
e ajudado uma instituição local que alberga crianças 
órfãs, Phuzamoya Charity School. os apoios passam 
sobretudo por vestuário e reparações nas instalações 
da escola. Esta instituição foi também vencedora de 
um concurso de bandeiras, relativas ao Dia mundial da 
luta Contra a Sida.
Como agradecimento de toda esta contribuição e apoio 
sustentado durante o ano de 2013, na festa de final de 
ano, a Gabriel Couto teve um especial agradecimen-
to e foi motivo um teatro enaltecendo os actos sociais  
e desempenho no país.

gAbRIEL COuTO – ACçãO SOLIDARIA
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mirandela/Valpaços
Polis de Vila Real
E neste momento a obra de requalificação das Ruas 
mouzinho e Flores no Porto

3- Como viu a evolução da empresa?
tenho visto nestes anos que estou na empresa, a 
passagem duma média empresa para uma empresa 
de grande dimensão. Ainda me lembro no inicio, das  
vezes em que se encontrava o Sr. Eng. Carlos Couto  
a visitar as obras todas as semanas, o que neste mo-
mento não é possível pela sua dimensão.

4- O que é que mais aprecia e o motiva na empresa?
Sinto um ambiente familiar em que temos espaço para 
trabalhar com autonomia, significando isso reconheci-
mento pelo nosso trabalho.
Não sou pessoa de mudar e criei raízes na empresa, 
que gosto e sinto como minha.

5-O que gostava de ver melhorado?
Penso que devíamos prestar mais atenção aos cola-
boradores ,ouvi-los, às suas preocupações com a obra 
pois podemos dar um contributo significativo para  
a melhoria da produção e condições de trabalho.
Porque todos nós gostamos de ser ouvidos porque tal 
significa reconhecimento por parte dos outros e escuta 
activa das nossas opiniões.
Em termos de obra deveríamos no inicio reunir e pla-
near o seu começo de modo a aproveitar o tempo inicial 
e não nos preocuparmos no fim, com enorme stress, 
para acabar no tempo previsto.

6- A obra actual constitui para si uma experiência im-
portante no contexto laboral pela especificidade da 
obra?
Sem dúvida que esta obra pela complexidade da rede 
de intervenientes caso dos transeuntes, comerciantes, 
subempreiteiros e equipa de gestão de obra, constitui 
um desafio interessante.
tive a possibilidade de experienciar no meu trajecto 
uma obra semelhante que me proporcionou, embora 
sem a dimensão desta, um conhecimento de bem fa-
zer e estar que se traduziu numa melhoria das minhas 
competências no desempenho da função.
Nesta obra do GoP encontrei uma equipa quer do dono 
de obra, a Gasc, fiscalização e subempreiteiros que 
se relacionou sempre muito bem, foram colaborantes  
e que facilitou o trabalho. todos os dias temos que li-

dar com preocupações da produção mas também es-
tabelecer cordialidade com os comerciantes e público 
em geral na preocupação de resolver as diversas soli-
citações que nos são feitas. 

7- quais as sua maiores preocupações em obra?
uma questão primordial é a segurança. Em todos os 
momentos temos que assegurar que as condições são 
mantidas de modo a reduzir ou não ter qualquer inci-
dente. É por isso fundamental as acções que a empre-
sa organiza com o objectivo de formar e sensibilizar os 
seus trabalhadores nesta área.

8-Por último, o que gostaria de deixar como mensa-
gem a todos os trabalhadores?
Digo que é importante chegarmos ao fim do dia e  
verificarmos que cumprimos o objectivo que nos pro-
pusemos.
Que nos sentimos satisfeitos com o nosso trabalho, 
com auto estima elevada e no fim que os outros nos 
vejam com profissionais e pessoas de mérito.
Embora, mais importante que os outros gostarem de 
nós, o que não é de somenos importância sem dúvida, 
é essencial nós gostarmos de nós, do que somos e do 
que fazemos.

notícias
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NOTÍCIAS
Em finais de outubro de 2013 ocorreu a derroca par-
cial da parede da abóboda e laje de soleira do túnel 
que encaminha o Rio da Vila (sob a Rua mouzinho da 
Silveira), com risco de colapso eminente da mesma 
abóbada. Para tal, foi necessário realizar de imedia-
to e com elevada eficiência, um conjunto de trabalhos 
que permitissem restabelecer a segurança estrutural 
do túnel.
Embora sem qualquer responsabilidade pelos danos 
que surgiram neste túnel, a Gabriel Couto (adjudicatá-
ria da empreitada mouzinho/Flores em curso onde este 
túnel se localiza), foi convidada pelas Águas do Porto 
a participar desde a primeira hora na resolução deste 
problema, pelo que, estreita colaboração com as res-
tantes entidades envolvidas, definiu a solução de inter-
venção a adoptar e colocou-a em prática de imediato.
A conjugação de factores essenciais como a escolha 
adequada da solução, a capacidade de mobilização dos 
meios envolvidos, e prontidão de resposta, bem como 
o empenho e dedicação de todos os intervenientes que 
se motivaram de forma exemplar em todas as fases de 
resolução do problema e a estreita e profícua colabo-
ração entre todas as entidades envolvidas (Águas do 
Porto / Proteção Civil / bombeiros Sapadores do Porto 

/ Polícia de Segurança Pública / Gabriel Couto) , per-
mitiram a realização da intervenção (que apresentava 
um elevado risco de colapso do túnel) em tempo re-
corde, sem descurar a segurança das pessoas e bens 
envolvidos.

RáPIDA RESPOSTA DA gAbRIEL COuTO NO ARRANJO DA DERROCADA PARCIAL NA 
RuA MOuZINHO DA SILvEIRA

A obra da GAbRiEl Couto em oliveira de Azeméis para 
a empresa chinesa WhuAN iNDuStRiES, contou com 
a visita, no passado mês de Novembro 2013, do pre-
sidente da Câmara municipal de oliveira de Azeméis  
e de uma comitiva da WhuAN iNDuStRiES liderada 
pelo seu presidente do Conselho de Administração.
A Wuhan industries conta investir um total de 30 mi-
lhões de euros em oliveira de Azeméis, prevendo  
a criação de mais de 50 postos de trabalho directos.

wHuAN INDuSTRIES
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As especificidades e complexidade do projecto tem 
despertado o interesse e participação de algumas uni-
versidades.
Destaca-se a visita à obra no mês de Setembro 2013, 
pelos alunos de Engenharia Civil da opção de Geotec-
nia da Faculdade de Engenharia da universidade do 
Porto, acompanhados pelo Professor Viana da Fonse-
ca, Director do Sector de Geotecnia e do laboratório 
de Geotecnia da mesma Faculdade.
A obra teve também a participação da Escola de Enge-
nharia da universidade do minho, realçando-se a cola-
boração que a GAbRiEl Couto teve na realização de 
ensaios de carga em placa a colunas de brita, algo de 
inovador realizado em Portugal.

A gAbRIEL COuTO ESTá A ExECuTAR O NOvO TERMINAL EM vILA DO CONDE DE uM 
DOS MAIORES OPERADORES LOgÍSTICOS MuNDIAIS, A Db SCHENKER

Foi adjudicada à GAbRiEl Couto a EmPREitADA DE 
CoNStRução DA ÁREA DE AColhimENto EmPRE-
SARiAl “miNhoPARKmoNção”, Parque empresarial 
do Noroeste Peninsular, pelo valor de 11.602.764,56 €.
Com um investimento superior a 13 milhões de euros, 
o minho Park monção, participado pela Aiminho (90%) 
e pela Câmara municipal de monção (10%), compre-
ende, nesta primeira fase, uma área total superior  
a 56 hectares de terreno, junto à EN101, abrangendo 
as freguesias de lara, Pinheiros, troporiz e mazedo. 
Este investimento é um dos maiores de sempre na re-
gião, prevendo-se a criação de 1.250 postos de traba-
lho directos aquando da sua conclusão.

Esta adjudicação constitui uma vez mais a prova de 
excelência e de experiência da GAbRiEl Couto na 
concretização de infra-estruturas e Plataformas lo-
gísticas e industriais em Portugal. 

ADJuDICADA à gAbRIEL COuTO A EMPREITADA DE CONSTRuçãO DA áREA DE 
ACOLHIMENTO EMPRESARIAL “MINHOPARKMONçãO”

notícias
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A Gabriel Couto foi convidada a participar na Comis-
são Portuguesa de Geotecnia nos transportes (CPGt. 
Criada recentemente pela direcção da Sociedade 
Portuguesa de Geotecnia, a CPGt é constituída por 
membros representativos das instituições de inves-
tigação, ensino, públicas e privadas de interface com  
a Sociedade e visa, entre outros objectivos, fomentar  
o desenvolvimento dos conhecimentos da geotecnia no 
domínio das infraestruturas de transportes (estradas, 
aeroportos, vias férreas e portos) e promover a coo-
peração entre entidades interessadas nesta  temática.

A Engª Cláudia Ferreira representará a Gabriel Couto 
na referida comissão.

A gAbRIEL COuTO FOI CONvIDADA A PARTICIPAR 
NA COMISSãO PORTuguESA DE gEOTECNIA

Em Agosto de 2013 foram adjudicadas à Gabriel Couto 
duas empreitadas no âmbito da Construção do Com-
plexo de Armazéns do PoAo em Samora Correia,  
concelho de benavente, no distrito de Santarém. 
trata-se da execução de cerca 6500 m2 de laje térrea 
armada, pilares e laje de tecto para o futuro estaciona-
mento e piso dos armazéns e dos muros envolventes 
para contenção de terras. 
A obra apresentou alguma complexidade, devido em 
primeiro lugar à necessidade de cumprimento do pra-
zo, muito exigente e numa altura de condições me-
teorológicas adversas e muita chuva, o que obrigou  
à mobilização de vários recursos, mas também a nível 
das infraestruturas, com a necessidade de execução 
de drenos transversais, ligações a um dreno exterior,  
e dois poços de bombagem, uma vez que o terreno 
onde foi executada se encontrava submerso.
Esforços associados ao reforço dos meios humanos  
e de maquinaria, na área da empreitada de betão ar-
mado e frentes de trabalho de laje permitiram concluir 

os trabalhos dentro do prazo e posteriormente a Ga-
briel Couto ser convidada a executar os trabalhos das 
restantes empreitadas como sendo as estruturas me-
tálicas, revestimentos, arruamentos e infraestruturas 
de águas, gás e eletricidade.

ADJuDICADAS à gAbRIEL COuTO

iniciou-se no passado mês de maio de 2013, a execu-
ção da empreitada para a construção do novo hos-
pital de mapai, obra com especial significado nesta 
região, pelo valor contratual de 103.989.804,61 mtS 
(2.599.745,11 €)

o enquadramento desta obra rege-se de acordo com 
os princípios estabelecidos no consórcio em vigor para 
a execução da reabilitação da NN221 – lote ii e iii – 
Combomune/  Chicualacuala, perspectivando-se a sua 
conclusão em  Julho de 2014.

CONSTRuçãO DO HOSPITAL DE MAPAI
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Na Gabriel Couto, com a natureza, dimensão e res-
ponsabilidades que lhe são inerentes, é de vital impor-
tância garantir e assegurar o cumprimento de todas 
as regras de segurança de modo a garantir a todos os 
colaboradores a prevenção de acidentes de trabalho e 
danos de qualquer natureza. Nesse âmbito realizou-
-se no dia 19 de outubro uma acção de formação com 
o objectivo de formar e sensibilizar encarregados para 
as questões e pertinência do cumprimento das boas 
regras de segurança e ambiente em obra.
A empresa prossegue assim alinhada com o cumpri-
mento de um dos vectores mais importantes da sua 
política do sistema de gestão integrada, para um de-
senvolvimento sustentável ajudando a construir um 
mundo mais limpo e seguro, com o elevado respeito 
pela vida dos trabalhadores e a manutenção das con-
dições de segurança que permitam executar as obras  

dentro das boas regras de segurança e cumprimento 
das normas ambientais que se inserem.

FORMAçãO NA gAbRIEL COuTO

ObRAS ADJuDICADAS

EMPREITADA DE CONSTRuçãO DA áREA DE ACOLHIMENTO 

EMPRESARIAL “MINHOPARKMONçãO”

PARquE EóLICO DO ALTO DOS FORNINHOS

local monção local Portalegre

Cliente minho Park monção Cliente Energetus - instalações industriais S.A.

Valor 11 602 764.56€

Prazo 8 mESES

REquALIFICAçãO DA ESCOLA Eb 2/3 DE PESO DA RÉguA CONSTRuçãO DE uMA uNIDADE DE SAúDE - CONSuLTóRIOS,

FISIOTERAPIA E DENTáRIA - ALvOR - PORTIMãO

local Peso da Régua local Alvor, Portimão

Cliente C. m. Peso da Régua Cliente hospital Particular do Algarve, S.A.

Valor 3 748.335 €

Prazo 12 meses

EDFÍCIO ADMINISTRATIvO DA CIDADE TECNOLógICA DE PAçOS 

DE FERREIRA (CITEC)

REFORçO DE POTêNCIA DO PARquE EóLICO DE bARROSO III

local Paços de Ferreira local boticas

Cliente PFR iNVESt Cliente ENEoP 3

Valor 3 114.303 €

Prazo 420 dias

ADJuDICAçõES

aconteceu
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Realizou-se no passado dia 23 de Dezembro o almoço 
de Natal da empresa. Foi uma manifestação de convívio 
que promoveu o conhecimento entre os trabalhadores, 
pois em virtude da internacionalização da empresa, 
muitos são os que, estando deslocados, não convivem 
habitualmente com os outros e permitiu estabelecer 
laços de maior camaradagem entre as pessoas. 
houve  momentos importantes no decorrer do almoço.
•	A atribuição do prémio dos 25 anos na empresa, fruto 
da permanência e fidelização dos funcionários que se 
vêem assim premiados pelos valores que construíram. 
•	A divulgação das obras da empresa em todo o mun-
do, mostrando o que faz nos diversos países em que 
está presente.
•	A mensagem do presidente da Administração, Engº 
Carlos Couto que, focando as dificuldades que hoje 
estão latentes em virtude da pressão dos mercados 
e situação financeira do País, transmitiu uma mensa-
gem de confiança no futuro, no trabalho das pessoas  

e na capacidade de intervenção e gestão de todos para  
o bem comum.
Não sendo de todo fácil o caminho, não desviou os 
olhos do futuro, que se faz no presente, com tenaci-
dade, compromisso entre a empresa e os trabalhado-
res e uma boa gestão de cada um no seu espaço de  
intervenção.

ACONTECEU
ALMOçO DE NATAL DA gAbRIEL COuTO
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