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As linhas estratégicas da Gabriel Couto têm sido 
o enfoque no mercado interno privado, dado o 
inexistente investimento público e a diversificação 
geográfica, no mercado externo, para captar 
investimentos com melhor margem e garantia 
dos pagamentos, assegurados pelas entidades 
multilaterais institucionais, de apoio aos Países  
em desenvolvimento.

Em Portugal, a construção industrial, de 
empreendimentos hoteleiros e a reabilitação 
urbana são as áreas nas quais a maioria dos nossos 
projetos se concentra.

Foi concluída recentemente a construção de um 
novo edifício de 60 camas no campus do Hospital 
Sant’Ana na Parede, em Cascais. No Porto, foi 
inaugurado em setembro de 2017, o Hotel Torel 
Avantgarde, um hotel boutique de cinco estrelas 
que ocupa um edifício histórico no centro da cidade.

O MAR Shopping Algarve, o segundo centro 
comercial da IKEA Centres em Portugal, construído 
pela Gabriel Couto em consórcio com a Vias y 
Construcciones, num contrato de valor superior  
a 16.000.000 €, foi inaugurado recentemente.  

Está concluída a 1ª Fase da Empreitada 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ovadas – 
Substituição da Conduta de Adução de Betão, em 
Ovadas – Resende, que foi adjudicada pela EDP,  
bem como a empreitada de “Reabilitação do 
pavimento dos acessos aos Curbside e reabilitação 
dos pórticos”, adjudicada pela ANA AEROPORTOS 
DE PORTUGAL, S.A.

Em fase de desenvolvimento, temos os projetos de 
construção de um Empreendimento “Praia D’Ouro 
Residence”, na Foz do Douro, Porto, um edifício 
de habitação coletiva, a Construção de Plataforma 
Logística de Matosinhos, Torrestir – Transportes 
Nacionais e Internacionais, S. A, que se desenvolve 
numa área de 52.900,00m2, a Construção da 
fábrica da Navigator Tissue, em Cacia, Aveiro, para 
a antiga Portucel e, em Lisboa, está a iniciar-se a 
construção do empreendimento residencial “OFF 
LIBERDADE”, na Rua do Salitre, adjudicado pela 
Level Constellation.

No mercado externo foi-nos adjudicado um 
projeto importante nas Honduras, avaliado 
em aproximadamente US $ 84 milhões, para a 
construção de duas estradas nacionais com cerca  
de 84 km de extensão, financiadas pelo Banco 
Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco  
Centro-Americano de Integração Económica (BCIE). 
Este projeto é o nosso primeiro na América Latina  
e assinala a expansão num importante mercado 
para o futuro.

Em África, ganhamos o nosso primeiro projeto no 
Senegal, na cidade de Dakar, bem como o nosso 
segundo projeto na Zâmbia. Juntamente com estes 
países, mantemos a nossa atividade em Cabo Verde, 
Angola e Moçambique. 

O excelente desempenho das equipas da Gabriel 
Couto com reforço das posições no mercado 
internacional e a consolidação da sua imagem como 
empresa de referência, com competência e solidez, 
só tem sido possível com a determinação, coragem, 
competência, dedicação e lealdade de todos os 
nossos colaboradores.  

Deixamos também aqui uma mensagem muito 
especial de confiança, porque a Gabriel Couto 
sempre acreditou nas capacidades e competências 
das mulheres e promove ativamente a igualdade 
de género, com a proteção da maternidade, do 
emprego, a não discriminação e a flexibilidade  
dos horários.

Neste ano de 2017 nasceram quatro bebés de 
colaboradoras nossas das áreas técnica e jurídica, 
pelo que a Gabriel Couto se congratula e lhes 
deseja as maiores felicidades. Sejam bem-vindos à 
luz, Francisco, Afonso, Frederico e Sara.

E como uma grande família que somos, também 
aqui damos as boas vindas a outros seis bebés 
nascidos este ano, cujos pais pertencem aos 
quadros da nossa empresa e expressamos a nossa 
gratidão a todos os nossos funcionários no geral, 
em particular àqueles que, em terras distantes e às 
vezes em ambientes difíceis, promovem, não só a 
nossa boa reputação, como o bom desempenho da 
Engenharia Portuguesa.

EDITORIAL
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A GABRIEL COUTO REABILITA O PAVIMENTO DOS ACESSOS AOS CURBSIDE  

E DOS PÓRTICOS, AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO – ACS

A Gabriel Couto concluiu a Empreitada de “Reabilitação  
do pavimento dos acessos aos Curbside e reabilitação  
dos pórticos, em maio de 2017, adjudicada no passado  
mês de janeiro de 2017, pela ANA AEROPORTOS DE 
PORTUGAL, S.A.

A necessidade de promover a realização desta 
Empreitada vem na sequência das patologias reveladas 
à superfície do pavimento existente, objetivando 
garantir o nível de serviço pretendido pela ANA, no que 
se refere às características funcionais e superficiais 
do pavimento, otimizando, assim, a comodidade dos 
utentes e as condições de segurança rodoviária.

A obra, executada em regime de conceção/construção, 
teve como finalidade efetuar a reabilitação do 
pavimento das vias de acesso aos Curbsides e pintura 
dos pórticos de sinalização vertical existentes nos 
acessos viários do Aeroporto Francisco Sá carneiro. 

Para além da elaboração do projeto de execução, 
realizado em parceria com a empresa projetista, 
Elsamex-Portugal, foram executados no âmbito da 
empreitada, os seguintes trabalhos principais:

- Reabilitação e beneficiação dos pavimentos existentes.

- Reabilitação e substituição das juntas de dilatação 
dos viadutos de acesso aos Curbsides.

- Execução da sinalização horizontal em todos os acessos.

- Reabilitação e pintura de todas as estruturas 
porticadas afetas à sinalização vertical.

É OBRA...

Reabilitação e beneficiação dos pavimentos existentes
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APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE OVADAS – SUBSTITUIÇÃO  

DA CONDUTA DE ADUÇÃO DE BETÃO

A Gabriel Couto está a concluir a 1ª Fase da Empreitada 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ovadas – Substituição da 
Conduta de Adução de Betão, em Ovadas – Resende, que 
lhe foi adjudicada no passado mês de junho, pela EDP – 
Gestão de Produção de Energia, SA., sendo o cliente final  
a Pebble Hydro – Consultoria Investimento e Serviços, Lda.  
(empresa do Grupo EDP).

A obra tem como finalidade a substituição da 
conduta existente em betão por uma conduta de 
PRFV de igual diâmetro (1000 mm) e pressão (PN 
6 a PN20), numa extensão de cerca de 2,1 km.

O aproveitamento Hidroelétrico de Ovadas, situado 
no Rio Cabrum, afluente da margem esquerda do 
Rio Douro, cerca de 6 km a montante da Barragem 
de Freigil, entrou ao serviço no ano de 1993.

A substituição é motivada pela degradação da conduta 
existente, nomeadamente com aumento de fugas e 
roturas, o que tem levado à inoperacionalidade da central 
e, consequentemente, na sua não rentabilização.

A intervenção será realizada em duas 
fases, com o seguinte planeamento:

› 1ª Fase – Entre julho e novembro 
de 2017 (cerca de 850 m)

› 2ª Fase – Entre maio e setembro 
de 2018 (cerca de 1250 m)

No final da 1ª fase a conduta deverá ser 
ligada à existente e ficar operacional.

Dadas as particularidades do traçado e do tipo de 
material a utilizar, a EDP optou por um contrato de 
conceção/construção, sendo os parceiros selecionados 
pela Gabriel Couto para a execução do projeto e 
fornecimento da tubagem a Noraqua e a Amiantit.

Os trabalhos consistem basicamente em:

Execução de acessos e trabalhos de desmatação  

Remoção da conduta existente em betão aramado e 
demolição dos maciços de betão armado existentes

Instalação da nova conduta em PRFV e execução 
de novos maciços em betão armado

Ensaios de estanqueidade

A orografia da região, a dificuldade de acessos, 
a execução/adaptação do projeto às condições 
reais e o aprovisionamento de materiais, são 
os maiores desafios da empreitada.

Instalação da nova conduta em PRFV e execução de novos maciços em betão armado
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CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DA NAVIGATOR TISSUE, EM CACIA, AVEIRO

A Gabriel Couto está a executar os trabalhos de 
construção civil do Projeto Smooth – Contrato 3 e 5, 
para a Navigator Tissue Cacia, S.A., antiga Portucel. 
O projeto integra-se na construção da sua fábrica de 
papel no concelho de Aveiro, que deverá ficar concluído 
no segundo semestre de 2018 e que criará cerca de 
100 novos postos de trabalho. Este projeto tem como 
objetivo a construção de uma linha de produção de 
papel “tissue” (utilizado em lenços de papel e papel 
higiénico) e respetiva transformação em produto final

O contrato 3 inclui o conjunto de edifícios destinados 
à armazenagem de bobines de papel, que integram a 
fábrica de tissue de Cacia, numa área total de cerca de 
4.500 m². Inclui o transportador de bobines, a receção de 
bobines e cais de carga de bobines para o exterior, a sala 
de equipamentos de ventilação e redução de oxigénio.

O contrato 5 inclui o conjunto de edifícios destinados à 
armazenagem de paletes de papel e expedição, numa área 
total de cerca de 6.000 m². Inclui a ponte de tubos  

e energia que liga a fábrica de pasta à de papel, que 
integram a fábrica de tissue de Cacia. O armazém será 
automático e fornecido com estrutura e arquitetura, 
pelo que neste contrato se prevê a realização da 
laje de ensoleiramento de estacas que servirá de 
base aos referidos armazéns, sendo os restantes 
edifícios, cais de carga, escritórios e restantes 
trabalhos previstos incluídos neste contrato.

O prazo para execução dos trabalhos é de 8 meses 
para o contrato 3 e de 9 meses para o contrato 5.

Com esta nova fábrica a Navigator Tissue, irá preparar- 
-se para uma capacidade de produção nominal de 70.000 
toneladas por ano e vai ter uma relevante componente 
de exportação, o que constitui uma oportunidade muito 
significativa de dinamização e crescimento económico e de 
promoção do emprego, no contexto atual muito relevante.

É OBRA...

Navigator Tissue Cacia, S.A., antiga Portucel
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É OBRA...

GABRIEL COUTO CONSTRÓI NOVA UNIDADE DO HOSPITAL SANT’ANA

A Gabriel Couto concluiu a empreitada de ampliação 
e construção do novo edifício do Hospital Sant’Ana, na 
freguesia da Parede, Cascais, recentemente inaugurado.

A intervenção, que envolveu um investimento de 
cerca de 9 milhões de euros, visou dotar o edifício 
de modernas infraestruturas, transformando-o num 
hospital polivalente. Com uma área total de construção 
de cerca 6,7 mil metros quadrados, a nova unidade deste 
hospital dispõe de bloco operatório com quatro salas 
de operação, 60 camas de internamento, seis camas na 
unidade de cuidados intensivos e uma unidade de recobro 
com 32 postos, prestando, assim, serviço em urgência, 
ambulatório e nas especialidades de neurocirurgia, 
oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia.

A obra foi um desafio aliciante e ambicioso, alcançado 
num prazo, extremamente exigente, de 14 meses, 
e consolidou o conhecimento e experiência da 
Gabriel Couto na área de construção de grandes 
pólos e empreendimentos na área da saúde.

É OBRA...

Inauguração do novo edifício do Hospital Sant’Ana
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É OBRA...

A GABRIEL COUTO REABILITOU HOTEL NO CENTRO DO PORTO

Foi inaugurado em setembro de 2017, o Hotel Torel 
Avantgarde, um hotel boutique de cinco estrelas que  
ocupa um edifício histórico no centro do Porto, com  
47 quartos distribuídos por 4 pisos, um restaurante  
e um SPA.

Na empreitada de reabilitação do edifício, procedeu-se  
ao alargamento do corpo central do edifício e à elevação  
da cobertura do corpo virado para a rua, para 
dar continuidade ao piso superior.

Do ponto de vista estrutural houve aproveitamento 
das paredes estruturais em granito e procedeu-se à 
execução das partes novas, bem como de uma laje de 
betão sobre terra compactada ao nível da cave. O telhado, 
em telha de barro, foi integralmente substituído.

No decorrer da obra surgiram várias indefinições, 
devido a uma reformulação profunda do projeto 
inicial, o que acarretou uma pressão extra para além 
do facto das condições inerentes à existência de um 
estaleiro apertado e de difícil acesso, o que no final 
dificultou todo o processo de conclusão atempada 
e de cumprimento dos prazos acordados.

A necessidade de permanente compatibilização dos 
trabalhos em simultâneo nas diversas infraestruturas  



9

É OBRA...

foi o maior desafio da obra, facto que exigiu bastante 
trabalho de preparação, assim como uma atenção 
redobrada na execução dos trabalhos. A particularidade 
de se tratar de um hotel de 5 estrelas de elevado 
nível de acabamentos, nos quais cada quarto tem 
uma temática e decoração diferente, obrigou a um 
detalhe muito elevado em todas as fases da obra. O 
reduzido espaço para as zonas técnicas, exigiu uma 
contínua adaptação do projeto ao longo da obra, 
fruto da colaboração dos técnicos e engenheiros de 
obra com a equipa projetista e de fiscalização.

Todo o processo de  planeamento de obra, com 
análise detalhada das diversas subempreitadas, 
bem como a gestão eficiente das diversas 
equipas, foram  determinantes para o sucesso 
com que a Gabriel Couto concluiu o projeto. 
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É OBRA...

GABRIEL COUTO CONSTRÓI PLATAFORMA LOGÍSTICA EM MATOSINHOS

A Empreitada de construção de Plataforma 
Logística de Matosinhos, Torrestir – Transportes 
Nacionais e Internacionais, S. A, desenvolve-
se numa área de 52.900,00m2. 

O complexo principal engloba o Pavilhão  
“Dock-Stoking” e um edifício de escritórios com  
3 pisos de serviço. O Pavilhão será provido, num dos 
alçados, de 41 cais para carga e descarga de  
mercadorias, com rampas niveladoras, e de um cais fixo 
e no alçado oposto, com 11 pontos de carga/descarga.

O projeto abrange ainda a execução de um edifício de 
oficinas e lavagem de veículos pesados, de um tanque/
posto de abastecimento de combustível, de vias de 
circulação internas, estacionamento com capacidade 
para 152 lugares de veículos pesados e 57 ligeiros, o que 
corresponde a volumes consideráveis de movimentação 
de solos, de infraestruturas e de arranjos exteriores.

Trata-se de mais um desafio na área da 
construção de plataformas logísticas que a 
Gabriel Couto vencerá com sucesso.

Planta empreitada de construção de Plataforma Logística de Matosinhos, 
Torrestir – Transportes Nacionais e Internacionais, S. A
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É OBRA...

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL “OFF LIBERDADE”

A Gabriel Couto está a iniciar a construção do 
empreendimento residencial “OFF LIBERDADE”,  
na Rua do Salitre, em Lisboa, adjudicado pela Level 
Constellation 

O edifício, composto por 15 apartamentos  
(T0 e T1 duplex), cujo alçado frontal se manifesta 
em perfeita harmonia com a sua envolvente 
imediata, tem uma linguagem arquitetónica bem 
enquadrada na perspetiva histórica do edifício.

No piso térreo foram contempladas áreas técnicas,  
entre elas, depósito de resíduos sólidos, bem como  
uma zona de lazer interligada ao logradouro,  
acessível a partir do átrio da habitação e uma  
zona piscina. Esta última pretendendo aumentar  
a iluminação do logradouro e dos espaços no  
tardoz do edifício.

Relativamente ao espaço comercial, situado nos 
pisos inferiores, previu-se a ligação visual entre 
os dois, permitindo assim uma iluminação natural 
maior, bem como a continuidade entre estes.

A inclinação difícil e acentuada da Rua do Salitre, 
ligando o Largo do Rato à Avenida da Liberdade, 
através de uma descida íngreme e apertada, 
associada ao prazo de execução de11 meses 
constituirão desde logo um dos maiores fatores 
condicionantes para o sucesso da empreitada .

Não havendo área disponível para estaleiro, será sempre 
necessário solicitar à Câmara Municipal de Lisboa 
autorização para desvios e condicionamentos de trânsito, 
de forma a possibilitar cargas e descargas de equipamentos 
e de materiais, exigindo-se, portanto, uma grande 
coordenação permanente entre a sede, os fornecedores, 
os subempreiteiros e a obra propriamente dita.  

Mais uma vez serão a elevada capacidade de gestão 
de recursos e o continuo planeamento de projeto das 
equipas da Gabriel Couto, aliadas à sua sólida capacidade 
técnica que assegurarão o sucesso deste projeto.
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É OBRA...

EMPREENDIMENTO PRAIA D’OURO RESIDENCE

A GABRIEL COUTO está a executar a Empreitada de construção do 
Empreendimento Praia D’Ouro Residence, na Foz do Douro, Porto.

Trata-se de um edifício de habitação coletiva, constituído 
por 4 pisos acima da cota de soleira, e 2 pisos com cave, 
com uma área total de construção de 2.540m2.

O edifício será composto por 7 frações de habitação, que variam da 
tipologia T2 à T5. Quanto aos sistemas construtivos, salienta-se o da 
fachada ventilada, composta por “Módulos de Placagem Cerâmica”, 
para garantia da durabilidade na condição de proximidade marítima.

Com este projeto consolida-se a diversificação no setor, 
assim como o conhecimento e experiência na área da 
construção habitacional de gama média/alta.

EMPREENDIMENTO PRAIA D’OURO RESIDENCE

A GABRIEL COUTO está a executar a Empreitada de construção do 
Empreendimento Praia D’Ouro Residence, na Foz do Douro, Porto.

Trata-se de um edifício de habitação coletiva, constituído 
por 4 pisos acima da cota de soleira, e 2 pisos com cave, 
com uma área total de construção de 2.540m2.

O edifício será composto por 7 frações de habitação, que variam da 
tipologia T2 à T5. Quanto aos sistemas construtivos, salienta-se o da 
fachada ventilada, composta por “Módulos de Placagem Cerâmica”, 
para garantia da durabilidade na condição de proximidade marítima.

Com este projeto consolida-se a diversificação no setor, 
assim como o conhecimento e experiência na área da 
construção habitacional de gama média/alta.
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INTERNACIONAL - a construir o futuro em África

Gabriel Couto Angola reforça 
presença nas províncias do Zaire 
e Bengo com as Empreitadas de 

Reabilitação da Estrada Nacional 
EN-120, numa extensão de 111 km, 

na Província do Zaire e de construção 
de duas unidades industriais na 
Provincia do Bengo, reforçando  

assim a sua penetração no  
mercado Angolano.

Projeto de Saneamento  
em Lusaka

A Gabriel Couto está a executar 
a empreitada “LOT 2 - SEWER 

NETWORK EXPANSION IN 
EMMASDALE AND SEWER 

NETWORK UPGRADE OF NGWERERE 
WESTERN INTERCEPTOR”, em 

Lusaka na Zâmbia, obra adjudicada 
pela LUSAKA WATER AND 

SEWERAGE COMPANY LIMITED.

A obra tem como finalidade a 
realização de redes de saneamento 

básico, quer em construção nova, quer 
em reabilitação de redes existentes. 

No que diz respeito à execução 
de rede nova, esta intervenção irá 

servir as populações e serviços nas 
áreas de Emmasdale e Chaisa. 

Os trabalhos de reabilitação consistem 
na realização de um novo Intercetor, 

que irá colmatar as deficiências 
de capacidade de transporte do 

Intercetor existente, beneficiando uma 
área mais vasta, abrangendo uma 

grande parte de Lusaka Ocidental.
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INTERNACIONAL nas Honduras

A Gabriel Couto reabilita 84 KM de pavimentos em 
Copán nas Honduras
O projeto visa a reabilitação e pavimentação dos tramos entre La  
Entrada e Santa Rosa de Copán (CA-4), conhecido como Lote 1  
e o Lote 2, que fica compreendido entre La Entrada e Los Ranchos  
(CA-11), correspondendo a US$ 84 Milhões, a executar no prazo de 
18 meses. Na totalidade são 84 quilómetros de pavimentação.

No conjunto dos 2 lotes, a Gabriel Couto terá que proceder à pavimentação  
de mais de 175.000 m3 de concreto hidráulico e aproximadamente  
204.500 m3 de base de pavimento.  Simultaneamente, também fazem parte  
da empreitada trabalhos como reparação de falhas, melhoramento de  
curvas, construção de novas e/ou a substituição de passagens hidráulicas, 
construção de caixas de drenagem, obras de segurança rodoviária nas  
zonas com grandes aglomerados populacionais e escolas  
e ainda, a colocação de nova sinalização, quer vertical como horizontal.

Em relação aos restantes trabalhos, destacam-se os 750.000 m2 
de movimento de terras, os 348 hectares de limpeza de direito 
de via e as mais de 200 passagens hidráulicas que a Gabriel 
Couto tem para executar ao longo de todo o projeto.

Para além do grande valor económico da obra, a Gabriel Couto teve a 
necessidade de fazer um grande investimento ao nível dos equipamentos de 
forma a superar as dificuldades e as necessidades das obras, para além do facto 
de se tratar da primeira aposta da empresa no continente centro-americano. 

Mais uma vez a Gabriel Couto se afirma  como uma referência internacional 
em infraestruturas em cidades comprometidas com o desenvolvimento de 
soluções sustentáveis, focadas na inovação e na excelência, caminhando na 
vanguarda com a engenharia como motor de inovação e desenvolvimento.
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R.U.-I.S. – Reabilitação Urbana 
Inteligente e Sustentável
A Gabriel Couto foi qualificada com a marca “R.U.-I.S. – 
Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável. As empresas 
detentoras da marca R.U.-I.S. subscrevem um Código 
de Conduta que pressupõe respeitar as normas e boas 
práticas de construção, o cumprimento das normas legais 
em vigor e a transparência na relação com os seus clientes.

A cerimónia de entrega dos certificados às primeiras 
empresas qualificadas decorreu a 3 de Novembro, 
integrada nas Jornadas da Reabilitação Inteligente 
e Sustentável. Deste modo a AICCOPN (Associação 
dos Industriais da Construção Civil e Obras 
Públicas) promove a diferenciação das empresas 
e a sensibilização para a necessidade de procurar 
empresas capazes de dar uma resposta eficiente, com 
padrões de qualidade e sustentabilidade adequados 
às novas exigências da reabilitação urbana.

Gabriel Couto em Cabo Verde 

O Governo da República de Cabo Verde, através do 
Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento 
do Território (MAHOT), confiou à Gabriel Couto o 
projeto «Casa para Todos-Praia 10», situado em 
Palmarejo Grande, cidade da Praia, ilha de Santiago, 
empreitada que foi agora concluída com êxito.

Com o objetivo de suprir o défice habitacional o Governo 
de Cabo Verde negociou uma linha de crédito junto do 
Governo Português para garantir a concretização deste 
projeto, cujo valor total ronda os 14 milhões de euros.

O «Casa para Todos» consiste na construção de 126 fogos 
de tipologia T2 e 264 fogos de tipologia T3, num total de 
390 habitações  A construção de 24 espaços comerciais, 
zonas de lazer e de estacionamento para os moradores, 
salas de condomínio, arranjos exteriores com parques 

infantis, uma praça miradouro com estacionamento de 
apoio, entre outras infraestruturas, completam esta obra.

Dado tratar-se de um arquipélago, grande parte 
das matérias-primas para materializar a obra são 
importadas, o que implicou cuidados redobrados 
para otimizar a logística, assentes numa preparação 
e planeamento rigorosos e numa interação diária 
com o departamento de logística e transportes.

Mais um desafio para a empresa. Por isso toda a 
estrutura técnico-administrativa, já familiarizada com 
Cabo Verde, está já a planear a participação em outros 
concursos, públicos ou privados, que venham a surgir 
neste País africano, procurando assim reforçar, ainda 
mais, a sua carteira de obras além-fronteiras.

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

A Gabriel Couto conclui o novo centro 

comercial do IKEA no Algarve

Foi inaugurado em 26 de Outubro de 2017 o MAR 
Shopping Algarve, o segundo centro comercial da 
IKEA Centres em Portugal,construído pela Gabriel 
Couto em consórcio com a Vias y Construcciones, 

Com uma área bruta de construção superior a 41 mil m2, 
o shopping está integrado num complexo comercial com 
um total de 82.000 m2, que inclui também uma loja IKEA, 
já em funcionamento, e o Designer Outlet Algarve.  A 
construção cumpre os requisitos do BREEAM (principal 
método de avaliação de sustentabilidade para grandes 
projectos, infraestruturas e edifícios), tendo em conta a 
instalação de painéis solares fotovoltaicos, iluminação 
LED, software de controlo avançado para ar condicionado e 
iluminação, e vários jardins verticais, interiores e exteriores 
que contribuem para a refrigeração natural do espaço.
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Gabriel Couto vai construir fábrica da 
Coindu Couture em Arcos de Valdevez

A Gabriel Couto é responsável pelos trabalhos de 
construção da nova fábrica da Coindu Couture em 
Portugal, empresa vocacionada para o fabrico de assentos 
para automóveis em pele, malas e carteiras de luxo.

A nova unidade fabril, que deverá estar concluída 
até ao final do corrente ano, terá uma área 
coberta de 2.800 metros quadrados e deverá 
vir a criar mais 450 postos de trabalho.

Esta empreitada vem acrescentar o seu nome a uma 
lista de clientes e projetos recentemente adjudicados à 
Gabriel Couto para a construção de unidades fabris em 
Portugal, como a Sakthi, em Águeda, a Torrestir, em 
Perafita, a A. Silva Matos, em Aveiro, a Continental Mabor, 
em Famalicão, e a Swedwood, em Paços de Ferreira.

Este é mais um desafio a ser alcançado num prazo 
muito exigente, o que revela a confiança que os 
investidores neste nicho de mercado têm vindo a 
depositar na competência apresentada pela empresa.

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

A Gabriel Couto, sempre focada na inovação e na 
excelência vê assim o seu portfolio de obras reforçado 
com mais um projeto de grande envergadura e 
dificuldade, alcançado com elevado sucesso.
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PESSOAS

TESTEMUNHOS - DIRETOR DE OBRA

A minha missão é conseguir a conclusão do projeto com sucesso, respeitando 
os prazos e de acordo com o orçamento. Sou responsável  pelo planeamento 
dos técnicos, dos subcontratados, medições no local, pedidos de materiais, 
gestão da obra, etc. O grande desafio é gerir as pessoas envolvidas motivando-
-as para a prossecução de resultados com a maior qualidade, atendendo 
aos desejos e necessidades do cliente, de forma segura e eficiente. 

Rita Fernandes ( Eng.)
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QUALIDADE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

TRANSIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDAE  
PARA A NORMA ISO 9001:2015

Em junho de 2017, a Gabriel Couto concretizou a 
transição da certificação do Sistema de Gestão da 
Qualidade para o referencial normativo ISO 9001:2015, 
pelo organismo certificador APCER demostrando o seu 
empenhamento na excelência dos serviços prestados, 
na qualidade e na satisfação dos seus clientes.

Mais um  processo de desenvolvimento  em que a Gabriel 
Couto assume formalmente o compromisso com uma 
maior qualidade e satisfação dos clientes, reforçando a 
imagem institucional e promovendo  a demonstração de  
elevados níveis de desempenho em concursos a contratos 
internacionais e na expansão local de novos negócios. 

DONATIVOS MÉDICOS ZONA DE MAZYOPA

No âmbito da sua politica de responsabilidade social 
bem como no apoio às comunidades locais onde estão 
inseridas as suas obras, a Sucursal da Gabriel Couto na 
Zâmbia contribuiu com a entrega de diversos donativos 
médicos para o combate ao flagelo da Cólera que se 
vive por esta altura na zona de Mazyopa. A cerimonia 
foi realizada na Chipata Health Unit com a presença 
de representantes da MCA-Zâmbia, do Governo Local 
e da equipa médica que acompanha estes casos.

Com este tipo de Iniciativas e outras atividades de 
investimento comunitário, como voluntariado e eventos 
de índole social, a Gabriel Couto continua a fortalecer 
o seu relacionamento com as comunidades locais 
garantindo o impacto positivo da atividade da empresa.
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OBRAS ADJUDICADAS

Construcción de las obras para rehabilitación 
de la carretera de Occidente Ubicada en el 
Departamento de Copán, Honduras, C.A.
Lote no.1: La Entrada - Santa Rosa de Copán

Local Copán, Honduras

Cliente
Secretaría de estado en los Despachos de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 
- Gobierno de la República de Honduras

Valor $ 46 978 113,66

Prazo 18 meses

Construcción de las obras para rehabilitación 
de la carretera de Occidente Ubicada en el 
Departamento de Copán, Honduras, C.A.
Lote no.2: La Entrada - Los Ranchos

Local Copán, Honduras

Cliente
Secretaría de estado en los Despachos de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 
- Gobierno de la República de Honduras

Valor $ 38 851 204,90

Prazo 18 meses

Beneficiação do Pavimento do Grupo de 
Sublanços IV da A22 - lanço Nó de Tavira – nó 
de Castro Marim – Via Infante de Sagres

Local Algarve

Cliente Via do Infante

Prazo 9 semanas

Empreitada de Construção do Hotel Vila Galé Sintra

Local Sintra

Cliente VILA GALÉ HOTÉIS

Prazo 1 ano

Empreitade de Construção do Edificio Praia D’Ouro

Local Foz do Douro, Porto

Cliente ILDS, Gestão de Investimentos, S.A.

Prazo 10 meses

Edifício Industrial – nova Fábrica de Arcos De Valdevez

Local Arcos de Valdevez

Cliente COINDU

Prazo 5 meses

OBRAS ADJUDICADAS

Edificação de Habitação Coletiva - Reabilitação 
Urbana da Zona de Alvenarias Bairro Padre Cruz

Local Lisboa

Cliente Câmara Municipal de Lisboa

Valor € 2 517 500,00

Prazo 365 dias

Hotel da Aroeira - 1.ª fase

Local Herdade da Aroeira, Almada

Cliente IMOFIND Investimentos Imobiliários Lda

Prazo 5 meses

Execução de um edifício na Rua do 
Salitre, 27 a 31 em Lisboa 

Local Lisboa

Cliente SEASON CONSTELLATION – Unipessoal, Lda

Prazo 335 dias

Constução Civil do Projeto Smooth  - 
Contrato 3 e 5, Cacia - Aveiro

Local Cacia, Aveiro

Cliente Navigator Tissue Cacia, S.A  - 
Grupo The Navigator Company

Prazo 9 meses

Empreitada geral de construção do edifício sito 
na Rua Câmara Pestana Nº 35 A 39, em Lisboa

Local Lisboa

Cliente WURLLITZER, Lda

Prazo 11 meses

Construção do edificio central do 
empreendimento – THE CAMPUS

Local Quinta do Lago, Algarve

Cliente Quinta do Lago – Empreendimentos 
Imobiliarios e Turisticos, S.A.

Prazo 6 meses

Substituição da conduta de adução em betão do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ovadas

Local Resende

Cliente
EDP - Gestão da Produção de Energia S.A., 
em representação da PEBBLE HYDRO – 
Consultoria, Investimento e Serviços, Lda

Prazo 4 + 5 meses

ADJUDICAÇÕES
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