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O fim das restrições causadas pela COVID-19 
permitiram que 2022 se tornasse um ano de 
forte crescimento da economia, em particular, 
a portuguesa. O sector da construção em 
Portugal, à boleia deste forte crescimento, 
também apresentou um crescimento robusto, 
apesar de condicionado por fatores externos, 
como sejam, a subida galopante dos preços das 
matérias-primas e dos produtos manufaturados 
agravados pela guerra da Ucrânia, pelos efeitos 
da quebra das cadeias de produção globalizadas 
e pelo forte aumento das taxas de inflação e das 
taxas de juro.

Na Gabriel Couto, procurou-se minimizar  
o impacto destes condicionalismos, através 
da diversificação de produto e mercados e do 
reforço das parcerias com os nossos clientes  
e fornecedores. 

Para o ano de 2022 prevemos a manutenção 
do volume de negócios face ao ano anterior, 
apesar de uma divergência quanto à evolução 
nos vários mercados. Assim, no mercado 
português estima-se um crescimento, fruto 
de um reforço das obras de infraestrutura, 
nomeadamente, a obra das Infraestruturas de 
Portugal (EN14) e da Brisa (A4/A3). No que se 
refere ao mercado internacional, haverá em 
2022 uma redução de atividade, em resultado 
da conclusão das obras da América Central  
e da suspensão da obra de Moçambique, 
referente à plataforma para o LNG, por  
motivos de instabilidade na região, sendo  
que a obra do Ghana se encontra já próximo  
da velocidade de cruzeiro e a obra da Zâmbia 
em fase de conclusão.

Como se perspetiva que pelo menos no primeiro 
semestre de 2023 a obra em Moçambique não 
retome, a empresa irá procurar consolidar as 
suas operações no mercado português através 
da diversificação da sua carteira de obras  
entre construção civil e infraestruturas,  
com a expectativa que a implementação do PRR 
— Plano de Recuperação e Resiliência, quer  
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pelos programas europeus (2030) possa 
reforçam a posição da empresa no mercado 
interno.

No que se refere ao mercado internacional, 
para além do pleno desenvolvimento da obra do 
Ghana, pretende-se dinamizar este processo de 
internacionalização com a esperada adjudicação 
de uma importante obra em Angola e pela 
abertura do novo mercado na Costa do Marfim.

O grau de sucesso da empresa no seu processo 
de adaptação às alterações das características 
do mercado da construção e às disrupções 
emergentes, bem como, aos condicionalismos 
gerados por fatores externos, só foi possível 
pelo enorme exemplo de dedicação e empenho 
de todos os colaboradores em Portugal e no 
exterior. De igual forma, endereçamos os 
nossos agradecimentos a todas as entidades 
que colaboraram com a Gabriel Couto, clientes, 
fornecedores e entidades financiadoras, pela 
confiança que em nós depositaram e na nossa 
capacidade de saber criar valor para todos.



WE 
BUILD 

CHANGE

2022

10
MERCADOS

1.340 30.019 15.501 13.710

SEGUIDORES



Portugal
Angola
Ghana
Zâmbia
Moçambique
El Salvador
Nicarágua
Honduras
Cabo Verde
Suazilândia

2021

INTERNACIONAL

30,9 M€

NACIONAL 

68,9 M€

2022

INTERNACIONAL

16,5 M€

NACIONAL 

84,5 M€



OBRA

| A GABRIEL COUTO ESTÁ A CONCLUIR A NOVA UNIDADE 
HOTELEIRA PARA O GRUPO SANA NO ESTORIL.

A Gabriel Couto está a concluir a nova unidade 
hoteleira para o Grupo Sana no Estoril. Trata-se 
de um hotel de 4 estrelas, inserido no segmento 
Evolution do Grupo Sana Hotels, que está a ser 
construído no local do anterior Hotel Paris.

Com estrutura em betão armado e pré-
esforçado, o edifício está implantado numa 
área de 1.562,24 m2 e tem uma área bruta de 
construção de 11.661,92 m2. No projeto há 
ainda uma estrutura metálica pré-fabricada em 
estaleiro e montada no local. A atual unidade 
sucede ao antigo Hotel Paris que ali existiu 

desde a década de 1930, com traça arquitetónica distinta. 
O novo edifício tem oito pisos (um recuado) acima do solo 
e duas caves, com 133 quartos, todos com vista mar, 
distribuídos entre o piso um e o piso cinco. Os pisos seis  
e sete estão destinados a equipamentos de lazer e 
diversão, tanto para os hóspedes como para o público 
em geral. A destacar o SPA, com piscina, sauna, banho 
turco, ginásio e 4 gabinetes de massagens no piso seis, 
a piscina de vidro no piso 7 e um lounge para eventos 
ou acontecimentos especiais. No piso do rés do chão 
destaca-se o enorme lobby, um “Lounge bar” central,  
sala de conferências, cozinha, restaurante e um amplo 
terraço exterior para eventos.



| EM SETEMBRO DE 2022 A GABRIEL 
COUTO CONCLUIU A REABILITAÇÃO DO 
EDIFÍCIO DO TEATRO VARIEDADES.

Em Setembro de 2022 a Gabriel Couto concluiu  
a reabilitação do Edifício do Teatro Variedades.

A empreitada, para a Câmara Municipal de Lisboa, 
teve como objetivo a reabilitação de um edifício muito 
degradado, devido ao abandono dos últimos anos e às 
fracas intervenções a que foi sujeito.

A reabilitação incidiu essencialmente nos principais 
elementos de caracterização do edifício, o pórtico, o foyer,  
o auditório e o palco, de forma que estes elementos 
estivessem articulados entre si e com a nova envolvente.



A Gabriel Couto está a executar a Empreitada EN14 - Maia (Nó do Jumbo) 
/ Interface Rodoferroviário da Trofa, 2ª Fase – Via Diagonal / Interface 
Rodoferroviário da Trofa, que lhe foi adjudicada no passado mês de março de 
2022, pela Infraestruturas de Portugal.

Esta é a segunda das duas fases de construção do lanço da Variante à EN14 
entre Maia e Trofa.

A empreitada diz respeito a um troço com cerca de 10 km, entre Maia (Via 
Diagonal) e Trofa (Interface Rodoferroviário), com um perfil transversal tipo 

| A GABRIEL COUTO ESTÁ A EXECUTAR A EMPREITADA 
EN14 — MAIA (NÓ DO JUMBO) / INTERFACE 
RODOFERROVIÁRIO DA TROFA, 2ª FASE — VIA 
DIAGONAL / INTERFACE RODOFERROVIÁRIO DA TROFA.



1x1 vias (1,5+7,0+1,5). Inicia-se no Nó com a Via 
Diagonal, já construído na primeira fase, e termina 
na Rotunda do Interface Rodoferroviário da Trofa.

As três ligações à rede viária local previstas são do 
tipo giratório, nas seguintes localizações:

a) Na EN318, na proximidade das Zonas Industriais 
do Soeiro e da Carriça;
b) Na atual EN14, na localidade de Lantemil;
c) No Interface Rodoferroviário da Trofa (existente), 
e irá permitir a futura continuidade da Variante à 
EN14 para Norte.

A obra contempla seis Obras de Arte correntes, 
três Passagens Superiores, uma Passagem 
Superior de Peões e duas Passagens Agrícolas e 
cinco Obras de arte especiais, o Viaduto sobre a 
Ribeira do Arquinho (374 m),  
o Viaduto de Vilares (264 m) o Viaduto das Covas 
(180 m),  
a Ponte sobre o Rio Trofa (750 m) e o Viaduto sobre 
o Vale de S. Roque (472 m).

Serão também construídos sete restabelecimentos 
de vias municipais, preconizando-se, na maioria 
dos casos, a melhoria das suas características, 
nomeadamente em termos de perfil transversal. 



A Gabriel Couto concluiu em outubro de 2022 a empreitada 
para a reformulação do Nó de Ermesinde e praças de 
portagem, no sublanço Águas Santas/Ermesinde, da A4 
– Autoestrada Porto/Amarante, adjudicada pela BRISA - 
Concessão Rodoviária S.A..

A intervenção destinou-se essencialmente a aumentar 
a capacidade de escoamento do tráfego, recorrendo ao 
alargamento da plataforma da autoestrada e dos ramos 
do Nó de Ermesinde. Aumentou-se, assim, a capacidade 
da praça de portagem existente e da construída: Praça de 
Portagem de Plena Via e Praças de Portagem do Nó.

O Nó de Ermesinde estabelece a ligação entre a rede viária 
local e a autoestrada, desenvolvendo-se ao longo de cerca 
de 1km da A4 e ligando os sublanços “Águas Santas / 
Ermesinde” e “Ermesinde / Valongo”. 

| A GABRIEL COUTO CONCLUIU EM 
OUTUBRO DE 2022 A EMPREITADA 
PARA A REFORMULAÇÃO DO NÓ 
DE ERMESINDE E PRAÇAS DE 
PORTAGEM.



Em Agosto de 2022, foi assinado com a BRISA-Concessão 
Rodoviária, SA. o contrato para a execução da empreitada 
Beneficiação do troço da A3-VCI/EN12/Águas Santas. 
As intervenções decorrem entre o PK0+000 e o PK3+300 
da A3, em ambas as faixas de rodagem. A obra principal 
consiste na beneficiação do pavimento, a que se somam 
intervenções pontuais ao nível das juntas de dilatação 
das obras de arte, drenagem longitudinal, guardas 
de segurança, sinalização horizontal, vertical e de 
telecomunicações.

Ao nível da pavimentação, está prevista a substituição 
integral da camada atual por mistura betuminosa SMA 
com fibras (SMA12 surf PMB 45/80-65), num total 
aproximado de 17000 ton. Também será beneficiada  
a camada subjacente, quer por substituição integral da 
camada, quer por introdução de geogrelha de reforço.

A obra está a ser realizada atendendo aos 
condicionalismos impostos pelo cliente, sendo um dos 
principais, a curta janela para execução dos trabalhos. A 
execução exclusivamente em período noturno, das 22h às 
07h, acarreta um desafio constante de gestão de recursos, 
por forma a garantir a obtenção dos rendimentos de 
produção esperados.

A largura total da faixa de rodagem, que chega na zona dos 
nós a ter mais de 20 metros, apresenta-se também como 
um desafio, pois a camada de desgaste em SMA deve ser 
aplicada em contínuo a toda a largura da plataforma. Esta 
condicionante determinou já a utilização de 4 espalhadoras 
em simultâneo.
  
Há ainda o requisito de manutenção de um corredor para 
acesso de veículos de emergência ao Hospital de S. João. 
Apesar da empreitada estar a ser fortemente penalizada 
pelas condições meteorológicas que se têm verificado nas 
últimas semanas, mantém-se sempre o foco no objetivo 
de cumprimento de prazo e de custo previsto, sem nunca 
comprometer a excelente qualidade final de todos os 
trabalhos executados.

| A GABRIEL COUTO ASSINA 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA BENEFICIAÇÃO DO 
TROÇO DA A3-VCI/EN12/ÁGUAS 
SANTAS.



| EM JUNHO DE 2022 COMEÇOU A 
CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
DA QUINTA PINHEIRO.

Em Junho de 2022 começou a construção do 
empreendimento da Quinta Pinheiro, no centro do Porto, 
para a Montepio Geral Associação Mutualista.

Serão no total 22.329 m2 de área de construção, 
distribuídos por 117 apartamentos e 192 lugares de 
estacionamento, destinados, sobretudo, ao mercado de 
arrendamento, e que visam dar resposta às necessidades 
de habitação dos associados Montepio.
Localizada a poucos metros da Avenida dos Aliados, 
a Quinta do Pinheiro foi em tempos sede da Escola 
Académica do Porto.

Com esta operação, a Associação Mutualista Montepio 
regressa ao investimento na construção de edifícios 
destinados a arrendamento, indo ao encontro das 
necessidades de habitação dos seus associados. Para 
a Gabriel Couto a adjudicação deste projeto surge no 
seguimento de uma aposta muito forte no sector privado 
nestes últimos anos. 



| A GABRIEL COUTO CONCLUIU EM 
DEZEMBRO DE 2021 A CONSTRUÇÃO 
DO LEGACY TOWNHOUSES.

A Gabriel Couto concluiu em dezembro de 2021 a 
construção do Legacy Townhouses, o novo condomínio  
que integra 10 moradias privadas em Cascais.
 
A obra adjudicada pela empresa Reformosa - 
Ignitiondomain Unipessoal Lda, é caracterizada por  
10 Townhouses, de tipologias T3+1, situadas numa 
tranquila avenida, numa área das mais reservadas  
da propriedade.

As moradias, cada uma com mais de 230m2 de área, 
evidenciam-se pela sua arquitetura, com amplas áreas 
sociais e pé-direito elevado.

Beneficiam ainda de jardim com piscina privativa, criando 
uma harmonia entre o interior e o exterior.
 
O condomínio privado, engloba ainda um Hotel de  
5 estrelas e residências premium, servidos por ginásio,  
SPA, garagem, piscinas comuns e privadas e jardins.



| CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL NA PRAÇA JOSÉ 
FONTANA E REABILITAÇÃO DE UM OUTRO 
NA RUA SOUSA MARTINS, EM LISBOA.

Em janeiro de 2022 foi adjudicada à Gabriel Couto, pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a empreitada de 
construção de um imóvel na Praça José Fontana e de 
reabilitação de um outro na Rua Sousa Martins, em Lisboa.

Trata-se de um projeto imobiliário destinado a habitação e 
comércio, com uma construção nova e outra de ampliação 
e recuperação de um imóvel existente no terreno, de 
modo a valorizar o seu património e adaptá-lo às novas 
necessidades e expectativas da cidade e dos mercados.

O lote de intervenção atual e no qual se vai desenrolar o 
empreendimento, é constituído por 4 edifícios entre duas 
vias (Praça José Fontana e Rua Sousa Martins).

Na totalidade, os três primeiros edifícios da construção 
nova vão albergar 27 apartamentos, com tipologias entre 
T0, T1 e T2. A reabilitação e ampliação do quarto edifício 
vai albergar 5 apartamentos com tipologias T2 e T3. 



NOTÍCIAS

O Bairro da Cruz Vermelha em Lisboa, finalizado pela  
Gabriel Couto no ano passado, ganhou o Prémio Nacional  
de Arquitetura | Forma 2022 – Habitação Coletiva. 

Este projeto, para a Câmara Municipal de Lisboa, com 
assinatura de Alexandre Dias, Bruno Silvestre e Luís 
Spranger, foi adjudicado à Gabriel Couto pelo valor 
 de 10.917.000 €.

Localiza-se na freguesia de Santa Clara e trata-se de um 
empreendimento de 130 habitações destinados à habitação 
social, de forma a melhorar as suas condições da habitação  
e do espaço público.

Para além deste projeto, outras obras finalizadas  
pela Gabriel Couto foram distinguidas a nível nacional 
e internacional, destacando-se o Bairro da Boavista, 
em Lisboa, Primeiro classificado no Concurso Público 
de Conceção da Solução Arquitetónica para a “Zona de 
Alvenaria” do Bairro da Boavista, em Lisboa e o Bairro 
Padre Cruz, em Lisboa, integrado na RIBA International 
List 2018 e na representação portuguesa na Biennale di 
Architettura di Venezia de 2021, selecionado para a XI Bienal 
Iberoamericana de Arquitectura e Urbanismo 2019 e para  
o Grande Prémio Enor Arquitetura 2020.

| O BAIRRO DA CRUZ VERMELHA EM 
LISBOA, FINALIZADO PELA GABRIEL 
COUTO NO ANO PASSADO, GANHOU O 
PRÉMIO NACIONAL DE ARQUITETURA | 
FORMA 2022 — HABITAÇÃO COLETIVA. 





A construção da Residência Universitária do 
Lumiar em Lisboa está na fase final. Parabéns às 
equipas que constroem mudanças todos os dias.

O novo condomínio habitacional é composto por 
quatro lotes, com oito pisos em cada um dos 
edifícios acima da cota de soleira e uma cave, 
totalizando uma área total de construção superior 
a 15.500 m2. Estão previstas 498 unidades 
habitacionais com diferentes tipologias, que serão 
destinados a residências de estudante.

| CONTINUAMOS A CONSTRUIR A MUDANÇA!



No dia 16 de novembro de 2022 realizou-se uma visita dos Estudantes de Engenharia 
Civil da FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, (MEC-PONTES) à 
obra da Variante à EN14 - 2ª fase.

Uma tarde de estudo e conhecimento num dia de chuva, mas que não impediu a visita e 
curiosidade dos Engenheiros, particularmente nas Obras de Arte especiais. Estão a ser 
construídos quatro viadutos e uma ponte, numa extensão total de 2.000 metros:
 
—  Viaduto sobre a Ribeira do Arquinho, com 374 metros;
—  Viaduto de Vilares, com 264 metros;
—  Viaduto das Covas, com 180 metros; 
—  Viaduto sobre o Vale de S. Roque, com 472 metros;
—  Ponte sobre o Rio Trofa, com 750 metros.

| VISITA DOS ESTUDANTES DE ENGENHARIA 
CIVIL DA FEUP, FACULDADE DE ENGENHARIA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO, (MEC-PONTES) À OBRA DA 
VARIANTE À EN14 — 2ª FASE.





INTERNACIONAL
| A GABRIEL COUTO CONCLUIU RECENTEMENTE CINCO 
ANOS DE ATIVIDADE NA AMÉRICA CENTRAL.

A Gabriel Couto concluiu recentemente cinco anos de atividade na América 
Central. Iniciou os primeiros negócios nesta região do globo, nas Honduras,  
em 2017, abrindo posteriormente sucursais na Nicarágua e El Salvador. 

Durante estes cinco anos, tem desenvolvido a sua atividade fundamentalmente 
em três segmentos, Vias de Comunicação, Infraestruturas de rede de 
abastecimento de água e saneamento e Construção Civil. O volume de negócio, 
nesta região, registou até ao momento uma faturação global que ultrapassa os 
113 milhões de Dólares Americanos. 

Dos trabalhos realizados, destaca-se pelo volume ou inovação, a execução de 
cerca de 83 Km de estrada com pavimento em betão hidráulico e a construção 
do Posto Fronteiriço de Amatillo, cujo projeto é da autoria da Gabriel Couto 

Obra do Posto Fronteiriço de Amatillo, em El Salvador



e que, inclui um Sistema de Controlo de Gestão e respetivo equipamento 
tecnológico de última geração. O primeiro nas Honduras e o segundo em  
El Salvador.

Apesar da região estar a ser altamente penalizada com as consequências da 
pandemia Covid-19 e dos recentes aumentos do custo de produtos essenciais 
aos investimentos em infraestruturas, que assim têm condicionado o 
investimento público, a Gabriel Couto continua a apostar nesta região, sempre 
focada na diversificação dos mercados e sustentabilidade dos negócios.

Obra de Copan, nas Honduras

Obra de Santo Tomás, na Nicarágua



| GHANA — PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA TARKWA - AGONA 
NKWANTA COM EXTENSÃO DE 66 KM ENTRE A POVOAÇÃO DE AGONA E A 
CIDADE DE TARKWA.

O Projeto de Reconstrução da Estrada Tarkwa - Agona 
Nkwanta tem uma extensão de 66 km entre a povoação de 
Agona e a cidade de Tarkwa e situa-se na Região Ocidental 
do Ghana.

O contrato prevê 36 meses de execução, tendo-se 
iniciado em setembro 2021 e sendo previsto terminar  
em agosto 2024. 

Trata-se de um “design and build” e corresponde a um 
contrato celebrado entre o consórcio Gabriel Couto/Rango 
e o “Ministry of Roads and Higwhays” do Ghana.

A estrada serve importantes regiões desde a proximidade 
do litoral e até ao interior onde se encontram importantes 

zonas de exploração de ouro, diamantes, bauxite e 
manganés, para além de importante zona de produção 
de borracha, cacau e madeira. Serve também a zona 
suburbana de Takoradi onde existe o segundo porto de 
mar do Ghana e um aeroporto para voos internos. A obra 
situada neste corredor atravessa diversas povoações mais 
pequenas, mas nem por isso menos importantes, fazendo 
parte da história recente do Ghana.

A via atual em atividade teve uma anterior reabilitação há 
cerca de 20 anos encontrando-se atualmente em estado  
de extrema degradação muito por via do tráfego intenso  
e de carga constituído por um incessante caudal sobretudo 
constituído por viaturas pesadas de 80-100 TN, a ausência 
de manutenção e as intensas chuvas características da 



região e que ocorrem durante todo o ano. Todo o corredor 
atravessa zonas de elevado nível freático e encontra-se 
esta ladeada por pântanos.

A obra consiste na reabilitação e alargamento da via 
atual, passando esta a ter uma plataforma ligeiramente 
mais larga com dois sentidos (3,65x2 m) e sobretudo 
bermas pavimentadas com 2,5 m de largura em ambos 
os lados. Será pavimentada com duas camadas de 
betuminoso de binder de 9 cm de espessura e outra 
sobre esta de degaste de 6 cm. A estrutura de suporte 
destas camadas inclui duas tipologias, consoante zonas 
de construção nova, sobretudo em alargamentos e todas 
as zonas de saneamento de solos e outra de reabilitação 
da estrutura existente da plena via através da técnica de 
reciclagem a frio. Na primeira, as camadas de sub-base 
e base são integralmente construídas em tout-venant 
com 20 cm de espessura. Já na tipologia que utiliza a 
reciclagem a frio efetuada numa espessura de 20 cm 
sobre a qual se coloca uma camada de tout-venant de 
base com 15 cm de espessura. 



m3 : 11 330 m2 : 1 326 932
m3 : 29 526 m2 : 745 821
m2 : 91 088 m2 : 526 050
Ton 631 m2 : 404 070
m3 : 482 875

Tout-Venant em sub-base e bases 20 cm esp.

 Informação Técnica - Quantidades Relevantes:

Aço em Varão Recicalgem de pavimentos existentes 

Aterro com "Boulders em Rock Fill
Cofragem

Betuminosos Binder 90 mm
Betuminosos Asphalt Wearing 60 mm

Escavação /aterro em perfil transversal tipo e estrutura de pavimento tipo

Betão em estrutura drenagem/box-culvert e tubos

Inserido neste conjunto de trabalhos encontra-se a reabilitação de toda a 
drenagem transversal e longitudinal. Em todas as zonas urbanas ao longo do 
traçado vão ser reconstruídas paragens de autocarro e respetivos passeios. 
Irão ainda ser contruídas uma zona de descanso de motoristas, uma balança de 
controlo de cargas e as portagens existentes próximo de Tarkwa. A iluminação 
publica inexistente nas zonas urbanas será também objeto de melhorias 
consideráveis.

Na tabela seguinte estão inseridos alguns dados e quantidades mais relevantes 
da construção.



| ANGOLA — A GABRIEL COUTO 
ANGOLA ESTÁ A TRABALHAR NA 
PROVÍNCIA DE MALANJE.

A Gabriel Couto Angola está a trabalhar na Província de 
Malanje, com a Empreitada de Infraestruturas no Bairro da 
Centralidade da Carreira de Tiro. 

A Empreitada consiste na execução dos movimentos de 
terras, infraestruturas e pavimentação

| A GABRIEL COUTO ESTÁ NA 
ZÂMBIA A CONSTRUIR O ESQUEMA 
DE IRRIGAÇÃO DO NORTE DE 
MUSAKASHI

A obra foi adjudicada em fevereiro de 2021, pelo 
Ministério da Agricultura da República da Zâmbia. O 
projeto insere-se no Projeto de Apoio ao Desenvolvimento 
de Regadio, que promove o desenvolvimento da 
Agricultura com a criação de blocos de cultivo e 
condições de acesso ao abastecimento de água do Rio 
Kafwe.

O contrato inclui a realização de obras de construção 
civil, nomeadamente a construção de duas estações 
elevatórias, uma das quais diretamente proveniente do 
rio Kafwe, uma rede de irrigação de aproximadamente 
12,5 km de comprimento e uma rede de estradas rurais 
com aproximadamente 35 km de comprimento, 
incluindo drenagens longitudinais e transversais. A 
clareira e nivelamento de 270 ha de área arável também 
está incluída.



RESPONSABILIDADE SOCIAL

| SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO EM AGONA, GHANA, PARA AS MULHERES 
EM RELAÇÃO AO CANCRO DE MAMA.

A Gabriel Couto está fortemente empenhada na sua Responsabilidade Social  
e, neste caso, na sensibilização para o cancro da mama.

Como parte de uma iniciativa global para apoiar as mulheres, fornecendo 
informações, conscientização e apoio, foi realizado um seminário no nosso 
estaleiro em Agona, no Ghana, para sensibilização das perceções e atitudes 
culturais das mulheres em relação ao cancro de mama.

O objetivo foi informar sobre os métodos de deteção precoce e as medidas 
corretas que devem ser tomadas — dependendo da idade — de acordo com  
as diretrizes médicas internacionais.



No ano de 2000, em fevereiro, há já aproximadamente  
23 anos, iniciei a minha atividade profissional na  
Gabriel Couto.

Foi de facto um marco importante e de orgulho na minha 
vida profissional, pois conhecia já a empresa como uma 
referência na área da Construção Civil.

Faço parte do departamento de Estudos e Propostas da 
empresa, em particular da área das Infraestruturas. De 
uma forma muito sucinta, a elaboração de uma proposta 
divide-se nas seguintes fases: análise preliminar do 
processo, reunião com os diversos departamentos da 
empresa de forma a preencher os requisitos necessários 
ao sucesso da proposta, análise técnica do projeto, visita 
ao local de construção do projeto de forma a verificar 
as condições locais, procura e seleção no mercado dos 
materiais, equipamentos e subempreiteiros, estudo de 
todos os custos diretos e indiretos e elaboração técnica  
da proposta.

Estes 23 anos de atividade na empresa têm sido 
efetivamente repletos de desafios constantes, 

colocando-me permanentemente à prova e levando- 
-me por vezes a limites que não imaginaria ser capaz  
de alcançar.

Nesta última década, a minha colaboração tem 
sido particularmente direcionada para o mercado 
internacional. O departamento de concursos é repleto 
de desafios, obrigando-nos a um constante estudo e 
evolução sobre novas tecnologias de construção, evolução 
de equipamentos, diferentes materiais, e também, e não 
menos importante, o estudo e adaptação às condições 
socioculturais das populações locais. 

A função que desempenho é bastante gratificante, pois 
temos um primeiro contacto com um projeto em particular 
(como se fosse o início de uma vida), temos oportunidade 
de acompanhar a construção e por fim verificar a sua 
concretização, beneficiando, na maior parte das vezes,  
as condições e qualidade de vida das populações locais.

Temos como principal mote espreitar o futuro,  alicerçar  
o sucesso vindouro da nossa empresa e construir  
a mudança. 

PESSOAS
| TESTEMUNHO DE MIGUEL TRINDADE — DEPARTAMENTO DE CONCURSOS



| FORMAÇÕES JÁ REALIZADAS

SEGURANÇA EM TRABALHOS EM VIAS RODOVIÁRIAS
Destinatários: Diretores de Obra, Técnicos de Segurança  
e Encarregados
Entidade Formadora: IEP — Instituto Eletrotécnico 
Português

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA  
E CIRCULAÇÃO
Destinatários: Técnicos de Segurança, Encarregados  
e Condutores Manobradores
Entidade Formadora: Ascendi 

FORMAÇÃO

OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO:  
TAMROCK; DX700; 76592
Destinatários: Chefe de Equipa e Condutor Manobrador
Entidade Formadora: CIMERTEX 

NOVA REGULAMENTAÇÃO DO BETÃO E DA EXECUÇÃO  
DE ESTRUTURAS DE BETÃO
Destinatários: Diretores de Serviços
Entidade Formadora: EIC FORMAÇÃO 

AUDITORIAS A SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Destinatários: Diretores Financeiros e Diretores  
de Departamento
Entidade Formadora: APQ 



PROTEÇÃO E SEGURANÇA RADIOLÓGICA- NÍVEL II
Destinatários: Diretores de Serviços e Técnicos III
Entidade Formadora: Técnico +

BIM FUNDAMENTALS - DIMENSÕES PROJETO, 
ORGANIZAÇÃO E INDUSTRIAIS
Destinatários: Técnicos BIM
Entidade Formadora: Fundec 

PROTECÇÃO RADIOLÓGICA NÍVEL 3
Destinatários: Técnicos de Laboratório
Entidade Formadora: Form 2 U

PÁ CARREGADORA VOLVO L 150H
Destinatários: Condutores Manobradores
Entidade Formadora: Ascendum III  Máquinas,  
Unipessoal Lda.

AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE
Destinatários: Diretores de Departamento
Entidade Formadora: APQ
  

WEBINAR CULTURA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
(VÍDEOCONFERÊNCIA)
Destinatários: Técnicos de Segurança
Entidade Formadora: CEDROS
 
LABTALKS - SEGURANÇA, INOVAÇÃO E QUALIDADE  
EM LABORATÓRIOS
Destinatários: Diretores de Serviços
Entidade Formadora: Modus Complete
 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Destinatários: Diretores de Projeto, Técnicos III 
 e Diretores de Obra
Entidade Formadora: CICCOPN

ENTREGA DO EQUIPAMENTO: KOMATSU - KGS/KEISA; 
D65EX-18EO; 96120
Destinatários: Condutores Manobradores
Entidade Formadora: CIMERTEX



SUSTENTABILIDADE

O crescimento sustentável é um dos pilares da estratégia 
da GABRIEL COUTO, e tem sido concretizado por um 
conjunto de medidas que visam reduzir o impacto 
ambiental da sua atividade. A empresa tem  incentivado  
os seus colaboradores para com este compromisso, 
através da divulgação destas ações, como se evidencia 
pelo artigo nas  Newsletters Jan/2021 (pag. 11)  
e Jan/2022 (pag. 23).

Um dos exemplos desta preocupação foi  a instalação  
de uma unidade de produção de autoconsumo de energia 
elétrica com uma potência instalada de 75kW.

Esta unidade de painéis fotovoltaicos iniciou a sua 
produção em Abril/2021, tendo produzido até à data  
cerca de 187MWh, o que permitiu a redução do custo  
com o consumo de energia elétrica no edifício sede  
em cerca de 21% (1ºT/2021 vs 1ºT/2022), bem como,  
a obtenção de relevantes benefícios ambientais.

Foram também implementadas medidas que visavam  
a redução do consumo de energia elétrica, e que 
passaram por um conjunto de alterações no edifício 
sede da empresa, como sejam, a melhoria do isolamento 
térmico do edifício através da alteração de toda a 
caixilharia e vidros, e pela implementação de isolamento 
nas paredes exteriores do edifício, bem como, alterações 
do sistema de iluminação.

Adicionalmente verificou-se a preocupação na redução  
do consumo de combustíveis fósseis, o que levou a 
empresa a adquirir desde 2020 seis viaturas elétricas  
que, para além dos benefícios ambientais associados, 
permitiu nas aquisições mais recentes uma poupança 
equivalente de 25% nos custos mensais (comparação 
NISSAN LEAF 62kWh e+ vs SEAT LEON ST 1.6TDI).



SUSTENTABILIDADE

Em maio de 2022 a Gabriel Couto iniciou a reabilitação urbana da zona de 
alvenarias do Bairro da Boavista - Fase 3 - 50 fogos, em Lisboa, empreitada 
adjudicada pela Câmara Municipal de Lisboa.

Enquadrada no projeto Eco-Bairro e ao abrigo do PRR, este novo projeto 
promovido pela CML, tem um prazo de execução de 22 meses e insere-se  
no desenvolvimento do plano de urbanização para o Bairro da Boavista.

São 50 os novos fogos em construção, distribuídos por cinco edifícios, cuja 
primeira pedra foi lançada no final de maio de 2022 e deverá estar concluído 
em abril de 2024.

Esta é a quarta intervenção do género da Gabriel Couto em Lisboa, surgindo 
na sequência do projeto da Reabilitação do Bairro da Boavista – Fase 1, da 
Reabilitação do Bairro Padre Cruz e a da Reabilitação do Bairro da Cruz 
Vermelha, totalizando a construção de cerca de 300 novos fogos habitacionais  
e uma área de construção superior a 30.000 m2.

O projeto de requalificação e regeneração urbanas aposta fortemente na 
reorganização do tecido construído da encosta no qual está inserido, quer 
através da fragmentação volumétrica proposta para os edifícios, quer através 
da disposição das pequenas pracetas, que acomodarão as hortas urbanas 
individuais, promovendo a sustentabilidade ecológica da vida urbana e a 
sociabilidade entre os residentes.



A área de construção é de 4 590 m2. Estão também 
incluídas obras de urbanização, contemplando uma 
área de 12 000 m2, definidas pelos 4 arruamentos com o 
comprimento total de 565 ml e também os trabalhos das 
respetivas infraestruturas.

Tendo sido alvo de sucessivas fases de realojamento, com 
esta empreitada, promove-se a reconstrução integral de 
toda a zona de “alvenarias” para realojamento dos atuais 
moradores e requalificação dos espaços envolventes, 
promovendo, assim, também melhores condições sociais 
e de habitabilidade.

Coletivos construídos e geridos com preocupações 
de sustentabilidade ambiental, integração social e 
intergeracional, habitados por comunidades empenhadas 
na preservação da biodiversidade, da água, do solo e da 
energia.

Quantos às soluções construtivas previstas, a conceção 
do projeto baseou-se numa estratégia de otimização dos 
recursos naturais, materiais e logísticos necessários e 
no uso de técnicas construtivas, cuja execução minimiza 
o desperdício durante o período de construção, com uma 
forte componente de alguns materiais pré-fabricados.

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



GABRIEL COUTO DIGITAL
Em junho de 2020 a Mckinsey publicou um estudo intitulado “The next normal  
in Construction”, onde se evidenciaram algumas das caracteristicas da indústria  
da construção:

— É a maior indústria do mundo, o ecossistema representa 13% do PIB global;
— O crescimento anual global da produtividade do trabalho da indústria da construção 
nos últimos 20 anos foi inferior a 1%, o que é significativamente menor do que o 
crescimento da produtividade da economia global, aproximadamente 2,8% ao ano;
— Um baixo grau de padronização combinado com uma cadeia de valor fragmentada 
oferece baixas barreiras à entrada e resultam em limitadas economias de escala, o que 
desincentiva a inovação e a digitalização.

Nos anos mais recentes, em resultado das alterações nas características do mercado, 
nomeadamente, da procura do cliente, das características da construção e das regras  
e regulamentos do mercado, bem como, do surgimento de disrupções importantes, no 
que se refere à industrialização, novos materiais, digitalização de processos e produtos  
e novos modelos de negócios, está em curso uma alteração da dinâmica desta indústria.

Fonte: Mckinsey&Company (adaptado)



A GABRIEL COUTO ao longo dos seus 75 anos de existência tem procurado manter-se 
atualizada face às alterações de mercado e em relação à introdução de disrupções de 
produtos e processos. Desta vez, não foi diferente.

No que se refere à transformação digital, a GABRIEL COUTO criou em 2021 um 
departamento interno de BIM (Building Information Modeling) e de pré-construção, 
o que representou um importante avanço em termos de digitalização de processo, 
nomeadamente, na implementação do denominado processo de participação 
colaborativa. 

Em complemento, está em fase embrionária um projeto de “Desenvolvimento de solução 
integrada RA-BIM para comunicação e visualização em obra” e que se enquadra no 
âmbito de transformação digital associada ao sector da construção, propondo um novo 
paradigma operacional sustentado na interseção entre processos avançados Building 
Information Modelling (BIM) e interfaces imersivos de Realidade Aumentada (RA), 
aplicados à frente de obra.

Em 2022, com o projeto “GABRIEL COUTO Digital”, procurou-se dar mais um passo na 
digitalização dos processos, nomeadamente no processo de tomada de decisão.
As principais características do atual sistema de informação conduzem a um conjunto 
de limitações que têm como principal consequência um processo de decisão que requer 
uma maior intervenção humana de modo a colmatar a menor componente de dados em 
real-time.

Com o projeto “GABRIEL COUTO Digital” pretende-se implementar uma nova abordagem 
que permita Implementar um Sistema de Informação que agilize a tomada de decisão 
com base em dados atualizados e com a menor intervenção manual possível.

A proposta de valor do projeto “GABRIEL COUTO Digital” é composta por duas vertentes, 
por um lado, a implementação de uma estratégia de gestão de dados e, por outro lado, 
um processo de transformação digital que passa pela criação de um modelo de análise  
e resolução de problemas.

•Implementação de procedimentos com vista à criação de uma base de dados
centralizada;

•Implementação de uma solução de software de BI.

Estratégia de Dados

•Criação de um modelo de análise e resolução de problemas (Construction
Analytics);

•Implementação de ferramentas digitais (data-analytics).

Transformação Digital



A primeira fase deste projeto consistiu na identificação de um caso prático que se 
apresentasse como relevante para a empresa. A opção recaiu sobre o departamento de 
equipamentos, nomeadamente, a gestão de equipamentos. Está em curso a instalação 
de GPS nos equipamentos de obra e nos camiões. Pretende-se com este caso prático, 
a implementação de um Dashboard de monitorização (através de uma solução de BI) 
e a obtenção de dados e seu tratamento (data-analytics) de modo a obter insights que 
permitam um processo de decisão baseado em dados, nomeadamente nas seguintes 
áreas:

— Rastrear veículos e equipamentos: é importante garantir que todos os veículos e 
equipamentos estejam onde são necessários.
— Facilita o planeamento: mais fácil identificação da utilização dos equipamentos
— Cortar custos: uma maneira é aumentar a eficiência de combustível.
— Aumentar a segurança: evitar os sinistros com os motoristas o que desempenha um 
papel importante na produtividade dos trabalhadores.
— Antecipar a manutenção: uma vantagem competitiva se puder manter o controle da 
manutenção do veículo, garantindo a longevidade de seus veículos.

Numa segunda fase, pretende-se a disseminação da metodologia a outros casos de estudo 
que sejam considerados relevantes (“pain points”) para a empresa, que promovam a 
participação colaborativa e que permitam a captura de valor.

Think Big, Start Small, Scale Fast!



ADJUDICAÇÕES — quarto trimestre

OBRAS ADJUDICADAS

Obra Beneficiação / Reforço do Pavimento, nos 
Sublanços Porto (VCI) / EN12 / Águas Santas (A3/A4)

Local Porto

Cliente Brisa Concessão Rodoviária S.A.

Valor 3.252.445,00 €

Prazo 9 meses

Empreitada para a conclusão da construção do 
alargamento e beneficiação para 2x4 vias do sublanço 
Águas Santas / Ermesinde, da A4 - pavimentos 
da galeria central e reabilitação estrutural da 
galeria sul dos túneis de Águas Santas

Local Porto

Cliente Ramalho Rosa Cobetar

Valor - €

Prazo 9 meses

Construção de 117 apartamentos na 
Quinta do Pinheiro, no Porto

Local Porto

Cliente MGAM - Montepio Geral 
Associação Mutualista

Valor - €

Prazo 24 meses

OBRAS ADJUDICADAS

Lactogal - Torre de secagem - estruturas 
de betão armado, Modivas

Local Modivas, Mindelo

Cliente Lactogal Produtos Alimentares S.A. 

Valor - €

Prazo 12 meses

Demolições para construção de 
Edifício Multifamiliar - Setúbal

Local Setúbal

Cliente Sweetachivement - Atividades 
Imobiliárias, Lda.

Valor - €

Prazo 3 meses


