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EDITORIAL
O ano de 2021 ficou marcado pelo arrastar dos
efeitos da crise pandémica que a vários níveis
se fez sentir em todo o mundo e em particular
na economia. O sector da construção não foi
tão afetado como outros, mas não deixaram de
se sentir os efeitos, em particular numa subida
galopante dos preços das matérias-primas e dos
produtos manufaturados, quer pela quebra das
cadeias de produção globalizadas, quer pelas
dificuldades logísticas criadas indiretamente
pela pandemia.
Na Gabriel Couto, também houve
consequências da crise sanitária e económica.
Procuramos desde logo desenvolver
procedimentos cautelares rigorosos, quer junto
dos nossos colaboradores, quer do pessoal
subcontratado, pondo, em primeiro lugar a
saúde de todos os que colaboram na Gabriel
Couto. Foi-nos solicitado pelas entidades
que superintendem a Saúde Pública, a nossa
colaboração em ações preventivas de combate
à COVID, o que com toda a satisfação e imediata
disponibilidade acedemos, primeiro no Sul
e depois no Norte do País.
Em relação ao plano previsto para o ano de
2021 prevemos uma manutenção do volume
de negócio face ao ano anterior, o que é
demonstrativo da resiliência da empresa
em face da imprevisibilidade do atual
enquadramento económico e social. Esta
resiliência é demonstrada pela angariação de
novas obras em Portugal, quer de construção
civil (na hotelaria, na habitação de luxo e
residências universitárias, etc) quer de
infraestruturas (ferrovia e estradas), bem
como, pelo arranque ainda em 2021, da obra do
Gana, um novo mercado, e que se perspetiva
ser uma das principais apostas, em termos de
internacionalização, para os próximos anos.
Para o ano 2022 consideramos que se irão
manter os desafios que já se colocaram em
2021, como sejam, a dificuldade do sector em
atrair mão de obra, o custo das matérias-primas

e a estabilização das cadeias de fornecimento.
Estes problemas poderão tornar- se ainda
mais evidentes com a implementação do
PRR- Plano de Recuperação e Resiliência,
quer pelos programas europeus em curso
e a iniciar (2020 e 2030).
Não queremos deixar aqui de realçar o enorme
exemplo de dedicação e empenho que o conjunto
de todos os colaboradores em Portugal e no
exterior (África e América Central) deram, no
ambiente extremamente difícil criado pela
pandemia que assolou todas as regiões no
mundo. De igual forma, endereçamos os nossos
agradecimentos a todas as entidades que
colaboraram com a Gabriel Couto, fornecedores
e entidades financiadoras, pela confiança que
em nós depositaram e na nossa capacidade de
saber criar valor para todos.

OBRA
| SANA EVOLUTION NO ESTORIL
EM FASE DE ACABAMENTO

A Gabriel Couto está a construir um novo
hotel para o Grupo Sana no Estoril, no local do
anterior Hotel Paris.
A empreitada de acabamento arrancou no início
de 2021, estando prevista a abertura do hotel no
primeiro semestre de 2022.
Localizado em plena avenida marginal e com
todos os seus 133 quartos virados para o
Atlântico, desenvolve-se por oito pisos acima
do solo e dois enterrados. 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, bem como uma 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 a todo o hotel, sala de conferências,
cozinha, restaurante e um amplo terraço exterior para
eventos.
Os dois pisos inferiores, destinam-se
a garagens, serviços de apoio à cozinha
e confeitaria e zonas técnicas.
Relativamente à arquitetura exterior, o hotel é
caracterizado por traços simplistas, dando lugar a
uma fachada revestida a mármore e varandas em vidro
serigrafado com ilustrações marítimas.

| CONSTRUÇÃO DA
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
DO LUMIAR, EM LISBOA
A obra foi adjudicada à Gabriel Couto no passado mês de
maio pela UHUB Investments Lumiar, S.A..
Os trabalhos a desenvolver, envolvem a construção de uma
Residência Universitária no Alto do Lumiar, bem como
áreas destinadas ao comércio e serviços.
A obra possui 1 piso enterrado e 8 pisos acima da soleira
do edifício, numa área de implantação de 3.067m2,
desenvolvendo-se em 4 blocos. Com uma área total de
construção de 15.725,82m2.
A Residência Universitária tem 498 quartos de diversas
tipologias, com diversas áreas comuns para usufruto dos
futuros residentes, desde copas a salas de estudo, ginásio
e salas de convívio.
A empreitada integra todas as especialidades desde a
contenção provisória, escavação, estrutura, acabamentos,
AVAC, hidráulica, eletricidade e elevadores.

| ESTÁ EM EXECUÇÃO UM
NOVO CONDOMÍNIO PRIVADO
“QUINTA DE SÃO MARCOS”
A empreitada foi adjudicada à Gabriel Couto pela
Promisembraces, Lda.
Situado no morro do Castelo, no centro histórico de Vila
Nova de Gaia, o condomínio é constituído por 5 volumes
e contará com 26 apartamentos com tipologias entre T1
e T4, com espaços exteriores, garagem e arrecadação.
Com vistas deslumbrantes sobre o rio Douro e a cidade do
Porto, trata-se de uma construção totalmente nova, com
acabamentos de qualidade superior, seguindo padrões de
arquitetura muito exigentes, assim como a manutenção
da traça rústica da antiga Quinta.
Localizado numa das últimas encostas luminosas desta
margem, zona calma e privilegiada de Gaia, o projeto,
construído nos socalcos da Quinta de São Marcos,
beneficia da combinação perfeita entre a natureza
e o rio Douro.

| OBRA DE LOTEAMENTO ALDEIA
DE JUSO EM CASCAIS
O promotor do empreendimento – PV Cascais Retail SA
– por intermédio da empresa Foz Vintage Construções,
adjudicou à GABRIEL COUTO o “Loteamento Aldeia de Juso
- Infraestruturas e Urbanização”, que constituem a 1.ª fase
do empreendimento.
A empreitada insere-se num empreendimento mais
alargado, prevendo-se a sua execução em três fases
distintas. Nesta primeira fase, já em curso, serão
executadas as infraestruturas e a nova rede viária do
loteamento. De seguida, serão desenvolvidos os projetos
específicos para ocupação dos novos lotes. Numa terceira
e última fase, prevê-se a construção do espaço comercial
designado Retail Park. O objetivo do projeto é requalificar
o conjunto urbano envolvente, surgindo como uma mais-valia para o desenvolvimento da zona.
Em termos de infraestruturas viárias, está prevista
a execução de três novos arruamentos no interior do
loteamento e a reabilitação integral dos arruamentos da
envolvente, com inclusão de três novas rotundas. Como
infraestruturas no subsolo, serão executadas novas redes
de drenagem de águas pluviais e residuais, nova rede de
abastecimento de água e incêndios, telecomunicações,
infraestruturas de eletricidade (MT, BT e IP) e de gás. Será
instalada ainda, a contentorização enterrada para RSU.

Todos os arruamentos - novos e existentes - receberão
uma nova estrutura de pavimento, constituída por 20 cm
de sub-base em ABGE, 20 cm de base em ABGE, 6 cm de
mistura betuminosa “binder” AC. Será também executada
a sinalização vertical, horizontal e direcional.

Uma condicionante ao desenvolvimento dos
trabalhos, que impactou fortemente o prazo da
empreitada, foi o aparecimento constante de
estrato rochoso a cotas muito superficiais, que tem
obrigado a manter em obra, giratórias a operar
exclusivamente com martelo durante períodos
de tempo muito prolongados. Por outro lado, há
uma parte significativa da empreitada que decorre
sobre os arruamentos existentes. Estes trabalhos
são precedidos de autorização por parte da CM de
Cascais para as Intervenções na Via Pública (IVP’s),
cujo processo ainda se encontra em tramitação.

Os trabalhos tiveram o seu início em Março de 2021.
Previu-se um prazo contratual de 8 meses, para realizar
trabalhos no valor de 2,1 M€.

Os trabalhos decorrem atualmente a um bom
ritmo, nomeadamente, nos novos arruamentos
interiores do loteamento.

Serão criados três espaços verdes, designadamente, uma
área dedicada aos caninos “Dog Park”, uma segunda área
“Parque Verde” e uma terceira área dentro da própria
urbanização, ao longo dos novos arruamentos.

| CONSTRUÇÃO DAS NOVAS
INSTALAÇÕES DOS LABORATÓRIOS
ELÉCTRICOS DA LABELEC PARA
O CLIENTE_ EDP – ENERGIAS DE
PORTUGAL, S.A.
A obra tem como finalidade a construção do laboratório
de alta tensão da Labelec, situado no Complexo EDP
Sacavém, para a EDP – Energias de Portugal, S.A.
O edifício industrial é formado por dois núcleos
autónomos, designados por Edifício Principal e Anexos. O
Edifício Principal divide-se em 2 naves - Nascente e Poente
-, com pé direito de 20m e 8m, respetivamente. Estas dão
espaço ao Laboratório AT e Arrumos a Nascente. A nave
Poente, com 8m de pé direito, constitui-se em dois pisos,
albergando funções Técnicas, Sociais e Administrativas.
O volume de anexos desempenha as funções técnicas
de apoio aos Laboratórios, de Posto de Transformação e
Seccionamento, Grupo Gerador, Sala de Preparação da
Poluição Salina e Sala de Preparação de Chuva.

Está prevista a execução de fundações indiretas em estacas de diâmetro
600mm no edifício principal e ensoleiramento geral na portaria.
As coberturas e fachadas das naves nascente e poente, serão executadas em
estrutura metálica, com revestimento metálico.
Ao nível dos arranjos exteriores, está prevista a pavimentação das áreas de
circulação automóvel exteriores em betão betuminoso e microcubo de basalto
na área de circulação pedonal.

NOTÍCIAS
| A GABRIEL COUTO NA 4ª POSIÇÃO ENTRE
342 EMPRESAS DA CAE 421- CONSTRUÇÃO
DE ESTRADAS, PONTES, TÚNEIS, PISTAS
DE AEROPORTOS E VIAS FÉRREAS.
Evidência que a empresa reforçou a sua
resiliência. Este resultado deriva principalmente
das suas estratégias de crescimento assentes,
por um lado, na diversificação de mercados, em
particular em África e América Central,
e por outro lado, na melhoria de competências
na Construção Civil e nas Infraestruturas,
o que permitiu uma melhoria na classificação
do ranking das empresas em Portugal passando
da posição 339º em 2016 para a 268º em 2020,
bem como, na classificação dos rankings
sectoriais e regionais.

| A GABRIEL COUTO CONCLUIU NO PASSADO MÊS
DE OUTUBRO O RETAIL PARK + LOTEAMENTO —
URBANIZAÇÃO, EM BARCELOS PARA O CLIENTE
PVROYAL SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA.
O empreendimento comercial foi construído numa parcela de terreno destacada do
prédio original, com uma área de cerca 20.000m2. Está contemplada a edificação de
dois edifícios, um destinado a restauração e bebidas e outro destinado a comércio
e serviços, subdividido e compartimentado para a materialização de três principais
superfícies comerciais.
Foi criada uma área de circulação com parques de estacionamento em pavimento
flexível, plantações de árvores, arbustos e sementeiras precedidos da colocação de
terras vegetais e um sistema de rega. Foi ainda colocada sinalização vertical, marcações
rodoviárias e alguns equipamentos urbanos.
Na envolvente a este complexo comercial e de serviços foi realizada uma zona de
loteamento e urbanização, com um conjunto de quatro arruamentos, com lugares
de estacionamento no seu desenvolvimento, para a futura edificação de habitação
coletiva e serviços.

| AS OBRAS DE RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
TAXIWAY, VIA DE ACESSO DAS AERONAVES À PISTA,
DO AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO FORAM
CONCLUÍDAS NO FINAL DE OUTUBRO.
A obra executada pela Gabriel Couto acrescentou 1300 metros à via de circulação que
liga a pista e a placa de estacionamento e inclui um desvio que permitirá uma melhor
sequência de descolagens e uma saída rápida da pista. As obras reabilitaram 600
metros do Taxiway e foram instaladas novas sinalizações operacionais.
A extensão do Taxyway vai melhorar a eficiência e a capacidade do aeroporto do Porto
e reforçar a sua importância na região e no país como catalisador do desenvolvimento
económico.
O investimento permitirá aproveitar ao máximo, e nas melhores condições, a esperada
retoma do tráfego aéreo. Com esta melhoria, o aeroporto do Porto irá consolidar a sua
posição como o principal aeroporto do noroeste da Península Ibérica, permanecendo
uma referência em termos de conectividade e qualidade de serviço.
Nas obras, que começaram em 2019, foram investidos 31 milhões de euros.

| ESTÁ CONCLUÍDA A ETAR DE
TERRAS DE BOURO (MUNICÍPIO
DE TERRAS DO BOURO)
A obra foi adjudicada pelas Águas do Norte em consórcio
com a Moinhos Ambiente, com o objetivo de tratar as
águas residuais do concelho de Terras de Bouro. O projeto
desenvolve-se junto ao rio Homem e é composto por
edifício de apoio, edifício de desidratação de lamas, tanque
de homogeneização, tanque de lamas e outros órgãos de
menor dimensão.

| A GABRIEL COUTO CRIOU NO PRESENTE ANO
DE 2021 UM DEPARTAMENTO INTERNO DE BIM
E PRÉ-CONSTRUÇÃO

A indústria da arquitetura, engenharia e construção (AEC), está perante desafios à sua
forma de trabalhar, fruto dos avanços tecnológicos (digitalização), desafios institucionais
e de práticas que se pretendem mais sustentáveis. Além disso, a melhoria da
produtividade é uma prioridade num sector tão competitivo e que sofre da escassez de
recursos (particularmente mão-de-obra).
Embora seja tradicionalmente uma indústria avessa à mudança, está-se,
progressivamente, a adotar soluções modernas e de automatização dos processos.
É nesta realidade que se insere o BIM, acrónimo inglês para Building Information
Modeling. Mas o que é o BIM?
“O BIM é uma metodologia de partilha, de informação e de colaboração entre todos os
intervenientes e durante todas as fases do ciclo de vida de uma construção, que se apoia
num modelo digital, acessível por software, o qual permite a manipulação virtual dessa
mesma construção.”

“Se uma imagem vale mais do que mil palavras,
um modelo vale mais do que mil imagens.”
(Edward McCracken)

Fonte: Curso BIM, ed. 12
(https://www.cursobim.com)

Ou seja, o BIM não é um software. É sim, um método de trabalho colaborativo
que surge como resposta aos desafios que se apresentam à indústria da AEC.
Alguns destes desafios são institucionais. Diversas associações profissionais,
de construtores e órgãos públicos já preconizam que o Código dos Contratos
Públicos (CCP) venha a incorporar progressivamente a obrigatoriedade do
desenvolvimento de modelos BIM em todas as obras públicas.
Ciente do seu papel histórico, de referência e de prestígio na área da
construção civil e obras públicas e da sua missão de “assegurar uma correta
resposta às exigências dos clientes de uma forma sustentada, com qualidade
e rigor, a GABRIEL COUTO criou no presente ano de 2021 um departamento
interno de BIM e Pré-construção, composto já por 4 colaboradores e com
prestações externas de alguns parceiros. Este departamento permite-nos
deter já qualificações internas diferenciadoras na melhoria do serviço que
apresentamos aos nossos clientes.
Entre os serviços que se pretende prestar e os que têm já apoiado
as empreitadas e o Departamento Comercial, destacam-se:
- Pré-construção virtual
- Modelação 3D de projetos do cliente (2D)
- Relatório de Coordenação e Deteção de Colisões
- Planeamento e sequência de construção (BIM 4D)
- Extração e confirmação de quantidades (BIM 5D)
- Desenvolvimento de desenhos de preparação
- Atualização de modelos para produção de telas finais
- Modelo “as built” para Gestão de ativos
Como uma imagem vale mais que mil palavras, aqui vão alguns exemplos dos
serviços que têm vindo a ser prestados.

Reformulação do Nó de Ermesinde e Praças da
Portagem, no sublanço Águas Santas/
Ermesinde da A4 — Auto-Estrada Porto/
Amarante
Cliente: BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A

Novas Instalações dos Laboratórios Elétricos
da Labelec
Cliente: EDP Real Estate Global Solutions
Imobiliária e Gestão de Participações, S.A.

Reabilitação Urbana da Zona de Alvenarias
do Bairro da Boavista, Fase 3 — 50 Fogos
Cliente: Câmara Municipal de Lisboa

INTERNACIONAL
| A GABRIEL COUTO NO GANA — CONCEÇÃO E
RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA TARKWA-AGONA-NKWANTA (66 KM)

Foi iniciada em Setembro de 2021 a primeira
empreitada da Gabriel Couto num dos países de África
com economia mais pujante - o Gana, antiga Costa
do Ouro, conhecido dos portugueses desde a época
dos Descobrimentos, especialmente pelas minas de
ouro e onde, sob as ordens do Infante D. Henrique, foi
instalada a feitoria do Forte da Mina.
Este empreitada será realizada em consórcio com uma
empresa local, totalizando 145M€.
A obra a executar pela Gabriel Couto, corresponde a uma
reabilitação rodoviária de uma estrada em betuminoso,
com 66 km de extensão. É uma obra em regime de

conceção/construção, sendo o contrato regulado pelo
FIDIC Yellow Book. o nome da empreitada é “Design
and execution the Reconstruction of the Tarkwa-AgonaNkwanta Road Infrastructure Project (66 km)”.
Esta estrada tem uma enorme importância estratégica
e económica para o Gana. Parte dos 66Km pertencem a
um corredor que liga alguns países da Costa Atlântica de
África; além do Gana, a Costa do Marfim, o Togo, o Benim,
a Nigéria e mais sete países. Junto a Tarkwa existem
minas de ouro e bauxite, bem como extração de borracha,
sendo a estrada usada para fazer chegar estes produtos
ao porto de Takoradi e a outras partes do país .

O prazo contratual da obra é de 36 meses, incluindo já a execução do projeto, em
que as principais quantidades de trabalho são:
— Tout Venant em bases 0,2m - 850 000 m2
— Binder 0,08m - 900 000m2
— Desgaste 0,05m - 565 000 m2
— Reciclagem pavimento existente 0,2m - 850 000 m2
— Betão em drenagens - 19 000 m3
Estão ainda previstos trabalhos de iluminação, sinalização, guardas de segurança
e passeios.
Os principais condicionantes técnicos que se colocam nesta empreitada são
o enorme volume de tráfego e o facto da zona ser extremamente chuvosa.
Nesta altura está já realizado todo o levantamento topográfico. Até ao final do ano
serão concluídos todos os trabalhos de desmatação e decapagem e o levantamento
do estado dos órgãos de drenagem.
O Estaleiro está em fase de conclusão e estão já mobilizados cerca de 100 colaboradores,
dos quais 20 expatriados.

| ZAMBIA — PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO
E CONSTRUÇÃO DO ESQUEMA DE IRRIGAÇÃO NORTE DE MUSAKASHI

A Gabriel Couto está a construir o sistema de irrigação
em Musakashi Norte, localizada no Distrito de Mufulira
na Zâmbia, obra que lhe foi adjudicada no passado mês
de Fevereiro, pelo Ministério da Agricultura da República
da Zâmbia.
Este projeto insere-se no Projeto de Apoio ao
Desenvolvimento de Irrigação, que promove o
desenvolvimento da Agricultura com a criação
de blocos de cultivo e de condições de acesso
a abastecimento de água do rio Kafwe.

O contrato engloba a realização de trabalhos de
construção civil, nomeadamente na construção de duas
estações de bombagem, uma das quais com captação
diretamente do rio Kafwe, uma rede de irrigação
com aproximadamente 12,5 kms de extensão e uma
rede de estradas rurais com aproximadamente
35 kms de extensão, incluindo drenagens longitudinais
e transversais. Está ainda incluído a desmatação
e nivelamento de 270 ha de área cultivável.

| ESTÁ CONCLUÍDA A OBRA DO POSTO
FRONTEIRIÇO DE AMATILLO, EM EL SALVADOR

Após a realização dos últimos testes do Sistema de Controlo de Gestão, ao
equipamento tecnológico para o controlo da fronteira de Amatillo e conclusão
da formação dos seus técnicos, entrará em funcionamento o posto fronteiriço
de Amatillo.
Com um investimento de 16 milhões de dólares, o governo de El Salvador
equipou o seu principal posto fronteiriço, por onde circulam 48% das
exportações do país, com edifícios operacionais, o mais moderno Sistema de
Controlo de Gestão e equipamentos tecnológicos de última geração, o que torna
esta infraestrutura na mais bem equipada da região.
No passado dia 10 de dezembro, a obra foi visitada por quatro ministros
do Governo de El Salvador, cujos ministérios, partilharão a operação desta
infraestrutura e que assim confirmaram a conclusão dos trabalhos.

Este projeto, foi adjudicado pela Entidad del Milenio - EDM (antes FOMII)
à Construções Gabriel Couto, em regime de conceção / construção e constou
da edificação de um edifício administrativo com três pisos, dois dormitórios
também com três pisos, duas linhas de dez cabines de controlo, um edifício
para a segurança, uma cafetaria, um edifício para a fumigação e uma
subestação, num total de 5.584 m2 de construção. Para além destes trabalhos,
foram ainda executadas obras de iluminação (fotovoltaica) da urbanização
e ajardinamento. Como antes referido, o contrato contou também com
o projeto e desenvolvimento do Sistema de Controlo de Gestão e fornecimento
e instalação dos equipamentos tecnológicos, sistema anti-intrusão, sistema
inteligente BMS que controla e monitoriza todas as edificações, sistema de
deteção de incêndios e câmaras de vídeovigilância.

REABILITAÇÃO
| A CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO DA RENOVADA ESCOLA EB 2,3 D. DINIS,
EM QUARTEIRA. DECORREU NO DIA 17 DE DEZEMBRO

A Escola foi totalmente reconstruída pela Gabriel Couto e já se
encontra em funcionamento, com os novos edifícios, desde o início
deste ano letivo.
O projeto com a assinatura do arquiteto Pedro Mendonça, do atelier
de arquitetura “beAbstract, teve por objeto a demolição integral de
todos os edifícios escolares existentes, substituindo-os por uma nova
estrutura unificada e adaptada aos critérios funcionais e de conforto
contemporâneos. A nova edificação tem capacidade de
24 salas de aula e 9 salas específicas.

| A GABRIEL COUTO CONCLUIU
NO PASSADO MÊS DE OUTUBRO
REMODELAÇÃO DO HOTEL SANA
EXECUTIVE, EM LISBOA.
A obra consistiu na demolição do edifício existente,
construído em 1921, que se encontrava totalmente
devoluto e muito degradado.
Os principais trabalhos foram a contenção da fachada,
escavação e contenção periférica, execução de
fundações, estrutura e redes enterradas.
A presente obra tem como objetivo a construção de um
edifício para albergar o hotel, com 6 pisos acima do solo,
onde irão ficar 40 quartos novos, distribuídos por 5 pisos.

| ESTÁ CONCLUÍDA A
REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS
DOIS EDIFÍCIOS, UM NA RUA JOÃO
DAS REGRAS E OUTRO NA RUA
DO PARAÍSO, NO PORTO, PARA O
CLIENTE TAGA URBANIC
Foram reabilitados e ampliados os edifícios existentes
para a construção de habitações compostas por tipologia
T0 e T1, num total de 46 apartamentos, na Rua João
das Regras e por tipologia T1, T2 e T3, num total de
18 apartamentos, na Rua do Paraíso.
Localizam-se perto do centro da cidade, com ótimos
acessos de transportes públicos, um junto à famosa
estação da Trindade e centro da cidade (Baixa) e o outro
a escassos metros da estação de metro Faria Guimarães.

PESSOAS
| TESTEMUNHO DIREÇÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE OBRAS
Chamo-me Ricardo Poças e sou um colaborador da Gabriel
Couto desde setembro 2004.

de concursos internacionais estavam perfeitamente
sistematizados e a presença internacional consolidada.

As minhas funções iniciaram-se como Responsável de
Planeamento e Controlo de Custos das empreitadas da
empresa. Fiz parte da equipa que implementou o SAP em
2007, o que em termos organizacionais permitiu à empresa
estabilizar num sistema de controlo e numa forma de
trabalhar unificada, que ainda hoje lhe permite entrar
num novo país sem sobressaltos em termos de
informação de gestão.

Desde então continuo a exercer funções de Direção de
Planeamento e Controlo de Obras, com reporte direto
à Administração da empresa. Mais recentemente
(2021), aceitei o desafio de implementar e coordenar
a área de Pré-construção da empresa, onde se insere
o Departamento BIM e as suas inovadoras metodologias.

Em 2011 fui convidado a colaborar como Coordenador
dos Concursos Internacionais, numa altura em que a
aposta nos mercados internacionais se tornou mais
forte. Abracei este desafio em acumulação de funções
até 2017, deixando-o numa altura em que os processos

Ao longo destes anos cresci como profissional e
pessoa, colaborando e aprendendo com muitos colegas.
Orgulho-me em fazer parte desta empresa e assistir
ao seu crescimento sustentado e permanente evolução,
sempre na busca de garantir um excelente serviço aos
seus clientes.

SUSTENTABILIDADE
Em 2021 a GABRIEL COUTO reforçou o seu compromisso
com o objetivo de crescimento sustentável através da
implementação, na sua Sede em Requião, de uma unidade
de produção de autoconsumo (UPA) de energia elétrica
com potência instalada de 75kW.
Esta unidade de painéis fotovoltaicos iniciou a sua
produção em Abril, tendo produzido até ao final de
Novembro cerca de 79MWh, o que permitiu, por um lado,
a redução do custo com o consumo de energia elétrica
(p.e. a poupança em Junho foi cerca de 50% face a igual
período de 2020), e por outro lado, a obtenção
de relevantes benefícios ambientais.
O foco na sustentabilidade vai mais além da mera
redução do custo com a energia elétrica, há também uma
preocupação com a redução do seu consumo. Para isso,
foram implementadas alterações no edifício da Sede
da empresa, nomeadamente quanto à melhoria do seu
isolamento térmico, o que contribuiu para uma redução
do consumo de energia elétrica.
No que respeita ao objetivo de redução do consumo de
combustíveis fósseis, a GABRIEL COUTO manteve em
2021 a sua política de aquisição de viaturas elétricas,
aumentando para 6 o número dessas viaturas.
A GABRIEL COUTO já iniciou a descarbonização da sua
atividade, e você?

ADJUDICAÇÕES — quarto trimestre
OBRAS ADJUDICADAS
Edificação do Edifício Hotel Garantia em Famalicão
Local

Vila Nova de Famalicão

Cliente

Promoções Turísticas e
Hoteleiras Garantia, S.A.

Valor

4.000.000 €

Prazo

24 meses

Reconversão da Antiga Fábrica da Cegonheira
para Instalação do Complexo Escolar da Artave
(Escola Profissional Artística do Vale do Ave)
e do CCM (Centro de Cultura Musical)
Local

Vila Nova de Famalicão

Cliente

ARTAVE - Escola Profissional
Artistica do Vale do Ave

Valor

3.100.000 €

Prazo

9 meses

Reabilitação Urbana da Zona de Alvenarias
do Bairro da Boavista, Fase 3 - 50 Fogos
Local

Lisboa

Cliente

Município de Lisboa

Valor

6.189.000,07 €

Prazo

680 dias

OBRAS ADJUDICADAS
EN14 - Maia (Nó do Jumbo) / Interface
Rodoferroviário da Trofa - 2ª Fase
Local

Porto

Cliente

Infraestruturas de Portugal, S.A.

Valor

31.970.000,00 €

Prazo

660 dias

Construção de um imóvel sito na Praça José Fontana,
36-39 (1050-129 Lisboa) e na Rua Sousa Martins,
24-28 (1050-219 Lisboa), e reabilitação do imóvel
sito na Rua Sousa Martins, 22 (1050-219 Lisboa)
Local

Lisboa

Cliente

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Valor

6.950.819,82 €

Prazo

23 meses

