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EDITORIAL
Entramos no ano de 2019 com fundadas expectativas
de que este seja o melhor ano da última década, não
apenas em volume de negócios, mas também a nível
da rentabilidade. A atividade em Portugal estará ainda
muito ligada ao sector privado, na construção residencial,
hoteleira e industrial. A área das infraestruturas começará
a ganhar mais protagonismo através de novos projetos
aeroportuários, bem como na construção de plataformas
logísticas, nomeadamente a conclusão da plataforma
logística do Carregado, recentemente adjudicada, e na
construção de urbanizações turísticas no Algarve.
A empresa apresentou-se, no segundo semestre de 2018,
a vários concursos importantes na área das infraestruturas
ferroviárias, esperando ser bem-sucedida num deles. No
início de 2019 foi adjudicada à Gabriel Couto a construção
de uma residência universitária no Porto, que será a maior
do pais, com uma capacidade de 450 quartos, com valor de
cerca de 15 milhões de euros.
Na parte internacional salienta-se o bom desenvolvimento
dos projetos nas Honduras, cuja conclusão se prevê para
o final do mês de Maio de 2019. Em Moçambique iniciou-se
o projeto da construção do novo aeroporto para a petrolífera
americana Anadarko, com um volume de negócios de
cerca de 47 milhões de dólares. Já no início de 2019 foi
adjudicada a primeira obra na Nicarágua, a construção de
Infraestruturas Hidráulicas nas cidades de Santo Tomas
y Acoyapa. A empresa está selecionada para um conjunto
de obras em El Salvador cujas entregas de propostas
serão no próximo mês de Março.
No conjunto prevê-se um volume de negócios para o ano
de 2019 de 120 milhões de euros, sendo cerca de 55% na
parte internacional.
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É OBRA...

Bairro da Cruz Vermelha

CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DO BAIRRO DA CRUZ VERMELHA
A GABRIEL COUTO está a reabilitar e a construir o Bairro
da Cruz Vermelha, tendo esta empreitada sido adjudicada
pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), pelo valor total de
11.572.020,00 €, com um prazo global contratado de 600
dias de calendário

– a fim de assegurar os consumos energéticos de forma
sustentada, com sistemas ecológicos compatíveis com
os hábitos dos moradores e em simultâneo reduzir
os encargos de manutenção ao longo do tempo –
são uma das grandes apostas deste projeto.

O Bairro está localizado na freguesia de Santa Clara,
Malha 23.2 do PUAL (Plano de Urbanização do Alto Lumiar),
e surge na sequência da construção de inúmeros projetos
de renovação e regeneração urbanas promovidos por parte
da CML, para uma melhoria significativa das condições
da habitação e do espaço público, e consequentemente
da qualidade de vida dos seus habitantes.

Esta é a terceira intervenção do género por parte da
Gabriel Couto em Lisboa, surgindo na sequência do projeto
da Reabilitação do Bairro da Boavista – Fase 1 e mais
recentemente da Reabilitação do Bairro Padre Cruz, pelo
que no final destas três empreitadas, a contribuição será
de 232 novos fogos habitacionais construídos, totalizando
uma área de construção superior a 22.500 m2, para este
plano de regeneração urbana levado a cabo pela CML

Da autoria do Gabinete “ORANGE - Arquitetura e Gestão
de Projeto”, este projeto de requalificação e regeneração
urbanas contempla, nesta fase, a construção de um
novo empreendimento de habitação social constituído
por 130 novos fogos e mais de 150 novos lugares
de estacionamento. A eficiência energética e a
sustentabilidade a longo prazo destas novas habitações

Possuidora de um vasto conhecimento e grande
experiência nas áreas da reabilitação e requalificação
urbanas, a GABRIEL COUTO vê com esta empreitada,
o seu portfólio de obras reforçado nesta área de
intervenção, que se tem revelado tão importante
para a reativação do sector da construção.
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É OBRA...

Pine Village Resort

A GABRIEL COUTO FOI SELECIONADA PARA ARRANCAR COM O FUTURO
COMPLEXO TURÍSTICO “PINE VILLAGE RESORT”
Reforçando assim a sua posição como empresa
construtora de referência no Algarve.

constituída pelas vias de circulação rodoviária,
passeios, ciclovia e zonas de lazer e paisagismo.

O projeto Pine Village Resort, situado no concelho
de Albufeira, é o novo projeto que a Gabriel
Couto iniciou no passado mês de Outubro.

Seguir-se-á a construção de um conjunto de “Villas”
e de um “Wellness Hotel & Resort”, incluindo uma
clínica de bem-estar e outras instalações de apoio. Está
também prevista a construção de um Aparthotel com
124 apartamentos, assim como um conjunto de outros
apartamentos turísticos de diferentes tipologias. Este
novo complexo turístico terá também um conjunto de
equipamentos e infraestruturas destinadas à prática de
desporto e atividades de lazer, nomeadamente um centro
de equitação, campos de futebol e vários campos de ténis.

A empreitada adjudicada pela Quinta do Escarpão
– Golfe e Animação, Actividades Turísticas, S.A,
consiste na demolição de edificações abandonadas e
na requalificação das infraestruturas de um anterior
empreendimento turístico construído há mais de 20 anos,
e tem uma área de intervenção aproximada de 30ha.
O novo empreendimento situa-se num vale de 320.000
metros quadrados, muito perto dos centros de Albufeira,
de Vilamoura e das principais praias do concelho. O
empreendimento terá cerca de 50 mil metros quadrados de
construção, com um total de 352 habitações, 1322 camas,
distribuídas entre 83 Villas V3, 28 T0, 98 T1 e 143 T2.
O contrato prevê a execução das redes de drenagem
de águas pluviais e residuais, rede de abastecimento
de água, rede de telecomunicações, rede de gás,
instalações elétricas de média e baixa tensão e
iluminação pública, bem como toda a rede viária

Está também prevista a implantação de uma área
comercial de apoio a todo o empreendimento, com
a construção de um edifício com dois pisos e cerca
de 1.617 m2 de área construída acima do solo,
composto por zonas comerciais e de restauração.
Com o êxito alcançado na construção de diversas
unidades hoteleiras nestes últimos anos, esta adjudicação
é um motivo de orgulho e demonstra a confiança que
os investidores têm vindo a depositar na competência
técnica e na qualidade do trabalho desenvolvido pela
Gabriel Couto.
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É OBRA...

Projeto de Substituição da Conduta de Adução de Betão

APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE OVADAS SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA
DE ADUÇÃO DE BETÃO
A Gabriel Couto concluiu com sucesso o
Projeto de Substituição da Conduta de Adução
de Betão, em Ovadas – Resende.

Rio Douro, a 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 obra teve 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
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É OBRA...
GRUPO WURLLITZER/ TOREL BOUTIQUES VOLTA A CONFIAR
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO À GABRIEL COUTO
A GABRIEL COUTO foi mais uma vez a empresa
eleita pela parceria Grupo Wurllitzer/ Torel Boutiques
para executar a remodelação de um edifício
destinado a habitação multifamiliar, composto por
7 apartamentos na Rua Câmara Pestana em Lisboa.
O novo edifício implanta-se entre dois, já existentes,
pertencentes ao mesmo dono de obra: o edifício Torel
Palace Hotel e um palácio para reabilitar a posteriori.
Com assinatura do Gabinete de Arquitetura Frederico
Valsassina Arquitetos, o empreendimento será
constituído por cinco frações T2 e duas T1, com uma
área de implantação de cerca de 220m2 e área bruta de
construção de cerca de 1100m2, sendo acrescentado por
um logradouro no tardoz com 170m2. Do ponto de vista
formal, o edifício vai de encontro à linguagem pombalina
que prevalece no tecido urbano onde está inserido. As
fachadas existentes, as quais foram alvo de reabilitação
denunciam uma evidente linguagem pombalina, a
partir de grandes janelas e do aproveitamento das
águas furtadas, através da instalação de mansardas.
A estrutura do edifício é em betão armado e cobertura
em estrutura metálica com MDF, para suporte do sistema
de impermeabilização. Além dos quatro pisos destinados
a habitação, o edifício contempla ainda uma zona
enterrada, em toda a área da implantação, para instalação
de um sistema de estacionamento completamente
automatizado e com capacidade para nove veículos,
em que as viaturas são deixadas no piso 0 e a seguir
colocadas pelo sistema nos pisos inferiores. Estando
os lugares de estacionamento otimizados para
Apartamentos na Rua Câmara Pestana em Lisboa
a área, foi determinante a exata implantação de paredes
e lajes de betão, tendo de ser cumpridas todas as medidas
do sistema, o que implicou que toda a construção das
paredes e lajes decorresse com a máxima precisão.
O investimento, de resto, tem um horizonte mais
alargado, ao abranger ainda a reabilitação integral
Relativamente à execução da obra, a sua localização,
do Palácio do Torel e a ampliação de um piso ao edifício
em pleno centro de Lisboa, em rua muito estreita, de
Hotel Torel, projeto que será gerido pela conceituada
sentido único e com estacionamento automóvel, acarretou JLL e que pretende melhorar ainda mais a oferta
e exigiu um especial cuidado na gestão do acesso e do
destas unidades hoteleiras no mercado O Torel Palace
transporte dos materiais. A escavação para construção
é constituído por dois palacetes do início do século
da cave constituiu o maior desafio. Implantada num
XX e detém uma localização privilegiada, na Colina de
lote de 200m2 foi efetuada uma escavação com 10
Santana, no coração de Lisboa, com deslumbrantes
m de profundidade, relativamente à cota de soleira,
vistas sobre o centro da cidade e o Rio Tejo.
para acomodar os três pisos de estacionamento. A
construção das paredes de suporte do edifício foi efetuada A relação entre a Gabriel Couto e o grupo que detém o
com recurso a paredes tipo Berlim e escoramento
Torel Boutiques, consolidou-se com a edificação recente
com perfis metálicos, conseguindo-se que o edifício
do Hotel Torel Avantgarde, no Porto e que arrecadou
contíguo, de 4 pisos, não tenha sofrido qualquer dano.
um prémio World Luxury Hotel Awards. O convite
demonstra uma vez mais a confiança no trabalho que
Pelas suas características específicas e localização
a Gabriel Couto tem desenvolvido nos mais diversos
estratégica, este novo empreendimento habitacional é
sectores. nomeadamente o projeto «Off Liberdade»,
um duplo convite ao mercado nacional e internacional.
em Lisboa e o Condomínio de Gondarém, no Porto.
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É OBRA...

Vieira de Castro

GABRIEL COUTO AMPLIA INSTALAÇÕES DA VIEIRA DE CASTRO
A empresa Vieira de Castro escolheu novamente a Gabriel
Couto para a ampliação do Armazém de Produto Acabado
e Cais de Carga, um projeto que foi adjudicado no passado
mês de maio 2018.

a construção de 10 novos cais de carga/descarga,
com portões seccionados e plataforma móvel e
respetivos foles de encosto e guias de pavimento.
Trata-se da extensão do pavilhão existente, na zona
de expedição do produto acabado, em cerca de 1.200
m2, com o mesmo princípio e soluções construtivas.

Este é mais um desafio que demonstra uma total
confiança na Gabriel Couto, já que é o segundo projeto
de ampliação nos últimos anos. O armazém a ampliar
vai ter uma estrutura em pórtico (pilares e vigas) em
betão pré-fabricado, fachadas em painel arquitetónico
em betão pré-fabricado, com a empena de fecho do topo,
sobre o armazém existente, em estrutura metálica. A
nova nave industrial terá um comprimento máximo de
85m e uma largura total de 36m, possuindo uma cércea
de 16m, e totalizando uma área total de 3.005m2.

Está ainda prevista a intervenção ao nível da envolvente
exterior, com a construção de diversos novos lugares
de estacionamento de veículos ligeiros e pesados,
assim como a intervenção ao nível dos arruamentos
e passeios adjacentes aos novos edifícios. O êxito
obtido com as recentes construções de diversas
unidades fabris, de Norte a Sul do País, é um motivo
de orgulho e sinal de confiança que as empresas
nacionais e grupos multinacionais têm vindo a
depositar na competência técnica evidenciada na
construção de grandes projetos industriais.

Faz ainda parte da empreitada a ampliação do pavilhão
de expedição do produto acabado, estando prevista

8

INTERNACIONAL - ANGOLA

Província de Lunda Norte

A GABRIEL COUTO ANGOLA MARCA
PRESENÇA NAS PROVÍNCIAS DE LUANDA
E LUNDA NORTE
Em Luanda, Sangano com os trabalhos de Infraestruturas
de Regularização da linha de água e proteção de
cabos Submarinos e Regularização de Taludes
Na Província da Lunda Norte, Estrada Nacional 225, com
todos os trabalhos de Movimento de Terras no troço de
26 km – Catata - Lóvua, nomeadamente decapagem, escavação, aterro, sub-leito e sub-base em solos selecionados.
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INTERNACIONAL - NICARÁGUA

Momento da entrega da proposta pelo Engº Oscar Rivera, da Direcção Comercial da Gabriel Couto Honduras.

O CAMINHO FAZ-SE CAMINHANDO - UM NOVO NEGÓCIO E UM NOVO PAÍS!
A Gabriel Couto, segue o seu caminho de conquista de
negócios na América Central. Depois de ter iniciado em
2017 a sua atividade nas Honduras, que representou o
primeiro passo para a entrada no mercado da América
Central, avança agora determinada para a Nicarágua.

A obra iniciou-se em 30 de janeiro do corrente ano
e conta com um prazo de 12 meses, para a construção
da ampliação da rede de condutas de abastecimento
de água e saneamento das cidades de Santo Tomás
e Acoyapa, incluindo ainda a construção do edifício do
sistema elevatório para água potável de Santo Tomás,
com instalação de três grupos de eletrobombas,
bem como a reabilitação das ETAR’s de Santo
Tomás e Acoyapa, representando no seu conjunto
um volume de negócios de 5 Milhões de Usd.

Foi assinado em 19 de dezembro de 2018, com a
ENACAL, um contrato para a construção da obra
“Ampliacion de los Sistemas de Água Potable y
Alcantarillado Sanitario de las Ciuadades de Santo
Tomas y Acoyapa”. Com a assinatura deste contrato,
cumprem-se dois objetivos definidos para 2018: a
conquista de uma nova obra e o início da atividade
num novo país do Mercado da América Central.

As cidades de Acoyapa e Santo Tomás, localizamse, respetivamente, a 177 e 184 Km’s da capital
Manágua e numa orientação W-E, com 6 horas
de diferença de fuso horário para Portugal.

A ENACAL, Empresa Nicaraguense de Acueductos
y Alcantarillados Sanitarios, tem um plano de
investimentos tal, para os próximos anos, que
a torna um cliente alvo para a Gabriel Couto.

Estamos certos que o desenvolvimento e concretização
desta obra será mais um contributo importante
para os objetivos estratégicos da Gabriel Couto.
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NOTÍCIAS

ANA CONFIA À GABRIEL COUTO EMPREITADA NO AEROPORTO SÁ CARNEIRO
O Aeroporto Francisco Sá Carneiro iniciou substanciais
melhoramentos no que concerne à ampliação do caminho
de circulação taxyway e sinalização luminosa, para que
o tráfego decorra com maior celeridade e segurança,
com um aumento significativo no número de descolagens
e aterragens por hora. Assim, a ANA – AEROPORTOS
DE PORTUGAL, S.A. investe, nesta fase de empreitada
cerca de 15 milhões de euros e escolheu a Gabriel Couto,
que terá 547 dias de calendário para a concretizar.
O objetivo da ANA no Aeroporto Francisco Sá Carneiro
é ampliar o atual caminho de circulação até aos 2.565
metros, incluindo a construção de um “bypass” e de uma
saída rápida de pista. Esta obra terá implicações não só
nas infraestruturas operacionais do aeroporto, bem como
nas infraestruturas no exterior do Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, nomeadamente no restabelecimento da Rua da
Fábrica com um novo traçado, incluindo o prolongamento
do túnel, e iluminação existente sob a pista do Aeroporto.
A ampliação do caminho de circulação será constituída
por pavimento flexível resistente com 23 m de largura
e bermas em pavimento aligeirado com 10,5 m de largura
e será construído um “bypass” à pista. As faixas

de rodagem serão alargadas nas curvas, de
forma a salvaguardar as margens (e respetivos
incrementos) necessárias para inscrição do trem
do avião crítico da circulação no solo, enquanto
a saída rápida será dotada de sinalização diurna,
luminosa e vertical e de comando e controlo.
A construção da ampliação do caminho de circulação
obrigará a um novo traçado para o caminho periférico,
bem como a uma reformulação do sistema de drenagem
existente. O caminho periférico será constituído por
pavimento flexível com 7 m de largura de faixa de
rodagem e com valetas de um metro de largura, enquanto
a saída rápida de pista será constituída por pavimento
flexível resistente com largura variável e berma, também
dotada com as mesmas características de sinalização.
Esta é mais uma empreitada que solidifica a imagem
da GABRIEL COUTO no sector de obras públicas e
privadas estruturantes, com padrões de qualidade
que justificam ter na carteira de clientes os principais
promotores de obras, que são dos mais exigentes na
observação do cumprimento dos prazos e da qualidade
dos trabalhos realizados

11

NOTÍCIAS

BENEFICIAÇÃO / REFORÇO DO PAVIMENTO E REABILITAÇÃO E REFORÇO DA
PH 006.1, DA CIRCULAR SUL DE BRAGA
Foi contratada pela BRISA Concessão Rodoviária,
SA à Gabriel Couto, no passado dia 13 de setembro
2018, a Empreitada para as obras de Beneficiação
/ Reforço do Pavimento e Reabilitação e Reforço
da PH 006.1, da Circular Sul de Braga.

Estamos na presença duma obra com alguma
complexidade e grau de dificuldade acrescido pelo facto
da infraestrutura se inserir num meio urbano, o que leva
a que seja realizada totalmente em período noturno,
de modo a reduzir ao mínimo a interferência com o
volume de tráfego. A presença de um vasto conjunto de
Nós, muito próximos uns dos outros, origina uma forte
descontinuidade na execução das pavimentações, pois
a secção corrente da plena via é sempre afetada pela
interferência dos seus ramos, das vias de aceleração
e/ou abrandamento, visto o dossier de exploração
contratualmente não autorizar o corte daqueles durante
a realização dos trabalhos, mesmo no período noturno.

Esta obra de beneficiação contempla uma intervenção
com a extensão total de 6.700m, dividida em dois troços, o
primeiro desde o Nó da A3 até ao Nó da EN14 e o segundo
com início na Rotunda da EN14 até ao final da concessão.
De um modo geral o projeto define uma melhoria
das características superficiais da camada de
desgaste em toda a extensão do pavimento
e a reposição de toda a sinalização horizontal.

Decorre destas circunstâncias a necessidade,
ao longo da construção, do recurso a uma
minuciosa, cuidada e rigorosa programação
do conjunto das atividades a desenvolver.

Os trabalhos de beneficiação contemplam assim
a adoção de onze soluções tipo com distintas estruturas
de pavimento a considerar nas diversas frentes de obra,
quer em secção corrente, ramos dos Nós, bem como nos
viadutos interessados. Importa referir que estes trabalhos
não implicam a alteração da atual cota do pavimento.

A fase de desenvolvimento do Plano de Segurança
e Saúde, PSS, neste tipo de obra, é manifestamente
um tema de elevada importância, documento chave
que sem a sua aprovação, não é viável avançar com
quaisquer das atividades que definem o contrato de
empreitada. A pormenorização espacial, o modo de
interação dos recursos que são afetos a cada uma das
atividades, as metodologias e os processos construtivos
são detalhados e explorados até ao ínfimo pormenor
para que antes da sua implementação no terreno, todas

Serão aplicadas neste projeto 40.000 toneladas de
misturas betuminosas, nomeadamente a AC4 reg,
AC14 bin, AC14 surf, AC20 bin, Sami, MBRD-RAR
e SMA11, do que decorre necessidade em obter,
no menor espaço de tempo possível, os agregados
necessários à execução e aplicação das misturas.
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as variáveis relacionadas com os inúmeros fatores de
risco, as condições de segurança dos trabalhadores
e a própria operacionalidade da rodovia sejam
claramente enquadradas e cabalmente identificadas.
O faseamento dos trabalhos obedece ao estipulado
no Dossier de Exploração, sempre de acordo com as
condições estabelecidas no Caderno de Encargos,
CE, existindo uma forte interação e dependência de
entidades externas à empreitada, tais como a ASCENDI,
Infraestruturas de Portugal, CM Braga, e outras,
cabendo à entidade executante a responsabilidade
da gestão em termos de comunicação e obtenção
de autorizações e licenças junto das mesmas
para viabilizar a realização dos trabalhos.
As quantidades de trabalho das principais atividades
caracterizam-se pela remoção através de microfresagem
e fresagem de 16.700 m3 de pavimentos betuminosos
existentes, aplicação de cerca 40.000 toneladas de
misturas betuminosas, remoção e recolocação de
guardas de segurança metálicas numa extensão total de
17.800 ml, 129 ml de juntas de dilatação não aparentes
e 914 ml de bandas de transição. As marcas rodoviárias
a executar têm uma extensão total de 58.300 ml.
Para além dos trabalhos rodoviários foram incluídos
nesta empreitada os respeitantes à reabilitação e reforço
da estrutura existente da Passagem Hidráulica, PH 006.1,
que permite o escoamento das linhas de água intersetadas
pela via no Nó de ligação entre a Circular Sul de Braga
e a AE A11. Trata-se duma estrutura tipo ARMCO, em aço

corrugado, com uma secção tubular circular de diâmetro
interior de 3.05/3.20m e com 146 m de comprimento.
Os trabalhos a desenvolver nesta Passagem Hidráulica
são caracterizados pela execução de uma lâmina de
reforço em betão armado. Para a concretização dos
trabalhos a seco será inevitável recorrer ao entubamento
da linha de água ocorrente e a remoção provisória
dos serviços afetados – conduta de saneamento
em FFD D300mm e duas mangueiras de rega.
As principais atividades quantificam-se na aplicação
de 500 m3 de betão da classe C35/45, 70.000 kg de aço
A500 e aplicação de 1.078 m2 de cofragem especial.
O controlo de qualidade nesta empreitada será
assegurado pelo laboratório central da Gabriel Couto,
em total consonância com o da Brisa e em sintonia
com o desenvolvimento dos trabalhos no período
noturno, a aplicação das misturas betuminosas e no
período diurno, a colocação do betão hidráulico.
Os trabalhos de pavimentação encontram-se no
ritmo de execução possível face ao significativo
condicionamento meteorológico característico da
época. Em função da necessidade de obtenção das
imprescindíveis autorizações das entidades competentes,
reguladoras e concessionárias programaram-se as
intervenções previstas para os Nós para a última fase da
empreitada, dando assim preferência pela execução dos
pavimentos em secção corrente na Ligação à Circular
Sul de Braga, seguindo-se a frente da Circular.

GABRIEL COUTO CONSTRUIU
EMPREENDIMENTO PRAIA
D’OURO RESIDENCE
A Gabriel Couto concluiu a empreitada de construção
do empreendimento Praia D’Ouro Residence, na Foz
do Douro, Porto, no segmento de habitação coletiva de
gama alta, para a ILDS - Gestão e Investimentos, S.A.
Este novo edifício, integrado numa envolvente privilegiada
da cidade, tem uma área total de construção de
2.540 metros quadrados e é constituído por 4 pisos
acima da cota de soleira e 2 pisos com cave.
Trata-se de mais um projeto relevante neste segmento
de habitação e uma afirmação clara da Gabriel Couto
como construtora de referência nesta área.
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NOTÍCIAS

GRUPO ENDUTEX / MOOV HOTEIS REFORÇA A
CONFIANÇA NA GABRIEL COUTO
A Gabriel Couto iniciou em outubro de 2018 a construção de mais uma
nova unidade hoteleira, agora em Porto Salvo, Oeiras. Depois de ter
construído recentemente dois hotéis para o mesmo grupo, no Porto e
em Évora, o Moov de Oeiras foi-lhe também entregue, o que demonstra
a confiança já solidamente estabelecida entre as duas empresas.
Com assinatura do gabinete SCHARCH Arquitetos, este novo hotel
constitui um arrojado empreendimento turístico de cinco pisos acima
do solo e três abaixo, cuja área de construção total ronda os 6.500m2.
A infraestrutura inclui 115 quartos duplos, espaço para refeições e bar,
com área superior a 160m2 e capacidade para 92 lugares sentados,
complementada com um logradouro onde se localizará uma zona
de esplanada privada para os utentes e visitantes do hotel.
A imagem do edifício define um volume paralelepípedo com fachadas
ventiladas revestidas com painéis de resinas termoendurecíveis, cuja
distribuição permitirá “mascarar” os níveis existentes e também
uma integração suave dos vãos das unidades de alojamento.
A nível estrutural, as características do projeto, no que diz respeito ao número
de pisos enterrados e as condicionantes a nível de vizinhança, impõem
que sejam adotados métodos construtivos particulares, nomeadamente a
construção das contenções periféricas com muros de “Berlim”, executados em
simultâneo com a escavação, das cotas superiores para as inferiores, através
da aplicação de perfis metálicos verticais e recurso a ancoragens provisórias.
Este grupo hoteleiro, responsável pela implementação em Portugal dos hotéis
Moov, aposta num conceito diferente de hotéis citadinos, feitos para pessoas
que procurem uma estadia prática e acolhedora, seja para uma visita de fimde-semana ou uma viagem de trabalho, e que encontrem tudo aquilo que
precisam para poder ter uma noite confortável e sem implicar custos elevados.
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O MÉTODO DE GESTÃO DA QUALIDADE KAIZEN NA GABRIEL COUTO
O dinamismo que o setor da construção está
atualmente a viver, que assenta no aumento do peso
dos clientes privados e no forte aumento da carteira
de obras, quer no mercado nacional, quer no mercado
internacional, veio reforçar a importância na mudança
dos processos internos, por forma a permitir responder
às exigências em termos de prazo, qualidade e preço.

O QUE É O LEAN?
A fase de implementação deste projeto, denominado
Lean Project Management, assenta na filosofia Lean
(Lean Thinking), que tem como objetivo, combater as
diversas formas de desperdício (“mudas”) e otimizar
a cadeia de valor das organizações, sempre com foco
na maximização da melhor oferta para o Cliente.

No final de 2018, tendo por base a necessidade de
melhorar os processos de Planeamento de Gestão de
Projetos a fim de garantir o cumprimento dos prazos,
foi iniciado um Projeto KAIZEN (“melhoria contínua”),
com o apoio do Instituto Kaizen. A 1.ª fase deste projeto
consistiu no Desenho de Soluções, que permitiu,
através da análise de duas obras (Hotel Salus e ANA
Aeroportos), a definição de um Plano de Implementação
com base nas oportunidades de melhoria identificadas.

“O Lean é uma filosofia que através de métodos
simples aplicados por pessoas normais
consegue resultados extraordinários”

A 2.ª fase, de Implementação da Visão Kaizen numa Obra
Piloto (ANA Aeroportos) está a decorrer por um período
de 6 meses (Março-Setembro/2019) de forma a garantir
a melhoria do nível de serviço ao cliente, melhoria de
execução no prazo e eficiência do projeto, assim como
implementação de uma cultura de melhoria contínua.
Os objetivos propostos para esta fase são:
• Redução do lead time e consequente
cumprimento dos prazos de entrega;
• Redução do custo dos projetos;
• Melhoria da qualidade dos entregáveis;
• Normalizar as melhores práticas de Gestão de Projeto;
• Normalizar e otimizar as ferramentas
e modelo de comunicação;
• Implementação na obra piloto para posterior
multiplicação interna e normalização a todos
os quadros/projetos da empresa;
• Aumento da satisfação dos colaboradores
e motivação das equipas de projeto.
A 3.ª fase do projeto consistirá na divulgação e
implementação da metodologia Kaizen a outras obras.

O QUE SE PRETENDE ?
Com a 2.ª fase do projeto KAIZEN, pretende-se rever
os processos de planeamento e gestão de obra, de
forma a permitir a eliminação de atividades que
não acrescentam valor. O plano de implementação
tem as seguintes áreas de intervenção:
• O Kaizen diário tem como principais objetivos o
desenvolvimento do hábito de reuniões de equipa
normalizadas e focalizadas no planeamento, indicadores
e ações de melhoria, a melhoria da organização do dia-a-dia das equipas e consequente melhoria dos indicadores
chave e uma maior motivação dos colaboradores.
• Ao nível do planeamento pretende-se a introdução de
ferramentas de gestão que conjuntamente com a criação
de um mission room permita a gestão visual da obra.
• A normalização deverá permitir a melhoria
da produtividade dos colaboradores através
da eliminação dos desperdícios na realização
das tarefas e a redução da variabilidade.

O que é o Kaizen?
Kaizen é a prática da melhoria contínua baseada em certos
princípios orientadores, tais como:

KAI = Mudar

• Processos consistentes conduzem
aos resultados desejados;
• Ver por si mesmo para compreender a situação atual;
• Falar com dados e gerir com base em factos;
• Tomar medidas para conter e corrigir
as causas raiz dos problemas;
• Trabalhar como equipa;
• Kaizen aplica-se a todos.

ZEN = Melhor
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NOTÍCIAS
O QUE É NECESSÁRIO?
A melhoria contínua, a redução do
desperdício, a criação de valor e a
agilidade tornam-se possíveis através
da ação: a ação das pessoas. Assim,
o sucesso da implementação Lean
depende da mudança organizacional
e esta depende das pessoas.

Plano de Trabalho / Workshops
Projeto Melhoria
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S3

S4

S5

S6

S7
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S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
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GABRIEL COUTO CONSTRÓI E REQUALIFICA ESCOLA EB 2/3 D. DINIS NA QUARTEIRA
No mesmo edifício coabitam os espaços de ensino
e todos os respetivos complementares: centro de
recursos; sala de convívio de alunos + bufete; refeitório;
cozinha + espaços anexos; espaços administrativos;
espaços de trabalho e convívio de docentes;
reprografia / papelaria; gabinete médico; gabinete de
psicologia; sala de pessoal + i.s./balneários/vestiários;
arrecadações; instalações sanitárias; áreas técnicas.

Após a recente conclusão do emblemático Centro de
Alto Rendimento «The Campus», localizado na Quinta
do Lago, no concelho de Loulé, e depois de ter estado
envolvida nas recentes construções do «Mar Shopping
Algarve», o segundo centro comercial da IKEA Centres
em Portugal, e no «Longevity Health & Wellness Hotel»,
uma unidade hoteleira de luxo localizada no Alvor,
a Gabriel Couto vê agora reforçada a sua posição no
mercado algarvio com a Requalificação da Escola EB 2,3
D. Dinis, localizada em Quarteira, concelho de Loulé.

No final desta empreitada de requalificação, a nova
escola terá uma área bruta de construção
total de cerca de 7.000 m2, e uma área total
de arranjos exteriores de 12.000m2,

Situada junto ao Complexo Desportivo entre Quarteira
e Vilamoura, este projeto com a assinatura do
arquiteto Pedro Mendonça, do atelier de arquitetura
“beAbstract, visa a demolição integral dos 5 edifícios
escolares existentes, substituindo-os por uma
nova estrutura unificada e adaptada aos critérios
funcionais e de conforto contemporâneos.

Com uma vasta experiência na área da reabilitação
e requalificação urbanas, a Gabriel Couto vê assim
o seu portfólio reforçado na área da construção de
edifícios escolares, tendo já construído ao longo dos
seus 70 anos de atividade, mais de uma centena
de edifícios escolares de relevo, entre escolas do
ciclo preparatório, secundário e superior.

As novas instalações passarão a ter 24 salas de aula
e 9 salas específicas (2 salas de E.V.T., 1 sala de E.T.,
2 laboratórios, 2 salas de T.I.C. e 2 salas de música).
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A GABRIEL COUTO CONCLUI THE CAMPUS
SPORTS CENTRE NA QUINTA DO LAGO
Este novo espaço foi inaugurado no dia 31 de Outubro de 2018.
A instalação é composta por diversas infraestruturas
desportivas, designadamente ginásios de alto desempenho,
centro aquático, infraestruturas para recuperação
e reabilitação, campos de futebol, ténis e padel.
Para além disso, existe o restaurante-bar desportivo
Dano’s adequado para famílias, bem como de um Kid’s
Club destinado a diversas atividades recreativas.
É uma instalação com múltiplas valências, que
apelam a diversos segmentos, sendo o principal foco
a captação de estágios de equipas desportivas de
topo, de futebol mas também de outras modalidades.
É também um espaço aberto a famílias.

GABRIEL COUTO ESTÁ A CONSTRUIR
A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL
DA PORMINHO
Esta obra foi-lhe adjudicada no passado mês de outubro,
um investimento na ampliação das instalações industriais
e no reforço da área de investigação e desenvolvimento,
que deverá gerar mais cinquenta postos de trabalho.
A área total das atuais instalações é de 31.838 m2,
com uma área coberta de 6.670 m2, alterando-se
estes valores, após ampliação, para uma área total
de 60.323 m2 e uma área coberta de 18.340 m2
Trata-se de mais um projeto industrial relevante
e uma afirmação clara da Gabriel Couto
como referência nacional nesta área.

DIA DA MULHER NA GABRIEL COUTO
A Gabriel Couto está fortemente empenhada em promover
a diversidade e a igualdade de género. Sempre acreditou
nas capacidades e competências das mulheres e promove
ativamente a proteção da maternidade, do emprego, a não
discriminação e a flexibilidade dos horários laborais.
Nesta imagem, do dia 8 de Março, conseguiram-se juntar
20 das nossas 109 talentosas mulheres que trabalham
para criar melhor engenharia e construção, todos os dias.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO CONSTRUÍMOS O FUTURO
Decorreu no dia 19 de Fevereiro de 2019 uma actividade de carácter ambiental,
no âmbito do Plano de Reflorestação do projecto da “CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE OCCIDENTE
UBICADA EN EL DEPARATEMNTO DE COPÁN, nas HONDURAS.
Os 62 alunos do 6.º ano da Escola Manuel Luna Castillo, participaram
nas actividades cujo objetivo foi sensibilizá-los da importância da
reflorestação e os efeitos das arvores no meio ambiente.
No final cada aluno plantou a sua árvore e ficou “responsável”
por cuidar das mesmas numa fase inicial.
Cabe à Gabriel Couto plantar 3 árvores por cada árvore cortada, como
compromisso e cumprimento das Medidadas Contratuiais Ambientias
No.

Municipio

Nombre del sitio a Plantar

Área

Cantidad

ha.

a plantar

1

Nueva Arcadia

a. El Orégano

0.821

616

2

San Nicolás

a. Estadio Municipal

3.281

514

b. Escuela Manuel Luna Castillo

1.077

300

3

Trinidad

a. Loma Alta

2.111

241

4

San José

a. Ejido Los Robles

1.648

1642

5

Veracruz

a. Ejido el Ocote

3.313

191

6

Dolores

a. Ejido Piedra del Cute

0.432

47

7

Santa Rosa

a. Microcuenca La Hondura

2.275

262

14.958

3813

TOTALES

Quantidades de árvores a plantar no Lote 1 – La Entrada – Santa Rosa Cópan
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PESSOAS - TESTEMUNHO TÉCNICA DE SEGURANÇA E AMBIENTE

PERCURSO NA GABRIEL COUTO
Entrei na empresa em maio de 2005 e tenho estado sempre
ligada ao Departamento de Segurança e Ambiente, no apoio,
na proteção dos trabalhadores e do meio ambiente, como
pilares essenciais em toda a atividade da empresa.
Caminhei e caminho com a Gabriel Couto desde então, contribuindo para
a melhoria das condições de trabalho de todos nesta empresa, que tem
consciência que as pessoas são o seu maior e melhor capital. Por isso,
temos atingido patamares importantes ao nível da segurança no trabalho
e na proteção do ambiente, tais como as seguintes certificações:
Certificação do Sistema de Gestão Segurança, segundo
normativo (OHSAS 18001: 2007 / NP 4397:2008), reconhecido
por grandes empresas – n.º 2006 / SST.0101
Certificação do Sistema de Gestão Ambiental, segundo normativo (NP EN
ISO 14001:2015), reconhecido por grandes empresas – n.º 2007 / AMB.0335
Mas, mais importante do que o reconhecimento certificado da empresa, é o
investimento para tornar a Gabriel Couto numa empresa onde se gosta e se
quer trabalhar. Todos os dias empenho a minha energia e força, trabalhando
para que todos os colegas exerçam a sua atividade em condições de segurança
e bem-estar no trabalho, nunca descurando a proteção Ambiental.
Cândida Campos
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ADJUDICAÇÕES
OBRAS ADJUDICADAS

OBRAS ADJUDICADAS

Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario de las Ciudades de Santo Tomás
y Acoyapa - Licitación Pública (LP) no. 004-2018

Continental - “R&D Test Center Expansion – Civil Works“

Local

Nicarágua

Cliente

ENACAL - Empresa Nicaragüense de
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

Valor

$4 477 232,24

Prazo

12 meses

Braga, Portugal

Cliente

BRISA - Concessão Rodoviária, S.A.

Prazo

4 meses

Porto, Portugal

Cliente

ANA, Aeroportos de Portugal, S.A.

Prazo

547 dias

Cliente

Continental Mabor - Indústria
de Pneus, S.A.

Prazo

7 meses

Local

Porto

Cliente

UHUB Investments Porto, S.A.

Prazo

16 meses

Trabalhos de Conclusão das Obras de
Urbanização da Plataforma Logística Lisboa
Norte em Castanheira do Ribatejo

Aeroporto Francisco Sá Carneiro – Empreitada de
Ampliação do Caminho de Circulação F Lote 1 –
Construção Civil / Lote 2 – Sinalização Luminosa
Local

Vila Nova de Famalicão, Portugal

Construção da Residência Universitária
e Loteamento sito na Areosa - Porto

Empreitada para as Obras de Beneficiação /
Reforço do Pavimento e Reabilitação e Reforço
da PH 006.1, da Circular Sul de Braga
Local

Local

Local

Vila Franca de Xira, Portugal

Cliente

VFX Logística, S.A.

Prazo

6 meses

Lote 1: Requalificação da Escola EB 23 D. Dinis
em Quarteira

Ampliação da Unidade Industrial - Porminho, S.A.

Local

Loulé, Portugal

Local

Vila Nova de Famalicão, Portugal

Cliente

Municipio de Loulé

Cliente

Porminho Alimentação, S. A.

Valor

€ 6 200 000

Prazo

11 meses

Prazo

630 dias (21 meses)

MOÇAMBIQUE NO CORAÇÂO
A Gabriel Couto que há mais de 20 anos constrói em
Moçambique, está solidária com os cerca de 400 mil
desalojados, após a devastação e tragédia da passagem
do ciclone IDAI, com a angariação do máximo possível de
fundos e bens essenciais a enviar para a cidade da Beira.
Está a decorrer nas instalações uma recolha de donativos
cuja entrega será feita a instituições de solidariedade
social e a muitas das famílias vítimas desta catástrofe.
Este é mais um momento em que a Gabriel
Couto está junto de Moçambique e dos
Moçambicanos, ajudando a construir o futuro!
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