COMPETITIVIDADE
GARANTIDA

EXPERIÊNCIA
COMPROVADA

GUARANTEED

COMPETITIVENESS
PROVEN

EXPERIENCE

SOBRE A EMPRESA

Rede de parceiros
Network of partners

ABOUT THE COMPANY

Beneficiamos de uma vasta rede de parceiros estratégicos, que contribuem para uma melhoria
substancial nos prazos de resposta bem como para

Know how

a qualidade das soluções implementadas.

Procuramos corresponder às necessidades dos clientes
aliando know-how, experiência e qualidade, com compe-

Usufruímos do suporte de uma reconhecida em-

tências de design, arquitetura e engenharia, numa base

presa multinacional e dispomos da mais avançada

de materiais e soluções testadas.

tecnologia que utilizamos de uma forma integrada,
permitindo-nos a prática de preços competitivos

We strive to meet the needs of clients by combining know-how,

no nosso segmento.

experience and quality with design, architecture and engineering skills, based on tried and tested materials and solutions.

We benefit from a vast network of strategic partners,
who contribute to substantial improvement in response
times as well as the quality of implemented solutions.

Estrutura flexível e proativa

Personalidade

We have a recognised multinational company behind us,

Flexible and proactive structure

Personality

and the most advanced technology used in an integrated

Com uma estrutura flexível e proativa e com unidades

A sua obra é feita à sua imagem e em sintonia com a

de negócio distribuídas por todo o território nacional,

sua personalidade, acrescentando valor à sua visão. Com

potenciamos a proximidade local para desenvolver rela-

recurso a uma equipa de técnicos qualificados, encon-

ções de confiança e soluções à medida das expetativas

tramos equilíbrio e materializamos sonhos numa expe-

de cada cliente.

riência de construção ímpar.

With a flexible and proactive structure, and business units

Your project is made in your image and in tune with your

across Portugal, we enable local proximity to develop trusting

personality, adding value to your vision. Using a team of

relationships and solutions tailored to the expectations of

qualified technicians, we find balance and make dreams come

each client.

true in a unique construction experience.

way, allowing us to offer competitive prices in our industry.

Pós-Venda
After-Sales
A relação com o cliente não termina com a entrega da obra.

MISSÃO
MISSION

Gerir com mestria e inovação privilegiando parcerias
O serviço de Pós-Venda é um dos nossos fatores dife-

estratégicas e novos mercados alicerçados numa cultura

renciadores, pois permite que o cliente possa continuar

de excelência e sustentabilidade.

a usufruir de equipas competentes e disponíveis para

To manage with skill and innovation, and cherish

atender a qualquer solicitação, quer durante o período

strategic partnerships and new markets based on a

de garantia quer após o seu término.

culture of excellence and sustainability.

Our relationship with the client does not end
with project delivery.

VISÃO
VISION

Ser referência de conhecimento e solidez na
After-Sales service is one of our differentiating factors,
because it provides the client with continuous access to
competent and available teams that can fulfil any request,
either during the warranty period or after its termination.
We guarantee the best service and quality
in all geographic areas!

KNOWLEDGE

COOPERAÇÃO
COOPERATION

DEDICAÇÃO

DEDICATION

Garantimos o melhor serviço e qualidade em todas as
zonas geográficas!

CONHECIMENTO

área de Engenharia e Construção.
To become a beacon of knowledge and solidity in the
area of Engineering and Construction.

VALORES
VALUES

SOMOS UMA EMPRESA EM EXPANSÃO, CADA VEZ MAIS PERTO DE SI!

Estamos assentes em valores nobres e que nos orgulham!

WE ARE AN EXPANDING COMPANY, AND EVER CLOSER TO YOU!

We are built on noble values that make us proud!

DETERMINAÇÃO
DETERMINATION

FLEXIBILIDADE

FLEXIBILITY

HUMANISMO

HUMANISM

INTEGRIDADE

INTEGRITY

RIGOR

RIGOUR

SUSTENTABILIDADE

SUSTAINABILITY

Consumindo menos recursos naturais, usando mais

Consuming fewer natural resources, using more renewable

fontes renováveis, executando edifícios mais flexíveis

sources, delivering more flexible buildings adapted to our

e adaptados às nossas necessidades, usando sistemas

needs, as well as using construction systems and techniques

e técnicas de construção que permitam maior valor

that allow greater added value.

acrescentado.
A construção do futuro é seguramente mais sofisticada,
complexa e exigente, mas é também mais motivadora e

Future construction is certainly more sophisticated, complex
and demanding, but it is also more motivating and rewarding
because it is possible to do more and improve.

mais gratificante porque é possível fazer mais e melhor.

CONTINUAMOS
A EVOLUIR A CADA DIA!
WE CONTINUE TO EVOLVE EVERY DAY!

EXPERIÊNCIA
MULTINACIONAL

Soluções Inovadoras

MULTI-NATIONAL
EXPERIENCE

experiência multinacional para disponibilizar uma oferta

Innovative solutions
Beneficiamos da dimensão de uma organização com
de soluções inovadoras e sustentáveis aos projetos dos
nossos clientes.
We benefit from the size of an organisation with multi-national
experience to provide an offering of innovative and sustainable
solutions that match our clients’ projects.

SERVIÇOS

Construção
Construction

SERVICES

Moradias para habitação ou edifícios para o seu negócio!
Construímos tudo aquilo que imagina.
Na CONSTRU, os pormenores e o detalhe assumem
especial importância nas nossas moradias de autor.
Temos uma sólida experiência no ramo da Construção

EXPERIENCE BUILDING
CUSTOM SOLUTIONS!

Civil, nomeadamente na denominada construção
tradicional de edifícios e moradias, mas também na
execução de soluções arquitetónicas contemporâneas
de elevada qualidade e demais tipos de infraestruturas.
Todos os nossos projetos cumprem o nosso propósito:
sempre ao encontro dos mais elevados padrões de
exigência.
Residential housing or buildings for your business! We build
just about everything you can possibly imagine. At CONSTRU,
detail is of special importance in our designer homes.
We have solid experience in the Civil Construction sector,
namely in the so-called traditional construction of buildings
and homes, but also in the implementation of high-quality
contemporary architectural solutions and other types of
infrastructures.
All our projects fulfil our purpose:
to always deliver at the highest standards.

Somos uma equipa
experiente com novas
ideias e oportunidades
mútuas exclusivas.

We are an experienced team with new
ideas and exclusive mutual opportunities.

EXPERIÊNCIA A CONSTRUIR
SOLUÇÕES À MEDIDA!

TRANSFORMAR O PASSADO,
COM VISÃO DE FUTURO!

Reabilitação
Rehabilitation
Porque manter a identidade é importante, na CONSTRU
reabilitamos sem descaracterizar. Utilizamos técnicas

TRANSFORM THE PAST WITH
A VISION OF THE FUTURE!

atuais, selecionamos e incorporamos materiais compatíveis com os já existentes nos edifícios e atuamos no
sentido da reabilitação sustentável.
Somos especialistas em diversas áreas de intervenção,
tais como fachadas, pisos, coberturas e interiores, assim
como na reabilitação total de edifícios, nomeadamente
edifícios industriais degradados ou edifícios que
necessitam de alterações, ou alteração de divisões, a
reabilitação de elementos estruturais de betão e/ou a
sua demolição.
Because maintaining identity is important, at CONSTRU we
rehabilitate without defacing. We use current techniques,
select and incorporate materials compatible with those found
in buildings, and act towards sustainable rehabilitation.
We are specialists in several areas of intervention, such as
facades, floors, roofs and interiors, as well as in the complete
rehabilitation of buildings, namely degraded industrial
buildings or buildings that need alterations, or change of
divisions, the rehabilitation of concrete structural elements
and/or their demolition.

ATUALIZAR O SEU ESPAÇO,
COM OS MELHORES MATERIAIS!
UPGRADE YOUR SPACE WITH
THE BEST MATERIALS!
Renovação
Renovation
Remodelamos totalmente os interiores. A CONSTRU
assegura também todos os serviços de arquitetura para
o desenvolvimento de soluções e escolha de materiais.
Realizamos qualquer tipo de obra de renovação, tanto à
escala doméstica como empresarial. Comprometemonos com um acompanhamento próximo e rigoroso
durante todo o processo da obra, sempre dentro dos
valores e prazos acordados previamente.
We completely remodel interiors. CONSTRU also ensures all
architectural services for the development of solutions and
choice of materials.
We perform all types of renovation work, both for homes and
business. We are committed to close, rigorous monitoring
throughout the construction process, always within the
agreed amounts and prices.

PORTEFÓLIO
PORTFOLIO

HOTEL SIX SENSES
SIX SENSES HOTEL
Construção Nova

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

New construction

Year of Completion

Location

Type

2020

Lamego

Hotelaria
Hospitality

MORADIA CHOUPOS
CHOUPOS RESIDENTIAL PROJECT
Reabilitação/
Construção Nova
Rehabilitation/
New Construction

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

Year of Completion

Location

Type

2021

Cascais

Habitação Unifamiliar
Single-family Home

MORADIA SABROSA
SABROSA RESIDENTIAL PROJECT
Construção Nova

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

New construction

Year of Completion

Location

Type

2020

Sabrosa

Habitação Unifamiliar
Single-family Home

VARANDAS DO TEJO
Construção Nova

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

New construction

Year of Completion

Location

Type

2021

Alcochete

Habitação Unifamiliar
Single-family Home

ESCRITÓRIOS SEDE HAGER
HAGER HEAD OFFICES
Renovação

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

Renovation

Year of Completion

Location

Type

2020

Oeiras

Comércio e Serviços
Trade and Services

HOTEL CITY INN
CITY INN HOTEL
Reabilitação

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

Rehabilitation

Year of Completion

Location

Type

2021

Lisboa

Hotelaria
Hospitality

MORADIA PALMEIRAS 18
PALMEIRAS 18 RESIDENTIAL PROJECT
Reabilitação/
Construção Nova
Rehabilitation/
New Construction

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

Year of Completion

Location

Type

2020

Cascais

Habitação Unifamiliar
Single-family Home

UNIVERSIDADE LUSÓFONA
LUSÓFONA UNIVERSITY
Reabilitação/
Construção Nova
Rehabilitation/
New Construction

Ano Conclusão

Localização

Tipologia

Year of Completion

Location

Type

2020

Porto

Edifício de Ensino
Instructional Building

RESTAURANTE OFÍCIO

EDIFÍCIO CACILHAS

MORADIA CASELAS

OFÍCIO RESTAURANT

CACILHAS BUILDING

CASELAS RESIDENTIAL PROJECT

EDIFÍCIO RUA SANTO AMARO
SANTO AMARO BUILDING

QUINTA VELHA

MORADIA POSSANCO

RESIDÊNCIAS MONTEPIO

POSSANCO RESIDENTIAL PROJECT

MONTEPIO RESIDENTIAL

STAND CARDAN

APARTAMENTO TELHEIRAS I

EDIFÍCIO RUA DOS CALDEIREIROS

TELHEIRAS I APARTMENT

CALDEIREIROS BUILDING

SHOWROOM CONSTRU

APARTAMENTO TELHEIRAS II

MORADIA UNIFAMILIAR BRAGA

MORADIA RUA DE FEZ

TELHEIRAS II APARTMENT

BRAGA SINGLE-FAMILY HOME

RUA DE FEZ SINGLE-FAMILY HOME

WE
BUILD
YOUR
VISION

17
SERVIMOS A SOCIEDADE
E A SUA EVOLUÇÃO,
PARA CRIAR UM
MUNDO MELHOR.
WE CONTRIBUTE TO THE EVOLUTION OF
SOCIETY, TO CREATE A BETTER WORLD.

MERCADOS
COUNTRIES

PORTUGAL
ANGOLA
ALEMANHA
/GERMANY
ARGÉLIA
/ALGERIA
BÉLGICA
/BELGIUM
BRASIL
/BRAZIL
ESPANHA
/SPAIN
EUA (TEXAS)
/USA (TEXAS)
EAU (DUBAI E ABU DHABI)
/UAE (DUBAI AND DHABI)

4.847

47.700

TURNOVER

EMPLOYEES

HORAS DE FORMAÇÃO
TRAINING HOURS

234 M€

COLABORADORES

1.653

PORTUGAL

VOLUME
DE NEGÓCIO

293 M€

2.340

527

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

LOCAIS
LOCALS

854

EXPATRIADOS
EXPATRIATES

16.589
GOSTOS
LIKES

62.121

NACIONAL
NATIONAL

3.194

FRANÇA
/FRANCE
GANA
/GHANA
GIBRALTAR
HOLANDA
/NETHERLAND
MARROCOS
/MOROCCO
MOÇAMBIQUE
/MOZAMBIQUE
REINO UNIDO
/UNITED KINGDOM
QATAR

SEGUIDORES
FOLLOWERS

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

M€

AGREGADO 2021
(MILHÕES €)
AGREGATE 2021
(MILLIONS €)

59.190

INTERAÇÕES
INTERACTIONS

24.313

VISUALIZAÇÕES 2021
VIEWS 2021

BRAGA (SEDE)
Morada / Address
Rua do Anjo, 27 Mire de Tibães
Apartado 2702
4700-565 Braga – Portugal
Telefone / Telephone
(+351) 253 305 400

LISBOA
Morada / Address
Rua do Pólo Norte, 14 Escritório 1.1
1990-266 Lisboa – Portugal
Telefone / Telephone
(+351) 218 959 014/5

COIMBRA
Morada / Address
Rua António Gonçalves
Urbanização Quinta das Lágrimas,
2ª Fase Lote 1D Loja 14
3040-375

CONSTRU EXPERIENCE
PORTO
Morada / Address
Centro Empresarial da Circunvalação
Estrada da Circunvalação 9543
4250-148 Porto
Telefone / Telephone
(+351) 911 054 821

A CONSTRU MAIS
PERTO DE SI!
CLOSER TO YOU!
BRAGA — GUIMARÃES
PORTO
GAIA
DOURO
MATOSINHOS
MAIA
VIANA DO CASTELO
AVEIRO
LISBOA
ALMADA
OEIRAS
CASCAIS
SETÚBAL
ÉVORA
LEIRIA
COIMBRA

constru.pt

info@constru.pt

CONSTRUBYGRUPOCASAIS

CONSTRUBYGRUPOCASAIS
Reabilitação e Construção, Lda
Alvará de Construção
Nº 88854PUB

