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Apresentação  

 

A Construbuild é uma empresa dinâmica, composta por profissionais especializados que têm 

contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

 

Fiel a esse conceito, a Construbuild  tem conseguido uma constante e sustentada evolução, sobretudo 

neste tempos de ressecção económica, que a habilitaram com uma capacidade empresarial forte, com 

meios e recursos, nomeadamente humanos, que lhe permitiram múltiplos processos e a diversificação da 

sua atividade a outros setores.                                                                                                                                     

 

A Construbuild tem vindo a desenvolver a sua atividade em diferentes sectores da Construção e Serviços 

especializados.                                                                                                                                                         

 

Atualmente, a Construbuild assume a responsabilidade de uma empresa com grandes valias na 

construção, onde as suas equipas e estruturas se interligam para um resultado final de reconhecida 

capacidade na conceção, inovação, construção e gestão de grandes projectos e empreendimentos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sua principal missão assenta na satisfação do cliente, oferecendo para isso um serviço personalizado, 

orçamentação e preparação de qualquer obra, aconselhamento antes e no decorrer da obra, 

levantamento dos trabalhos, execução de mapas de quantidades, consultas ao mercado, mapas 

comparativos, acompanhamento de obra entre outros.  

Com a melhor das competências técnicas, garantimos a qualidade sempre envolvendo o cliente nas 

diferentes fases do projeto, desde o planeamento até à sua execução. 
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Missão e Valores 

Valor baseado na origem e desígnio da Empresa. Onde se criam e desenvolvem conhecimentos e técnicas 

que permitem aplicar os princípios da ciência na análise e resolução de questões práticas e das 

necessidades humanas. 

 

Empenho 

Princípio fundamental do modo de executar as tarefas, consistindo na virtude de produzir um efeito 

desejado e fazê-lo com os recursos adequados, conseguindo, sobretudo, fazer com zero-falhas, zero 

acidentes e o mínimo desperdício.  

 

Eficiência 

Corresponde à forma comprometida e entusiasmada como se aceitam os desafios e as responsabilidades, 

atuando com esforçada intenção, sacrifício e coragem. 

 

Verdade 

Consiste na reta apreciação dos factos; apresentar as coisas tais como são, com boa-fé e grande rigor, 

não temendo assumir os erros e as limitações, nem os sucessos e as capacidades, traduzindo uma 

propositada consciência e conhecimento de si próprio e da Empresa. 

 

Compromisso 

Assenta na importância da “palavra dada” e à forma quase “obsessiva” de perseguir o cumprimento de 

todos os contratos e obrigações, tanto para com os parceiros como na lealdade e cumplicidade para com 

os próprios colegas e para com a empresa em si. 

 

Confiança 

Princípio estruturante que se traduz na grande autonomia concedida e na correspondente 

responsabilidade  assumida, aposta na formação, apoio e incentivo às pessoas “da casa”, dando 

oportunidades e valorizando quem as agarra com a mesma determinação e espirito com que as mesmas 

são proporcionadas. 

 

Respeito 

Respeito pelo próximo, pela dignidade de toda a pessoa humana e das instituições, forma implícita e 

instintiva de atuar que implica a assunção natural de outros desígnios importantes assentes neste 

principio, tais como a saúde, a segurança e o ambiente. 
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Organograma  
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Edificado  

 

A Edificação é a área da construção em que a Construbuild mais se tem destacado. Desde a construção de 

projetos com elevada dificuldade e complexidade técnica até projetos mais simples, a Construbuild 

orgulha-se de ter sempre conseguido superar e solucionar as adversidades encontradas. 

 

Habitação – A Construbuild é reconhecida no mercado 

como uma empresa com elevada qualidade de         

construção. Todos os projetos são construídos         

recorrendo a materiais com grande nobreza,            

apresentando sempre, tanto ao nível da aplicação como 

do próprio acabamento, uma solução técnica bem    

estudada e bem executada. A Construbuild tem          

participado ativamente na renovação de diversas     

habitações. 

Comércio e Serviços – A Construbuild tem também   

executado obras tão distintas como clinicas médicas  e 

centros de saúde. Contudo, a arte e a engenharia têm 

sido igualmente bem aplicadas em diferentes              

edificações, apresentando sempre, tanto ao nível da 

aplicação como do próprio acabamento, uma solução 

técnica bem estudada e bem executada.  

Restauração – A área de restauração tem levado a 

Construbuild a executar diversas empreitadas em    

diversos restaurantes cotados por excelência, na arte 

gastronómica. Sendo este um sector de enorme        

relevância, a empresa têm conseguido de forma idónea, 

distinguir-se da concorrência no Distrito de Lisboa. 
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Habitações em Madeira 

 

A Construbuild - Services, Lda, têm as mais variadas soluções que se adaptam às suas necessidades. 
Todos os produtos por nós comercializados são importados directamente, sem intermediários, retalhistas 
ou armazenistas, provenientes de um dos mais conceituados fabricantes de casas de madeira da Europa. 
Conseguindo desta forma excluir todos os défices provocados pelos tradicionais custos de produção,  
retalho ou armazenamento, garantido o melhor preço final para o cliente através da compra directa. 

 

Os nossos modelos utilizam madeiras nórdicas, com elevada densidade de anéis, menor quantidade 

de resina o que confere maior resistência ao fogo e ataque de fungos. Excelente desempenho térmico e 

acústico.  

 

A nossa actividade principal assenta essencialmente na Importação/Exportação, no entanto, estamos  

disponíveis para complementar as necessidades dos nossos clientes, contratualizando, quando requerida, 

a montagem dos respectivos equipamentos.  
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Reabilitação  

 

A Construbuild - Services, Lda, tem na sua equipa técnicos especializados que avaliam as condições em 

que se encontra o edifício/imóvel e as alterações associadas ao novo projecto proposto, actuamos tanto 

na zona envolvente exterior como na interior, propondo as soluções mais adequadas para a resolução 

das anomalias existentes, no que se refere a escolha de materiais, meios e técnicas apropriadas. 

Executamos recuperações de edifícios, remodelação de moradias, apartamentos, lojas, escritórios, entre 

outros. 

 

Trabalhos Parciais 

Cozinhas 

 

 

 

Instalações Sanitárias 

 

 

Coberturas 

Impermeabilizações Isolamentos  

 

 

 

Pavimentos  

 

 

 

Paredes 

 

 

 

Pinturas 

 

 

 

 

Caixilharias  

 

 

Serralharias  

 

 

Carpintarias  

 

 

 

 

Tectos Falsos  

Divisórias  

 

 

Electricidade  

 

 

 

 

Climatização  

 

 

Canalização  

 

 

Gás  

 

 

 

 

Domótica  
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Manutenção de Edificios 
 

A Construbuild Services Lda, possui uma vasta experiência na manutenção e conservação de edifícios, 

hospitais, clinicas, condomínios, centros comerciais, etc. 

Realizamos vistorias programadas (substituição de dispositivos eléctricos, reparação de fechaduras, 

afinações de armários de cozinha, limpeza de filtros de ar condicionado, etc) e actuamos em situações 

urgentes tais como rupturas de tubagens, entupimentos, curto-circuitos, etc. 

Temos equipas devidamente treinadas para a resolução de qualquer situação que possa ocorrer e 

possuímos viaturas equipadas com ferramentas específicas, garantindo uma resposta rápida a preços 

bastante competitivos.   

Os edifícios com maiores necessidades podem usufruir de um contrato de manutenção, através de uma 

avença que garante condições ainda mais vantajosas. 

A Construbuild Services Lda está habilitada a intervir em todas as áreas sujeitas a manutenções em 

edifícios habitacionais, hospitalares e comerciais. 

 

Áreas de actuação:  

• Vistorias técnicas 

• Manutenção das instalações eléctricas  

• Manutenção das instalações de climatização - AVAC  

• Manutenção das instalações de telecomunicações - ITED 

• Manutenção da rede de abastecimento de águas. 

• Manutenção de rede de esgotos e águas pluviais 

• Manutenção de painéis solares e fotovoltaicos. 

• Serralharias e portões de garagens 

• Manutenção de fachadas por Alpinismo 

 

Principais clientes: 

• Edifício Torre São Rafael – Parque das Nações 

• Clinica Saúde Sénior do Montijo 

• Centro Comercial Vasco da Gama 

 Centro Comercial Colombo 

 Caixa Geral de Depósitos 
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Obras - Realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Lar de Idosos, Unidade de Cuidados Continuados e Clínica Médica - Montijo 

 

Descrição: Complexo Desportivo - Clube Tejo - Parque Expo - Lisboa  
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Obras - Realizadas 

 
 

Descrição: Reabilitação de Moradia Unifamiliar - Estoril 

 

 

Descrição: Moradia Unifamiliar - Herdade do Zambujeiro - Santo Estevão 
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Obras - Realizadas 

 
 

 

 

 

Descrição: Moradia Unifamiliar - Coruche 

 

 

 

Descrição: Complexo Habitacional - Almeirim 
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Obras - Realizadas 
 

 

 

 

Descrição: Loja McDonald’s - Leiria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Condomínio Fechado - Figueira da Foz 
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Obras - Realizadas 

Descrição: Escola de 1º Ciclo e Jardim de Infância - Benavente 

 

Descrição: Centro Escolar - Abrantes 
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Obras - Realizadas 

 

 

 

Descrição: Remodelação de Apartamento - Travessa do Moinho Velho - Ajuda 

 

 

Descrição: Moradia Unifamiliar - Samora Correia 
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Obras - Realizadas 

 

Descrição: Moradia Unifamiliar - Sintra 

 

 

 

 

Descrição: Moradia Unifamiliar - Ponte da Barca 

 

 

 

 

Quinta São João das Areias Rua A Nº66 R/C 2885-012 Sacavém 
Telefone: 218 226 667 | geral@construbuild.com | www.construbuild.com 
Sociedade por Quotas | Registada na CRC de Cascais | Matrícula/NIPC 509 944 647 



20 

 

Obras - Realizadas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Reabilitação de escritório - Rua Castilho Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição:  Reabilitação de apartamento—7º andar Rua Viriato Lisboa 
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Obras - Realizadas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Reabilitação de apartamento—4º andar Rua Viriato Lisboa 
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Obras - Realizadas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição: Colocação de Guardas de Piscina— Rua Viriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrição: Reabilitação de apartamento— Parque das Nações 
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Obras - Propostas 

 

Cliente Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, IP 

Empreitada Reparações de Anomalias Construtivas no Edificio de Ciências I - Taguspark 

Valor 600.000,00 € 

 

Cliente Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Empreitada - Remodelação de salas e anfiteatros da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Valor 386.000,00 € 

 

Cliente Município de Lisboa 

Empreitada - Conclusão de Canil/Gatil Municipal de Monsanto 

Valor 610.567,35 € 

 

Cliente Câmara Municipal de Nisa 

Empreitada - Centro de Saúde de Nisa 

Valor 1.902.800,90 € 

 

Cliente AR - Águas do Ribatejo, E.M., S.A. 

Empreitada - Execução do Subsistema de Abastecimento de Água de Gaviãozinho/Chouto 

Valor 750.000,00 € 

 

Cliente Freguesia de Santa Maria dos Olivais 

Empreitada - Remodelação do Edifico da Junta de Freguesia - Projecto Desafios 

Valor 700.000,00 € 
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Resumo 

 

Nos Serviços Água, a Construbuild apresenta-se já como uma Referência a Nível deste sector. As 

actividades desenvolvidas nesta área relacionam-se fundamentalmente, com a Gestão de Equipamentos 

de Contagem de ÁGUA e toda a actividade envolta. 

 

Em simultâneo com o desenvolvimento da carteira de produtos e serviços deu-se a expansão geográfica 

da atividade da Construbuild, que diversificou a carteira de clientes e se constituiu assim, como uma 

empresa de âmbito nacional, fruto de uma política de investimento intensivo que lhe permitiu a melhoria  

da tecnologia empregue na produção, base necessária á expansão do seu volume de negócios. 

 

 

 

A Construbuild, tem hoje como principais objectivos os estabelecimentos de acordos estratégicos com os 

seus principais parceiros, de modo a celebrar contratos de prestação global de serviços. Efectivamente, a 

evolução estratégica da empresa passa, cada vez mais, pela integração de actividades ligadas á 

concepção, projecto e gestão dos empreendimentos em que está envolvida. 
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Serviços de Assistência Técnica Domiciliária 

 

A  Construbuild, está ciente da responsabilidade de assegurar e reforçar a qualidade de trabalho e 

desempenho, na prestação de serviços na área  comercial dos grandes distribuidores de água, e do 

elevado nível de valências técnicas atingido pelos seus funcionários no desempenho das suas funções 

diárias com os consumidores das entidades que representamos. 

 

Desde o início que a Construbuild compreendeu que esta actividade tem um caracter específico, por ter 

sido sempre desenvolvido por meios próprios das entidades, e ter como área de intervenção o domicílio 

do cliente. Este pressuposto originou a criação de uma política assente na manutenção sempre e cada vez 

mais de melhor serviço prestado ao cliente de modo a assegurar tanto a qualidade do trabalho efectuado 

como a realização total e eficiente indo assim ao encontro das expectativas de satisfação do cliente. 

 

Para garantir todo este enquadramento, foram definidas três áreas chaves que impulsionaram, a 

Construbuild, para uma plataforma de elevada exigência: 

 

- Gestão da Qualidade 

- Gestão da Formação 

- Gestão da Segurança 
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Gestão de Qualidade 
 

O Sistema de Garantia da Qualidade que se pretende implementar segundo os requisitos da NP EN 

ISO9001 é um modelo de garantia da qualidade na produção, instalação e assistência pós-venda, 

nomeadamente nos domínios da construção, conservação, montagem e manutenção de redes, 

instalações e seus equipamentos nas áreas de ÁGUAS, os processos referentes à Colocação, Substituição 

de Contadores de Água , Interrupção e fornecimento de Água 

 

A etapa seguinte que se propõe percorrer é a da implementação de um Sistema de Gestão pela 

Qualidade Total. 

 

A Política da Qualidade da Construbuild traduz-se por: 

 

- Satisfazer as necessidades dos clientes 

- Entregar as obras nos prazos e condições contratadas 

- Eliminar os custos da não – qualidade praticando preços competitivos 

- Reforçar a Qualidade ,apostando em equipas competentes , motivadas e altamente qualificadas 

- Fazer da Qualidade a chave do sucesso da empresa 

 

Gestão de Seguranças 
 

Face ao tipo de trabalhos em que a Construbuild está envolvida merece igualmente destaque a 

importância dada aos aspectos relacionados com a Segurança e Saúde no trabalho, de forma a garantir 

que todas as actividades sejam realizadas em observância dos planos e procedimentos de Segurança. 

 

Neste campo a Construbuild actua da seguinte forma: 

- Previne através do planeamento 

- Minimiza através dos procedimentos 

- Protege através da utilização de equipamentos individuais de protecção 

 

A gestão de equipamentos de contagem de Água, representa uma actividade vital para os nossos clientes 

como forma de obtenção do retorno para os seus investimentos. 

 

A Construbuild pela sua experiência e através da qualidade da sua oferta, afirma-se, neste negócio, como 

uma referência nacional. 

 

Ao previsível crescimento da actividade para os prestadores de serviços, responde a Construbuild com 

total disponibilidade, numa perspetiva de estreitamento dos laços de parceria que já a une com os seus 

clientes. 
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Gestão de Formação 

 

A formação profissional é encarada como um sector estratégico de desenvolvimento dos recursos 

humanos, dos processos tecnológicos e da qualidade de produtos e serviços. 

 

A sua valorização enquadra-se no desenvolvimento global e centra-se em cinco sectores: 

 

- Dinamizar e garantir o percurso para a QUALIDADE TOTAL 

- Dominar as tecnologias de actuação referentes aos serviços prestados pela empresa 

- Qualificar a mão-de-obra através da formação profissional 

- Garantir as qualificações necessárias para o desenvolvimento de novas áreas de negócio 

- Capacitar a empresa para responder nos diferentes mercados onde actua ou possa vir a actuar 

 

Neste sentido a Construbuild, procede ao aperfeiçoamento e qualificação das capacidades e 

competências da sua mão-de-obra actual e futura. Com efeito a exigência dos serviços prestados, a 

qualidade solicitada pelo mercado actual, bem como as linhas estratégicas definidas impõem a 

priorização de acções de formação em liderança e qualidade. 

 

Na área dos serviços Equipamento de Contagem de Água a formação dos especialistas é realizada na 

Construbuild em duas fases: 

 

Formação Base, assegurada pelo Diretor Técnico , abrangendo as seguintes matérias:  

 

- Higiene e Segurança 

- Equipamento de rede de distribuição ( válvulas e contadores )com prática simulada 

- Tratamento com os clientes , com prática simulada 

- Comportamento cívico 

- Sensibilização á qualidade 

 

Formação em Exercício 

Após a fase de Formação base , os formandos  passam a acompanhar canalizadores experientes na 

actividade, até atingirem o grau de qualificação adequado a poderem trabalhar com autonomia, 

passando a fazer equipa com um canalizador com o mesmo nível de experiência. 

 

No termo de cada fase é realizado a avaliação do grau de preparação adquirido.  
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Gestão dos Projectos 

 

A Construbuild, tem e sempre assumiu a responsabilidade de assegurar e garantir a qualidade de trabalho 

realizado e a boa resposta às necessidades dos serviços das entidades. 

Neste sentido, e de forma a gerir os meios operacionais e realizar um interface com as entidades foi 

criada uma estrutura adequada e única CALL CENTER, que opera ON-LINE, com os diversos Sistemas 

implementados pelos clientes nomeadamente Aquamatrix. 

 

As  Equipas Operacionais possuem viaturas equipadas com  TELEMÓVEL INDIVIDUAL equipado com GPRS, 

que permitem um contacto directo e imediato com o Call Center, permitindo responder em tempo real, 

quer  a um novo serviço solicitado pela entidade, quer a qualquer situação anómala que ocorra no 

decorrer da actividade, obtendo assim uma rápida resolução dos problemas com a correspondente 

qualidade de execução do serviço, e da defesa e reforço da IMAGEM das entidades. 

A prática existente tem demonstrado que a existência da possibilidade de diálogo permanente e fácil 

entre os responsáveis das entidades, a nossa Call Center e as equipas operacionais, é vital para o bom 

funcionamento de todo o processo da actividade. 

 

Para além do controlo realizado pelas chefias directas sobre as regras de arte, segurança e 

comportamento cívico dos colaboradores perante o cliente, a Construbuild, dispõe de um serviço de 

auditoria interna na área da Qualidade que, de modo aleatório mas sistemático, faz o controlo das nossas 

actividades, paralelamente às acções desenvolvidas pela auditoria interna no campo dos serviços. 

 

 

Clientes e áreas geográficas abrangidas 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

S M A S  MONTIJO  ( concelho do Montijo ) 

S M A S  VILA FRANCA XIRA  ( concelho de Vila Franca Xira ) 

ÁGUAS CASCAIS  ( concelho de Cascais ) 

ÁGUAS  RIBATEJO ( concelho de Torres Novas e Almeirim ) 

PARQUE EXPO ( concelho de Loures ) 

EPAL ( concelho de Lisboa ) 
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