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Apresentação  

 

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

do 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 constru-

ção e na prestação de serviços, nomeadamente na Assistencia Técnica Domiciliária, onde as suas equipas 

e estruturas se interligam para um resultado final de reconhecida capacidade na conceção, inovação, 

construção e gestão de grandes projetos 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, levanta-

mento 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 dife-

rentes 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 necessida-

des humanas. 

 

Empenho 

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

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

tes 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 propo-

sitada 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 responsabili-

dade  assumida, aposta na formação, apoio e incentivo a todos os colaboradores, dando oportunidades e 

valorizando quem as agarra com a mesma determinação e espirito com que as mesmas são proporciona-

das. 

 

Respeito 

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

tintiva 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  

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 



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 



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 



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 

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 projeto proposto, atuamos 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  
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Requalificação e Manutenção de Edifícios 
 

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 elétricos, reparação de fechaduras, afina-

ções de armários de cozinha, limpeza de filtros de ar condicionado, etc.) e atuamos em situações urgen-

tes tais como ruturas de tubagens, entupimentos, curto-circuitos, etc. 

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

mos 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 edifí-

cios habitacionais, hospitalares e comerciais. 

Áreas de atuação:  

• Vistorias técnicas 

• Manutenção das instalações elétricas  

• 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: 

 EDP Valor – Gestão Integrada de Serviços S.A. 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

 Saint Gobain 

 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:  

Moradia Unifamiliar - Coruche 

 
 

Descrição:  

Complexo Habitacional - Almeirim 
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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:  

EDP  

Empreitada do Edifício de Carenque  

Remodelação das Instalações 
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Resumo 

 

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

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

tagem de ÁGUA e toda a atividade envolta, tais como, Substituições de contadores, Reparações de ramais 

junto ao contador, Reparações e Substituições de torneiras de escadas, aberturas e fechos de água. 

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 em-

presa 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 objetivos os estabelecimentos de acordos estratégicos com os 

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

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

projeto 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 desem-

penho, 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 

clientes das entidades que representa. 

Desde o início que a Construbuild compreendeu que esta atividade 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 efetu-

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

 

 

 

 

 

 

De forma a garantir a natural evolução da Empresa  e na tentativa de cumprir com as espectativas e exi-

gências de cada cliente, a Construbuild - Services Lda., orgulha-se de ser certificada pela APCER no Siste-

ma integrado de Gestão da Qualidade NP ISSO - 9001:2008, Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Traba-

lho OHSAS 18001/NP4397 e Sistema de Gestão Ambiental NP ISSO 14001:2006 segundo um modelo de Ga-

rantia de Qualidade na Produção, Instalação e Assistência Pós-Venda, nomeadamente nos domínios de 

Construção, Conservação, Serviços de Águas, com Colocação, Substituição e Remoção de Contadores de 

Água, Execução e/ou Reparação de Redes ou Ramais de Domiciliários, Fecho e Abertura de Água e Leitu-

ras de Contadores.  

Para garantir todo este enquadramento, foram definidas quatro áreas chaves que impulsionaram, a Cons-

trubuild Services Lda., para uma plataforma de elevada exigência: 

 

- Gestão da Qualidade 

- Gestão da Formação 

- Gestão da Segurança 

- Gestão de Ambiente 
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Gestão de Qualidade 
 

O Sistema de Garantia da Qualidade que está implementado 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 equipa-

mentos 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 Qualida-

de 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 Segurança 
 

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

cia dada aos aspetos relacionados com a Segurança e Saúde no trabalho, de forma a garantir que todas as 

atividades cumpram os requisitos exigidos por o Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001/

NP4397. 

 

Neste campo a Construbuild atua da seguinte forma:  

- Previne através do planeamento; 

- Minimiza através dos procedimentos; 

- Protege através da utilização de equipamentos individuais de proteção; 

 

A gestão de equipamentos de contagem de Água, representa uma atividade 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 atividade para os prestadores de serviços, responde a Construbuild com to-

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

entes. 
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Gestão de Formação 

 

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

nos, 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 atuação 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 atua ou possa vir a atuar. 
 

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

cias da sua mão-de-obra atual e futura. Com efeito a exigência dos serviços prestados, a qualidade solici-

tada pelo mercado atual, bem como as linhas estratégicas definidas, impõem a priorização de ações 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 ativi-

dade, 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. 
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Gestão dos Projetos 

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 cria-

da uma estrutura adequada e única BackOffice, que opera ON-LINE, com os diversos Sistemas implemen-

tados pelos clientes nomeadamente Aquamatrix. 

As  Equipas Operacionais possuem viaturas equipadas com  Smart Phones equipados com GPRS, que per-

mitem um contacto direto e imediato com o BackOffice, permitindo responder em tempo real, quer  a um 

novo serviço solicitado pela entidade, quer a qualquer situação anómala que ocorra no decorrer da ativi-

dade, obtendo assim uma rápida resolução dos problemas com a correspondente qualidade de execução 

do serviço, e da defesa e reforço da IMAGEM das entidades. 

 

 

 

 

 

 

Para além do controlo realizado pelas chefias diretas sobre as regras de arte, segurança e comportamen-

to cívico dos colaboradores perante o cliente, a Construbuild Services Lda., dispõe de um serviço de audi-

toria interna nas áreas da Qualidade, Higiene Segurança e Ambiente que, de modo aleatório mas sistemá-

tico, faz o controlo das nossas atividades, paralelamente às ações desenvolvidas pela auditoria interna no 

campo dos serviços. 
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Leituras  de contadores de água  
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Campanha meteorológica de contadores 

SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES 
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Substituição de contadores com reparação de canalização 

e retirada de chumbo  
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Fechos de água por Rescisão do cliente ou Fechos de água por falta de  

pagamento  

Fechos de água com  bloqueadores nas torneiras de escada (olho-de-boi) 
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Fecho de água por falta de pagamento com  

aplicação de anilha cega no contador 

Fecho de água por Rescisão ou falta de pagamento no ramal 



26 

 

Fecho de água por falta de pagamento com  

aplicação de DISPOSITIVO (no contador ou tubagem) 
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Principais Clientes e Áreas Geográficas 

Serviços de Assistência Técnica Domiciliária 

SMAS  MONTIJO  ( concelho do Montijo ) 

SMAS  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 ) 

ÁGUAS do PORTO ( concelho do Porto ) 

LUSÁGUA - AQUAPOR  

ÁGUAS de VISEU ( concelho de Viseu)  

INFRAMOURA ( concelho de Loulé) 

Camara Municipal de Lagos 

Águas da Região de Aveiro 

Águas de Gaia  

Águas do Sado 

Serviço Municipalizados  Loures e Odivelas 

Camara Municipal da Golegã 

EDP 

Saint Gobain 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa  
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Principais Clientes e Áreas Geográficas 

Serviços de Assistência Técnica Domiciliária 

AdIN Águas do Interior Norte 

AdN Águas do Norte 
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Águas e Saneamento 

 

Atualmente a Construbuild Services Lda, alargou o seu leque de atividades, indo para além da ati-

vidade de Construção Civil e Assistência Técnica, presta agora também serviços na área da Cons-

trução e Remodelação de Redes de Distribuição de Água e Redes de Esgotos e Saneamento. 

Recursos Humanos  

De forma a ir ao encontro das necessidades do mercado, a Construbuild Services Lda, recrutou 
para os seus quadros, técnicos credenciados e altamente qualificados, com conhecimentos diver-
sificados, adquiridos ao longo de vários anos e com bastante experiência profissional na área. 
 

Equipamentos 
Relativamente os equipamentos para o desenvolvimento desta atividade, procedemos à aquisição 
de alguns equipamentos, nomeadamente escavadoras, pá-carregadoras, carrinhas basculantes e 
equipamento de soldadura topo a topo e electrossoldadora para tubagem em PEAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No âmbito deste setor de atividade, a Construibuild Services, Lda.  presta os seguintes serviços:  
 

  Construção e Remodelação  de Adutoras e redes de Distribuição de Águas; 
 
  Construção e Remodelação de Redes de Saneamento Pluvial e Doméstico;  
 
  Construção de Estações Elevatórias 

 

Principais clientes: 

 SIMAR—Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos; 

 SIMAS—Oeiras e Amadora 

 Águas do Sado 

 Clientes Particulares 

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 



31 

 

Obras em Execução e valor da subempreitada: 

  SIMAR Loures e Odivelas—Empreitada Substituição de Condutas em Caneças—
Fase III 

 Valor : 323.093,64€ 

 

  SIMAR Loures e Odivelas—Empreitada de Execução de Coletor em Caneças junto à 
Rodoviária 

 Valor : 80.540,66€ 

 

  SIMAR Loures e Odivelas—Empreitada de Redes de Drenagem de águas Domésti-
ca e Pluviais—Rodoviária em Caneças 

 Valor : 14.238,29€ 

 

  SIMAS Oeiras e Amadora—Substituição condutas e ramais ZMC 
Fábrica Gabardines, Venteira, Amadora 

 Valor : 170.965,86€ 

 

  SMAS SINTRA—Conduta DN500 e DN400 na galeria sob o IC19 

 Valor : 234.858,28€ 

 

  SIMAS Oeiras e Amadora -Manutenção de infra-estruturas água-
Acessórios, ramais, caixas e  outros 

 Valor : 324.577,37€ 

 

  SIMAR Loures e Odivelas  - Substituição de Condutas nos Conce- lhos 
de Loures e Odivelas 

 Valor : 149.959,05€ 

 

 CM Lisboa - Conduta em PEAD 160 na Rua Actriz Palmira Bastos 

 Valor : 5.935,37€ 
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 Montagem de Bypass de alimentação provisória 

Experiencia obtida nas tarefas relacionadas com as empreitadas  

Principais tarefas 
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 Abertura de vala 
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  Soldadura de Tubagem em PEAD 
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Ensaios de Estanquicidade 
Montagem de Tubagem   

em vala e acessórios 

Colocação de By-Passes  
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Instalação e substituição de Marcos de Incêndio 
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Execução de ramais prediais e domiciliários  
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Inspecção vídeo de redes de água e saneamento 

(incluindo relatório de diagnóstico de inspecção vídeo)  
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 Tapamento da Vala 
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Execução de calçada 
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Montagem de Caixas e Acessórios Redutores de Pressão 
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Construção de ZMC’s e VRP’s 
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Substituição de condutas de grandes diâmetros 
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Principais Clientes e Áreas Geográficas 

Redes de água e Saneamento 

SIMAS  -  OEIRAS E AMADORA 

EPAL ( concelho de Lisboa ) 

ÁGUAS CASCAIS  ( concelho de Cascais ) 

Camara Municipal de Lisboa  

AQUAPOR  

ÁGUAS DO SADO 

INATITUTO SUPERIOR TÉCNICO DE LISBOA 

LUSÁGUA LISBOA 

Serviço Municipalizados  Loures e Odivelas 

EDP 

SMAS  -  SINTRA 
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Geral 
218 226 667  
912410113 
916115614 
geral@construbuild.com  
www.construbuild.com 

Setor de Atividade  - Construção 

Pedro Morais 
pedro.morais@construbuild.com 

Setor de Atividade—Serviços e Assistência Técnica 

Pedro Morais 
Pedro.morais@construbuild.com 
(+351) 914 935 387 

Setor de Atividade—Águas e Saneamento 
 
Margarida Capucho 
margarida.capucho@construbuild.com 
(+351) 913 390 694 
 

 

Diretor Geral 
Pedro Morais 
(+351) 914 935 387 


