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04 Mensagem do Presidente
President’s Message
O Grupo OPENLINE tem vindo a consolidar de
forma sustentada a sua atividade, sendo hoje um
grupo económico de referência, nas atividades
de Manutenção, Construção, Reabilitação, AVAC,
Monitorização, Energia e Serviços.
O trajeto que fizemos foi percorrido com ambição
e total determinação na prossecução dos objetivos
de criação de valor, organização e desenvolvimento,
o que nos permite hoje oferecer ao mercado
positivamente, as melhores soluções.
A nossa aposta é proporcionar a todos uma
melhor qualidade de vida, para isso investimos na
qualidade, no desenvolvimento dos colaboradores
e nos parceiros que connosco atuam, incentivando

Edifício Sede da OPENLINE
OPENLINE Headquarters

o trabalho em equipa, a disponibilidade para a
mudança, a criatividade e o empenho total.
Estamos impelidos em alcançar bons resultados e
melhorar as posições competitivas nos mercados em
que atuamos, reforçando o nosso forte compromisso
de criar mais confiança e crescimento sustentável.
Esforçamo-nos constantemente por superar os
métodos tradicionais de realizar negócios, transpondo
barreiras no modo de pensar e agir. Somos um grupo
onde a inovação é celebrada e o otimismo é inerente
à nossa maneira de pensar e de agir.

J. Martins Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Edifício Sede da OPENLINE
OPENLINE Headquarters
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The OPENLINE Group has been consolidating in
a sustained manner its activity, and today is
an economic group of reference, in activities of
Maintenance, Construction, Rehabilitation, HVAC,
Monitoring, Energy and Services.
The path that we have already travelled with
ambition and total determination in pursuing the
objectives of value creation, organization and
development, which allows us today to offer
market positively, the best solutions.
Our commitment is to provide a better quality
of life, for this we have invested in quality, the
development of the employees and the partners
that work with us, encouraging teamwork,

openness to change, the creativity and the total
commitment.
We are driven to achieve good results and improve
the competitive positions in the markets in which
we operate, reinforcing our strong commitment to
create more trust and sustainable growth.
We constantly strive to overcome the traditional
methods of conducting business, overcoming
barriers in way of thinking and acting. We are
a group where innovation is celebrated and the
optimism is inherent to our way of thinking and
acting.

J. Martins Oliveira
Chairman of the Board

Dados Financeiros
Financial Data
milhões de euros
millions of euros
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6,5

6,7

2011

2012

2013
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2014

06 Grupo Openline
Openline Group
Com início de atividade em 1998 e com uma
forte presença em todo o território nacional, o
grupo especializou-se no fornecimento integrado
de soluções para a eficiência de edifícios onde
pontuam competências específicas nas vertentes de
engenharia civil e electromecânica.
Graças a serviços de qualidade superior e à aposta
em tecnologia e inovação gerimos uma carteira com
mais de 1000 clientes que recorrem frequentemente
às nossas soluções para satisfazer as suas
necessidades.

In 1998, we began our activities, and with a strong
presence in the entire national territory, the group
became expert in providing integrated solutions for
buildings efficiency, where we have proficiency in
Civil and Electromechanics Engineering.
Thanks to high quality services and the investment
in technology and innovation, we manage a
portfolio with over 1000 customers, who usually
ask for solutions to satisfy their needs.

França
Portugal
Madeira

Angola
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Estrutura do Grupo
Group Structure
Openline Group
Openline Invest
Investimentos, Gestão de Participações Sociais e Negócios Imobiliários.
Investments, Management of Shareholdings and Real State Business.

Portugal

Angola

França

Sensorex, SA

OPENLINE PORTUGAL, SA

BELINE, LDA
Gestão de Edifícios,
Engenharia, Reabilitação,
Manutenção e Serviços.

OPENLINE INSTALLATIONS
TECHNIQUES, SAS

Plataforma iSensorex

Reabilitação, Engenharia e
Construção.
Buildings Rehabilitation,
Engineering and Construction.
OPENLINE FACILITY SERVICES, SA
Manutenção, AVAC, Energia e
Serviços.
Maintenance, HVAC, Energy and
Services.
ACE Casais Openline
Manutenção Parque Escolar.
School Buildings Maintenance.

Building Management,
Engeneering, Buildings
Rehabilitation,
Maintenance and Services.

Manutenção, AVAC, Energia
e Serviços.
Maintenance, HVAC, Energy
and Services.

Plataforma de Monitorização
de Edifícios.

iSensorex Platform
Building Monitoring Platform.
Izicity
Rede Social para a Cidadania.
City Social Network for
Citizenship.
Sensorex Intelligent
Maintenance (SIM)
Fornecimento de uma
plataforma inteligente para
manutenção.
Provision of an intelligent
platform for maintenance.

08 Missão, Visão e Valores
Mission, Vision and Values
Missão
Fornecer serviços de manutenção, reabilitação e
monitorização de superior qualidade, integrando as
melhores soluções de engenharia e de tecnologia,
por forma a satisfazer os Clientes promovendo a sua
fidelidade pela correcta interpretação de expectativas e
anseios, incentivando um espirito de confiança mútua.

Mission
Supply high-quality maintenance, rehabilitation
and monitoring services integrating the best
engineering and technology solutions, satisfying
customers promoting their abidance through the
correct interpretation of expectations and concerns,
encouraging a mutual trust spirit.

Visão
Ser uma referência entre os principais players no
fornecimento integrado de soluções para a eficiência
de edifícios e infra-estruturas.

Vision
Be a reference between the main players in the
supply of integrated solutions for the efficiency of
buildings and infrastructure.

Valores
Inovação / Segurança / Confiança / Foco no Cliente /
Orientação para resultados / Sustentabilidade

Values
Innovation / Safety / People’s Trust / Focus on
Customers / Results Orientation / Sustainability

25

Colaboradores (2014)
Employees (2014)

Dados Financeiros (2014)
Financial Data (2014)
8

6

milhões de euros / million euros

8
4,1

Engenheiros / Engineers
Técnicos / Technicians

64

1,1

Administrativos / Administrative
Chefes de equipa / Team Leaders
Vendas
Sales

EBITDA
EBITDA

Capital Próprio
Equity
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Responsabilidade Social
Social Responsibility
Enquanto membro de uma comunidade global em
constante mudança, adaptamo-nos às necessidades
da sociedade contribuindo para o bem-estar de
todos.

As a member of a global community
permanently in change, we adapt ourselves
to the needs of society, contributing to
everyone’s wellbeing.

Desenvolvemos e melhoramos as nossas
capacidades para diminuir o impacto ambiental,
proporcionar um espaço de trabalho com
diversidade e inclusão, incentivar práticas de
negócio responsáveis e garantir os princípios éticos
na nossa atividade.

We develop and increase our abilities to
decrease environmental impact, provide
a workspace with diversity and inclusion,
encourage responsible business practice and
insure ethical principles in our work.

ACREDITAÇÕES/MEMBRO DE: | ACCREDITATIONS/MEMBER OF:
AICCOPN
*

Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

*

alvará nº 47620 e alvará nº 63975

AICCOPN
Associação dos Industriais da Construção
Civil e Obras Públicas

* Acreditações exclusivamente para o mercado português.
* Accreditation only for portuguese market.

10 Report e Cidadania: o nosso projecto de Responsabilidade Social
Report and Citizenship: our social responsibility project
Retribuindo a confiança em nós depositada pela
comunidade ao longo dos anos, a Openline desenvolveu o seu programa de responsabilidade social.
Tendo em conta que a participação dos cidadãos na
vida das cidades é fundamental para o benefício
geral e aliando a nossa experiência na reabilitação
e manutenção de edifícios, a inovadoras TI,
disponibilizamos à comunidade uma ferramenta para
a cidadania.
O nosso projeto, Izicity, propõe-se a preencher um vazio
existente na relação entre o cidadão e os municípios.
Através de uma plataforma, que atua em rede e
apela à comunicação entre os cidadãos, oferecendo a
possibilidade de reportar directamente os problemas
do quotidiano tais como: segurança, necessidades de
assistência, avarias entre outros.

Do lado do município é oferecida uma interface
específica que permite a recepção destes reports,
reforçando a comunicação com os seus cidadãos,
melhorando significativamente a forma como são
atendidos os pedidos da comunidade e como estes
são tratados.
Ambicionamos envolver a comunidade em acções
de melhoria do ambiente urbano e fomentar a
comunicação entre os cidadãos sobre os seus
problemas comuns.
Nasce assim um conceito de rede social para a
cidadania.
Visite o nosso programa em www.izicity.com, ou, faça
o download da nossa aplicação já disponível para
ambiente android.
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Repaying the trust placed in us by the community
over the years, the Openline has developed its
social responsibility program.
The participation of citizens in the life of cities
is fundamental for the general benefit and by
combining our experience in the rehabilitation and
maintenance of buildings, to innovative IT, we offer
the community a tool for citizenship.
Our project, Izicity, proposes to fill a gap in
the relationship between the citizen and the
municipalities.
Via a platform, which operates in network and calls
on the communication between citizens, offering
the possibility of reporting directly the problems of
daily life such as: safety, service needs, faults, etc.

For the municipality we offer a specific interface
that allows the receipt of these reports, by
strengthening the communication with its
citizens, significantly improving the way in
which they are handled the requests from the
community and how these are treated.
We involve the community in improving the
urban environment and foster communication
between citizens of their common problems.
Thus is born a social network for the citizenship.
Visit our program in www.izicity.com, or,
download our application now available for
android environment.

12 Primeira empresa com a certificação NP 4492:2010
First company with NP 4492:2010 certification
Principais objetivos
Todas as atividades relacionadas com a
manutenção têm, nos dia de hoje, uma
importância muito relevante nos custos de
operação, pesando significativamente nos
orçamentos das organizações. Por outro lado
é cada vez maior a necessidade de rigor e
de qualidade na execução das atividades
relacionadas com a manutenção.

> Definir requisitos para que os prestadores de serviços de
manutenção ofereçam aos seus clientes soluções que se
alinhem com as suas necessidades e objetivos;
> Ser um critério de escolha do mercado e um vetor
comercial e de competitividade para a empresa
prestadora do serviço;
> Reconhecimento e distinção dos concorrentes;
> Incremento da competência e inovação no mercado;

É no sentido de dar resposta a estas questões
que surgiu a norma NP 4492 – REQUISITOS
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO.

> Referencial com vista à certificação de prestadores
de serviços de manutenção, e seu controlo periódico,
através de auditorias efectuadas por um organismo
certificador credível.
Benefícios na implementação e certificação
> Aumento da confiança por parte do cliente nos contratos
de manutenção estabelecidos;
> Melhoria dos serviços prestados;
> Dinamização e qualificação das equipas de intervenção;
> Melhorar o desempenho da organização;
> Uniformizar conceitos na manutenção;
> Diferenciação no mercado.
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Main goals
All the activities related to maintenance,
have nowadays a very relevant point in
operation costs, and the companies and
organizations budget. On the other hand, it’s
bigger the need for rigour and quality in the
performance of activities related to
maintenance.

> Define requirements to maintenance services
suppliers offer their clients solutions aligned to their
needs and goals;

In order to answer these questions arises the
Portuguese Regulation NP 4492 - Requirements
for Maintenance Services Supply.

> Proficiency and market innovation expansion;

> Be a criteria of choice in the market, a commercial
and competitive vector for the company provider
of service;
> Recognition and distinction of competitors;
> Reference point aiming the certification of
maintenance services suppliers, and its periodic
control through audits performed by a certifying
accredited body.
Benefits in the implementation and certification
> Increase customers trust in the stated maintenance
agreements;
> Improvements in the services supplied;
> Boost and eligibility of the intervention teams;
> Improve the organization performance;
> Unify maintenance concepts;
> Market differentiation.

Key Figures
Número de Edifícios Intervencionados
Number of Buildings Intervened
Número de Contratos de Manutenção
Number of Maintenance Contracts
Número de Clientes
Number of Customers
Média Anual de Edifícios Verificados
Annual Average of Buildings Checked
Número Total de Intervenções Técnicas
Total Number of Technical Interventions

7.879
643
3.957
4.123
13.561

Dados referentes ao ano 2014
Data referring to year 2014

14 Internacionalização
Internationalization
Como sequência lógica da evolução do grupo de
empresas OPENLINE estamos a dinamizar o processo
de internacionalização.

As a logic sequence in the evolution of OPENLINE
group, we are stimulating the internationalization
process.

Estamos presentes em Angola através de uma
parceria com o grupo Arena e em França através de
investimento direto.

We are present in Angola through a partnership
with the group Arena and in France through direct
investment

A nossa estratégia passa pela entrada noutros
mercados acrescentando valor nas áreas de atuação
que desenvolvemos, quer através do estabelecimento
de parcerias locais, quer mediante investimento
direto.

Our strategy is to enter in other markets, where
we can continue adding value by establishing local
partnerships and/or direct investment.

Edifício Torre das Antas, Porto
Torre das Antas Building, Porto
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Áreas de atuação
Operating areas
A nossa missão consiste em prestar um serviço
altamente qualificado e um acompanhamento
personalizado, indo de encontro às expectativas e
necessidades dos nossos clientes e reforçando a sua
confiança.

Our mission is to provide a service highly qualified
and a personalized follow-up, in order to meet
the expectations and needs of our customers and
enhancing their confidence.

Somos especialistas em serviços de engenharia para
cuidar das múltiplas necessidades dos edifícios após a
sua construção. Operando nas seguintes áreas:

We are experts in integrated engineering services
to take care of the multiple needs of buildings after
their construction. We operate in the following
areas of engineering:

> Manutenção

> Maintenance

> Construção

> Construction

> Reabilitação

> Rehabilitation

> AVAC

> HVAC

> Monitorização

> Monitoring

> Energia e Serviços

> Energy and Services

Desenvolvemos as nossas atividades de forma
integrada, e orientados para a obtenção de resultados
com especial atenção para a maximização da
eficiência.

We have developed our activities in an integrated
manner, and results-oriented with special attention
to maximizing efficiency.

16

Manutenção de Edifícios
Builging Maintenance

Asseguramos manutenção preventiva e corretiva,
fornecendo um conjunto de serviços integrados
que garantem o bom funcionamento das suas
instalações. Promovemos a execução dos serviços
de correção, inspeção e controlo de equipamentos
validando o desempenho e a qualidade das
intervenções realizadas.
Os procedimentos de manutenção são efectuados
por técnicos habilitados. Na área de AVAC, os
técnicos são devidamente credenciados.
Fatores como a experiência adquirida, economias de
escala disponíveis, complementaridade da oferta,
sinergias e a capacidade de mobilização de recursos
posicionam a OPENLINE como um operador ativo e
de valor no campo do desenvolvimento de novas
parcerias.

We ensure preventive and corrective maintenance
providing integrated services, which assure
the facilities function. We also promote the
assistance, repair inspection and control of all
buildings equipment.
The maintenance procedures are performed
by experienced technicians. In the HVAC area,
technicians are accurately.
Factors such as acquired experience, available
scale economies, complementarity offer, synergies
and mobilization ability for resources, positioning
OPENLINE as an active and valuable operator in
new partnerships development field.

Manutenção: Gestão Técnica de Edifícios
Technical Management and Conduct of Buildings
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Suportados nas sinergias endógenas ao grupo
OPENLINE asseguramos a Gestão Técnica com
base em planeamento, coordenação, operação e
manutenção de todos os serviços necessários ao
melhor funcionamento dos imóveis.

Supported by endogenous synergies from
OPENLINE group, we assure Technical
Management based on planning, coordination
and maintenance of all the services needed for
the best real estate operation.

Atuando como interlocutor único criamos condições
para o Cliente optimizar a sua operação, reduzir
custos e desenvolver processos de melhoria contínua
baseados na integração de Facilities Management
a definir em conformidade com as necessidades
existentes.

Acting as the unique interlocutor we build
conditions for the Costumer to optimise his
work, lower costs, and develop continuous
processes improvement based on Facilities
Management integration to be defined in
compliance to the existing needs.
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Construção
Construction

Especializados na reabilitação e reconstrução de
edifícios, a preocupação com a qualidade, segurança
no trabalho e o meio ambiente é uma constante em
todas as obras realizadas. Esta atitude consciente
motivou à implementação de um Sistema de Gestão
da Qualidade e à sua Certificação.

Being specialized in rehabilitation and
reconstruction of buildings, our concern is quality,
labor safety and the environment, which are always
part of all the works we do. This aware behavior
has motivated the implementation of a Quality
Management System and its Certification.

Recorremos a Know-How, equipamentos e produtos
de última geração, que asseguram uma elevada
qualidade dos serviços prestados. Operamos no
âmbito das obras públicas e privadas, oferecendo
serviços diversificados e competentes na área de
Engenharia.

We apply Know-How and last generation equipment
and product, which ensure high quality of the
rendered services. We operate in public and private
buildings and infrastructures, offering different
kind of services and proficient in Engineering areas.

Reabilitação Integral de Edifícios
Integral Buildings Rehabilitation
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A Reabilitação Sustentável integra a capacidade
técnica, o know-how, os recursos, e a experiência das
varias áreas de atuação da OPENLINE.

Sustainable Rehabilitation includes technical
capacity, know-how, resources, and experience of
the many working areas of OPENLINE.

Combinamos as soluções mais eficientes de
reabilitação de edifícios, com os novos sistemas
de renovação sustentáveis e as boas práticas da
indústria, tendo sempre em conta a melhoria do
comportamento térmico dos edifícios.

We match the most efficient solutions for
building rehabilitation with the new sustainable
renewal systems and the good practices of the
industry, bearing in mind the thermal behaviour
improvement of buildings.

Edifício da Rua Saraiva Carvalho, Porto
Building Saraiva Carvalho Street, Oporto
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Reabilitação Energética
Energetic Rehabilitation and Retrofit

Os edifícios podem ser encarados como sistemas
térmicos, ou seja como elementos com características
de transmissão e de armazenamento de energia.
Assim, melhorando energeticamente a sua
envolvente obteremos um sistema térmico mais
eficiente, e como tal poderão ser satisfeitas as
condições de conforto dos seus ocupantes com um
consumo de energia reduzido.
Pode deste modo ser minimizado o consumo dos
sistemas de climatização, bem como beneficiadas as
condições de conforto dos ocupantes.
Assim, a reabilitação energética de edifícios tem
como objectivo aumentar o conforto dos ocupantes e
diminuir o consumo energético.
A OPENLINE desenvolve esta atividade de forma
integrada adaptando sistemas electromecânicos
e envolvente, eliminando pontes térmicas,
presença de humidade, desempenho térmico dos
vãos, perdas desproporcionadas provocadas por
transmissão excessiva de ar, ausência de proteção
solar, sobreaquecimento e/ou aumento das cargas
térmicas, fenómenos de condensação e baixo nível
de qualidade do ar interior.

Buildings can be seen as thermal systems, that
is, as elements with energy transmission and
storage features. Thus, increasing energetically
its surroundings, we will have a more efficient
thermal system, meaning that comfort
conditions for its occupants will be satisfied with
reduced energy consumption.
This way, energy consumption for climatization
systems can be reduced, as well as, maximize
occupants comfort conditions.
Thereby, the goal for energy refurbishment of
buildings is to increase occupants comfort and
to decrease energy consumption.
OPENLINE develops this activity in an integrated
way, adapting electromechanical systems
and surroundings, canceling thermal bridges,
moist existence, spans thermal performance,
oversized losses due to excessive air
transmission, inexistence of solar protection,
overheating and/or thermal charges,
condensation phenomena and low level
indoor air quality.

Edifício Guadalupe, Porto
Guadalupe Building, Oporto

AVAC
HVAC
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A divisão de AVAC da OPENLINE atua de forma
integrada garantindo especialização. A preocupação
com a qualidade, segurança no trabalho e o
meio ambiente é uma constante em todos os
trabalhos realizados. Esta atitude consciente levou
à implementação de um Sistema de Gestão da
Qualidade e à sua Certificação.

The division of HVAC the OPENLINE operates in
an integrated way by ensuring specialization.
The concern with the quality, safety at work and
the environment is a constant in all the work
carried out. This conscious behavior led to the
implementation of a Quality Management System
and its Certification.

Operamos no âmbito das obras públicas e privadas,
oferecendo serviços diversificados de instalação de
sistemas mecânicos e eléctricos, designadamente
de: Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado,
Solar térmico, Gestão Técnica Centralizada,
Monitorização, Frio Industrial e Comercial, Sistemas de
Desenfumagem e Canalização.

We operate within the framework of public and
private works, offering diversified services of
installation of mechanical and electrical systems,
namely: Heating, Ventilation, Air Conditioning,
Thermal Solar, Integrated Technical Management,
Monitoring, Cold Industrial and Commercial
Systems of anteroom ventilating and Plumbing.

www.sensorex.pt
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Monitorização
Monitoring

As actividades de manutenção têm um elevado
impacto na competitividade, nos tempos de resposta
e nas actividades desempenhas. Para melhor servir os
nossos clientes, cruzamos a nossa vasta experiência
na valorização de activos imobiliários com as nossas
múltiplas especialidades de engenharia e introduzimos
um inovador paradigma de eficiência na manutenção e
necessidades de logística nos edifícios, equipamentos e
outros espaços.

Maintenance activities have a high impact on
competitiveness, in response times and in the
activities you perform feats. To better serve our
customers, we crossed to our vast experience in the
valuation of real estate assets with our multiple skills
of engineering and we have introduced an innovative
paradigm of efficiency in maintenance and logistical
requirements in buildings, equipment and other
spaces.

Com os avanços das Tecnologias da Informação e sendo
cada vez maior a existência de um novo paradigma a
que podemos chamar de “Internet of Things”, é-nos
hoje possível oferecer soluções que simplificam o
registo e controlo de dados e variáveis presentes em
edifícios, equipamentos e espaços permitindo-lhe
optimizar a gestão remota dos mesmos, poupar custos
e maximizar recursos.

With the advances in Information Technologies and
being ever more the existence of a new paradigm
that we might call “Internet of Things”, is us today
can offer solutions that simplify the registration and
control of data and variables present in buildings,
equipment and spaces allowing you to optimize the
remote management of the same, save costs and
maximize resources

As nossas soluções diferenciam-se pela facilidade de
acesso remoto em qualquer momento e em qualquer
lugar, rapidez de resposta, pela sua dimensão e por
serem praticamente imperceptíveis, para além de
não existir a necessidade de obras com vista à sua
instalação, tudo isto num âmbito de low cost.

Our solutions are differentiated by easy remote access
at any time and in any place, speed of response, by
virtue of their size, because they are virtually invisible
and there is no need to carry out works in virtue of its
installation, all this in a context of low cost.

Damos-lhe a si o poder de aceder à informação com
total transparência e rigor, de modo a poder controlar
de forma mais precisa os seus espaços e definir acções
de manutenção fiéis às suas reais necessidades.

We give to you the power to access information
with total transparency and rigor in order to be
able to control more precisely their spaces and set
maintenance actions faithful to their real needs.

Energia e Serviços
Energy and Services
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Com competências alargadas para apoio aos sectores
da Água, do Gás e da Electricidade oferecemos serviços
especializados de assistência e instalação.

With wider expertise for the support of Water,
Gas and Electricity sectors we offer specialised
support and installation services.

> Águas e Saneamento

> Water and Sewers Pipelines

Requalificação de Infra-estruturas;
Construção e Manutenção de Condutas;
Construção e Manutenção de Redes de Distribuição;
Estações de Tratamento de Águas Residuais;
Assistência Técnica Domiciliária;
Reparação de Fugas.

> Gás
Construção de Redes;
Reparação de Redes;
Requalificação de Infra-estruturas;
Instalação, Manutenção e Reconversão de Aparelhos de Queima;
Serviços de Manutenção;
Assistência Técnica;
Projecto.

> Electricidade
Instalação;
Requalificação de Infra-estruturas;
Comunicações e Networking;
Serviços de Manutenção;
Assistência Técnica.

> Serviços
Serviços de Manutenção;
Assistência Técnica.

Infrastructures requalification;
Pipeline maintenance;
Distribution Networks maintenance;
Waste Water Treatment Plants;
Residential Technical Support;
Leaks Repair.

> Gas
Gas Networks
Networks Repair;
Infrastructure requalification;
Installation, Maintenance and Reconversion of Burning Appliances;
Maintenance Services;
Technical Support;
Planning.

> Electricity
Installation;
Infrastructures requalification;
Communications and Networking;
Maintenance Services;
Technical Support.

> Services
Maintenance Services;
Technical Support.
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Portfólio no sector da Distribuição | Portfolio in the Distribution sector

cliente MAP – MERCADO ABASTECEDOR DO PORTO

CLIENT MAP – MERCADO ABASTECEDOR DO PORTO

local Porto

PLACE Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de Manutenção multiserviço de todas as
instalações.

Multiservice maintenance Agreement for all facilities.

Trabalhos mais expressivos

Different operations in specific repairs performed by a
permanent maintenance technician.

Diversos trabalhos de reparação pontuais efetuados pelo
técnico de manutenção permanente.
Destacamos ainda os seguintes serviços realizados:
Tratamento de elementos metálicos na fachada do edifício
administrativo; Tratamento de Caleiras do pavilhão do
Recheio e Reforço da estrutura metálica do pórtico de saída
do mercado.

MORE SIGNIFICANT WORK

We still highlight the following services fulfilled:
Metal elements treatment in the facade of the
Administrative building; Gutters Treatment of the
pavilion “Recheio”and Strengthen of the market
exit metal structure.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Zara

Bershka
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cliente NORAUTO PORTUGAL, LDA

CLIENT NORAUTO PORTUGAL, LDA

local Matosinhos

PLACE Matosinhos

Designação

ASSIGNMENT

Construção de Centro Auto Norauto.

Construction of the Norauto Automotive Centre.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Construção de raiz de loja/oficina da Norauto incluíndo:

New-building of store/workshop of Norauto including:

- escavações e aterros;

- landfill digging;

- estrutura metálica;

- metal structure;

- revestimento exterior em fachadas e cobertura
com painel sandwich;

- exterior coating in facades and covering with sandwich
panel;

- arranjos exteriores arruamento;

- external remodelling and street construction;

- infraestruturas eléctricas;

- electrical infrastructures;

- infraestrutuas água e combate incêndio;

- water and fire-fighting infrastructures;

- trabalhos diversos de acabamentos interiores.

- several works of interior finishing.

Pull and Bear

Stradivarius

Lojas Francas de Portugal
Duty-free Shops in Portugal

26

Portfólio no sector do Ensino | Portfolio in the Education sector

cliente LYCEE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE

CLIENT LYCEE FRANÇAIS CHARLES LEPIERRE

local Lisboa

PLACE Lisbon

Designação

ASSIGNMENT

Manutenção e recuperação de instalações do Liceu Francês
Charles Lepierre.

Maintenance and refurbishment of facilities of the French
School Charles Lepierre.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Substituição integral dos vãos exteriores por novos em PVC;

Integral replacement of outer spans with new ones made in PVC;

Pintura exterior de fachadas;

Outer façade painting work;

Execução de corredor/pala em betão armado.

Accomplishment of the corridor/cowl in reinforced concrete.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Faculdade de Economia do Porto
Faculty of Economy of Oporto
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cliente PARQUE ESCOLAR

CLIENT SCHOOL COMPLEX

local Escola Secundária Carolina Michaëlis – Porto
Escola Secundária Gonçalves Zarco – Matosinhos
Escola Secundária António Sérgio – Vila Nova de Gaia
Escola Secundária Sá de Miranda – Braga
Escola Secundária Aurélia de Sousa – Porto
Escola Secundária Rocha Peixoto – Póvoa de Varzim

PLACE Carolina Michaëlis High-School – Oporto
Gonçalves Zarco High-School – Matosinhos
António Sérgio High-School – Vila Nova de Gaia
Sá de Miranda High-School – Braga
Aurélia de Sousa High-School – Oporto
Rocha Peixoto High-School – Póvoa de Varzim

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de manutenção preventiva e corretiva das
escolas supracitadas.

Preventive and correctional maintenance agreement of
the above mentioned schools.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Contrato de manutenção multitécnico, com suporte em
equipa residente permanente, apoiada por equipas
especializadas que asseguram a manutenção de AVAC,
electricidade e electromecânica do parque de equipamentos
integrados de cada escola.

Multi-technical maintenance agreement with support of
the permanent working team and specialised teams that
guarantee the HVAC, electricity and electromechanical
maintenance of the integral technical equipment of
each school.

Parque Escolar – Escola Gonçalves Zarco
School Complex – Gonçalves Zarco School

IPATIMUP - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto
IPATIMUP - Institute of Pathology and Molecular Immunology of the University of Oporto

Parque Escolar – Escola Secundária Carolina
Michaellis
School Complex – Carolina Michaellis
High-School
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Portfólio no sector do Estado | Portfolio in the State sector

cliente Instituto da Segurança Social I.P

CLIENT INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL I.P

local Edifício do Centro Distrital de Faro

PLACE Building of Faro District Centre

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de manutenção integrada do edifício.

Integral maintenance agreement of the building.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção de equipamentos de AVAC - aquecimento,
ventilação e ar condicionado; Manutenção de equipamentos
eléctricos; Manutenção de equipamentos de videovigilância
- CCTV; Manutenção de equipamentos de combate a
incêndios; Manutenção de sistemas de GTC - gestão técnica
centralizada; Serviços de serralharia; Serviços de mecânica
geral; Serviços de canalização/tubista; Manutenção de
centrais hidropressoras; Manutenção de grupos geradores
de emergência; Manutenção de sistemas de detecção de
incêndio - SADI; Manutenção de postos de transformação.

Maintenance of HVAC equipment - heating, ventilation
and air conditioning; Maintenance of electrical equipment;
Maintenance of video surveillance equipment - CCTV;
Maintenance of fire-fighting equipment; Maintenance
of CTM systems – centralised technical management;
Locksmith services; Services of general mechanic; Pluming/
Piping services; Maintenance of booster sets; Maintenance
of emergency generator sets; Maintenance of fire detection
systems - SADI; Maintenance of power stations.

Outras referências do sector | Sector’s other references

APOR – Agência para a Modernização do Porto, SA
(Modernization Agency of the Oporto city)

Tunel do Freixo, Porto
Freixo Tunel, Oporto

CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e
Manutenção do Município do Porto, E.E.M.
(Company of Housing and Maintenance of the
Oporto City)
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cliente secretaria regional de educação e cultura
através do IDRAM – INSTITUTO DO DESPORTO DA REGIÃO
AUTÓNOMA DA MADEIRA

CLIENT REGIONAL SECRETARIAT OF EDUCATION AND
CULTURE through IDRAM – SPORT INSTITUTE OF THE
AUTONOMOUS REGION OF MADEIRA

local Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal e outras
Instalações Desportivas sob a tutela do IDRAM.

PLACE Swimming-pool complex of Funchal and other
Sport Facilities under the IDRAM.

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva das instalações.

Agreement for the preventive and corrective
maintenance service supply of the facilities.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção das instalações AVAC, dos sistemas de
tratamento de águas, das instalações eléctricas, dos
sistemas de gestão centralizada e das redes de águas e
esgotos, incluíndo o tratamento de piscinas.

Maintenance of HVAC installation, water treatment
systems, electrical facilities, centralised management
systems and sewage water network, including
swimming-pool treatment.

Arquivo Regional da Madeira
Madeira Regional Archives

Câmara Municipal de Ilhavo
Ilhavo City Hall

Câmara Municipal de Lisboa
Lisbon City Hall
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Portfólio no sector da Habitação | Portfolio in the Condominiums sector

cliente Edifício Torre

CLIENT Edifício Torre

local Avenida da Boavista, Porto

PLACE Avenida da Boavista, Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Reabilitação do Edifício Torre.

Rehabilitation of Edifício Torre.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Tratamento de elementos de betão pré-fabricados e
betonados ínsito, tratamento de juntas entre painéis,
impermeabilizações de terraços e coberturas incluindo
aplicação de telas e execução de novos rufos.

Treatment of elements of precast concrete and covered with
cement, treatment of joints between panels, waterproofing
of terraces and roofs including application of screens and
implementation of new casings.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Empreendimento Quinta do Mar
Real Estate Properties Quinta do Mar

Edifício na Alfandega, Porto
Building at Alfandega, Oporto

Câmara Municipal de Coimbra
Coimbra City Hall

Edifício Alexandre Herculano, Lisboa
Alexandre Herculano Building, Lisbon
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cliente ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMíNIO DO EDIFíCIO
COMERCIAL E RESIDENCIAL CAMPO ALEGRE

CLIENT CONDOMINIUM ADMINISTRATION OF THE
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING CAMPO ALEGRE

local Rua do Campo Alegre, Porto

PLACE Rua do Campo Alegre, Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Reabilitação do Edifício do Centro Comercial e Residencial do
Campo Alegre.

Rehabilitation of the Shopping Centre and Residential
Building of Campo Alegre.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Execução de solução para revestimento das fachadas com
isolamento térmico (sistema do tipo “CAPPOTTO”);

Coating solution implement of facades with thermal
insulation (CAPPOTTO system type);

Impermeabilização de coberturas incluíndo aplicação de
telas, execução de novos rufos e fornecimento e instalação
de clarabóias;

Waterproofing of coatings including mesh application,
fulfilment of new casings, supply and installation of
skylights;

Tratamento do passeio/arruamento envolvente ao edifício.

Handling of the sidewalk/street around the building.

Edifício Concórdia, Porto
Concórdia Building, Oporto

Edifício Bristol, Porto
Bristol Building, Oporto

Edifício na Rua José Joaquim Ribeiro Teles,
Ermesinde
Building located in Rua José Joaquim
Ribeiro Teles, Ermesinde

32

Portfólio no sector da Industria | Portfolio in the Industry sector

cliente PETROGAL, S.A.

CLIENT PETROGAL, S.A.

local Refinaria da Petrogal em Matosinhos

PLACE Petrogal Refinery in Matosinhos

Designação

ASSIGNMENT

Beneficiação geral dos reservatórios TK-4501 e TK-4502.

General Improvement of TK-4501 and TK-4502 reservoirs.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Tratamento de elementos de betão armado
(interior e exterior dos reservatórios);

Treatment of reinforced concrete elements
(in and out of the reservoirs);

Tratamento de elementos metálicos (decapagem,
metalização e pintura);

Treatment of metal elements (pickling, plating
and painting);

Execução da protecção catódica das armaduras
dos elementos em betão armado;

Operation of cathode protection of strands for
elements in reinforced concrete;

Impermeabilização da cobertura do reservatório.

Waterproofing of the reservoir roofing.

Outras referências do sector | Sector’s other references

UNICER, Leça do Balio
UNICER, Leça do Balio

Fábrica de Moagens CERES, Porto
CERES mill, Oporto
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cliente INAPA PORTUGAL

CLIENT INAPA PORTUGAL

local Edifícios do Porto e de Sintra

PLACE Buildings in Oporto and Sintra

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de Manutenção de AVAC dos edifícios,
compreendendo todos os equipamentos e dispositivos de
climatização.

HVAC maintenance agreement for the buildings, including
all the equipment and air-conditioning devices.

Trabalhos mais expressivos

Renewal of control valves of all fan coil units of the
building in Sintra;

Renovação de válvulas de controlo de todos os
ventiloconvectores do edifício de Sintra;
Fornecimento e substituição da Unidade Produtora de Água
refrigerada/aquecida do edifício de Sintra;

MORE SIGNIFICANT WORK

Supply and replacement of the Production Unit of cooled/
heated Water of the Building in Sintra;
Several special repair operations.

Diversos trabalhos de reparação pontuais.

Turbogás, Gondomar
Turbogás, Gondomar

Industrias Jomar, Nelas
Jomar Industry, Nelas
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Portfólio no sector dos Serviços | Portfolio in the Service sector

cliente PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.

CLIENT PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.

local 247 postos distribuídos geograficamente por todo
o território continental.

PLACE 247 stations distributed geographically in the
entire continental territory.

Designação

ASSIGNMENT

Contrato de manutenção preventiva e corretiva das lojas
dos postos Galp.

Preventive and corrective maintenance agreement of the
Galp stations’ shops.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção de equipamentos de frio comercial;
Manutenção de equipamentos eléctricos;
Manutenção de equipamentos hoteleiros;
Manutenção de equipamentos de combate a incêndios.

Maintenance of commercial refrigeration equipment;
Maintenance of electrical equipment;
Maintenance of Hotel equipment;
Maintenance of fire-fighting equipment.

Outras referências do sector | Sector’s other references

EDP - Edifício Contact Center, Seia
EDP - Contact Center Building, Seia

AEP – Exponor, Matosinhos
AEP – Exponor, Matosinhos (Oporto Fair District)

Baviera, Madalena
Baviera, Madalena
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cliente CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CLIENT CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

local Edifício Sede da CGD, Lisboa

PLACE Headquarters Building of CGD, Lisbon

Designação

ASSIGNMENT

Limpeza e conservação do Edifício Sede da CGD.

Cleaning and preservation of the headquarters building of CGD.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Limpeza de vários componentes da fachada com recurso a
técnicas de alpinismo. Arranjo da toda a envolvente exterior
do Edifício.

Cleaning of several components of the facade by using
mountaineering techniques. Fix of the entire external
wraparound of the Building.

Palácio Atlântico, Porto
Palácio Atlântico Building, Oporto

CPAS - Caixa de Previdência de Advogados
e Solicitadores, Lisboa
CPAS - Caixa de Previdência de
Advogados e Solicitadores, Lisbon

Portugal Telecom, Aveiro
Portugal Telecom, Aveiro

36

Portfólio no sector da Saúde | Portfolio in the Health sector

cliente ANF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS

CLIENT ANF – NATIONAL PHARMACIES ASSOCIATION (PORTUGAL)

local Porto

PLACE Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Reabilitação e conservação de diversas fracções do edifício.

Rehabilitation and preservation of several fractions of the
building.

Trabalhos mais expressivos
Execução de instalações para escritórios incluíndo:
- demolições;
- execução paredes divisórias;
- execução de tectos falsos metálicas e em pladur;
- execução pavimento em vinilico/linoleo;
- infraestruturas eléctricas;
- AVAC;
- pinturas interiores;
- trabalhos de carpintaria.

MORE SIGNIFICANT WORK
Fulfilment of facilities for offices, including:
- demolitions;
- production of partition walls;
- production of suspended ceilings in metal and plasterboard;
- Production of vinyl/linoleum flooring;
- electrical infrastructures;
- HVAC;
- indoor painting work;
- carpentry work.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Hospital de Nossa Senhora da Oliveira - Guimarães
Nossa Senhora da Oliveira Hospital – Guimarães

Instituto CUF, Porto
CUF Institute, Oporto
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cliente BIAL - PORTELA & COMPANHIA, S.A.

CLIENT BIAL - PORTELA & COMPANHIA, S.A.

local Lumiar, Lisboa

PLACE Lumiar, Lisbon

Designação

ASSIGNMENT

Execução de nova sede BIAL em Lisboa, Edifício O Campus
do IAPMEI.

Construction of the new headquarters of BIAL in Lisbon,
Building O Campus from IAPMEI.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Demolições;

Demolitions;

Execução de projeto de arquitetura de interiores com
execução de infra-estruturas de AVAC, electricidade, dados e
comunicações, redes de águas e esgotos, acabamentos;

Execution of the architectural planning of the
interiors, along with the HVAC, electricity, data and
telecommunications infrastructures, water and sewage
network, finishings;

Reformulação integral para criação de 40 gabinetes, zonas
técnicas e comuns;
Sistema de AVAC (CHILLER) e tratamento do ar (UTA);

Complete reformulation to create 40 offices, technical
and common areas;

Rede de dados UTP.

HVAC system (CHILLER) and air handling units (AHU);
Data network UTP.

Hóspital da Arrábida, Gaia
Arrábida Hospital, Gaia
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Portfólio no sector dos Transportes | Portfolio in the Transport sector

cliente REFER - REDE FERROVIARIA NACIONAL

CLIENT REFER – NATIONAL RAIL NETWORK

local Tua

PLACE Tua

Designação

ASSIGNMENT

Empreitada para a linha do Douro - Tua - reconstrução de
cais coberto do Tua e melhoria de condições de segurança.

Public works for the Douro – Tua railway – rebuilding of
covered wharf of the Tua and improvement of safety
conditions.

Trabalhos mais expressivos
Reconstrução de cais coberto incluíndo:

MORE SIGNIFICANT WORK

- demolição estrutura existente;

Rebuilding of the covered wharf, including:

- execução de estrutura mista betão armado/metálica;

- demolition of the existing structure;

- aplicação revestimento em painel sandwich;

- production of mixed structure in reinforced concrete/metal;

- execução de rebocos e pinturas exteriores;

- coating application in sandwich panel;

- instalações eléctricas.

- performance of plaster and exterior painting work;
- electrical installation.

Outras referências do sector | Sector’s other references

GEFCO, Maia e Pombal
GEFCO, Maia and Pombal

Rangel Invest, Porto
Rangel Invest, Oporto
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cliente CP - Comboios de Portugal

CLIENT CP - COMBOIOS DE PORTUGAL (TRAINS OF PORTUGAL)

local Diversos a nível nacional

PLACE Several at national level

Designação

ASSIGNMENT

Diversos serviços de recuperação e eficiência nas estações
de comboios.

Several recovery services and efficiency in the train stations.

Trabalhos mais expressivos

Registry and diagnosis of CP Stations network in Viana do
Castelo and Peso da Régua;

Cadastro e diagnóstico de redes das Estações CP de Viana do
Castelo e Peso da Régua;
Auditoria técnica da rede eléctrica de baixa tensão da
Estação CP de S. Bento;
Remodelação de instalações na Estação do Oriente Lounge
CP - Gare do Oriente;
Revisão de instalação eléctrica nas Estações CP Ermesinde,
Santo Tirso e São Romão;
Beneficiação das Estações de Valadares, Granja, Esmoriz
e Ovar.

DHL Express Portugal, Maia
DHL Express Portugal, Maia

MORE SIGNIFICANT WORK

Technical audit of the low voltage power utility of the CP
Station of S. Bento (Oporto);
Remodelling of the facilities of the Oriente Station Lounge
CP - Gare do Oriente (Lisbon);
Revision of the electrical installation in the CP Stations
of Ermesinde, Santo Tirso and São Romão;
Improvement of Valadares, Granja, Esmoriz and
Ovar Stations.

MSC Mediterranean Shipping Company,
Matosinhos
MSC Mediterranean Shipping Company,
Matosinhos

Azkar
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Portfólio no sector do Turismo | Portfolio in the Tourism sector

cliente Hotel Melia Madeira Mare

CLIENT Hotel Melia Madeira Mare

local Funchal, Madeira

PLACE Funchal, Madeira

Designação

ASSIGNMENT

Manutenção dos sistemas AVAC.

Preventive and corrective maintenance.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção de caldeiras, chillers, bombas, registos de corta
fogo, quadros elétricos AVAC e GTC.

Maintenance of boilers, chillers, pumps, records of fire,
electrical panel HVAC and BMS.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Hotel Tryp Oriente, Lisboa
Hotel Tryp Oriente, Lisbon

Hotel Tryp Porto Expo, Leça da Palmeira
Hotel Tryp Porto Expo, Leça da Palmeira

Hostel Rua da Boavista, Porto
Hostel Rua da Boavista, Oporto

Just Stay Hotels, 4 Hotéis
(Faro, Torres Vedras, Guimarães e Évora)
Just Stay Hotels, 4 Hotels
(Faro, Torres Vedras, Guimarães e Évora)
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cliente Sheraton Lisboa

CLIENT Sheraton Lisboa

local Lisboa

PLACE Lisbon

Designação

ASSIGNMENT

Prestação de Serviços de Manutenção AVAC e Equipamentos
Hoteleiros.

Maintenance Service Delivery HVAC equipment and
Hoteliers.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção dos chillers, UTAs, Ventiloconvectores, torre de
arrefecimento e de todo o frio comercial.

Maintenance of chillers, air handling unit, fan, cooling
tower and the whole supply cold.

Hotel Mercure, Grupo ACCOR, Figueira da Foz
Hotel Mercure, Group ACCOR, Figueira da Foz

INATEL – Centro de Férias de Albufeira, Algarve
INATEL – Holiday Centre of Albufeira, Algarve

Hotel Porto Palácio, Porto
Hotel Porto Palácio, Oporto
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Portfólio Instalações AVAC | Portfolio HVAC Installations

cliente Portugal Telecom

CLIENT Portugal Telecom

local Porto

PLACE Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Instalação AVAC.

HVAC installation.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Fornecimento e instalação de Sistema AVAC, constituído por
sistema tipo “VRV” da marca Mitsubishi Eléctric, UTAN´s da
marca EVAC, aparelhagem da marca France Air.

Supply and installation of HVAC systems, consisting of
system type “ VRV “ brand Mitsubishi Electric, UTAN’s of
EVAC brand , brand stereo Air France.

Galerias Garrett Chiado, Lisboa
Galerias Garrett Chiado, Lisbon

INAPA Portugal, Sintra
INAPA Portugal, Sintra

Foot Locker, Porto
Foot Locker, Oporto
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cliente ANF-Associação Nacional de Farmácias

CLIENT ANF-Associação Nacional de Farmácias

local Porto

PLACE Oporto

Designação

ASSIGNMENT

Instalação AVAC.

HVAC installation.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Fornecimento e instalação de Sistema AVAC, constituído
por GTC da Siemens, UTA´S Trane e Systemair, aparelhagem
difusão Trox.

Supply and installation of HVAC System, composed by a
BMS from Siemens, air treatment unit Trane and Systemair
and stereo broadcast Trox.
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Portfólio Instalações AVAC | Portfolio HVAC Installations

cliente Puratos

CLIENT Puratos

local Sintra

PLACE Sintra

Designação

ASSIGNMENT

Instalação AVAC.

HVAC Installation.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Sistema de ar condicionado e ventilação constituído por
sistemas do tipo VRV e de renovação de ar.

System of air conditioning and ventilation consisting of
systems of type VRF and rewal of air.

Hotel Sintra, Sintra
Hotel Sintra, Sintra

Worten, Cascais
Worten, Cascais

Portugal Telecom, Figueira da Foz
Portugal Telecom, Figueira da Foz
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cliente Radio Popular

CLIENT Radio Popular

local Açores

PLACE Azores

Designação

ASSIGNMENT

Instalação AVAC.

HVAC installation.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Fornecimento e instalação de Sistema AVAC,
constituído por unidades tipo Rooftop Daikin.

Supply and installation of HVAC System,
composed of units type Rooftop Daikin.
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Portefólio Internacional | International Portfolio

cliente Residencial Morabeza

CLIENT Residencial Morabeza

local Luanda, Angola

PLACE Luanda, Angola

Designação

ASSIGNMENT

Gestão integral do edifício.

Full management of the building.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Instalações Eléctricas de Baixa Tensão;
Manutenção dos sistemas de iluminação, irrigação
automatizada e da água pressurizada; Piscinas; Manutenção
dos sistemas de climatização e exaustão; Vigilância e
segurança humana; Limpeza de zonas comuns;
Jardinagem; Manutenção de geradores, elevadores e
piscinas; Gestão administrativa e financeira do condomínio.

Low-voltage Electrical Installations;
Maintenance of lighting systems, automated irrigation
and pressurized water; Maintenance of air-conditioning
systems and exhaust; Surveillance and human security;
Cleaning of communal areas;
Gardening; Maintenance of generators, lifts and swimming
pools; Administrative and financial management of the
condominium.

Outras referências do sector | Sector’s other references

Universidade Lusíada de Angola, Luanda
Lusíada University of Angola, Luanda

Aker Solutions, Luanda
Aker Solutions, Luanda
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cliente Domo Center – Business Office

CLIENT Domo Center – Business Office

local Luanda, Angola

PLACE Luanda, Angola

Designação

ASSIGNMENT

Gestão integral do edifício.

Full management of the building.

Trabalhos mais expressivos

MORE SIGNIFICANT WORK

Manutenção das Instalações eléctricas, sistemas de
iluminação e sistemas de climatização e geradores;
Segurança ; Limpeza de zonas comuns; Manutenção dos
elevadores; Fornecimento de energia, água e combustível.

Maintenance of electrical installations, lighting systems,
air-conditioning systems and generators; Security;
Cleaning of communal areas; Maintenance of lifts; Supply
of water, energy and fuel.

SimplesOil, Luanda
SimplesOil, Luanda

Grupo Auto Industrial, Luanda
Auto Industrial Group, Luanda

Clientes | Customers
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PORTUGAL
Porto
Rua Delfim Ferreira, 555 | 4100-201 Porto
tel | phone +351 225 194 400
fax +351 225 194 409
Lisboa
Estr. Outurela, 118 | Ed. Holanda A - piso -2 - arm | 2790-114 Carnaxide
tel | phone +351 213 618 561
fax +351 213 618 563
Madeira
Av. das Madalenas, 134 A | 9020-330 Funchal
tel | phone +351 291 768 470
info@openline.pt
www.openline.pt

ANGOLA
Avenida Lenine, 86 | Ingombota - Luanda
tel | phone +244 226 433 360
fax +244 226 433 361
info@openline.co.ao
www.openlineangola.co.ao

FRANCE
335, Rue Georges Bonnac | 33000 Bordeaux
tel | phone +33 5 57 81 28 66
info@openline-groupe.com
www.openline-groupe.com

app openline

Disponible sur

Disponible sur

