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A PROFICO TEM POR MISSÃO SERVIR OS SEUS
CLIENTES COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA,
CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO
DA ENGENHARIA PORTUGUESA.
PROFICO’S MISSION IS TO SERVE ITS CUSTOMERS WITH
QUALITY, EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS,
AND TO HELP PROMOTE PORTUGUESE ENGINEERING.
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PROFICO
Quem somos?

PROFICO
Who are we?

A PROFICO é uma empresa portuguesa,
independente, que presta serviços
nas áreas de projeto de engenharia,
fiscalização e consultoria de engenharia.

PROFICO is an independent portuguese
company, providing services in the areas
of engineering design, supervision and
engineering consulting.

Fundada em 1991, a PROFICO
assume a concretização
de projetos multidisciplinares
complexos, articulando
competências diferenciadas.

Founded in 1991, PROFICO helps
realise complex multidisciplinary
projects requiring diﬀerentiated
skills.
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Edifício Adamastor - Parque das Nações, Portugal
Regino Cruz, Arquitectos
Adamastor Building – Parque das Nações, Portugal
Regino Cruz, Architects

A EMPRESA THE COMPANY

A EMPRESA

THE COMPANY

No âmbito dos projetos de engenharia,
destacam-se os projetos de infraestruturas
rodoviárias, ferroviárias e urbanas, de pontes
e estruturas de contenção e os projetos de
edificações. A empresa possui um sólido setor
de coordenação de projetos, o que lhe permite
assegurar o fornecimento de projetos globais.

In the field of engineering design, the main
involvement is in road, rail, urban transport,
bridges, containment structures and building
projects. The company has a strong project
coordination section, which allows it to
guarantee the provision of a global project.

Na consultoria a empresa presta serviços
de inspeção e diagnóstico de estruturas
e infraestruturas, realização de peritagens
e elaboração de pareceres técnicos em áreas
de especial tecnicidade.
A componente de Gestão de Empreendimentos
engloba todas as fases dos empreendimentos,
nomeadamente a revisão de projetos das diversas
especialidades, a coordenação de projetos
multidisciplinares, a seleção e contratação
de empreitadas e a coordenação e fiscalização
de obras.

The company’s consultancy oﬀers structure
and infrastructure inspection and diagnosis
services, providing expert opinions and drawing
up technical opinions in specialist areas.
The Project Management area deals with all
aspects of the project development, particularly
the review of the various specialised designs,
the coordination of multidisciplinary
projects, the selection and contracting of work
contracts and coordination and supervision
of the works.

Ponte de Zacarias, barragem do Baixo Sabor, Portugal
Zacarias Bridge, Baixo Sabor Dam, Portugal
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IKEA (loja e acessos) em Loures, Portugal
Arquitetura CPU Consultores
Ikea (store and accesses), Loures, Portugal
Architects CPU Consultores

PRINCÍPIOS DE ATUAÇÃO

OPERATING PRINCIPLES

MISSÃO
Atuando no sector da prestação de Serviços
de Engenharia, a PROFICO assume a missão
de servir os seus clientes com elevada qualidade
e eficiência, assegurando adequadas condições
de trabalho aos seus colaboradores e contribuindo
para a promoção da Engenharia Portuguesa.

MISSÃO
Operating in the Engineering sector,
PROFICO’s mission is to provide its customers
with a high-quality and eﬃcient service,
to ensure its employees enjoy good working
conditions and to help promote Portuguese
engineering.

VISÃO
A PROFICO quer ser reconhecida, nos mercados em
que atue, como uma empresa que fornece serviços
de alta qualidade, sempre disponível para encontrar
a melhor forma de responder às necessidades dos
clientes, que vê como parceiros e cuja ação se foca
nos apetos técnicos, económicos e éticos.

VISÃO
PROFICO wants to be recognised in the markets in
which it operates as a company that supplies
high-quality service, always available to find the
best way to meet the needs of its customers, which
it sees as partners, focusing its activities on the
technical, economic and ethical factors.

INDEPENDÊNCIA
A PROFICO é uma empresa de engenharia
independente, não inserida em nenhum grupo
económico o que lhe permite uma atuação
totalmente autónoma garantindo a defesa dos
interesses dos seus clientes.

INDEPENDENCE
PROFICO is an independent engineering
company, with no ties to any economic group,
which allows it to act with complete
autonomy in defence of its customers’
interests.

ESTABILIDADE
A empresa previlegia uma relação franca
e duradoura com os seus clientes, colaboradores
e fornecedores.

STABILITY
The company prefers to maintain frank and
lasting relations with its customers, employees
and suppliers.
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Poço de ataque Conde de Itu, Metro de São Paulo, Brasil
Shaft for tunneling machines, São Paulo Metro, Brazil

> A PROFICO tem exercido as suas
atividades não só em Portugal mas
também noutros países, com especial
relevo para os países de língua oficial
portuguesa.
> PROFICO operates in countries
outside Portugal, especially in other
Portuguese-speaking countries.

Reabilitação de obras de arte no corredor de Nacala, Moçambique
Rehabilitation of bridges and viaducts in the Nacala corridor, Mozambique
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A PROFICO PRESTA SERVIÇOS E SOLUÇÕES MULTIDISCIPLINARES EM TODAS AS FASES DO PROJETO
PROFICO PROVIDES MULTIDISCIPLINARY SERVICES AND SOLUTIONS IN ALL PHASES OF A PROJECT
Fase de projeto
Project phase

Atividades a desenvolver
Activities to be developed

Serviços Prestados
Services provided

Planeamento
Planning

Consultoria e apoio técnico
Consulting and technical support

> Gestão de projeto / Project management
> Consultoria / Consulting
> Programa base/ Design requirements

Conceção e projeto
Conception and design

Projeto de todas as especialidades
(arquitetura e engenharia)
Design of all disciplines (architecture
and engineering)

> Estudos de Viabilidade / Feasibility studies
> Estudo Prévio / Preliminary Design
> Anteprojeto / Basic design
> Projeto de execução / Construction design
> Gestão de Projeto / Project management
> Coordenação de segurança em projeto
Project safety coordination
> Revisão de projeto / Project review

Execução e obra
Execution and works

Gestão de empreendimentos
e fiscalização
Project management
and supervision

> Gestão de projeto / Project management
> Fiscalização / Supervision
> Planeamento de actividades
Activities’ planning
> Representação do dono de obra
Developer representation
> Coordenação de segurança em obra
Occupational safety coordination
> Preparação e avaliação de concursos
Preparation and assessment of calls for tenders
> Assistência técnica / Technical assistance

Exploração
Operation

Gestão e avaliação de obras
Works management and assessment

> Inspeções / Inspections
> Peritagens / Expertise

> No domínio económico-financeiro
a empresa caracteriza-se por apresentar
rácios de gestão de grande consistência
e elevada solidez financeira.
Em consequência nos últimos 10 anos
foi sempre classificada pelo IAPMEI
como PME Líder e por três vezes
como PME Excelência.
> In the economic-financial field, the company
oﬀers extremely consistent management
services and a high degree of financial strength.
As a consequence, in each of the last 10 years
IAPMEI has classified the company as an SME
Leader, and on three occasions it has received
the SME Excellence award.

Ponte pedonal Ponte de Sor, Portugal
Arquiteto Leonel Moura
Ponte de Sor footbridge, Portugal
Architect Leonel Moura
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INOVAÇÃO TÉCNICA
A PROFICO encontra-se especializada no
desenvolvimento de projetos em plataforma
BIM (Building Information Modeling).
Desde a sua fundação que a PROFICO
tem adotado uma atitude tecnicamente
responsável, atenta e aberta à inovação
técnica e à busca de soluções criativas
e fiáveis que vão ao encontro das
necessidades dos clientes e dos
e condicionamentos das variadas obras.
TECHNICAL INNOVATION
PROFICO is specialized on the development of
projects in BIM (Building Information Modeling).
Since its foundation, PROFICO has adopted
an attitude that is technically responsible,
attentive and open to technical innovation
and the search for creative and reliable solutions
that meet the needs of its customers and
the constraints of each project.

Fiscalização dos Terraços do Carmo - Lisboa, Portugal
Terraços do Carmo, Works Supervision - Lisbon, Portugal

ÁREAS DE ATIVIDADE

AREAS OF ACTIVITY

ENGENHARIA

ENGINEERING

> Obras de arte rodoviárias e ferroviárias

> Road and railway engineering structures

> Estruturas de edifícios e projetos
multidisciplinares de edifícios

> Building structures and multidisciplinary
building projects

> Estruturas especiais

> Design of special structures

> Reabilitação de edifícios e reabilitação
de obras de arte

> Renovation of buildings and engineering
structures

> Infraestruturas de transporte

> Transport infrastructures

> Obras geotécnicas

> Geotechnical works

> Hidráulica urbana e predial
e estudos hidráulicos

> Urban and building hydraulics and hydraulic
studies

> Coordenação de projetos multidisciplinares

> Coordination of multidisciplinary projects

> Consultoria

> Consulting

> Gestão de empreendimentos, fiscalização
e coordenação de segurança

> Project management, works supervision
and safety coordination
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FORMA SOCIETÁRIA

COMPANY STRUCTURE

Sociedade por quotas de
responsabilidade limitada

Limited liability
corporation

CAPITAL SOCIAL

SHARE CAPITAL

300 000.00€

EUR 300,000.00

DIRETOR GERAL

CHIEF EXECUTIVE

Eng.º Jorge Gil Meneses

Jorge Gil Meneses

DIRETORES

DIRECTORS

Eng.º Carlos Duarte
Eng.º Carlos Lopes
Eng.º Eduardo Monteiro
Eng.º Manuel Pera
Dra. Teresa Proença

Carlos Duarte
Carlos Lopes
Eduardo Monteiro
Manuel Pera
Teresa Proença

PESSOAL PERMANENTE
03
07
17
01
08
01
37

STAFF

PhD e MSc
Mestres (Pós-Bolonha)
Licenciados (Pré-Bolonha)
Bacharelato
Outros técnicos
Administrativos
TOTAL

03
07
17
01
08
01
37

PhD and MSc
Masters (Post-Bologna)
Graduates (Pre-Bologna)
University Diploma
Other technicians
Administrative
TOTAL

RECURSOS HUMANOS EM PORTUGAL
HUMAN RESOURCES IN PORTUGAL
ENSINO SECUNDÁRIO
SECONDARY EDUCATION

35 - 39

40 - 44

17%

24%

23%

LICENCIADOS (PRÉ-BOLONHA)
GRADUATES (PRE-BOLOGNA)

48%

BACHARELATO
UNIVERSITY DIPLOMA

3%

45 - 49

3%

30- 34

20%

50-54

11%

FORMAÇÃO
ACADÉMICA
EDUCATION
LEVEL

Phd e Msc
PhD and MSc

8%

MESTRES (Pós-Bolonha)
MASTERS (Post-Bologna)

17%

GRUPOS
ETÁRIOS

AGE
25 - 29
GROUPS 6%

55-59
20-24

6%

60-64

5%

9%
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INTERNACIONALIZAÇÃO
INTERNATIONALISATION

Hotel Açores Lisboa - Praça de Espanha, Lisboa, Portugal
Arquitectos CPU Consultores
Hotel Açores Lisboa - Praça de Espanha, Lisbon, Portugal
Architects CPU Consultores

INTERNACIONALIZAÇÃO INTERNATIONALISATION

A PROFICO tem uma
atitude de grande interesse
e disponibilidade para atuar
além-fronteiras, num espírito
de complementaridade de
meios e de partilha de
objetivos. Nos mercados
internacionais, as parcerias
locais são para a PROFICO
uma prioriodade estratégica.
PROFICO is willing and able
to work overseas, in a spirit
of complementarity of resources
and the sharing of goals. Local
partnerships are a strategic
priority for PROFICO in
international markets.

Novo mercado de Kumasi, Ghana
New market in Kumasi, Ghana

INTERNACIONALIZACÃO

INTERNATIONALISATION

Tendo já uma considerável experiência
no mercado internacional, a PROFICO está
apostada em desenvolver e aprofundar
a sua atividade internacional, através da
participação em empresas locais, através
da criação de sucursais ou pela formação de
acordos e parcerias locais, na observância da
diversidade técnica e cultural de cada país.

PROFICO, already with considerable experience in
the international market, is committed to
developing and expanding its international
activities by investing in local companies, through
the creation of branch oﬃces or the establishment of local agreements and partnerships
complying with the technical and cultural
diversity of each country.

A empresa fundou em 2006 e detêm
participação significativa na CENGA Consultores
de Engenharia de Angola, S.A. Em 2011, seguindo
uma estratégia de internacionalização
sustentável, a PROFICO abre um escritório de
representação em Maputo,através
da participação na empresa ECM – Engenheiros
Consultores de Moçambique.

The company was founded in 2006 and has a
significant stake in CENGA Consultores de
Engenharia de Angola, S.A. Following a strategy
of sustainable internationalisation, in 2011
PROFICO opened an oﬃce in Maputo through its
stake in ECM - Engenheiros Consultores de
Mozambique.

Em 2014, a PROFICO decide marcar posição no
mercado Brasileiro através de uma participação
relevante na PROFICO Engenheiros Consultores
do Brasil. Desde inicio de 2017, a PROFICO
mantém uma sucursal em Timor Leste.
A PROFICO tem também experiência
acumulada de venda de serviços para diversos
países, como Angola, Georgia, Ghana, Cabo
Verde, Espanha, Marrocos, entre outros. Por vezes
através de parcerias locais, com um balanço
muito positivo.

In 2014, PROFICO entered the Brazilian market by
taking a significant stake in PROFICO Engenheiros
Consultores de Brasil. PROFICO has had an oﬃce
in East Timor since early 2017.
PROFICO has also accumulated experience in
selling services in a number of countries, including
Angola, Georgia, Ghana, Cape Verde, Spain and
Morocco. Often through very successful local
partnerships.
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03
POLÍTICA
DE QUALIDADE,
AMBIENTAL
E SOCIAL
ENVIRONMENTAL
AND SOCIAL
QUALITY POLICY

Viaduto do Marão - Vila Real, Portugal
Marão viaduct - Vila Real, Portugal

POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTAL E SOCIAL ENVIRONMENTAL AND SOCIAL QUALITY POLICY

POLÍTICA DE QUALIDADE

QUALITY POLICY

A definição e a implementação da Política de
Qualidade permite à PROFICO caminhar para
a excelência dos seus serviços nas diversas àreas
de atividade.

The definition and implementation of the Quality
Policy allows PROFICO to develop the excellence
of the services it provides across its various areas
of activity.

Em sintonia com o SGQ da empresa, certificada
de acordo com a norma ISO 9001:2008 (em fase
de transição para ISO 9001:2015), a empresa tem
como objetivo a satisfação integral dos requisitos
dos clientes, seja em termos de preço ou de
conformidade com o normativo regulamentar.

In line with its ISO 9001:2008 (in process for ISO
9001:2015) certified QMS, the company's goal is
to ensure it fully meets its customers’ needs, in
terms of price and regulatory conformity.

COMPROMISSO COM OS CLIENTES

COMMITMENT TO CUSTOMERS

> Fornecer serviços que assegurem
a satisfação das necessidades
dos clientes;

> Provide services that meet
customers’ needs;

> Promover a inovação e qualidade
técnica dos serviços, pela permanente
atualização de conhecimentos
e a aquisição das mais modernas
ferramentas tecnológicas;
> Reconhecer os fornecedores como
parceiros, selecionando aqueles que
respeitem padrões de qualidade
compatíveis com os valores
da PROFICO.

> Promote innovation and the technical
quality of services, by constantly
updating know-how and by acquiring
the most recent technological tools;
> Recognise suppliers as partners,
selecting those who respect quality
standards that are in conformity with
PROFICO’s values.

Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, Portugal
Arquiteta Teresa Nunes da Ponte
Hospitality and Tourism School, Setúbal, Portugal
Architect Teresa Nunes da Ponte
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Reabilitação Escola Emídio Navarro, Almada, Portugal
Arquiteto José Laranjeira
Emídio Navarro School renovation, Almada, Portugal
Architect José Laranjeira

POLÍTICA AMBIENTAL

ENVIRONMENTAL POLICY

A PROFICO tem consciência que deve contribuir
para a preservação e conservação do meio
ambiente. Esta contribuição para um futuro
sustentável da sociedade começa pelo
cumprimento de toda a legislação ambiental
em vigor. A PROFICO promove junto dos seus
colaboradores boas práticas ambientais.

PROFICO is aware of its responsibility to
contribute to the upkeep and conservation of
the environment. This contribution towards the
sustainable development of society begins by
complying with all current environmental
legislation. PROFICO promotes good
environmental practices among its employees.

Em conformidade estão implementadas
na empresa diversas medidas:
> Separar e reciclar os resíduos gerados
pela atividade da empresa;
> Considerar a redução da pegada ecológica
nas decisões de aquisição;
> Optar pela reutilização dos materiais.

Accordingly, the company implements the
following measures:
> Separation and recycling of waste generated
by the company’s business activity;
> Considering the reduction of the ecological
footprint when making purchasing decisions;
> Choosing to reuse materials.

Na prestação de serviços aos clientes,
a PROFICO procura apresentar soluções
que maximizem a sustentabilidade ambiental,
contribuindo desta forma para a redução
dos impactos das construções em que está
envolvida.

In providing services to the customers, PROFICO
seeks to oﬀer solutions that maximise
environmental sustainability, thus contributing
towards reducing the environmental impact of
the construction projects in which it is involved.
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ESTRATÉGIA DE COMPRAS
As decisões de investimento
da empresa dependem duma
análise de custo-benefício em
que o fator preço de aquisição
é ponderado com
características ambientais,
custos de manutenção
e durabilidade dos produtos.
PROCUREMENT STRATEGY
The company’s investment decisions
are the result of cost-benefit
analyses in which the purchase
price is weighted against the
environmental impact, maintenance
costs and product durability.

Ponte pedonal entre o Pragal e o Parque da Paz - Almada, Portugal
Footbridge between Pragal and Parque da Paz - Almada, Portugal

CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICA
DE ANTI-CORRUPÇÃO

CODE OF ETHICS AND
ANTI-CORRUPTION POLICY

A PROFICO não autoriza, não participa, nem
aceita, nenhuma prática empresarial que não
respeite todas as leis e convenções relacionadas
com práticas anti corrupção e suborno. A PROFICO
tem subscrito todas as normas e politicas que os
seus clientes têm estabelecidas internamente e
que consideram relevantes, no campo das práticas
anti-corrupção e suborno.

PROFICO does not authorise, participate in or
accept any business practice that does not comply
fully with all anti-corruption and bribery laws and
conventions. PROFICO has complied with all
regulations and policies to combat corruption and
bribery that its customers have internally
established and which it deems relevant.

A PROFICO procura sempre desenvolver na sua
actividade uma cultura de integridade e ética,
de acordo com as leis e regulamentos, nacionais
e internacionais, aplicáveis à sua actividade.
A PROFICO tem informado e formado
os seus colaboradores, divulgando os princípios
éticos que espelham os cuidados em relação
a responsabilidades e deveres dos
profissionais para com a profissão, para
com os clientes e para com a sociedade.

In its activities, PROFICO always seeks to develop
a culture of integrity and ethics in accordance with
the national and international laws and regulations
applying to its business.
PROFICO has educated and trained its employees
in the ethical principles that reflect its care
regarding their responsibilities and duties
towards their profession, the customers and
society.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL CORPORATIVA

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

A responsabilidade social e corporativa está
presente na empresa sob a forma de ações e
estratégias de trabalho dos nossos recursos
humanos, ativo mais importante da empresa.

The company’s social and corporate responsibility
takes the form of the work activities and strategies
of the company’s most important assets – our
human resources.

A PROFICO tem como foco importante na sua
gestão, a motivação dos seus quadros de forma
a proporcionar-lhes diariamente um trabalho
aliciante, potenciando o desenvolvimento pessoal
e profissional de cada um, não esquecendo o
fomento do espírito de equipa, a valorização
e o estímulo à criatividade e livre opinião,
proporcionando, ao mesmo tempo, estabilidade
contratual e equidade.

PROFICO places important focus on staﬀ
management and motivation, to oﬀer them
interesting work on a daily basis and to encourage
their personal and professional development, while
not forgetting to promote team spirit, personal
improvement and to stimulate creativity and
openness while simultaneously providing job
security and fairness in the workplace.

Às nossas equipas é projetada a necessidade
de desenvolver obras sustentáveis, eficientes
e harmoniosas, que sirvam mais e melhor
a sociedade, colocando ao dispor dos clientes
o nosso conhecimento.
No domínio do recrutamento dos quadros
técnicos, a empresa privilegia a admissão de
jovens recém-licenciados, proporcionando-lhes
internamente uma formação técnica contínua
e sustentada, complementada com a frequência
de ações externas. Como corolário desta política,
são proporcionadas condições vantajosas a estes
quadros promissores, potenciando e valorizando
assim o talento permitindo o desenvolvimento
da sua carreira.

Our teams are tailored to develop sustainable,
eﬃcient and harmonious projects that serve
society more and better, by placing our knowledge
at the disposal of our customers.
When recruiting technical staﬀ, the company
will choose to employ recent graduates and will
oﬀer them ongoing and sustained internal
technical training, supplemented with external
training courses. The consequence of this policy
s that advantageous conditions are oﬀered to
these promising employees, thus stimulating
and rewarding their talent while enabling career
development.

SEGURANÇA E SAÚDE
A PROFICO está fortemente
empenhada em preservar
a saúde e a segurança dos seus
colaboradores e parceiros,
através da implementação
de práticas que respeitam
sempre todos os regulamentos
e normas nacionais, criando
uma cultura de prevenção
de riscos nesta área.
HEALTH AND SAFETY
PROFICO is strongly committed to
preserving the health and safety
of its staﬀ and partners by
implementing and respecting all
relevant regulations and standards
and by creating a risk prevention
culture in this field.

Ponte sobre o rio Sabor na EN216,
Torre de Moncorvo, Portugal
Bridge over the Sabor river on the
EN216, Torre de Moncorvo, Portugal
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ORGANIZAÇÃO
ORGANISATION

Viaduto Vila Velha de Rodão, Portugal
Vila Velha de Rodão Viaduct, Portugal

ORGANIZAÇÃO ORGANIZATION

ORGANIZAÇÃO

ORGANISATION

A PROFICO está organizada por direções sectoriais:

PROFICO is organised into a number of departments:

À Direção Geral cabe a representação global
da empresa, a gestão de algumas funções não
diretamente produtivas e ainda a coordenação das
direções, entre elas a área da Qualidade.
A Direção de Recursos Humanos e Administrativa
é responsável pelo controle financeiro, Gestão de
Recursos Humanos, e organização administrativa.
A Direção Comercial abrange também a atividade
comercial internacional que tem diferentes
responsáveis por regiões geográficas.
As Direções de Estudos e Projetos - Estruturas
Especiais, Estruturas de Edifícios e Infraestruturas e a Direção de Gestão de Empreendimentos
e Fiscalização são responsáveis pela coordenação
da execução dos serviços contratados pelos
nossos clientes.
Além da produção de projetos específicos,
as Direções de Estudos e Projetos são responsáveis
pela área de revisão e coordenação de projetos
multidisciplinares articulada num núcleo com
o mesmo nome.
A Direção de Gestão de Empreendimentos
e Fiscalização está responsável pela gestão de
empreendimentos multidisciplinares que inclui,
gestão e coordenação de projetos, preparaçao
de concursos, análise de propostas, fiscalização
e coordenação de segurança em obra.

General Management is responsible for the overall
representation of the company, the management
of certain non-directly productive roles and
departmental oversight, including over quality.
The Human Resources and Administration
Department is responsible for financial control,
Human Resources management and administrative
organisation.
The Commercial Department is also responsible for
international activities, and which has a diﬀerent
regional managers.
The Studies and Projects - Special Structures,
Building Structures and Infrastructures - and the
Project Management and Supervision Departments
are responsible for the coordination and output of
the services contracted by our customers.
In addition to the output of specific projects,
the Studies and Projects Departments are
responsible for the review and coordination of
multidisciplinary projects articulated in a nucleus
with the same name.
The Project Management and Supervision
Department is responsible for managing
multidisciplinary activities, including supervision,
market consultations and health and safety
on the works site.

Estradas Baixo Sabor, Portugal
Roads, Baixo Sabor, Portugal
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ORGANIZAÇÃO ORGANISATION

ORGANOGRAMA GERAL
GENERAL ORGANIZATION CHART
EMPRESAS
PARTICIPADAS
SUBSIDIARIES

GERÊNCIA
MANAGEMENT

DIREÇÃO GERAL
GENERAL
MANAGEMENT

INFRAESTRUTURA
INFRASTRUCTURE

DIREÇÃO
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA
ADMINISTRATIVE
AND FINANCIAL
DEPARTMENT

QUALIDADE
QUALITY

DIREÇÃO
DE ESTUDOS
E PROJETOS
STUDIES AND
PROJECTS
DEPARTMENT

DIREÇÃO
COMERCIAL
COMMERCIAL
DEPARTMENT

PORTUGAL
PORTUGAL

ANGOLA
ANGOLA

MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUE

OUTROS
OTHERS

DIREÇÃO GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS
E FISCALIZAÇÃO
PROJECT MANAGEMENT
AND SUPERVISION
DEPARTMENT

EDIFÍCIOS
BUILDINGS

ESTRUTURAS ESPECIAIS
SPECIAL STRUCTURES

INFRAESTRUTURAS
INFRASTRUCTURES

COORDENAÇÃO
E REVISÃO
DE PROJETOS
PROJECT
COORDINATION
AND REVIEW

Reunião semanal LEAN - PROFICO
Weekly LEAN meeting - PROFICO
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ORGANIZAÇÃO ORGANISATION

Edifício Av. Infante Santo - Lisboa, Portugal
Arquiespaço Arquitectura
Av. Infante Santo Building - Lisbon, Portugal
Arquiespaço Architecture

Sistema de tratamento e abastecimento de água - Kuito, Angola
Water treatment and supply system - Kuito, Angola
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05
CLIENTES,
CERTIFICAÇÕES
E ASSOCIAÇÕES
CUSTOMERS,
CERTIFICATIONS
AND ASSOCIATIONS

Nova gare intermodal de Campanhã e requalificação
da envolvente da estação - Porto, Portugal
Castro Calapez Arquitetos
New Campanhã Intermodal Station with refurbished
surroundings - Porto, Portugal
Castro Calapez Architects

CLIENTES,CERTIFICAÇÕES E ASSOCIAÇÕES CUSTOMERS, CERTIFICATIONS AND ASSOCIATIONS

CLIENTES, CERTIFICAÇÕES E ASSOCIAÇÕES
CUSTOMERS, CERTIFICATIONS AND ASSOCIATIONS
PRINCIPAIS CLIENTES
MAIN CUSTOMERS
> ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.
> ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, SA
> ANA - Aeroportos de Portugal, SA
> APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
> A. SANTO - Mediação Imobiliária S.A
> Atelier Rua Biovegetal
> Combustíveis Biológicos e Vegetais SA
> BRISA - Auto-Estradas de Portugal SA
> Câmara Municipal de Almada
> Câmara Municipal de Lisboa
> Câmara Municipal de Oeiras
> Câmara Municipal de Sintra
> Câmara Municipal de Tomar
> Câmara Municipal do Cartaxo
> CIMPOR - Indústria de Cimentos, SA
> CPU - Urbanistas e Arquitectos Lda
> Direção - Geral de Recursos da Defesa Nacional
> EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
> EMEL, E.M, S.A.
> EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A.
> EPUL - Empresa Pública de Urbanização de Lisboa
> ESTAMO - Participações Imobiliárias. S.A
> GESTIPONTE S.A.
> IBERDROLA Portugal
> IBEROL, S.A.
> IGFIJ, I.P.
> IKEA
> Infraestruturas de Portugal, S.A.
> Inter IKEA
> IP ENGENHARIA, S.A.
> LISBOA E-NOVA - Agência Municipal
de Energia - Ambiente

> Lycée Français Charles Lepierre
> METRO DO PORTO S.A.
> Ministério da Administração Interna
> Ministério da Defesa Nacional
> Ministério da Justiça - Inst. de G. F. P. da Justiça
> Município da Amadora
> Municipio de Albufeira
> Município de Borba
> Município de Loures
> Município de Odivelas
> Município de Ponte de Sor
> Município de Reguengos de Monsaraz
> Município de Setúbal
> Município do Barreiro
> NLA, Nuno Leónidas Arquitetos
> Oficina das Ideias em Linha - Arq. e Design, Lda
> Pardal Monteiro Arquitectos, G.E.P., Lda.
> Parque Escolar, E.P.E.
> Parque EXPO 98, S.A.
> Parques de Sintra - Monte da Lua, S.A.
> Regino Cruz - Arquitectos e Consultores SA
> REN - Rede Elétrica Nacional, S.A.
> Season Constellation - Unipessoal, Lda
> SECIL - Companhia de Cal e Cimento, S.A.
> SMAS de Oeiras e Amadora da CMO
> Tabaqueira - Empresa Industrial de Tabacos, S.A.
> Tall and Taller - Arquitectos e Consultores
> Tecnimede - Sociedade Técnico - Medicinal SA
> Teresa Nunes da Ponte, Arquitectura
> Tiago Mota - ATM Arquitectura e Design
> Turismo de Portugal I.P.
> Zaphira Capital

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICATIONS

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS

> Certificado de Conformidade do Sistema de
Gestão da Qualidade(Norma NP EN ISO 9001:2015)
> Gestor Geral da Qualidade de Empreendimentos
da Construção (LNEC)
> Certificação Industrial NATO Secret
> PME Líder 2008 até 2017
> PME Excelência 2009, 2010 e 2015

> GPBE | Grupo Português de Betão Estrutural
> ADFERSIT | Associação para o Desenvolvimento
dos Sistemas Integrados de Transportes
> APPC | Associação Portuguesa
de Projetistas e Consultores
> ASCP | Associação Portuguesa para a
Segurança e Conservação de Pontes

> Quality Management System Compliance Certificate
(NP EN ISO 9001:2015 Standard)
> National Civil Engineering Research Laboratory (LNEC)
General Quality Manager for Construction Projects
> NATO Secret Industrial Certification
> SME Leader 2008 to 2017
> SME Excellence 2009, 2010 and 2015

> GPBE | Portuguese Structural Concrete Group
> ADFERSIT | Association for the Development of
Integrated Transport Systems
> APPC | Portuguese Association of Engineering
Designers and Consultants
> ASCP | Portuguese Association for the Safety
and Conservation of Bridges
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Rua Alfredo da Silva,
11B 1300-040 Lisboa
TLF +351 213 619 380
FAX +351 213 619 399
PROFICO@PROFICO.PT
WWW.PROFICO.PT

