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1. DESCRIÇÃO GERAL DA PROFICO

1. DESCRIÇÃO GERAL DA PROFICO
Descrição Geral
A Profico foi constituída em 1991, desenvolvendo desde então a sua atividade nas
áreas de Projeto, Fiscalização e Consultoria. A Profico não está inserida em nenhum
grupo económico. A Profico está estruturada em direções, relativas às principais
atividades. A empresa mantém acordos preferenciais de trabalho com empresas de
áreas não incluídas diretamente na produção interna como sejam Topografia,
Geotecnia, Instalações técnicas e Arquitetura o que lhe permite assumir projetos
multidisciplinares de vasta índole, que são coordenados pelo Núcleo de Coordenação
e Revisão.

Forma Societária
Sociedade por quotas de responsabilidade limitada

Capital Social
300 000.00€

Diretor Geral
Eng.º Jorge Gil Meneses

Diretores
Eng.º Carlos Duarte
Eng.º Carlos Lopes
Eng.º Eduardo Monteiro
Eng.º Manuel Pera
Dra. Teresa Proença
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1. DESCRIÇÃO GERAL DA PROFICO

Pessoal Permanente
PhD e MSc | 02
Mestres (Pós-Bolonha) | 06
Licenciados (Pré-Bolonha) | 18
Bacharelato | 01
Outros técnicos | 08
Administrativos | 01
Total | 36

Volume de Negócios

Associações Profissionais
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
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Certificados de Qualidade
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (Norma NP
EN ISO 9001:2008)
Gestor Geral da Qualidade de Empreendimentos da Construção (LNEC)
Certificação NATO
PME Líder 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016
PME Excelência 2009, 2010 e 2015

Campos de Atividade/Especializações
Projetos de engenharia civil
Gestão de Empreendimentos e Fiscalização

Serviços Oferecidos
Projetos de Engenharia Civil:
Pontes e Viadutos
Estruturas de Edifícios
Estruturas de depósitos e Silos
Águas, esgotos e gás
Fundações e contenções
Infraestruturas de transportes
Reabilitação e reforço estrutural
Sistemas integrados de abastecimento de água

Coordenação e Execução de Projetos Multidisciplinares
Arquitetura
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Instalações elétricas e eletromecânicas

(a)

Gestão de Empreendimentos e Fiscalização
Construção e Reabilitação de edifícios
Sistemas de abastecimento e tratamento de águas
Obras de Infraestruturas viárias
Coordenação de segurança de projeto e em obra

Consultoria:
Revisão de Projeto
Elaboração de pareceres técnicos na área das estruturas da construção civil
Planeamento urbanístico
Licenciamento de instalações industriais
Estudos de viabilidade
Organização de consultas para adjudicação de empreitadas

Outros Estudos:
Estudos Ambientais

(b)

Térmica (RCCTE)
Planos de segurança e saúde
Plano de gestão de resíduos da construção
(a)

A execução destes projetos faz-se sempre com recurso a subcontratados.

(b)

Com recurso à empresa participada Profico Ambiente.
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Software
A Profico possui um conjunto de programas licenciados que permite apoiar com
eficiência a generalidade dos projetos que desenvolve, nomeadamente cálculo,
desenho, texto, faturação, fotografia, “Building Information Modeling”, etc.

Hardware
A Profico para o desenvolvimento da sua atividade possui modernos meios
informáticos e de apoio, tendo ainda ao seu dispor meios próprios de cópia,
encadernação,

impressão

e

plotagem

de

grandes

formatos,

atualizados

e

dimensionados para a sua atividade.

Outros Meios
Instalações Próprias em Espaço de Escritório em Lisboa (750m2)
Sala de Fotocópias e Encadernação
Mobiliário de Escritório Diverso.
Oito Viaturas
A Profico tem também equipamentos afetos à atividade da Fiscalização e Peritagem,
nomeadamente para medição de humidade, altimetria, registo de fotografia e
imagem digital, medição de caudais/velocidades do ar, de luminosidade, etc.

Participações
A Profico tem uma participação direta e indireta de mais de 75% na empresa
Profico Ambiente e Ordenamento, Lda.
Internacionalmente a Profico tem participação muito significativa nas empresas ECM,
Engenheiros Consultores de Moçambique e na CENGA, Consultores de
Engenharia de Angola.
Detém ainda uma participação relevante na Profico Engenheiros Consultores do
Brasil.
Desde inicio de 2017 a Profico estabeleceu uma sucursal em Timor Leste.

Versão 17.01

8

1. DESCRIÇÃO GERAL DA PROFICO

Inovação Técnica
Desde a sua constituição e também na atividade anterior dos seus quadros técnicos
seniores, que a PROFICO tem adotado uma atitude tecnicamente responsável, mas
aberta à inovação técnica e à busca de soluções criativas fiáveis que vão ao encontro
das dificuldades e condicionamentos com que se debatem por vezes as obras.
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2. HISTÓRIA DA PROFICO
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3. POLÍTICA DE QUALIDADE E AMBIENTE SGQ
A Profico implementou, em conjunto com a sua participada Profico Ambiente, um
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) através do qual pretende garantir um padrão
ímpar de otimização e monitorização dos seus serviços, através dos critérios de
seleção

e

aperfeiçoamento

constante

dos

seus

Colaboradores

e

dos

seus

Procedimentos, rumo à satisfação dos seus Clientes e à melhoria contínua da eficácia
do referido SGQ.
O SGQ foi sujeito a auditoria externa merecendo a certificação de acordo com a
norma NP EN ISO 9001:2008 atribuída pela SGS em 2010, que se mantém em vigor.
Os compromissos essenciais da Politica da Qualidade são:

 Fornecer serviços no domínio das suas atividades que

assegurem a

SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES de acordo com as
especificações técnicas e regulamentos em vigor;
 Promover a INOVAÇÃO E A QUALIDADE TÉCNICA dos serviços, pela
permanente atualização de conhecimentos e a aquisição de potencial técnico;
 Reconhecer os FORNECEDORES COMO PARCEIROS, privilegiando aqueles
que respeitem padrões de qualidade compatíveis com os valores da PROFICO;
e,
 A Empresa PROFICO compromete-se ainda a MELHORAR CONTINUAMENTE
a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com a Norma de
referência NP EN ISSO 9001: 2008.

Por outro lado, as preocupações ambientais da empresa estão plasmadas nos seus
procedimentos do SGQ, onde se fomenta internamente a adoção de medidas de
reciclagem de lixos, toners, tinteiros e pilhas.
Em paralelo, a empresa combate o desperdício de papel, seja através da
desmaterialização documental, ou quando tal não é possível, fomentando o uso de
frente e verso.
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4. CÓDIGO DE ÉTICA E POLITICA ANTI-CORRUPÇÃO
A Profico tem uma posição clara sobre a ética na actividade profissional, divulgando
junto dos seus colaboradores o documento que a APPC (Associação Portuguesa de
Projetistas e Consultores) considera que todos os seus associados devem fazer
cumprir nas suas empresas.
Dele faz parte a preocupação com:
 Responsabilidades e deveres para com a profissão;
 Responsabilidades e deveres para com os clientes;
 Responsabilidades e deveres para com a sociedade.

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.
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5. ORGANIZAÇÃO
Organização
A Profico está organizada por direções:
A Direção Geral a quem cabe, além da representação global da empresa,
nomeadamente nas empresas participadas, a gestão de algumas funções não
diretamente produtivas (estratégia global, participação internacional, marketing e
jurídica), assegurando ainda a coordenação das direções, bem como da 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 internacional e assenta em
coordenadores segmentados 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
estão encarregues da produção 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 este nome.
A Direção de Gestão de Empreendimentos e Fiscalização está encarregada de
servir os nossos clientes no que diz respeito à gestão de empreendimentos
multidisciplinares que inclui a fiscalização de obras de construção civil, o lançamento
de consultas e a segurança e saúde em obra. Esta direção tem ainda a seu cargo o
Centro de Documentação.
Dentro de cada Direção organizam-se diversas equipas de Projeto, cada uma com o
seu chefe de projeto designado, cabendo a sua gestão global a um Diretor de
Projetos, que é o responsável direto pela Execução dos trabalhos.
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Organograma Geral
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6. RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos
Desde a sua fundação, a Profico seguiu uma política de contratação de novos
colaboradores com elevados níveis de formação escolar.
Atualmente 72% dos nossos colaboradores têm formação superior, sendo destes
64% licenciados em Engenharia Civil.

Presentemente a média etária dos colaboradores permanentes é de 41 anos.

Ao longo da nossa história temos seguido uma política de favorecimento da formação
dos nossos colaboradores, através da frequência de cursos de formação profissional
e da presença em seminários especializados.
Favorecemos a formação dos nossos engenheiros através da orientação dos
respetivos estágios. Muitos estagiários ingressam nos quadros da Empresa.

Versão 17.01

 15

6. RECURSOS HUMANOS

Adicionalmente existe um plano anual de formação onde se procura fomentar a
atualização profissional dos recursos humanos.
A Profico tem-se feito representar nos congressos da engenharia portuguesa e da
engenharia internacional na área das estruturas.
Temos tido ao longo dos anos uma presença ativa nas estruturas da Associação
empresarial do setor – APPC, quer na direção quer em grupos de trabalho.

Versão 17.01

 16

7. ÁREAS DE ATUAÇÃO

7. ÁREAS DE ATUAÇÃO
A Profico - Projetos, Fiscalização e Consultoria, Lda., foi constituída em 1991,
desenvolvendo desde então a sua atividade nas áreas de Projeto, Fiscalização e
Consultoria.
A Profico tem-se posicionado, ao longo da sua existência, como uma empresa
prestadora de serviços na área da construção e obras públicas com grande enfoque
nos projetos de edifícios e infraestruturas e nestas com especialização na área de
pontes.
Desde 1996, a Empresa tem procurado desenvolver a prestação de serviços em
áreas afins, designadamente a Gestão de Empreendimentos, onde se inclui a
Fiscalização, a elaboração e coordenação de Projetos multidisciplinares e as
atividades de Projeto nas áreas rodoviária, ferroviárias, hidráulica, edificações e de
infraestruturas em geral.
Em paralelo com estes serviços, a Profico tem ainda desenvolvido atividade na área
de inspeção, reabilitação, e reforço estrutural de pontes e edifícios, e revisão de
projetos.
A Empresa mantém acordos preferenciais de trabalho com empresas de áreas não
incluídas no seu campo de atividade como sejam a Topografia, Geotecnia,
Instalações Elétricas, Eletromecânicas e Arquitetura o que lhe permite assumir
projetos multidisciplinares de vasta índole, que são coordenados por um sector
específico.
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9. CERTIFICAÇÕES
LNEC
A Profico é detentora do Estatuto de Gestor Geral de Qualidade de Empreendimentos
de Construção, conferido pelo LNEC, com classificação na Classe 7 em Edifícios e
Património Construído, na Classe 6 em Vias de Comunicação, Obras de Urbanização
e outras infraestruturas e Classe 4 em Obras Hidráulicas.
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SGQ-Sistemas de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008
A Profico é detentora do Certificado de Conformidade no Sistema de Gestão da
Qualidade, desde Dezembro de 2010.
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