
ANGULORASO 
- Consultores de Engenharia, 
Unipessoal, Lda 
 

Rua Cidade de Bolama, 14E – escr. 
40.2 
1800-079 LISBOA 
Tel.: (351) 21 087 93 57 
E-mail: geral@anguloraso.com 
Web site: www.anguloraso.com 

Delegações / Empresas participadas 
 
Delegações - no Estrangeiro: 
• Anguloraso España 
• Anguloraso Angola 
• Anguloraso Brasil 
• Anguloraso Roménia 
 
Empresas participadas - no Estrangeiro: 
• Anguloraso Moçambique 
• Anguloraso Zambia 
• Anguloraso Kenya 
 

Descrição Geral 
 
A ANGULORASO foi constituída, em 2002, com o propósito de prestar serviços na área da Engenharia - Construção Civil. 
Fazem parte dos seus quadros técnicos profissionais altamente qualificados em todas as áreas. 
Com diferentes especializações, os técnicos da ANGULORASO, racionalizam o projeto agilizando a gestão de Obra, proporcionando ao 
Promotor/Construtor, custos de produção mais baixos e prazos de execução mais curtos. 
Os nossos colaboradores têm responsabilidades acrescidas na consolidação destas identidades através da afirmação e transmissão, 
pelo exemplo, dos nossos valores: o respeito pelo Desenvolvimento Humano, Competência e a Inovação.  

Campos de Atividade / Especializações 
 
• Engenharia civil 
• Engenharia mecânica 
• Engenharia eletrotécnica 
• Consultoria 
• Coordenação e fiscalização de obras 

Última atualização: 17-07-2018 

Forma Societária 
Sociedade Por Quotas de 
Responsabilidade Limitada 
 
Capital Social 
100.000 Euros 
 
Gerente 
Rui Machado, Eng. Civil 
 
Diretores 
Pedro Quaresma, Eng. Civil 
Carlos Jesus, Eng. 
Eletrotécnico 
 

Pessoal Permanente 
Total: 27 
Licenciados: 21 
Outros Técnicos: 5 
Administrativos: 1 
 
Volume de Negócios 
(2017) 
1.692.352 Euros 
 
 
 
 
 
 

Associações Profissionais / 
Empresariais 
• APPC – Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

• Green Building Association 

Serviços Oferecidos 
 
• Estudos de viabilidade 
• Projetos de engenharia civil: estruturas de edifícios, águas e 

esgotos, fundações e contenções periféricas, contenções de 
fachada, reabilitação e reforço estrutural, redes de gás, 
climatização e ventilação, instalações elétricas, segurança 
contra Incêndios, instalações de telecomunicações 

• Coordenação de projetos 

 
 
• Fiscalização e gestão de obras 
• Consultoria: revisão de projetos, elaboração de pareceres 

técnicos 
• Certificações energéticas 

Trabalhos mais Representativos 
 
• Eurotel Tavira (6.500m2): estabilidade e especialidades 
• Hotel Pernambuco, Lisboa (6.500m2): contenção, estabilidade e 

especialidades 
• Herdade do Mendol (3.000m2): estabilidade e especialidades 
• Edifício residencial na rua Bela Vista à Graça (7.300m2): 

contenção, estabilidade e especialidades 
• Edifício residencial na Parede (800m2): contenção, estabilidade 

e especialidades 
• Graça 135 (1.400m2): contenção, estabilidade e especialidades 
• Hospital de Braga: especialidades 
• Hospital Vila Franca de Xira: especialidades 

 
 
• Hospital Soared (30.100m2). hidráulicas e segurança 
• Hospital V.N. Gaia (33.000m2): estabilidade e especialidades 
• Amera - Residências para seniores (5.000m2): estabilidade e 

especialidades 
• Casino de Lisboa: especialidades 
• Centro empresarial de Castro Verde (2.300m2): estabilidade e 

especialidades 

Experiência Internacional 
 
Moçambique: 
• Condomínio Palmar (16.300m2): estabilidade e especialidades 
• Condomínio Catembe (51.400m2): estabilidade, especialidades e coordenação dos projetos 
• INSS Maputo (14.000m2): estabilidade 
• Hotel Hobe: estudo de viabilidade financeira 
• Hotel Pemba – Praia do Wimbe (6.700m2): estabilidade, especialidades e coordenação dos projetos 
• INSS Beira (85.000m2): instalações elétricas e telecomunicações 
• Nacala Design Hotel (16.500m2): estabilidade, especialidades e coordenação dos projetos 
• Palma Residence (11.100m2): estabilidade e especialidades 
• 15 Centros de saúde (14.400m2): fiscalização 
• Platinum Plaza (3.200m2): estabilidade e especialidades 
• Universidade Católica de Maputo: estabilidade 
 
Angola: 
• Loja Dakasa (2.350m2): estabilidade e especialidades 
• Unicargas – Edifício Sede e Edifício dos Arquivos: especialidades (revisão de projeto) 
• Stand Vauco (1600m2): estruturas metálicas e especialidades 
• Sede H3C (2.000m2): estabilidade e especialidades 
• Oficina TDA (1.050m2): estabilidade e vias 
• Edifício Ambaca (2.200m2): estabilidade e especialidades 
• Hospital da Casa de Segurança do Presidente da República: especialidades 
 
Quénia: 
• Hass Towers  - Hotel, Centro Comercial e Torres com 300m de altura e 10.022 m2 de área de implantação: estabilidade e 

especialidades 
• Bloco de apartamentos Park Langata (15.800m2): estabilidade e especialidades  
• Dormitórios da Universidade de Kenyatta (74.500m2): estabilidade 
• Parque Logístico de Hunkar (16.000m2): estabilidade e especialidades 
 
Tanzânia: 
• Hotel Zanzibar (5.600m2): estabilidade e especialidades 
 
Zâmbia: 
• Chibuluma Road Logistics Park (2.900m2): estabilidade e especialidades  


