
GCS 
- Gabinete de Consultores e 
Serviços Lda 
 
Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, 24 B 
2780-093 Nova Oeiras 
Tel.: (351) 936 433 248 
E-mail: gcs.consultores@outlook.com 
Web site:  
https://gcsengenheirosconsultores.pt 

Delegações / empresas participadas 
 
Delegações - em Portugal 
• Lagoa 

Rua Alexandre Herculano, n.º 28 
8400-370 Lagoa 
ALGARVE 

 
 

Descrição geral 
 
• GCS – Gabinete de Consultores e Serviços Lda. Empresa fundada em  Fevereiro de 1983, conta com uma segunda geração de técnicos 

nos seus quadros. 
• A empresa tem investido fortemente na modernização tecnológica, adquirindo sofisticado equipamento de análise, cálculo, desenho 

e tratamento de informação, investindo também fortemente na formação e preparação dos seus quadros técnicos.  

Campos de atividade / especializações 
 
• Gestão de empreitadas de obras publicas, nas suas vertentes de qualidade, controlo de custos, segurança e ambiente.  
• Análise técnica a edifícios —levantamento de anomalias, e orçamentação da sua reparação. 
• Gestão de empreitadas de trabalhos de restauro, incluindo azulejos, estuques, madeira e pinturas. 

Última atualização: 16-03-2022 

Forma societária 
Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada 
 
Capital social 
5.000 Euros 
 
Gerentes 
Gilberto C. Sousa, Eng. Civil 
 
Diretores 
Ricardo J. C. Sousa, Eng. Civil 
 
 
 
 

Pessoal permanente 
Total:  3 
Licenciados:  3 
Administrativos:  1 
 
Volume de Negócios (2021) 
80.000 Euros 
 
Associações profissionais / 
empresariais 
• APPC - Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

 

Serviços oferecidos 
 
• Gestão de empreitadas (fiscalização, coordenação da segurança, e ambiente).  
• Levantamentos dimensionais de edifícios. 
• Modelação BIM de Edifícios. 
• Levantamentos técnicos com caracterização de anomalias. 
• Caderno de encargos e medição de trabalhos. 
• Constituição de equipas para intervenções de restauro. 
• Revisão de projetos. 

Trabalhos mais representativos 
 
• Fiscalização da empreitada de construção do novo hangar da Hi Fly, em Beja (concluído recentemente, valor de 3 milhões de Euros). 
• Projecto Centrais elétricas S. Nicolau e Sal, em Cabo Verde  
• Projecto Centrais elétricas , em Benfica de Luanda, Bengala, Dundo, Huambo, Ondjiva. 
• Projecto Centrais elétricas Santo Antão, Fogo, S. Nicolau, e Boavista, em Cabo Verde.  
• Fiscalização da reabilitação do Hospital de Sant’Ana na Parede. 
• Análise técnica e orçamentação de reparações, em escolas primárias e secundárias localizadas nos concelhos de Oeiras e da Amadora 

(50 escolas). 

Experiência internacional 
 
• Cabo Verde 
• Angola 

 


