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 Descrição geral 
 
A MC2E é uma empresa privada de consultoria de engenharia fundada no Porto em janeiro de 1998, na continuidade do trabalho que, 
nesta área, os seus associados vinham desenvolvendo. Os sócios fundadores sempre estiveram intimamente ligados à engenharia civil 
e à atividade da construção, tendo nela vindo a exercer funções que competem, não só às suas profissões de licenciados em 
engenharia civil, mas também às inerentes à organização e gestão empresariais. Eles e os restantes elementos da equipa de 
consultores apresentam curricula comprovativos de grande idoneidade moral e profissional e de vastíssima experiência nos seus 
campos de atividade. 

O objetivo que guia a atividade da MC2E é a atualização do conhecimento das metodologias e técnicas de vanguarda nas diversas áreas 
em que atua, por forma a constituir uma vantagem competitiva no mercado em que está inserida e um importante valor acrescenta do 
nos serviços que fornece. A MC2E atua com total independência relativamente a grupos industriais ou financeiros, na seleção das 
tecnologias que melhor se adaptem às necessidades de cada trabalho e aos desejos do cliente. 

A MC2E opera nos diversos mercados internacionais, tendo estrutura local em Moçambique, através da MC2E Consultoria & 
Engenharia, empresa de direito moçambicano e na Argélia através de um estabelecimento estável.  

Campos de atividade / especializações 
 
Estudos, pareceres e consultoria em engenharia civil: 
- Gestão contratual – estudos e pareceres 
- Consultoria na área da organização e gestão empresarial e da 

produção 
- Projetos de engenharia civil 

 
 
- Coordenação e gestão de empreendimentos, projetos e obras 
- Fiscalização de obras públicas e de construção civil 
- Qualidade e segurança 
- Peritagens e auditorias 
- Formação 

Última atualização: 24-05-2022 

Forma societária 
Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada 
 
Capital social 
65.000 Euros 
 
Gerentes 
Irene Vila Moutinho, Engª 
Civil 
Rui Ernesto Figueiredo, Eng. 
Civil 
 
 
 
 

Diretores 
Rui Ernesto Figueiredo, Eng. 
Civil 
Irene Vila Moutinho, Engª 
Civil 
 
Pessoal permanente 
Total: 28 
Licenciados: 23 
Outros técnicos: 4 
Administrativos: 1 
 
 
 
 
 

Volume de Negócios (2021) 
1.300.000 Euros 
 
Associações profissionais / 
empresariais 
APPC - Associação 
Portuguesa de Projectistas e 
Consultores 
 
Certificações 
NORMA NP EN ISO 9001 - 
2015 pela empresa APCER 

Serviços oferecidos 
 
- Consultoria na gestão contratual de obras públicas e privadas; 
- Reorganização de empresas em todas as áreas destas, e, 

particularmente, nos domínios da orçamentação, planeamento 
e controlo de custos e da gestão de obras, ligando a 
reorganização às tecnologias informação apropriadas; 

- Estudos e projetos de engenharia civil; 
- Supervisão e coordenação de equipas de gestão, fiscalização e 

controlo qualidade de projetos; 

 
 
- Fiscalização de obras, integrando fiscalização tradicional e a 

gestão à garantia de qualidade; 
- Formação em vários domínios, nomeadamente em gestão, 

qualidade e segurança; 
- Gestão de contratos e projetos . 

Trabalhos mais representativos 
 

- Vários estudos e pareceres, para 
entidades privadas, autárquicas e 
estatais, na área da gestão contratual; 

- Peritagens e Auditorias Técnicas várias, 
Judiciais e Particulares; 

- Prestação de Auditorias Técnicas; 

- Prestação de Serviços de Peritagem; 

- Fiscalização e C.S.S de várias empreitadas 
para a APDL – Administração dos Portos 
do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA, 
nomeadamente: “Via Férrea no 
Terrapleno da Doca 2 Norte do Porto de 
Leixões”; ”Captação de Água Salgada 
para o Edifício do Terminal de Cruzeiros 
de Leixões”; “Execução do Estudo Piloto 
para a Zona Portuária do 
Leverinho”;“Reparação e Reforço do 
Molhe Norte do Porto de Viana do 
Castelo no Trecho PK880 – PK1150;  
“Reconstrução do Guindaste Titan do 
Molho Sul”.  

- Fiscalização e C.S.S de várias empreitadas 
para as Águas do Porto, E.M, 
nomeadamente: “Requalificação da Rua 
do Sol (Parte) e São Luís – Porto”; 
“Reabilitação do Laboratório das Águas 
do Porto”; “Coordenação de Segurança 
em Fase de Projeto e Obra (em curso)”.  

- Fiscalização e C.S.S. na Empreitada 
“Construção do Centro Materno Infantil 
do Norte”, para o Centro Hospitalar do 
Porto. 

- Fiscalização de Empreitadas, para o 
Instituto Politécnico do Porto; 

- Fiscalização e C.S.S de várias empreitadas 
para a UP - Universidade do Porto, 
nomeadamente: “Reabilitação da Sala do 
Herbário do Edifício Histórico da UP” ; 
“Reabilitação do Edifício da Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto” ; 
“Reparações Diversas nas Instalações do 
Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar (ICBAS) e Faculdade de Farmácia 
da Universidade do Porto (FFUP)”;  
“Recuperação da Galeria de uma Mina de 
Água e do Pavimento e Muro no Jardim 
Botânico do Porto” ; “ Recuperação de 
Substituição da Impermeabilização da 
Cobertura do Edifício FC1 (Matemática) 
da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto (FCUP)”.  

- Fiscalização e C.S.S. de várias 
empreitadas para a GO Porto, 
nomeadamente: “ MC – Museu Guerra 
Junqueiro” ; “ MC – Casa Museu Marta 
Ortigão Sampaio”; “Requalificação do MC
-Museu Romântico (Casa TAIT)”; “ MC-
Museu Vinho do Porto” ; “BSB Edifício”; 
“EB das Flores”; “Requalificação Geral da 
EB do Bom Sucesso” ; “ Túnel Urbano 
que liga a Rua do Ateneu Comercial do 
Porto à Rua Alexandre Braga”; 
“Requalificação Paisagística do Jardim 
Emílio David – Jardins do Palácio de 
Cristal” ; ”Centro de Recolha Oficial de 
Animais – Canil”; “Reabilitação do 
Cinema Batalha”;” Restauro e 
Modernização do Mercado do Bolhão”; 

entre outras. 

- Fiscalização e C.S.S de várias empreitadas 
para a Resulima, nomeadamente: 
“Construção, Fornecimento, Montagem e 
Conceção da Central de Triagem 
Automatizada de Paradela”; “Construção, 
Fornecimento, Montagem e Conceção da 
Unidade de Tratamento Mecânico e 
Biológico de Paradela”. 

- Fiscalização e C.S.S de várias empreitadas 
para a Suldouro, nomeadamente: 
“Beneficiação da Linha de Planos” ; 
“Beneficiação da Estação de Triagem” ; 
“Ampliação da Nave de Composto e 
Baias de Receção de Materiais” ; Selagem 
Parcial do Aterro Sanitário de Sermonde 
(em curso)”. 

- Fiscalização e C.S.S na empreitada 
“Assessoria nos Empreendimentos em 
Folgosinho em Gouveia” para a New Life. 

- Fiscalização e C.S.S na empreitada “Obras 
Públicas de Construção/Reconstrução 
das Habitações Permanentes Danificadas 
em Consequência dos Incêndios de 15 de 
outubro de 2017 nos Municípios de Sta 
Comba Dão e Vouzela” para a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional - CCDR. 

- Elaboração do Projeto do Mercado 
Temporário do Bolhão   

Experiência internacional 
 
Elaboração do Estudo de Viabilidade Económica de Projetos imobiliários.  


