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 Descrição Geral 
 
Com mais de uma década de existência foram já concebidos pela equipa projetista que compõe o corpo técnico da empresa, cerca de 
1.200 fogos em habitação multifamiliar, condomínios privados e moradias unifamiliares, 210 unidades industriais e de armazenagem, 
190 unidades comerciais, 170 escritórios para a atividade de serviços, 10 unidades de hotelaria e afins, 43 edifícios de restauração, 7 
unidades de exploração agrícola, 35 planos de urbanização, 4 infantários, 2 creche-infantários, 1 centro de dia, 1 edifício para 
instalação de forças de segurança, 1 centro de saúde, 3 edifícios para instalação de serviços públicos, 1 auditório para 350 pessoas, 
um anfiteatro ao ar livre para 5.000 pessoas, várias instalações desportivas e de lazer, etc. 
É um compromisso de todos os colaboradores deste gabinete em atingir a todos os níveis a satisfação plena do cliente através da 
melhoria continua da qualidade de todos os serviços, implementando para tal uma cultura de qualidade total. É colocada à disposição 
dos colaboradores do gabinete uma constante e contínua formação de todos os elementos que constituem a equipe técnica, quer 
através das ações de formação, frequência de cursos, seminários, eventos, etc. 

Campos de Atividade / Especializações 
 
O gabinete desenvolve a atividade na área dos projetos de arquitetura, planeamento e engenharia, variando o nível das suas 
intervenções em programas diversificados, o que permitiu intervir e desenvolver planos de pormenor, loteamentos e infra -estruturas 
viárias, e desenvolver projetos com programas variados como edifícios destinados a habitação, serviços, comércio e industriais. 
Paralelamente exerce a atividade de consultadoria / fiscalização e administração de obras. 
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Forma Societária 
Sociedade Por Quotas de 
Responsabilidade Limitada 
 
Capital Social 
24.940 Euros 
 
Gerente 
Albino Maia 
 
Diretor 
Augusto Guedes 
 
 
 

Pessoal Permanente 
Total: 12 
Licenciados: 5 
Outros Técnicos: 5 
Administrativos: 2 
 
Volume de Negócios 
(2005) 
274.702 Euros 
 
 
 
 
 
 

Associações Profissionais / 
Empresariais 
• APPC 
• ANJE 
• AEM 
• AEP 

Serviços Oferecidos 
 
• Projetos de arquitetura e engenharia 
• Projetos de infra-estruturas viárias 
• Planeamento e Gestão de Obras 
• Direção Técnica de Obra 
• Maquetes em imagem virtual 

Trabalhos mais Representativos 
 
• Habitação unifamiliar, Vila de Moreira – Maia 
• Habitação unifamiliar, Vermoim – Maia 
• Habitação unifamiliar, Guilhabreu - Vila do Conde 
• Recuperação e adaptação de habitação rural, Baltar – Paredes 
• Remodelação de um conjunto habitacional, Nogueira – Maia 
• Edifício de comércio / serviços, Moreira – Maia 
• Edifício administrativo, Vila de Moreira – Maia 
• Edifício de escritórios e lavagem de automóveis, Vila de Moreira – Maia 
• Complexo industrial, serviços, comércio e desporto / lazer, Nogueira – Maia 
• Hotel Malheiro - Vila Nova da Telha 
• Albergaria Machado, Nogueira – Maia 
• Hotel Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Edifício coletivo de serviços, comércio, industria e armazenagem – Maia 
• Edifício indústria gráfica, Vila de Moreira – Maia 
• Ampliação de unidade industrial em Espinhosa, S. Pedro de Avioso – Maia 
• Business Center da Vila de Moreira – Maia 
• Health club, Águas Santas – Maia 
• Pavilhão do Futebol Clube de Pedras Rubras, Vila de Moreira – Maia 
• Participação na elaboração do Plano Diretor de Águas Pluviais da Maia 


