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 Descrição geral 
 
A PROMENG, Project Management Engineers, é uma empresa criada em 2018 com o objetivo de preencher um espaço no mercado 
português de consultoria de engenharia e da construção proporcionando aos nossos clientes um serviço de gestão dos seus 
empreendimentos de construção nas diversas vertentes, fases e especialidades.  
 
Atuamos na totalidade no ciclo de vida de projetos de construção, desde a fase de análise de viabilidade até à manutenção e o peração 
do edificado, incluindo as fases de desenvolvimento do projeto e da construção. 
 
Com o apoio de um corpo técnico altamente especializado e detentor de uma vasta experiência doméstica e internacional em projetos 
de construção multidisciplinares, tanto nas áreas de infraestruturas como em edifícios públicos e privados, proporcionamos aos nossos 
clientes excelência na gestão de empreendimentos de construção 

Campos de atividade / especializações 
 
PROMENG, Project Management Engineers. atua nas áreas de arquitectura e engenharia nas vertentes de: 
• Estudos e Projectos 
• Fiscalização de Obras  
• Gestão de Empreendimentos 
• Gestão da Construção 
• Formação  

Última atualização: 09-04-2021 

Forma societária 
Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada 
 
Capital social 
1.200 Euros 
 
Gerentes 
Pedro Mendo Trigo 
Chichorro Rodrigues, Eng. 
Civil - Gerente 
 
Diretores 
Pedro Mendo Trigo 
Chichorro Rodrigues, Eng. 
Civil 

José Diogo Marreiros Leite, 
Eng. Civil 
 
Pessoal permanente 
Total: 3 
Licenciados: 3 
 
Volume de Negócios (2020) 
235.000 Euros 
 
Associações profissionais / 
empresariais 
• APPC - Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

Serviços oferecidos 
 
• Sistema de gestão de informação do projeto; 
• Análise de riscos em todas as fases de implementação do projeto; 
• Contratação dos projetistas; 
• Coordenação da elaboração dos projetos; 
• Coordenação e acompanhamento dos licenciamentos camarários; 
• Elaboração dos processos de consulta/concurso para seleção de empreiteiros; 
• Apreciação das propostas das empreitadas; 
• Controlo de custos, prazos, qualidade do empreendimento; 
• Coordenação de Segurança em fase de projeto; 
• Estudos de viabilidade económica; 
• Estudos prévios e análise de melhores opções; 
• Elaboração de Projectos de Licenciamentos Camarários; 
• Elaboração de projetos base; 
• Elaboração de projetos de Execução; 
• Coordenação de Segurança e Saúde; 
• Planos de Segurança e Saúde; 
• Compilação Técnica; 
• Avaliação Imobiliária; 
• Certificação Energética de Edifícios; 
• Identificação e caracterização de Patologias dos Edifícios; 
• Elaboração das Soluções de Reparação; 
• Assessoria técnica para a selecção e análise de propostas de empresas especializadas em reparações; 
• Acompanhamento e Fiscalização dos trabalhos; 
• Certificação energética de edifícios; 
• Custos de construção; 
• Cumprimento dos Prazos; 
• Garantia de Qualidade da Construção e Equipamentos; 
• Coordenação de Segurança e Saúde; 
• Licenciamento das Instalações; 
• Redução dos Custos de Operação e Manutenção. 

Trabalhos mais representativos 
 
• Prestação de Serviços de Assessoria Técnica de Apoio ao Desenvolvimento dos Contratos de Empreitada e Fiscalização da Linha da 

Beira Alta, Troço Pampilhosa - Guarda  
• Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da Empreitada de Beneficiação da Unidade de Técnicas 

Endoscópicas do Hospital Nossa Senhora do Rosário do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, EPE.  
• Prestação de Serviços de Fiscalização da Empreitada Requalificação de Instalações Industriais na Campostec – Setúbal Para a KEY 

LEAVES, Lda  
• Assistência Técnico-jurídica nos processos de reclamação das empreitadas relativas ao Lote A (Évora-Freixo) cerca de 20km de via 

férrea, Lote B (Freixo-Alandroal) com uma extensão de 20km de via férrea e obras de arte e, Lote C (Alandroal-Elvas) com uma 
extensão de cerca de 40km de via férrea 

Experiência internacional 
 
• Turquia 

− Project Management da Prestação de Serviços de Coordenação de Projeto e Fiscalização da Empreitada de Construção do Novo 
Hospital de Konia, Turquia. PPP  

− Prestação de Serviços de Coordenação de Projeto e Fiscalização da Empreitada de Construção do Novo Hospital de Gaziantep, 
Turquia. PPP 


