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Delegações / empresas participadas 
 
Em Portugal 
• Rua Damião de Góis, 75, 11  

4050-225 Porto 

Descrição geral 
 
A RÓTULA é uma empresa privada de consultoria de engenharia e gestão, fundada em 2000, tem por objeto a prestação de serviços no 
domínio da consultoria, elaboração de projetos e gestão de obras, de forma exclusiva e independente.  
A RÓTULA tem implementado um sistema de gestão da qualidade, segundo a norma ISO 9001, no âmbito da sua atividade, 
designadamente, na conceção e desenvolvimento de estudos e projetos e na gestão, fiscalização,  coordenação de segurança e gestão 
ambiental em obra, de forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados, fortalecendo assim a relação de confiança e satisfação, 
entre colaboradores e clientes. 
A RÓTULA dispõe, para realizar a sua atividade, de recursos humanos competentes e meios informáticos fiáveis, privilegiando um 
diálogo permanente com os seus clientes, visando obter ganhos na valorização do seu património e da sua qualidade de vida.  

Última atualização: 11-06-2021 

Forma societária 
Sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada 
 
Capital social 
10.000 Euros 
 
Gerentes 
Nilde Fátima Martins 
Jorge Manuel Novais Lima 
 
Diretor 
Jorge Manuel Novais Lima 
 
 
 

Pessoal permanente 
Total: 2 
Licenciados: 2 
Outros técnicos: 8 
Administrativos: 1 
 
Volume de Negócios (2020) 
95.0000 Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associações profissionais / 
empresariais 
• APPC - Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

• Ordem dos Engenheiros 
• AICCOPN 

Campos de atividade / especializações 
 
• Edifícios de habitação, comerciais e serviços 
• Edifícios Públicos 
• Hotéis e outros equipamentos turísticos 
• Águas, saneamento e Ambiente 

Serviços oferecidos 
 
• Estudos e pareceres técnicos de engenharia 
• Elaboração e Coordenação de projetos 
• Consultoria na gestão contratual de empreendimentos 
• Gestão, coordenação e revisão de projetos 
• Supervisão e coordenação de gestão, fiscalização e controlo qualidade de obras  
• Coordenação de Segurança em obra( CSO) 
• Gestão Ambiental em obra (GAO) 
• Consultoria imobiliária e gestão de patrimónios 
• Avaliação imobiliária e peritagens de edifícios 
• Manutenção e gestão industrial 

Trabalhos mais representativos 
 
• Elaboração de projetos para entidades privadas: Habitação, comercio e serviços 
• Elaboração de projetos de especialidades, para DSIE do Ministério da Administração Interna: Quartéis da GNR  
• Diversos projetos, de arquitetura e especialidades, para DSIE do Ministério das Finanças: Serviços de Finanças  
• Elaboração de estudos de reabilitação de diversos Quartéis da GNR 
• Projetos, de arquitetura e especialidades, para o SEF: CCPA de Quintanilha e Vilar Formoso 
• Fiscalização de empreitadas, de construção / remodelação, de diversos Centros de Saúde—ARS Norte 
• Fiscalização e CSO de diversas empreitadas de construção / remodelação de Quartéis da GNR  
• Elaboração dos projetos de especialidades do edifício apoio ETAR Torre Moncorvo  
• Fiscalização e CSO de alguns Lares 3ª idade, Residências Autónomas para I.P.S.S do distrito de Bragança 
• Fiscalização de empreitadas (especialidades) de edifícios para o Instituto Politécnico Bragança  
• Direção técnica da construção de dois edifícios para a UTAD—Vila Real 
• Fiscalização das empreitadas de construção dos Centros Escolares Bragança 
• Fiscalização e CSO de diversas empreitadas de reabilitação de edifícios públicos—CM Bragança 
• Fiscalização e CSO de  empreitadas de remodelação de diversos tribunais  
• Fiscalização, CSO e GAO de empreitadas de melhoria multimodal em arruamentos para diversos municípios (em curso)  

Experiência internacional 
 
• Gestão de projeto do complexo turístico denominado “Girafa”, composto por um parque aquático e pavilhões multiusos para 

eventos, Luanda—Angola 
 


