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 Descrição Geral 
 
TERMOPROJECTO - Engenharia e Projectos, Lda, foi fundada em 1990, na sequência do percurso profissional desenvolvido pelo seu 
diretor técnico e colaboradores. A atividade da empresa situa-se na intervenção multidisciplinar do projeto, consultoria e gestão de 
empreendimentos. Complementarmente desenvolve ações de formação em áreas técnicas e de gestão com acreditação oficial para o 
efeito. A capacidade de intervenção alargada às diversas especialidades técnicas, tornou-se cultura da empresa na perspetiva de um 
melhor e mais completo serviço prestado. A diversidade de trabalhos desenvolvidos permitiu adquirir e acumular experiências em 
praticamente todas as áreas ligadas à arquitetura e engenharia em plena consciência que todas as partes de um projeto constituem 
um todo – o produto final. A Termoprojecto, Lda. presta serviços nos domínios da conceção e projeto (em autonomia ou 
colaboração), auditoria, fiscalização e verificação de soluções de arquitetura e engenharia com elevada vocação para o 
desenvolvimento de projetos de engenharia em parceria com unidades de arquitetura. 

Campos de Atividade / Especializações 
 
• Projetos integrados de engenharia 
• Projetos de arquitetura e construção 
• Infra-estruturas urbanas 
• Estabilidade e estruturas 

 
 
• Climatização e ventilação 
• Eletrotecnia e comunicações 
• Redes águas e fluídos 
• Estudos de térmica e acústica 

 
 
• Energia e ambiente 
• Segurança integrada 

Última atualização: 24-10-2019 

Forma Societária 
Sociedade Por Quotas de 
Responsabilidade Limitada 
 
Capital Social 
10.000 Euros 
 
Gerente 
Carlos A. P. de Melo, Eng. 
Civil 
 
 
 
 
 

Pessoal Permanente 
Total: 7 
Licenciados: 3 
Outros Técnicos: 3 
Administrativos: 1 
 
Volume de Negócios 
(2013) 
212.624 Euros 
 
 
 
 
 
 

Associações Profissionais / 
Empresariais 
• APPC - Associação 

Portuguesa de Projectistas 
e Consultores 

• AEP – Associação 
Empresarial de Portugal 

 
Certificações 
• Certificação PME 

Serviços Oferecidos 
 
• Estudos e projetos de engenharia e arquitetura de infra-

estruturas e construção de edifícios para hotéis, centros 
comerciais, escritórios, edifícios industriais, piscinas públicas, 
residências coletivas, bibliotecas municipais, teatros, cinemas, 
auditórios e outros edifícios públicos e privados 

 
 
• Estudos de viabilidade técnico-económica de empreendimentos 
• Gestão integrada de projetos e obras 
• Revisão de projetos, planeamento e análise de custos 
• Projetos de reconstrução e reabilitação edifícios 
• Projetos chave na mão 

Trabalhos mais Representativos 
 
Elaboração de projetos de engenharia e arquitetura em 
autonomia ou parceria, envolvendo todas as especialidades ou 
parte delas nos seguintes empreendimentos mais 
representativos: 
• Infra-estruturas do novo Parque Desportivo de Aveiro 
• Áreas de escritórios do novo Estádio do F. C. Porto 
• Edifício sede de grupo empresarial em Amarante 
• Hotéis em V. N. Gaia, Évora, Vilamoura, Lisboa, Felgueiras, 

Paços de Ferreira, Braga, Fafe, Aveiro, Palmela e Viseu 
• Complexo residencial na Arrábida – V. N. Gaia 
• Bibliotecas Municipais de Vale de Cambra, Monção, Celorico de 

Basto, Miranda do Douro e Oliveira de Azeméis e Cinfães 
• Edifício para habitação coletiva em Amarante, Montalegre, V. 

N. Gaia, Porto 
• Centro hípico e hotel rural em Vila Pouca de Aguiar 
• Lares residenciais em S. M. da Feira e V. N. Gaia 
• Remodelação e ampliação da Câmara Municipal de Armamar 
• Sistemas de cogeração para centro comercial e unidades 

industriais 
• Remodelação e adaptação de edifício para Hotel em 

Montalegre 
• Parques estacionamento e passagens subterrâneas em Braga 
• Novo edifício do Instituto Eletrotécnico Português 
• Novo Teatro Aberto em Lisboa e Teatro Circo em Braga 
• Residências coletivas em Gulpilhares e V. N. Gaia 
• Remodelação, reconversão e ampliação edifício para Biblioteca 

Municipal Miranda do Douro 
• Unidade industrial para componentes calçado em Felgueiras 
• Piscinas públicas municipais na Maia 
• Grupo Ibersol – Burguer King, O’Kilo, Pans & Companhia,Pasta 

Caffé, KFC, Pizza Hut – Projeto de diversas unidades 
• Auditório Municipal, Biblioteca e Casa da Cultura em Cinfães 
• Sea Life Center  - Foz do Douro - Porto 
• Autocentros Feu Vert em vários pontos do país 
• Elaboração de projetos Hospital Internacional em Angola 
• Unidades fabris para Efacec 
 

 
 
Gestão, coordenação e fiscalização e controlo técnico de 
construções com intervenções nos seguintes empreendimentos 
mais representativos: 
• Hotel em Caldas das Taipas 
• Construção de hotel na Boavista - Porto 
• Postos de combustível de empresa petrolífera multinacional 
• Reconversão de edifício para hotel em Montalegre 
• Unidades hoteleiras para cadeia hoteleira internacional 
• Adaptação do Palácio dos Sepúlvedas a Hotel Mar D’Ar 

Aqueduto - Évora 
• Parque Escolar - Remodelação e Ampliação das Escolas 

Secundárias J. Macedo Fragateiro – Ovar e Adolfo Portela – 
Águeda  

• Remodelação e Ampliação do Hotel do Minho em Vila Nova de 
Cerveira 

• Construção de Lar de Idosos Torre Sénior em Santo Tirso 
 
Revisão de projetos e consultoria nos seguintes 
empreendimentos e grupos empresariais: 
• Revisão de projetos e consultoria para diversas unidades 

hoteleiras instaladas no país englobadas em cadeia 
multinacional 

• Projeto e Consultoria em várias unidades hoteleiras do Grupo 
Accor 

• Consultoria em projeto para cadeia hoteleira internacional 
• Consultoria em projeto de C. Comercial Arrábida - V. N. Gaia 

Experiência Internacional 
 
• Elaboração projetos e gestão técnica – Espanha 
• Consultoria, análise e revisão projetos e supervisão de empreendimentos hoteleiros – Cuba 
• Elaboração projetos de engenharia de apartamentos – Angola 
• Elaboração de projetos de Engenharia para Hospital em Angola 


