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”Criar uma empresa inovadora na área das 
estruturas  metálicas e dos revestimentos de 
fachada, sendo reconhecida como uma das 
melhores no mercado em que se insere” 

 

“Create an innovative company in the area of metal 
and facade coverings structures, being recognized as 
one of the finest in the market in which it operates” 

 

Visão / Vision 3

Áreas de negócio da empresa / The company´s business  áreas 4

- Elaboração de projectos de arquitectura, vocacionados para a estabilidade em estrutura 
metálica e revestimentos de fachada; 

- Elaboration of architectural projects, geared to stability in metallic structure and facade coverings; 

- Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais; 

- Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds; 

 

- Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro; 

- Manufacture and assembly of window frames, aluminum facades and glass 

 

- Fabrico e montagem de serralharias de ferro e inox; 

- Manufacture and assembly of iron metalwork and stainless steel 

 

- Fabrico e montagem de portões e automatismos; 

- Manufacture and assembly of gates and automatisms; 
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Estratégia de negócio da empresa / The company´s business strategy  5

- Criar sinergias e parcerias com empresas fabricantes e fornecedores de materiais e serviços, 
garantindo o fornecimento atempado de materiais com altos padrões de qualidade; 

- Create synergies and partnerships with manufacturers and suppliers of materials and services, ensuring deadlines 
and the supply of materials with high quality requirements; 

- Reforçar a equipa de coordenação técnica assumindo a formação constante, aos mais variados 
níveis, assegurando sempre o melhor acompanhamento às obras e clientes; 

- Reinforce the technical coordination team assuming constant formation at various levels, always ensuring the best 
accompaniment to the works and clients; 

- Gerir as equipas de montagem, dotando-as de equipamentos qualificados de forma a assumir a 
rapidez de execução e a qualidade dos trabalhos prestados; 

- Manage the assembly teams, providing them with qualified equipments to ensure fast execution and quality of the 
work performed; 

- Manter a estrutura de fabrico nos mais elevados pilares de qualidade, rapidez e organização, 
garantindo a total satisfação dos nossos clientes; 

- Based on quality, speed and organization, make sure that the factory ensures the total customer satisfaction; 
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Evolução da empresa / Evolution of the company 6

Bases de funcionamento / Functioning bases 7

Evolução do número de funcionários (Ano/nº funcionários) 

Solidez financeira da organização 
Financial strength of the organization 
 

Know-how 
Know-how 
 

Capacidade tecnológica e técnica 
Technological and technical capacity 
 

Qualidade dos serviços e materiais 
Service quality and materials 
 

Equipa com conhecimento do mercado 
Team with market knowledge 
 

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada 
Availability of qualified manpower 
 

Agressividade e experiência do grupo 
Aggressiveness and experience of our group 
 

Capacidade de realização de projectos complexos 
Ability to perform complex projects 

 15 

 31 

 59 
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149 

2015 135 
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2011 
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2016 119 

2017  134 

134 2018  Em actualização. 
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 600m2 / Peso total estrutura: 20t  / Início de trabalhos: 09-2010 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 600m2 / Structure total weight: 20t / Beginning of works: 09-2010 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 600m2 / Área de fachada a montar: 500m2 / Dono de obra: Pres+Saude / Empreiteiro: Rojual 
Coverage area to assembler: 600m2 /  Facade area to assembler: 500m2 / Project owner: Pres+Saude / Contractor: Rojual 

SMA.02 - Pavilhão Pres+Saude  

Tipo de empreitada: Montagem de estruturas e revestimentos 
Type of works: Assembly structures and coverings 
Área de implantação: 5500m2 / Peso total estrutura: 165t  / Início de trabalhos: 03-2010 / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 5500m2 / Structure total weight: 165t / Beginning of works: 03-2010 / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 5500m2 / Área de fachada a montar: 900m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Pandamóveis 
Coverage area to assembler: 5500m2 /  Facade area to assembler: 900m2 / Project owner and contractor: Pandamóveis 

SMA.04 - Pavilhões Pandamóveis  

Tipo de empreitada: Montagem de estruturas e revestimentos 
Type of works: Assembly structures and coverings 
Área de implantação: 48000m2 / Peso total estrutura: 1100t  / Início de trabalhos: 04-2010 / Prazo de execução: 240dias 
Deployment area: 600m2 / Structure total weight: 1100t / Beginning of works: 04-2010 / Lead time: 240days 
Área de cobertura a montar: 48000m2 / Área de fachada a montar: 10000m2 / Dono de obra: Presild / Empreiteiro: Lena Cons. 
Coverage area to assembler: 48000m2 /  Facade area to assembler: 10000m2 / Project owner: Presild / Contractor: Lena Construções 

SMA.01 - Entreposto Logístico de Luanda  
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 2000m2 / Peso total estrutura: 60t  / Início de trabalhos: 09-2010 / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 2000m2 / Structure total weight: 60t / Beginning of works: 09-2010 / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 2000m2 / Área de fachada a montar: 800m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Fermestre 
Coverage area to assembler: 2000m2 /  Facade area to assembler: 800m2 / Project owner and Contractor: Fermestre 

SMA.08 - Pavilhões Fermeste 

Tipo de empreitada: Montagem de estruturas e revestimentos 
Type of works: Assembly structures and coverings 
Área de implantação: 10000m2 / Peso total estrutura: 200t  / Início de trabalhos: 10-2011 / Prazo de execução: 150dias 
Deployment area: 10000m2 / Structure total weight: 200t / Beginning of works: 10-2011 / Lead time: 150days 
Área de cobertura a montar: 10000m2 / Área de fachada a montar: 4200m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Mota Engil - Fersem 
Coverage area to assembler: 10000m2 /  Facade area to assembler: 4200m2 / Project owner and contractor: Mota Engil—Fersem 

SMA.66 - Pavilhões Mota Engil Angola 

Tipo de empreitada: Montagem de estruturas e revestimentos 
Type of works: Assembly structures and coverings 
Área de implantação: 5400m2 / Peso total estrutura: 173t  / Início de trabalhos: 07-2010 / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 5400m2 / Structure total weight: 173t / Beginning of works: 06-2010 / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 5400m2 / Área de fachada a montar: 1800m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Hidráulica de Angola 
Coverage area to assembler: 5400m2 /  Facade area to assembler: 1800m2 / Project owner and Contractor: Hidráulica de Angola 

SMA.06 - Pavilhões Hidráulica de Angola  
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 650m2 / Peso total estrutura: 30t  / Início de trabalhos: 10-2011 / Prazo de execução: 30dias 
Deployment area: 650m2 / Structure total weight: 30t / Beginning of works: 10-2011 / Lead time: 30days 
Área de cobertura a montar: 650m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Sogester - Zagope 
Coverage area to assembler: 650m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Sogester - Zagope 

SMA.80 - Portaria Sogester 

SMA.74 - Mezanine Vila Alice  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 400m2 / Peso total estrutura: 20t  / Início de trabalhos: 09-2011 / Prazo de execução: 30dias 
Deployment area: 400m2 / Structure total weight: 20t / Beginning of works: 09-2011 / Lead time: 30days 
Área de cobertura a montar: … m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Dr. Amyn Habib - Rojual 
Coverage area to assembler: … m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Dr. Amyn Habib - Rojual 

SMA.87 - Palas metálicas Zee 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: … m2 / Peso total estrutura: 110t  / Início de trabalhos: 11-2011 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: … m2 / Structure total weight: 110t / Beginning of works: 11-2011 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: … m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Sonangol - Mea 
Coverage area to assembler: … m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Sonangol - Mea 
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

SMA.99 - Passagem aéreas Rocha Pinto 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: … m2 / Peso total estrutura: 40t  / Início de trabalhos: 02-2012 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: … m2 / Structure total weight: 40t / Beginning of works: 02-2012 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: … m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Odebrecht - Martifer 
Coverage area to assembler: … m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Odebrecht - Martifer 

SMA.131 - Pavilhão Metálico Habi3 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1000m2 / Peso total estrutura: 25t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 1000m2 / Structure total weight: 25t / Beginning of works: ... / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 1000m2 / Área de fachada a montar: 820m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Habi3 
Coverage area to assembler: 1000m2 /  Facade area to assembler: 820m2 / Project owner and Contractor: Habi3 

SMA.157 - Pavilhão Meditrônica 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1457m2 / Peso total estrutura: 35t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 100dias 
Deployment area: 1457m2 / Structure total weight: 35t / Beginning of works: ... / Lead time: 100days 
Área de cobertura a montar: 1000m2 / Área de fachada a montar: 638 m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Coreway 
Coverage area to assembler: 1000m2 /  Facade area to assembler: 638m2 / Project owner and Contractor: Coreway 
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

SMA.163 - Pavilhões Retail Park Paraurbana 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 960m2 / Peso total estrutura: 55t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 100dias 
Deployment area: 960m2 / Structure total weight: 55t / Beginning of works: ... / Lead time: 100days 
Área de cobertura a montar: 1100m2 / Área de fachada a montar: 1070m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Paraurbana 
Coverage area to assembler: 1100m2 /  Facade area to assembler: 1070m2 / Project owner and Contractor: Paraurbana 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1870m2 / Peso total estrutura: 47t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area:  1870m2 / Structure total weight: 47t / Beginning of works: ... / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 1870m2 / Área de fachada a montar: 1590m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Acticon 
Coverage area to assembler: 1870m2 /  Facade area to assembler: 1590m2 / Project owner and Contractor: Acticon 

SMA.164 - Pavilhão Lavandaria 

SMA.184 - Pavilhões Saigas  Huambo  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1480m2 / Peso total estrutura: 18t  / Início de trabalhos: 06-2014 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 1480m2 / Structure total weight: 18t / Beginning of works: 06-2014 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 1480m2 / Área de fachada a montar: 490m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Terrakota 
Coverage area to assembler: 1480m2 /  Facade area to assembler: 490m2 / Project owner and Contractor: Terrakota 
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

SMA.188 - Pavilhão Centro de Estudos Multiperfil 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1365m2 / Peso total estrutura: 170t  / Início de trabalhos: 12-2014 / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 1365m2 / Structure total weight: 170t / Beginning of works: 12-2014/ Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 1190m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Oliveira & Lima 
Coverage area to assembler: 1190m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Oliveira & Lima 

SMA.189 - Pavilhão Estaleiro Oliveira & Lima 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1000m2 / Peso total estrutura: 30t  / Início de trabalhos: 07-2014 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 1000m2 / Structure total weight: 30t / Beginning of works: 07-2014 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 985m2 / Área de fachada a montar: 765m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Oliveira & Lima 
Coverage area to assembler: 985m2 /  Facade area to assembler: 765m2 / Project owner and Contractor: Oliveira & Lima 

SMA.191 - Centro de Formação Clinica Multiperfil 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 460m2 / Peso total estrutura: 47t  / Início de trabalhos: 07-2014 / Prazo de execução: 90dias 
Deployment area: 460m2 / Structure total weight: 47t / Beginning of works: 07-2014 / Lead time: 90days 
Área de cobertura a montar: 450m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Oliveira & Lima 
Coverage area to assembler: 450m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Oliveira & Lima 
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Portfolio de obras / Portfolio of works  8

SMA.195 - Pavilhão Carmon 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1600m2 / Peso total estrutura: 41t  / Início de trabalhos: 03-2015 / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 1600m2 / Structure total weight: 41t / Beginning of works: 03-2015 / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 1600m2 / Área de fachada a montar: 430m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Carmon 
Coverage area to assembler: 1600m2 /  Facade area to assembler: 430m2 / Project owner and Contractor: Carmon 

SMA.210 - Edifício Cassenda 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 265m2 / Peso total estrutura: 26t  / Início de trabalhos: 10-2014 / Prazo de execução: 70dias 
Deployment area: 265m2 / Structure total weight: 26t / Beginning of works: 10-2014 / Lead time: 70days 
Área de cobertura a montar: 225m2 / Área de fachada a montar: 600m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rojual 
Coverage area to assembler: 225m2 /  Facade area to assembler: 600m2 / Project owner and Contractor: Rojual 

SMA.208 - Cantina Condomínio Alpha  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 155m2 / Peso total estrutura: 3.7t  / Início de trabalhos: 09-2014 / Prazo de execução: 20dias 
Deployment area: 155m2 / Structure total weight: 3.7t / Beginning of works: 09-2014 / Lead time: 20days 
Área de cobertura a montar: 230m2 / Área de fachada a montar: 25m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rojual 
Coverage area to assembler: 230m2 /  Facade area to assembler: 25m2 / Project owner and Contractor: Rojual 



13 

 

Portfolio de obras / Portfolio of works  8

SMA.239 - Cobertura Porto Amboim 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 1300m2 / Peso total estrutura: 40t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 1300m2 / Structure total weight: 40t / Beginning of works: ... / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: … m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Lena 
Coverage area to assembler: … m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Lena 

SMA.212 - Pala Hotel Términos 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: ... m2 / Peso total estrutura: 6.2t  / Início de trabalhos: 11-2014 / Prazo de execução: 5dias 
Deployment area: … m2 / Structure total weight: 6.2t / Beginning of works:  11-2014 / Lead time: 5days 
Área de cobertura a montar: 160m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Imogestin 
Coverage area to assembler: 160m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Imogestin 

SMA.244 - Salão de Festas 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 575m2 / Peso total estrutura: 15.5t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 575m2 / Structure total weight: 15.5t / Beginning of works: ... / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 620m2 / Área de fachada a montar: 380m2 / Dono de obra e Empreiteiro: SMA 
Coverage area to assembler: 620m2 /  Facade area to assembler: 380m2 / Project owner and Contractor: SMA 
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SMA.279 - Biblioteca e auditório Zango III 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 385m2 / Peso total estrutura: 6t  / Início de trabalhos: 10-2016 / Prazo de execução: 15dias 
Deployment area: 385m2 / Structure total weight: 6t / Beginning of works:  10-2016 / Lead time: 15days 
Área de cobertura a montar: 385m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rojual 
Coverage area to assembler: 385m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Rojual 

SMA.271 - Terminal Aeroporto DHL  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 910m2 / Peso total estrutura: 35t  / Início de trabalhos: 05-2017 / Prazo de execução: 80dias 
Deployment area: 910m2 / Structure total weight: 35t / Beginning of works: 05-2017 / Lead time: 80days 
Área de cobertura a montar: 910m2 / Área de fachada a montar: 770 m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rojual 
Coverage area to assembler: 910m2 /  Facade area to assembler: 770 m2 / Project owner and Contractor: Rojual 

SMA.290 - Instalações Fabris Angoplaste 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 4000m2 / Peso total estrutura: ...t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: ...dias 
Deployment area: 4000m2 / Structure total weight: ...t / Beginning of works: ... / Lead time: ...days 
Área de cobertura a montar: 4000m2 / Área de fachada a montar: 2915m2 / Dono de obra e Empreiteiro: MCA Vias 
Coverage area to assembler: 4000m2 /  Facade area to assembler: 2915m2 / Project owner and Contractor: MCA Vias 
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SMA.295 - Pavilhão Angonabeiro 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: ...m2 / Peso total estrutura: ...t  / Início de trabalhos: …-... / Prazo de execução: ...dias 
Deployment area: ...m2 / Structure total weight: ...t / Beginning of works:  ...-... / Lead time: ...days 
Área de cobertura a montar: ...m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rial 
Coverage area to assembler: ...m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Rial 

SMA.1685 - Pavilhão Pavisani  

Tipo de empreitada: Montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: ...m2 / Peso total estrutura: ...t  / Início de trabalhos: ...-... / Prazo de execução: ...dias 
Deployment area: ...m2 / Structure total weight: ...t / Beginning of works: …-... / Lead time: ...days 
Área de cobertura a montar: ...m2 / Área de fachada a montar: ...m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Pavisani 
Coverage area to assembler: ...m2 /  Facade area to assembler: ...m2 / Project owner and Contractor: Pavisani 
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Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 866m2 / Peso total estrutura: 10t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 866m2 / Structure total weight: 10t / Beginning of works: ... / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 866m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Eusébios 
Coverage area to assembler: 866m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Eusébios 

SMA.85 - Posto de abastecimento Kilamba Kiaxi  

SMA.115 - Posto de abastecimento Polo Industrial  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 957 m2 / Peso total estrutura: 14t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 60dias 
Deployment area: 957 m2 / Structure total weight: 14t / Beginning of works: ... / Lead time: 60days 
Área de cobertura a montar: 957 m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Eusébios 
Coverage area to assembler: 957 m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Eusébios 

SMA.11 - Posto de abastecimento Samba  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas e revestimentos de naves industriais 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures and coverings industrial sheds 
Área de implantação: 184 m2 / Peso total estrutura: 5t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 30dias 
Deployment area: 184 m2 / Structure total weight: 5t / Beginning of works: ... / Lead time: 30days 
Área de cobertura a montar: … m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Hidráulica de Angola 
Coverage area to assembler: 184 m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Hidráulica de Angola 
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SMA.21 - Moldes metálicos 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures  
Área de implantação: ... m2 / Peso total estrutura: 3t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 5dias 
Deployment area: ... m2 / Structure total weight: 3t / Beginning of works: ... / Lead time: 5days 
Área de cobertura a montar: ... m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Prefal 
Coverage area to assembler: ... m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Prefal 

SMA.23 - Condutas metálicas de N´dalatando  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures  
Área de implantação: ... m2 / Peso total estrutura: 5t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: 5dias 
Deployment area: ... m2 / Structure total weight: 5t / Beginning of works: ... / Lead time: 5days 
Área de cobertura a montar: ... m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Abrantina 
Coverage area to assembler: ... m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Abrantina 

SMA.28 - Cofragens metálicas variadas  

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de estruturas metálicas 
Type of works: Manufacturing and assembly of steel structures  
Área de implantação: ... m2 / Peso total estrutura: ...t  / Início de trabalhos: ... / Prazo de execução: ...dias 
Deployment area: ... m2 / Structure total weight: ...t / Beginning of works: ... / Lead time: ...days 
Área de cobertura a montar: ... m2 / Área de fachada a montar: … m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Mota Engil 
Coverage area to assembler: ... m2 /  Facade area to assembler: … m2 / Project owner and Contractor: Mota Engil 
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SMA.03 - Edifício Delta 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 8 / Início de trabalhos: 04-2010 / Prazo de execução: 90dias 
Number of Floors: 8 / Beginning of works: 04-2010 / Lead time: 90days 
Área de alumínio e vidro: 1900m2 / Dono de obra e Empreiteiro: R&R Promoções Imobiliárias - Rojual 
Aluminum and glass area: 1900m2 / Project owner and Contractor: R&R Promoções Imobiliárias - Rojual 

SMA.39 - Condomínio Acquaville 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 8x8 blocos / Início de trabalhos: 04-2011 / Prazo de execução: 450dias 
Number of Floors: 8x8 / Beginning of works: 04-2011 / Lead time: 450days 
Área de alumínio e vidro: 5900m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Escom, Imobiliária 
Aluminum and glass area: 5900m2 / Project owner and Contractor: Escom, Imobiliária 

SMA.41 - Sede do BNA Lobito 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 2 / Início de trabalhos: 03-2011 / Prazo de execução: 60dias 
Number of Floors: 2 / Beginning of works: 03-2011 / Lead time: 60 days 
Área de alumínio e vidro: 600m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Jonce 
Aluminum and glass area: 600m2 / Project owner and Contractor: Jonce 
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SMA.108 - Torre Kanhangulo 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 25 / Início de trabalhos: 01-2013 / Prazo de execução: 100dias 
Number of Floors: 25  / Beginning of works: .01-2013 / Lead time: 100days 
Área de alumínio e vidro: 8600m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Martifer 
Aluminum and glass area: 8600m2 / Project owner and Contractor: Martifer 

SMA.104 - Sede do BIC Terra Nova 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 6 / Início de trabalhos: 02-2012 / Prazo de execução: 90dias 
Number of Floors: 6 / Beginning of works: 02-2012 / Lead time: 90days 
Área de alumínio e vidro: 1200m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Bic - Eusébios 
Aluminum and glass area: 1200m2 / Project owner and Contractor: Bic - Eusébios 

SMA.129 - Instalações NCR 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: ... / Início de trabalhos: 08-2012 / Prazo de execução: 120dias 
Number of Floors: ... / Beginning of works: 08-2012 / Lead time: 120days 
Área de alumínio e vidro: 1240m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Ncr - Casais 
Aluminum and glass area: 1240m2 / Project owner and Contractor: Ncr - Casais 
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SMA.145 -  Torres Loanda 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 28 / Início de trabalhos: 05-2013 / Prazo de execução: 360dias 
Number of Floors: .28/ Beginning of works: 05-2013 / Lead time: 360days 
Área de alumínio e vidro: 3850m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Grupo José Guilherme-FCM 
Aluminum and glass area: 3850m2 / Project owner and Contractor: Grupo José Guilherme-FCM 

SMA.133 - Urbanização Palmeiras 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 2x34 casas / Início de trabalhos: 09-2012 / Prazo de execução: 240dias 
Number of Floors: 2x34 / Beginning of works: 09-2012 / Lead time: 240 days 
Área de alumínio e vidro: 3164m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Kamakossa 
Aluminum and glass area: 3164m2 / Project owner and Contractor: Kamakossa 

SMA.148 - Casa Corten 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 4 / Início de trabalhos: 09-2013 / Prazo de execução: 90dias 
Number of Floors: 4 / Beginning of works: 09-2013 / Lead time: 90days 
Área de alumínio e vidro: 1100m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Centrocerro 
Aluminum and glass area: 1100m2 / Project owner and Contractor: Centrocerro 
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SMA.156 - Edifício Kuilo Futa 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 9 / Início de trabalhos: 09-2012 / Prazo de execução: 50dias 
Number of Floors: 9 / Beginning of works: 09-2012 / Lead time: 50days 
Área de alumínio e vidro: 1300m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Siccal 
Aluminum and glass area: 1300m2 / Project owner and Contractor: Siccal 

SMA.169 - Porto de Luanda 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: ... / Início de trabalhos: 12-2013 / Prazo de execução: 30dias 
Number of Floors: … / Beginning of works: 12-2013 / Lead time: 30days 
Área de alumínio e vidro: 1100m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Martifer 
Aluminum and glass area: 1100m2 / Project owner and Contractor: Martifer 

SMA.196 - Fabrica de embalamento 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 5 / Início de trabalhos: 09-2014 / Prazo de execução: 30 dias 
Number of Floors: 5 / Beginning of works: 09-2014 / Lead time: 30 days 
Área de alumínio e vidro: 700 m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Rial 
Aluminum and glass area: 700 m2 / Project owner and Contractor: Rial 
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SMA.200 - Kitanda Busines Center 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 3 / Início de trabalhos: 10-2014 / Prazo de execução: 30dias 
Number of Floors: 3 / Beginning of works: 10-2014 / Lead time: 30days 
Área de alumínio e vidro: 380m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Siccal 
Aluminum and glass area: 380m2 / Project owner and Contractor: Siccal 

SMA.199 - Creche 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 3 / Início de trabalhos: 07-2014/ Prazo de execução: 30dias 
Number of Floors: 3 / Beginning of works: 07-2014 / Lead time: 30days 
Área de alumínio e vidro: 670m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Odebrecht 
Aluminum and glass area: 670m2 / Project owner and Contractor: Odebrecht 

SMA.203 - Moradias Morro Bento 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 2x24 casas / Início de trabalhos: 07-2014 / Prazo de execução: 200dias 
Number of Floors: 2x24 / Beginning of works: 07-2014 / Lead time: 200days 
Área de alumínio e vidro: 2400m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Terrakota 
Aluminum and glass area: 2400m2 / Project owner and Contractor: Terrakota 
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SMA.095 - Hotel Flat Veleiro 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 7x3 edifícios / Início de trabalhos: 04-2012 / Prazo de execução: 270dias 
Number of Floors: 7x3 / Beginning of works: 04-2012 / Lead time: 270days 
Área de alumínio e vidro: 5400m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Norafrica 
Aluminum and glass area: 5400m2 / Project owner and Contractor: Norafrica 

SMA.214 - Zenith Towers 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 12x4 edifícios / Início de trabalhos: 05-2014 / Prazo de execução: 360dias 
Number of Floors: 12x4 / Beginning of works: 05-2014 / Lead time: 360days 
Área de alumínio e vidro: 8300m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Casais 
Aluminum and glass area: 8300m2 / Project owner and Contractor: Casais 

SMA.247 - Mission Control Center 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 3x1 edifício / Início de trabalhos: 09-2015 / Prazo de execução: 120dias 
Number of Floors: 3x1 / Beginning of works: 09-2015 / Lead time: 120days 
Área de alumínio e vidro: 1580m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Casais 
Aluminum and glass area: 1580m2 / Project owner and Contractor: Casais 
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SMA.276 - Residence Pivilege 

Tipo de empreitada: Montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: … / Início de trabalhos: ...-... / Prazo de execução: ...dias 
Number of Floors: ... / Beginning of works: ...-... / Lead time: ...days 
Área de alumínio e vidro: ...m2 / Dono de obra e Empreiteiro: Odebrecht 
Aluminum and glass area: ...m2 / Project owner and Contractor: Odebrecht 

SMA.269 - Torre X 

Tipo de empreitada: Fabrico e montagem de caixilharias e fachadas de alumínio e vidro 
Type of works: Supply and assembly of window frames, aluminum facades and glass 
Número de pisos: 21x1 edifícios / Início de trabalhos: 05-2017 / Prazo de execução: ...dias 
Number of Floors: 21x1 / Beginning of works: 05-2014 / Lead time: ...days 
Área de alumínio e vidro: 8000m2 / Dono de obra e Empreiteiro: PRPM Consulting 
Aluminum and glass area: 8000m2 / Project owner and Contractor: PRPM Consulting 
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2016 

“ Se não posso realizar grandes coisas, posso pelo menos fazer pequenas 

coisas com grandeza…” 

Clarck 



28 

 

ESCRITÓRIO:                                                                           FÁBRICA: 

Condomínio Alpha - Edifício 4 - Piso 2                               Rua dos Pavilhões dos Transportes 

Talatona - Luanda                                                                WGAR da Rua SGT s/n 

                                                                                                 Viana - Luanda 


