CONSTRUAZA.COM

CONSTRUAZA,
CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA

REABILITAÇÃO

A empresa foi fundada em 1991 pelo sócios,
Eng. Orlando Pinheiro Monteiro e a Sr.ª. Maria
Fernanda Pereira Monteiro, com sede em
Azambuja, atualmente no Edifício AtriumAzambuja na Rua Teodoro José da Silva Nº39.

As nossas cidades vão assistindo à degradação
progressiva das suas estruturas urbanas, causadas pelo envelhecimento próprio, pela sobrecarga de usos ou ainda do desajustamento a eventuais novas utilizações.

A Construaza tem vindo a afirmar-se como
empresa de referência nos mais diversos âmbitos da construção: Habitação, serviços, indústri e social.

Neste âmbito torna-se imprescindível o desenvolvimento de projetos com vista a cada vez mais
valorizar estes espaços, seja em reparações pontuais seja em alterações globais.

Trabalhando paralelamente, também na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia.

Neste contexto a Construaza tem desenvolvido
um conjunto de competências que permitem uma
intervenção eficiente e eficaz nos edifícios que se
necessitam e pretendem reabilitar.

PROJECTO
A Construaza tem na sua rede de colaboradores
vários técnicos desde a engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica,
arquitectura e design com capacidade para
responder a qualquer tipo de projeto de edifícios.
As ligações profissionais com autarquias, IPSS e
diversas empresas da região permitem à Construaza ser uma referência no que ao projeto diz
respeito.

CONSTRUÇÃO
A construção é a atividade principal da empresa
dividindo a sua ação entre o âmbito habitacional,
social, serviços e industrial.
A Construaza é parceira de diversas outras
empresas ligadas à construção nas áreas da aplicação de estuque, execução de tectos falsos,
instalações elétricas e de comunicações, pintura,
AVAC (ar condicionado), rede de águas e esgotos,
caixilharias (alumínio e ou PVC), energias renováveis e metalomecânica.
Os parceiros são seleccionados mediante as
garantias que lhes possam dar, tanto ao nível da
qualidade, como na resolução de problema
futuros.

Para a reconstrução não é necessário apenas
uma técnica apurada é também fundamentalmente uma experiência de construção para que
se escolham as melhores soluções a adotar nas
mais diversas situações.

QUALIDADE, DURABILIDADE
E FUNCIONALIDADE
Qualidade
Na Construaza procura-se sempre a perfeição
em todas as empreitadas, com o objetivo de as
tornar referência na zona onde se insere.
Durabilidade
Na Construaza cada empreitada não é vista
apenas no presente mas essencialmente no
futuro. De forma a minimizar custos de manutenção procuram-se sempre as melhores
soluções do mercado.
Funcionalidade
Com o olhar sempre no futuro, a CONSTRUAZA
procura promover junto do cliente diligencias
com o objetivo de adaptar cada empreitada ao
uso a que se lhe destinará.

SEGURANÇA
A Construaza criou recente um departamento
de segurança com a inclusão de uma Técnica
Superior de Higiene, Segurança e Saúde no
Trabalho na estrutura. O objectivo é :
- Controlar os riscos associados às actividades
desenvolvidas pela empresa de forma a reduzir
a probabilidade de ocorrência de acidentes;
- Minimizar as consequências dos potenciais
acidentes;
- Minimizar o impacto dos agentes físicos,
químicos e biológicos inerentes às actividades
desenvolvidas pela empresa sobre a saúde dos
trabalhadores;
Anualmente a CONSTRUAZA promove ações de
formações com os seus colaboradores, tanto a
teórico com seminários tanto a nível prático.

AMBIENTE
A Construaza procura, desde a sua fundação,
aplicar nas suas obras medidas que promovam
a sustentabilidade ambiental.
O grande exemplo desse facto é o uso de soluções de isolamento térmico cada vez mais
eficientes que permitam aos utilizadores dos
edifícios despenderem o mínimo possível em
energia para climatização.
Também ligada à climatização, a Construaza
promove sempre junto do seus clientes a utilização de energias renováveis tendo já aplicado,
sistemas solares térmicos para aquecimento
de águas, piso radiante hidráulico para climatização estando também envolvida na conceção
de um parque fotovoltaico para auto-consumo.

PORTFOLIO

ÂMBITO SOCIAL
Desde a década de 2000 que a Construaza
tem estado ligada às instituições de cariz
social do concelho. A ligação mais longa é
com a Santa Casa da Misericórdia de Azambuja com a realização de várias obras.
Como as mais significativas apresentam-se a
Reabilitação da Casa do Abrigo de Protecção
à Criança Dr. Jaime Abreu da Mota e também
a Ampliação da Creche/ Jardim de Infância
da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja.
Com uma ligação mais recente, mas não
menos importante, surge a instituição Cerci-Flor da Vida

Reabilitação da Casa Dr. Jaime Abreu da Mota - 2007

que providencia ajuda a crianças com deficiências.
Foram feitas duas obras de relevo, sendo uma a
construção do edifício destinado a Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial e a Requalificação do Espaço de Formação Profissional.
Como relação mais recente apresenta-se a Associação Nossa Senhora do Paraíso, onde a Construaza desenvolveu a Ampliação do Lar de Idosos
para Apoio Residencial.
Esta obra é uma das imagens de marca tendo sido
das poucas instituições a nível nacional a atingir
o nível máximo da certificação energética.

Centro de Actividades Ocupacionais e Lar Residencial - 2013

Este tipo de obras, por terem orçamentos bastante exigentes, faz com que todos os intervenientes
tenham que otimizar todas as fases, o que tem contribuído e muito para o desenvolvimento das técnicas de construção da empresa. De destacar o uso de soluções cada vez mais eficientes a nível térmico, como a execução de isolamento pelo exterior (sistema capoto), a utilização de caixilharias com
corte térmico e a implementação de energias renováveis.

Espaço de Formação Profissional - 2015

Ampliação do Lar de Idosos para Apoio Residencial - 2015

PORTFOLIO

ÂMBITO INDUSTRIAL
Em termos de industrias a Construaza também tem mantido relações com empresas importantes do
concelho, como é o caso da Jodel – Produtos Químicos, S.A, a Campil – Agro Industrial do Campo do
Tejo, Lda, e a Toul – Sociedade Portuguesa de Desidratação, Lda.
Destas obras destacam-se a construção de vários pavilhões industriais, estações de tratamento,
redes de drenagem, fundações, cais para descarga e reservatórios de grandes dimensões, como é
possível observar nas fotografias seguintes.

Pavilhão para Armazenamento Automatizado - 2012

ETAR - Estação Tratamento de Águas Residuais - 2015

Estas relações tem sido um importante contributo para o crescimento e sustentabilidade da
Construaza pois são obras que têm duração de tempo limitado. Para tal há a necessidade de aumentar o número de funcionários da respectiva equipa de forma a aumentar a produtividade diária, para
minimizar o impacto para o cliente, dono de obra.
A duração de mais de 20 anos das relações com estas instituições demonstra a confiança depositada
nos serviços da Construaza.

Diversas Obras Industriais

PORTFOLIO

ÂMBITO HABITACIONAL
No contexto habitacional a Construaza tem-se destacado em duas áreas fundamentais, a construção
da moradias unifamiliares e a construção de edifícios de habitação coletiva, tendo já construído mais
de 100 habitações no distrito de Lisboa.
No que a moradias diz respeitos podem-se apresentar dois tipos fundamentais, a moradia tradicional, com cobertura inclinada em telha à portuguesa, isolamento pelo interior com pare dupla; ou a
moradia moderna, com cobertura plana em painel sandwich, isolamento pelo exterior com o sistema
ETICS.
Quanto aos edifícios de habitação coletiva a Construaza concebeu recentemente o Edifício Moderno,
que é atualmente o prédio de habitação mais recente do concelho de Azambuja.

Moradia Costa - 2015

Interiores de Qualidade - Quarto

Moraida Ferreira - 2014

Edifício Moderno - 2013

Interiores de Qualidade - Sala

PORTFOLIO

ÂMBITO SERVIÇOS
A Construaza tem revelado desde a sua fundação em 1991 uma grande versatilidade no que às
empreitadas no âmbito serviços diz respeito. No
seu portfólio é possível intervenções nos mais
diversos ramos do comércio, desde clínicas
médicas, farmácias, escritórios, ginásios, pavilhões multiusos, instalações bancárias, restauração, sala de cinema, laboratórios, entre
outros.
De destacar o Edifício Gaveto, um dos edifícios
mais multifacetados que a Construaza projetou,
com parque de estacionamento e laboratório em
cave, farmácia no piso 0, clinica médica no piso 1
e habitação no piso 2.

Edifício Atrium Azambuja - 2004

Outra obra emblemática da Construaza é o Edifício Atrium Azambuja. Concluído em 2004, caracteriza-se por ter uma zona de galerias comerciais com trinta lojas, ginásio, cinema, vários
tipos de serviços, estacionamento nas caves e
três blocos de apartamentos nos pisos superiores com 44 fogos.
Também na linha dos edifícios anteriores em
termos de versatilidade, a Construaza desenvolveu também o Edifício na Rua Almeida Grandella, que possui uma parte comercial no piso
térreo e uma parte habitacional nos restantes
pisos, sendo hoje em dia um local de referência
em Aveiras de Cima.

Edifício Gaveto - 2009

Edifício Miranda - 2007

ACTUALMENTE
A CONSTRUZA encontra-se de momento envolvida em vários projetos nos quais se destacam a Nova
Unidade Funcional da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja, o pavilhão industrial da Jodel – Produtos Químicos bem como todas as infraestruturas adjacentes e a reabilitação do edifício Casa Azul
em Azambuja.
A Nova Unidade Funcional, Lar da 3ª Idade, da Santa Casa da Misericórdia de Azambuja foi uma obra
ganha em concurso público. Tendo sido iniciada em Agosto de 2015 terá a duração de 18 meses e
servirá para aumentar a capacidade de resposta da instituição na componente residencial.
O pavilhão industrial da Jodel que se encontra neste momento na fase de projecto, será a base para
uma nova fabrica do grupo. Por um lado, melhorar a sua capacidade de resposta à exigência do mercado atual, por outro, diversificar a sua oferta, permitindo aumentar o seu leque de produtos.
Relativamente á reabilitação do edifício Casa Azul em Azambuja, trata-se de uma reconstrução de
uma casa antiga Sec. XIX, transformando-a numa habitação de grande visão estética, utilizando
materiais de grande qualidade, permitindo continuar a nobreza da casa, aliando um estilo tradicional
com um estilo modernista.

Santa Casa da Misericórdia - Nova Unidade Funcional

Casa Azul

Jodel
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