CONSTRUGOMES ENGENHARIA, SA

UMA PONTE PARA O SUCESSO
Inserida no mercado da construção de grandes infraestruturas,
nomeadamente pontes túneis e barragens, a ConstruGomes tem
conseguido contornar a crise instalada no sector, registando um
crescimento contínuo e sustentado da atividade, alicerçado
sobretudo na sua capacidade técnica e na disponibilidade para
saltar fronteiras e “fazer pontes” com o mundo.

► A ConstruGomes diferencia-se de outras empresas não só pela qualidade dos
seus serviços mas também pela sua história. A empresa nasceu originalmente
em Espanha, em 2004, impulsionada pela crescente atividade de construção de
infraestruturas no país vizinho. A união
com os grandes players espanhóis, como
a Ferrovial, Sacyr, Dragados, Comsa e
ACS, foi de elevada importância para projetar a empresa como subempreiteiro de
referência na construção de grandes infraestruturas em território espanhol. Estando consolidada a sua imagem como
empresa capaz de enfrentar qualquer
desafio e com vista a executar os grandes projetos que, à data, se estavam a
executar, em 2009 a ConstruGomes mobiliza a sua estrutura para Portugal. Motivando e liderando este percurso de sucesso está o Conselho de Administração
da ConstruGomes composto por Carlos
Gomes e António Lima
A especialização da ConstruGomes incide sobre as grandes obras de infraestrutura, sejam elas rodoviárias, ferroviárias

ou hidráulicas. São exemplo disso as
pontes, viadutos, túneis e barragens que
constam no seu portfólio. Aliada a esta
experiência, a ConstruGomes tem como
principal preocupação a proximidade
com os seus clientes, por forma a responder eficazmente às solicitações destes,
desde o projeto de engenharia até à concretização do mesmo. No sentido de zelar por essa proximidade e tendo em conta a duração de todos os projetos onde
está envolvida, a ConstruGomes aposta
na criação de instalações locais. Dado o
contexto internacional em que a sua atividade se desenvolve, António Lima garante que “98% da nossa mão de obra é portuguesa. Em 2016, no somatório da atividade de todas as representações, faturamos cerca de 27 milhões de euros. Nós
só prestamos serviços. Significa que dos
27 milhões de euros, cerca de 20 milhões representam valor acrescentado.
E valor acrescentado português, com salários, rendas, juros ou lucros que vieram
para Portugal por via da prestação de
serviços a nível internacional”.

MÉTODOS CONSTRUTIVOS

Com o aumento da capacitação da empresa, aproveitando a notória experiência em construção surge a necessidade
de investir na aquisição e construção de
equipamentos para a construção de
pontes. De acordo com António Lima,
“hoje a ConstruGomes é a empresa ibérica com maior número de carros de
avanço para a construção de pontes e
viadutos”. Estes equipamentos constituem uma das técnicas mais utilizadas
na execução deste tipo de estruturas.
Além de carros de avanço a empresa
possui ainda sistemas de lançamento
incremental. Sempre com o foco em
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apresentar a solução que melhor se
adapta aos desafios lançados pelos
seus clientes, a ConstruGomes possui
ainda a capacidade de se aliar a parceiros especializados, quando o método
construtivo requer outro tipo de equipamentos tais como vigas de lançamento
ou lançadores de aduelas.
A ConstruGomes sinalizou uma alteração de paradigma na construção e soube-o aproveitar em benefício próprio.
Atualmente os grandes grupos internacionais de construção centram a sua
atividade na exploração de concessões
de natureza rodoviária ou ferroviária.
Estas empresas deixaram de ter a sua

atividade centrada na construção propriamente dita e perderam competências próprias, nomeadamente para enfrentar os principais desafios de construção vial. É aqui que a ConstruGomes
está presente, dando resposta aos
grandes players na execução de viadutos ou pontes, sendo estas comummente denominadas de “Obras de Arte”
no seio da engenharia civil. Essa resposta só é possível através do investimento intenso que foi feito ao longo
dos anos, através da contratação de
quadros técnicos competentes e profissionais, e da melhoria dos processos
de qualidade e segurança. Esse investimento, por consequência, permite que
a ConstruGomes seja detentora de conhecimento e experiência ao nível da
engenharia civil e de um conjunto de
soluções tecnológicas difícil de igualar
na atualidade. A nível europeu é difícil
acompanhar a capacidade da ConstruGomes, quer na qualidade, quer nas soluções tecnológicas, daí o seu reconhecimento internacional e ambição de
contínuo crescimento.

e mão-de-obra, distribuídos pelos 13
países onde se encontra representada.
Hoje a empresa distribui a sua atividade
por mercados maduros como o Reino
Unido, Alemanha, Bélgica, República da
Irlanda e Noruega bem como por mercados emergentes como por exemplo o
Brasil, Colômbia, México e Turquia.

ConstruGomes NO MUNDO

O plano de internacionalização da ConstruGomes contempla novos desafios
mas a empresa não descura o contínuo
reforço das ligações com os mercados
onde já está estabelecida. Para a realização deste reforço, a empresa conta
com 400 colaboradores, entre técnicos
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A abordagem a cada um destes mercados é necessariamente diferente. Contudo como explica António Lima, “acima de
tudo vendemos conhecimento. Somos
capazes de gerir todo o processo construtivo fazendo da construção de uma infraestutura uma linha de produção”.
Assente na estratégia de crescimento
sustentado da empresa, para o presente ano, António Lima antevê novo crescimento da atividade da empresa, criando cada vez mais ligações nos mercados em que está a atuar, e alargando a
atividade a novos mercados. O objetivo
é continuar a crescer sustentadamente,
sempre orientados para o sucesso.
O administrador termina com a certeza
de que “a nossa oferta tem estes três
pilares: qualidade, segurança e disponibilidade para rapidamente nos mobilizarmos e responder às solicitações dos
clientes. Estamos em três continentes.
Vamos aumentar esta presença já a
curto prazo. Neste momento, todos os
colaboradores estão orientados para o
sucesso com base no mérito do trabalho desenvolvido”.

