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INTRODUÇÃO
INTRODUCTION

Os clientes têm confiado à SABRAB a construção dos 

seus negócios e das suas casas, conscientes de que 

o nosso profissionalismo, inovação e o olhar 

diferenciado para cada projecto como único, conduz-

nos a resultados de excelência.

Com mais de 10 anos de atividade, uma equipa cada vez 

mais especializada e exigente, reforçamos o compromisso 

com os nossos clientes, apoiando, sugerindo e 

aconselhando-os nas técnicas e materiais, para a 

concretização completa dos seus sonhos. 

Clients have relied on SABRAB to build their business 

and their homes, being aware that our 

professionalism, innovation and singular vision, 

looking at each project as a unique project, leads us 

to excellent results.

We have an increasingly specialized and demanding team 

with more than 10 years of experience, therefore 

reinforcing commitment towards our clients, by 

supporting, suggesting, and advising them in terms of 

techniques and materials to accomplish their dreams.

Miguel Barbas,

CEO
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DA IDEIA INICIAL 
ATÉ À FINALIZAÇÃO 
DO PROJETO

SABRAB was founded in April 2006 and, since its creation, it has advised its clients on 

elaborating a suitable plan for each project, by incorporating the best solutions, processes and 

materials, meeting the needs and goals we undertake before our clients.

We rely on a multi disciplinary team formed by Engineers, Managers, Architects and Building Technicians, that are highly 

experienced in this industry and have a wide market knowledge.

We distinguish ourselves by ensuring a personal follow-up with the client, therefore attributing a special value to each project.

FROM THE INITIAL IDEA 
TO PROJECT COMPLETION

Primamos pelo 
acompanhamento 
pessoal junto do cliente 
dando especial valor 
a cada projeto realizado.

04/05

A SABRAB foi fundada em Abril de 2006, e desde a sua criação aconselha os seus 

clientes na elaboração de um planeamento adequado a cada projeto, incorporando 

nele as melhores soluções, processos e materiais, capazes de satisfazer as 

necessidades e objetivos a que nos comprometemos com os nossos clientes.

Contamos com uma equipa multidisciplinar, formada por Engenheiros, 

Gestores, Arquitetos e Técnicos de Construção com grande experiência 

no sector e profundo conhecimento do mercado.

Primamos pelo acompanhamento pessoal junto do cliente dando 

especial valor a cada projeto realizado.

We distinguish by ensuring 
personal follow-up with the client, 
therefore attributing a special value 
to each project.
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O sucesso de um projeto começa num planeamento 

que garante  o cumprimento de prazos e orçamento 

com a qualidade exigida.

Desde a realização de um pequeno escritório à  realização de 

uma grande obra pública, a nossa equipa empenha-se na 

identificação e gestão de riscos do projeto antevendo 

problemas, que se possam mostrar mais tarde, dispendiosos.

Na nossa gestão integrada, aplicamos um conjunto de 

processos que permite ao clientes delegar com confiança 

na SABRAB a coordenação e execução de todos os 

trâmites necessários a um projeto imobiliário, desde a 

realização de um estudo prévio com um arquiteto, à fase de 

construção e final de acabamentos.

GESTÃO 
DE PROJECTO 

06/07

The success of each project begins with a plan capable of 

ensuring compliance with deadlines and quotations, and 

the required quality. 

From a small office to a large public construction, our team 

dedicates to identify and manage project risks, predicting 

problems that can later become costly. 

During our integrated management process, we apply 

several processes which allow clients to trust SABRAB to 

coordinate and execute all formalities regarding a real estate 

project, from a preliminary study made by an architect up to 

the construction and finishing stages.

PROJECT
MANAGEMENT

A seleção dos fornecedores e dos parceiros certos 

para cada projeto;

Coordenação e compatibilização entre todos os 

intervenientes;

Execução da obra de acordo com projecto e caderno 

de encargos;

Obtenção das Certificações e licença de utilização;

EFETUAMOS UMA COORDENAÇÃO 
CONTÍNUA E EFICAZ GARANTINDO:

The selection of the right suppliers and partners for 

each project;

WE PERFORM A CONTINUOUS 
AND EFFECTIVE COORDINATION, 
ENSURING: 

The coordination and compatibility of all parties 

involved; 

Works execution according to the project 

and contract specifications;

Obtaining Certifications and use licence;
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SERVIÇOS DE GESTÃO 

INTEGRADA DE PROJETOS
PROJECT INTEGRATED 

MANAGEMENT SERVICES

SERVIÇOS TÉCNICOS

TECHNICAL SERVICES

Lançamento de concursos de ideias de Urbanismo e Arquitectura;

Elaboração de projectos de Arquitectura

Elaboração de projectos de Engenharia

Preparação de Termos de Referências e Cadernos de Encargos para concurso

Apoio na elaboração de contratos;

Gestão e coordenação, construção de obra privada e pública 

dos intervenientes nas fases de projeto e de obra;

Receção e ensaios dos trabalhos realizados;

Reporte periódico ao Promotor / Investidor / Dono de Obra;

Gestão de processos de Certificação Energética e de Sustentabilidade;

Launching competitions on Urbanism and Architecture ideas;

Elaboration of Architecture projects

Elaboration of Engineering projects

Preparation of Terms of Reference and Contract Specifications for tenders

Assistance in Contract elaboration 

Management and coordination, public and private contruction of all parties involved in project and works stages

Reception and testing performed works

Periodical report to Promoter / Investor / Construction Owner

Energy and Sustainability Certification processes management

SERVIÇOS COMERCIAIS

COMMERCIAL SERVICES

Procurement de terrenos e instalações;

Definição de produto: target, tipologias, áreas, acabamentos, etc.

Acompanhamento crítico na elaboração de projectos;

Apoio nas negociações e na elaboração de propostas e contratos 
com potenciais clientes;

Plot and installation procurement

Product definition: target, typologies, areas, finishes, etc.

Crucial follow-up on project elaboration

Assistance in negotiating and in elaborating drafts and contracts with potential clients

08/09

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
E FINANCEIROS

Estudos Económico-Financeiros;

Controlo orçamental e análise de desvios;

Apoio na análise de contratos;

Gestão do relacionamento com as entidades 
concessionárias e licenciadoras;

Gestão da instalação e montagem de condomínios;

Estimativas orçamentais detalhadas

Financial-economic studies

Quotation control and deviation analysis

Assistance in contract analysis

Management of the relationship with dealers and licensers

Management of condominium installation and assembly

Detailed quotation estimates

ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL 
SERVICES
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A NOSSA 
EXPERIÊNCIA

OUR EXPERIENCE

O nosso profundo conhecimento do negócio imobiliário 

tem permitido proporcionar aos nossos clientes uma 

gestão eficaz dos vários tipos de projetos:

Our comprehensive knowledge on the real estate business 

has allowed us to provide our clients with an effective 

management of several kinds of projects:

HABITAÇÃO
HOUSING

MAIS DE
MORE THAN

210.000 m

INVESTIMENTO
INVESTMENT 10M �

ESPAÇOS DE SAÚDE
HEALTH SPACES

MAIS DE
MORE THAN

220.000 m

INVESTIMENTO
INVESTMENT 12M �

TURISMO & HOTELARIA
TOURISM & HOTELS

MAIS DE
MORE THAN

220.000 m

INVESTIMENTO
INVESTMENT 10M �

LOGÍSTICA & IMOBILIÁRIA
LOGISTIC & REALSTATE

MAIS DE
MORE THAN

210.000 m

INVESTIMENTO
INVESTMENT 12M �

OBRAS PÚBLICAS
PUBLIC CONSTRUCTION

MAIS DE
MORE THAN

2300.000 m

INVESTIMENTO
INVESTMENT 70M �

10/11
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SABRAB
Engenharia

SELECCIONA, COORDENA
EXECUTA E GERE

SELECTS, COOORDINATES, 
EXECUTES AND MANAGES

REPORTA
REPORT

PROMOTOR
DEVELOPER

INVESTIDOR
INVESTOR

DONO DA OBRA
OWNER

CUSTO
COST

PRAZO
TIMELINE

QUALIDADE
QUALITY

SERVIÇOS
INTEGRADOS

Architecture   Engineering  Construction

COMUNIDADE
Comunity

CONSULTORES
Consultants

URBANISTA
Urban PlannerARQUITECTO

Architect

JURISTA
Legal Department

FISCALISTA
Tax Adviser

FINANCIADOR
Finencier

ENGENHEIROS
Engineers

FISCALIZAÇÃO
Site Inspection

CONSTRUTOR
Constructor MEDIADOR

Broker/ Agent

EXPLORADOR
Operator

UTILIZADOR
User

01

03

DECIDE
DECIDES

04

OPTIMIZA
OPTIMISES

02
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14/15

FORTE
DA GRAÇA

ESPAÇOS SAÚDE | HEALTH SPACES
 ÁREA | AREA: 110.000 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 10M �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016

CLÍNICA T

ESPAÇOS SAÚDE | HEALTH SPACES
 ÁREA | AREA: 300 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 600.000 �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2014

PORTFOLIO

PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
WORLD HERITAGE BUILDING
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PORTFOLIO

CLÍNICA DENTÁRIA 
SANTA MADALENA

ESPAÇOS SAÚDE | HEALTH SPACES
 ÁREA | AREA: 4000 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 8M �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016

MORADIA
COMPORTA

HABITAÇÃO | HOUSING
 ÁREA | AREA: 400 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 700.000 �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016
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OBRAS PÚBLICAS | PUBLIC CONSTRUCTION
 ÁREA | AREA: 30.000 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 5M �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2015

PASSADIÇO
BIBLIOTECA VFX

PORTFOLIO

MORADIA
ALJEZUR

HABITAÇÃO | HOUSING
 ÁREA | AREA: 500 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 900.000 �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016
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PORTFOLIO

COMPLEXO
NEGÓCIOS DE ELVAS

OBRAS PÚBLICAS | PUBLIC CONSTRUCTION
 ÁREA | AREA: 4000 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 3M �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2014

HOTEL MARMORIS
HOTEL E SPA

TURISMO & HOTELARIA | TOURISM & HOTELS
ÁREA | AREA: 2.800 M2
INVESTIMENTO | INVESTMENT: 6 M �

 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2014
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PORTFOLIO

CENTRO
DE FORMAÇÃO

ESPAÇOS SAÚDE | HEALTH SPACES
 ÁREA | AREA: 400 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 800.000 �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016

ELEVADOR
DE SANTA JUSTA

TURISMO & HOTELARIA | TOURISM & HOTELS
ÁREA | AREA: 400 M2
INVESTIMENTO | INVESTMENT: 800.000 �
CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016



22/23

PORTFOLIO

CENTRO
DE FORMAÇÃO

ESPAÇOS SAÚDE | HEALTH SPACES
 ÁREA | AREA: 400 M2

 INVESTIMENTO | INVESTMENT: 800.000 �
 CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016

ELEVADOR
DE SANTA JUSTA

TURISMO & HOTELARIA | TOURISM & HOTELS
ÁREA | AREA: 400 M2
INVESTIMENTO | INVESTMENT: 800.000 �
CONCLUSÃO | CONCLUSION: 2016



www.sabrab.com

Architecture   Engineering  Construction

Facebook.com/sabrabengenharialda

ELVAS

Rua de Paris Nº 13 A 
7350 Elvas

T: (+351) 926 476 935

M: sabrab@sabrab.com

LISBOA

T: (+351) 218 943 058 

        (+351) 926 476 935

@: sabrab@sabrab.com

Alameda dos Oceanos nº61 

Escritório 0.1, 1990-208 

Lisboa


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

