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SOBRE: 
 
Somos uma empresa de construção com mais de 39 
anos de experiência e uma indústria produ<va de 
referência na R.A.A. No nosso portefólio contam-se mais 
que 2000 obras, divididas pelas seguintes categorias: 
 
-  EdiKcios 
-  Infraestruturas 
-  Marí<mas 

Para além da construção de cariz diverso, prestamos os 
seguintes serviços: 
 
-  Remoção de Amianto 
-  Casa Eficiente 2020 
-  Aluguer de equipamentos 
-  Movimentação de terras 
 



Porto de Vila Franca do Campo, S.Miguel, Açores 

MARÍTIMAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA PORTOS 

 



INDÚSTRIA: 
 
PRODUZIMOS, FORNECEMOS E APLICAMOS 
 
A integração ver<cal da nossa indústria produ<va 
confere um elevado grau de autossuficiência no 
processo constru<vo. Em conjunto com as outras 
empresas do GRUPO MARQUES, disponibilizamos 
diversos serviços, dos quais destacamos: 
 
-  Carpintarias 
-  Alumínios 
-  Serralharias 
-  Misturas Betuminosas 
 

 
 



INDÚSTRIA: 
 
PRODUZIMOS, FORNECEMOS E APLICAMOS 
 
A empresa MARQUES BRITAS assegura as restantes 
valências da produção e restantes sectores industriais: 
 
-  Produção de Betão Pronto 
-  Produção de Agregados 
-  Serração de Madeira 
-  Produção de Pedra de Basalto Serrada 
-  Produção de Peças em Mármore, Granitos e 

Calcários 
 

 
 CONTACTE-NOS 

Telefone: 296 205 800 , e-mail: comercial.mbritas@grupomarques.org 
 



Centro de Arte Contemporânea, Ribeira Grande, Açores 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA SERVIÇOS 

 



APOIO AO CLIENTE: 
 
Para além do apoio na fase de orçamentação, a nossa 
empresa: 
 
-  Acompanha-o na fase de elaboração do projeto 
-  Contribui na iden<ficação de soluções técnico 

económicas mais vantajosas 
-  Assegura todas as etapas do processo de aquisição, 

desde a negociação comercial, até à assessoria 
administra<va e pós-venda 

-  Implementa o sistema PCIA (Planeamento, Controlo, Indicadores e Ação) 

-  Meios digitais de comunicação à disposição 

 

 
 

PRODUZIMOS, FORNECEMOS 
APLICAMOS 

 



Qualidade, Segurança e 
Ambiente  
 
Estamos conforme os procedimentos, instruções de 
trabalho e outros documentos do SGI*  
  
A Marques S.A tem vindo a  aumentar a abrangência e 
classes do  seu alvará, o que formalmente comprova  o 
seu know how e capacidade constru<va. 
 

 
 

Sistema de Gestão Integrada:  
NP EN ISO 9001:2015,  OHSAS 18001:2007 e NP EN ISO 14001:2015 

Uma das maiores vantagens de ser 
cerEficado é ter procedimentos e 
instruções de trabalho que são 
aplicados transversalmente em  
todas as obras e/ou setores, 
garanEndo assim a uniformização 
e minimização de situações não 
conformes. 



Termas da Ferraria, S.Miguel, Açores 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA SAÚDE EDIFÍCIOS 



                  
          OS NOSSOS CLIENTES 
 
 
Os úl<mos 10 anos foram tempos de grandes desafios, 
nos quais a MARQUES S.A reestruturou e alargou a sua 
área de intervenção ao con<nente português, onde 
realizou obras preponderantes, como: remodelação de 
escolas, habitação e infraestruturas hidráulicas.  
 
No mesmo período muitas obras marí<mas e de 
proteção costeira foram-nos adjudicadas, como 
resultado de um inves<mento em equipamentos 
especializados e mão de obra qualificada. 
 
O cumprimento dos compromissos de hoje será o 
garante de novas obras no amanhã. 
 

 
 



Centro de Saúde de Ponta Delgada 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA SAÚDE 

 



Estamos preparados para responder aos inúmeros 
desafios na construção, manutenção e gestão de 
equipamentos.  
 
Construímos todo o <po de ediKcios, com grande 
experiência no segmento habitacional ver<cal e horizontal: 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 



 
! Comerciais. Ex: hipermercados, centros comerciais, lojas e armazéns 
! Habitação. Ex: apartamentos e moradias 
! Educação. Ex: colégios, centros de estudo e pavilhões 

 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 



 
!  Industriais. Ex: fábricas, matadouros, parques eólicos e entrepostos frigoríficos 
!  Saúde. Ex: clínicas, centros de saúde, spa e hospitais 
! Serviços. Ex: templos religiosos, ediKcios de escritórios, salas de espetáculo, museus  
lares residenciais, centros culturais e pavilhões mul<usos 

 
 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 



! Hotelaria. Ex: hóteis, piscinas, residenciais e alojamentos 

 
 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 

Remodelação 

Remodelação 



Hotel Marina Atlân<co, Ponta Delgada 

EDIFÍCIOS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA HOTELARIA 

 



Apresentamos um leque de intervenção diverso e rico no que 
diz respeito às infraestruturas. Em colaboração com a 
Marques Britas e Soluções M, empresas do Grupo Marques, a 
MARQUES S.A, detém amplos recursos industriais, agilidade e 
capacidade produ<va ímpar, na R.A.A. 
 
Realizamos da mais pequena das reparações ao mais 
complexo dos projetos. 

INFRAESTRUTURAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 



!Urbanas. Ex: loteamentos, espaços públicos, jardins, avenidas e requalificação 
!Hidráulicas. Ex: abastecimento de água e  reservatórios de água 
!Rodoviárias. Ex: vias rápidas, pontes e iluminação 

 
 

INFRAESTRUTURAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA 



!Ambientais. Ex: jardins, parques, Etar´s, tratamento e triagem de resíduos domés<cos 
!Desporto & Lazer. Ex: parques, pavilhões mul<usos, campos de jogos 
!Aeroportos. Ex: ampliações, torre de controle, remodelações , grooving e pavimentações 

 

INFRAESTRUTURAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA: 



Vias de comunicação Tecnoparque, Lagoa  

INFRAESTRUTURAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA   RODOVIÁRIAS 

 



A forte implementação na R.A.A, ao longo de mais de 38 
anos, permi<u-nos um acumular de experiências e de  
Know-How na realização de obras marí<mas  e portuárias, 
destacando-se a execução de portos comerciais , de abrigo e 
de recreio,  construção e reforço de molhes, assim como as 
infraestruturas associadas. 

MARÍTIMAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA 



!Portos. Ex: Expansão, requalificação de praias, equipamentos balneares   
!Proteção, renovação e valorização das zonas costeiras. Ex: enrocamento, molhes,  
ripagem de areias, reconstrução de praias 

 

MARÍTIMAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA 



Defesa da Orla Marí<ma, Faial da Terra 

MARÍTIMAS 
 

PORTEFÓLIO 
CATEGORIA de OBRA PROTEÇÃO COSTEIRA 


