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Criada no seio daquele que é hoje um dos maiores Grupos
a operar no setor do Ambiente em Portugal, a DEMOTRI
herdou os conhecimentos e capacidade técnica, sendo líder
na sua área de especialização.

Diferenciamo-nos pela prestação de um Serviço de
Qualidade, direcionado para a Satisfação dos Requisitos
do Cliente, associado a elevados padrões de Segurança
e Proteção do Meio Ambiente.

Constituída no ano 2000 com o propósito de desenvolver
a área de negócio das Demolições e Reciclagem de RCD,
atividades que vinham já a ser executadas há alguns anos
por empresas do AMBIGROUP. Caso da RECIFEMETAL
empresa com a qual a DEMOTRI tem mantido uma relação
de parceria na execução de diversas obras ao nível de
partilha de equipamentos e técnicos.
Atualmente a DEMOTRI assume a responsabilidade pela
Gestão, Direção e Execução de todas as obras e atividades do
AMBIGROUP na área dos Desmantelamentos, Demolições e
Reciclagem de Resíduos de Demolição.

A DEMOTRI

Quem Somos

A DEMOTRI está ainda habilitada a realizar trabalhos
de Construção, Saneamento, Movimentação de terras,
Recuperação Paisagística, Drenagem e Tratamento de
taludes, entre outros.

O que Fazemos
A DEMOTRI encontra-se vocacionada para a realização
de todo o tipo de empreitadas de Desmantelamento e
Demolição de Edifícios, Estruturas ou Equipamentos, em
ambientes Industriais ou Urbanos.
As capacidades detidas pela empresa e seus Técnicos,
permite-nos executar operações de elevada complexidade
e risco associado.
Encontramo-nos também especializados nas operações de
triagem, reciclagem e valorização de Agregados Reciclados
com origem em Resíduos de Construção e Demolição.
N.º57057
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Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho
A DEMOTRI, no desenvolvimento da sua atividade de demolição, desmantelamento e reciclagem de inertes e, com o objetivo de criar valor para todas as partes interessadas, com respeito pelo
meio ambiente e pela proteção dos seus colaboradores, compromete-se a adotar os seguintes princípios de atuação:
•		

Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e outros normativos no âmbito da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde que subscreva voluntariamente.

Promover e implementar medidas tendo em vista a prevenção de acidentes e a proteção da saúde dos Colaboradores, de forma a alcançar e manter elevados padrões
de desempenho em matéria de Segurança e Saúde.

•

Promover e implementar medidas tendo em vista a
prevenção da poluição e a proteção do meio ambiente,
através da minimização dos impactes ambientais gerados no decurso das suas atividades, da promoção da
utilização racional dos recursos e do progressivo reforço
de uma cultura ambiental nas suas relações com as partes interessadas.

•

Crescer de forma sustentada implementando uma gestão sistemática, transparente e eficaz estabelecendo
objetivos e metas que permitam avaliar de forma crítica
os resultados obtidos aplicando, se necessário, ações
corretivas e preventivas tendo em vista a melhoria contínua.

•

Promover medidas que contribuam para que a DEMOTRI seja reconhecida como um parceiro de confiança,
que procura conhecer as necessidades e expectativas
dos Clientes e outras partes interessadas tendo em vista
a sua satisfação, através de uma cultura de qualidade e
rigor nas suas relações com os Clientes, Fornecedores,
Colaboradores, Acionistas e Sociedade em geral.

•

Promover ações de formação, informação e sensibilização nos locais de trabalho que permitam dar a conhecer aos colaboradores a sua responsabilidade na cadeia
de Valor, os riscos profissionais e os impactes ambientais que lhe estão associados, bem como as medidas
de prevenção requeridas, visando o aperfeiçoamento
contínuo das aptidões de cada um e promovendo o desenvolvimento, a motivação e o empenho de todos os
colaboradores.

Todos os elementos da DEMOTRI são elementos ativos na
aplicação destes princípios, devendo orientar a sua atuação
pelo respeito pelos princípios enunciados.

Valores e Política

•
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Através do acompanhamento permanente dos serviços prestados, por uma equipa de Técnicos com formação multidisciplinar,
a DEMOTRI procura a minimização dos impactes ambientais negativos e potenciação dos positivos, decorrentes da sua
atividade.
A verificação da eficácia da implementação das medidas preconizadas, mediante ações de controlo e vigilância, garante o
sucesso das operações.
Por outro lado, a formação e sensibilização dos Colaboradores é por nós tomada como fundamental para a excelência do
desempenho e garantia do cumprimento das boas práticas e procedimentos estabelecidos.

Segurança
e Fiscalização
As matérias de Segurança, Saúde e Higiene no
Trabalho são reconhecidas pela DEMOTRI, no
âmbito da sua atividade, como fundamentais
para o sucesso das operações que, na maioria
das situações, envolve riscos elevados e que
determinam, por isso, a necessidade de adoção
e implementação constante de medidas de
proteção e prevenção.

Engenharia

Acompanhamento Ambiental

Planeamento
e Projeto
Através do seu Corpo Técnico Especializado, a
DEMOTRI é responsável por projetar e planear a
execução dos serviços que lhe são requisitados.
Recorre para o efeito à experiência acumulada
ao longo de duas décadas, num processo que
se quer dinâmico, que tem início em fase de
estudo prévio e que se prolonga durante toda a
execução da Obra até à sua conclusão.

3

Demolições

Demolições no Jumbo
de Setúbal

A demolição mecânica de estruturas e edifícios de grande
porte é a atividade que maior reconhecimento e visibilidade
tem dado à DEMOTRI. Desta, são exemplo as empreitadas
de Demolição do Hotel Estoril Sol (Cascais, 2008), Demolição
do Quarteirão da Portugália (Lisboa, 2009), Desativação da
Central Termoelétrica (Barreiro, 2011) e Demolição do Hotel
Atlântico (Estoril, 2012), as Demolições no Jumbo de Setúbal
(2013), entre muitas outras.
Os trabalhos de demolição, integral ou parcial, de edifícios
e estruturas industriais ou urbanas, são executados
essencialmente com recurso a giratórias hidráulicas de
grande porte e elevada força motriz, equipadas com
acessórios especialmente desenhados para a execução de
trabalhos desta natureza (tesouras de corte e esmagamento
de betão, corte de ferro, pinças ou martelos de percussão).
O recurso a este tipo de equipamento possibilita o sucesso
da operação, que é executada de forma controlada,
minimizando-se a consequente produção de poeiras, ruído
e vibrações, e garantindo-se a segurança de pessoas e bens.

Pré- trituração de inertes

Áreas de Atividade

Demolições
Controladas
de Edifícios
e Estruturas
em Betão

Demolição do Quarteirão
da Portugália

4.1

Demolições

Demolição de eletrofiltros das caldeiras de recuperação de suporte de caldeiras na Soporcel, Figueira da Foz

Demolições
Industriais
Classificamos de Demolições Industriais toda e qualquer
atividade de demolição ou desmonte de estruturas ou
edifícios em betão armado, executado em ambiente
industrial.
Esta atividade carece da definição de metodologias
específicas que possibilitem a realização dos trabalhos em
segurança máxima, quer para os trabalhadores, quer para a
envolvente que, muitas vezes, se encontra em laboração.

Segue-se a fase de demolição propriamente dita, para a
qual se recorre a equipamentos mecânicos selecionados em
função das características próprias de cada obra.
Procura-se, sempre que possível, durante esta fase e em
obra, se proceda à pré-trituração e trituração primária da
componente inerte.
O agregado reciclado resultante pode assim muitas vezes ser
incorporado em obra, mediante aplicação no enchimento de
vazios, regularização de terrenos, beneficiação de caminhos,
etc..

Demolição de vários edifícios da APL, Lisboa

Áreas de Atividade

As operações têm normalmente início pela remoção
de resíduos perigosos ou de outros que, pelas suas
características, possam contaminar as restantes tipologias
de resíduos resultantes do processo. De igual modo, nesta
fase procede-se a operações tendentes à desconstrução dos
elementos edificados não estruturais, i.e., desmontagem,
desmantelamento e remoção de todos os elementos
passíveis de serem recuperados, reutilizados ou reciclados
(alumínio, metais, cabos elétricos, madeiras, vidros, plásticos,
etc.).

4.1.1

Demolições
Áreas de Atividade

A DEMOTRI recorre nestes casos a equipamentos e técnicas
apropriadas e ajustadas em função do estudo prévio que
inclui, entre outras, o levantamento das condicionantes.

Demolição de edifício de betão, Amadora

Por outro lado, na grande maioria das vezes, impõe-se a
manutenção de fachadas classificadas, a necessidade de
garantia da estabilidade das contiguidades, e a segurança
de pessoas e bens que circulam na via pública.

Demolição de edifício centenário, Saldanha

Com efeito, as demolições urbanas envolvem na maioria
das situações riscos elevados de derrocada, e que estão na
origem da decisão de demolição, em especial no que se
refere a edifícios antigos, localizados em zonas histórias, e de
construção baseada em pedra e madeira.

Demolição do Cinema Europa, Lisboa

A demolição de edifícios em ambiente urbano impõe
necessidades especiais, muitas vezes decorrentes das
características intrínsecas da obra, assim como da sua
envolvente.

Demolição de prédio com contenção de fachada, Lapa Demolição de prédio centenário, Lisboa

Demolições
urbanas

4.1.2

À semelhança das demolições em altura, a demolição
deste tipo de estruturas envolve metodologias e riscos
especiais, facto que obriga a particular enfoque na fase
de planeamento e projeto.
Com efeito, importa compreender a forma de
funcionamento da estrutura e garantir a sua integridade
e estabilidade ao longo de todas as fases de demolição.
São disso exemplo a demolição da antiga Ponte de
Mourão (2002), executada em colaboração com o corpo
técnico de Engenharia do Exército Português, da Ponte

Demolições
da Gala (Figueira da Foz, 2008), executada com meios
mecânicos pesados; ou a demolição de uma Passagem
Superior na zona de Cabo Ruivo, em Lisboa (2011), que
garantia o atravessamento sobre a via férrea/Linha do
Norte, e em que foi necessário garantir o seu pleno
funcionamento, tendo-se para o efeito recorrido a meios
de corte com serras e fio diamantado, e suspensão dos
elementos demolidos com Grua de grande capacidade.

Áreas de Atividade

Demolição de ponte sobre via férrea, Lisboa

Desmantelamento de passagem pedonal aérea

Demolição da Ponte da Gala, Figueira da Foz
Desmantelamento de ponte, Azambuja

Demolições
de pontes
e viadutos

4.1.3

Demolições

A experiência acumulada pela DEMOTRI ao longo dos últimos
anos, tem viabilizado o sucesso na execução de trabalhos de
elevada complexidade e risco, derivados das características
específicas das estruturas demolidas.
É disso exemplo a demolição de estruturas em altura,
nas quais se incluem importantes trabalhos realizados na
Demolição do Antigo Hotel Estoril Sol (Cascais, 2008), na
demolição de chaminés industriais, em betão armado, no
âmbito da empreitada de desmantelamento da Central
Térmica de Escombreras (Cartagena/Murcia, 2001) e que
incluiu a demolição integral de duas chaminés com 60
metros de altura, e da empreitada de Desativação da Central
Termoeléctrica do Barreiro (Lavradio, 2011), e que incluiu a
demolição da Chaminé da Central, com 104 metros de altura.
De igual modo, procedemos à demolição de uma nave
industrial na Siderurgia Nacional (Paio Pires, 2012) com 40
metros de altura, tendo-se recorrido a corte diamantado e
Grua de 200 ton, face à necessidade de garantir a integridade
e funcionamento da nave contígua.

Demolição de chaminé com 104 metros de altura

Áreas de Atividade

Demolição de nave industrial com 40 metros de altura na SN Seixal
Demolição do Hotel Estoril Sol, edifício com 18 andares, Cascais

Demolição da Fábrica e Quarteirão da Cervejaria Portugália, Lisboa

Demolições
em altura

4.1.4

Desmantelamento de depósitos de combustível

Desmantelamentos

Todo o material extraído do desmantelamento é triado, separado e reciclado ou valorizado nas unidades de tratamento do Grupo.

Áreas de Atividade

Numa outra fase decorrem as operações de desmantelamento propriamente dito, com recurso a oxi-corte e com
recurso a meios mecânicos.

Desmantelamento de 18 aerogeradores do Parque Eólico de Vila do Bispo

As operações iniciam-se pela remoção de resíduos perigosos, onde se inclui a descontaminação de óleos, combustíveis e a remoção de materiais contendo amianto, seguindo-se depois a remoção de materiais valorizáveis (madeiras,
plásticos, metais, mobiliários, etc.).

Desmantelamento de caldeira na Soporcel

À semelhança dos trabalhos de demolições de estruturas de
betão armado, os desmantelamentos metálicos decorrem
segundo os procedimentos de segurança e metodologias
previamente definidos de acordo com as especificidades de
cada trabalho.

Desmantelamento na BA Vidros, Amadora

Desmantelamentos
de estruturas
e equipamentos

4.2

Com equipas altamente especializadas e qualificadas para efetuar operações de desmantelamento de elevada complexidade
e exigência técnica, a empresa possui importante Know How acumulado nos trabalhos efetuados de desativação de unidades
industriais, com especial enfoque para o desmantelamento de Centrais Termoelétricas: Escombreras/Cartagena – 2001, Lada/
Gijón – 2006, Castellon – 2010, Santurce/Bilbao – 2011 e Termoelétrica do Barreiro - 2012 (obras executadas com a RECIFEMETAL).
Importa também fazer referência a outros importantes desmantelamentos, de que são exemplo a unidade U3200 na Refinaria
do Porto (2008), a antiga fábrica da Heineken (Sevilha, 2008), a antiga Caldeira de Recuperação da Portucel (Figueira da Foz,
2011).
A DEMOTRI é pioneira na execução de operações nunca antes efetuadas em Portugal: é disso exemplo o desmantelamento de
um Parque Eólico – 18 aerogeradores (Vila do Bispo, 2011) (obra executada com a RECIFEMETAL).

Desmantelamentos

Desmantelamento da central termoelétrica do Barreiro

É na área dos desmantelamentos industriais que a empresa mais se destacou, e onde maior reconhecimento ganhou, no
mercado da Península Ibérica na última década.

Áreas de Atividade

Desmantelamento da central termoelétrica de Bilbao

Desmantelamentos Industriais

4.2.1

Do vasto portfólio que a DEMOTRI possui em atividades
de desmantelamento de edificações, equipamentos e
estruturas metálicas, consta também o desmantelamento
de Aeronaves.
O recurso aos meios técnicos e humanos da nossa
organização, permite-nos executar este tipo de operações
de forma eficaz, minimizando os riscos para a segurança e
para o ambiente envolvidos.
Os materiais resultantes, são depois encaminhados para
unidades de reciclagem do Grupo, onde são submetidos
a processos de triagem e separação, tendo em vista a
reciclagem.

Áreas de Atividade

Abate de avião no Aeroporto Internacional de Lisboa

Desmantelamentos

Desmantelamento
de aeronaves

4.2.2

As equipas de desmantelamento da DEMOTRI foram já
chamadas a atuar em diversas situações de embarcações
encalhadas ou em fim de vida.

Em virtude da elevada sensibilidade do ambiente em que
estes desmantelamentos são executados, especial atenção
tem de ser dada aos riscos decorrentes de potenciais
contaminações que podem gerar-se, sendo por isso
necessário proceder-se à remoção e encaminhamento
adequado de óleos, combustíveis e outros resíduos
perigosos.

Áreas de Atividade

São disso exemplo os desmantelamentos do navio de carga
Courage, encalhado na praia de São Jacinto (Aveiro, 2001), de
uma lancha de desembarque do Arsenal do Alfeite (Lisboa,
2004) ou do Navio Muge, afundado na zona da Rocha Conde
de Óbidos (Lisboa, 2009).

Desmantelamentos

O desmantelamento e valorização dos resíduos metálicos
provenientes do abate de embarcações, assume parte
importante da nossa atividade.

Abate de embarcação no cais de Lisboa

Desmantelamento
de embarcações

4.2.3

Reciclagem

Triagem, separação, acondicionamento e transporte de resíduos a destino final
Pré-trituração de resíduos inertes

Trituração de resíduos inertes

Crivavem do material

Reciclagem
As metodologias implementadas pela DEMOTRI em obra, e o facto da empresa se encontrar integrada num Grupo de
empresas líder a nível nacional na área da Gestão de Resíduos, possibilita que sejam atingidas taxas de valorização dos resíduos
produzidos na sua atividade, superiores a 95%.
A DEMOTRI é detentora de Alvará de Licença para a realização de operações de gestão de resíduos n.º 97/2009, com projeto
aprovado para as suas instalações do Seixal.
Nesta unidade é possível executar todas as operações de triagem, fragmentação e armazenamento de resíduos provenientes
de obras de construção e demolição, de que resulta como principal produto final um agregado reciclado com potencial

elevado para emprego em obras geotécnicas e outras. Deste modo, ao adotar-se uma política de limitação de resíduos
gerados, resultam vantagens económicas e ambientais, no que respeita à crescente falta de lugares de depósito apropriados e
às exigências de proteção ambiental.
Por outro lado, a reciclagem dos resíduos, é considerada como uma tecnologia mais limpa e amiga dos recursos naturais,
pelo facto de aproveitar os resíduos reciclados para obter uma nova matéria-prima, reduzindo naturalmente, as demandas de
recursos naturais primários a extrair.

4.3

Construção de espaços comerciais e industriais

Reabilitação de edifícios e espaços industriais e comerciais

Outras Áreas de Atividade

Reabilitação ambiental e descontaminação de solos

Remoção de materiais de construção com amianto

4.4

A DEMOTRI é detentora de uma vasta gama de máquinas, equipamentos e ferramentas
especialmente concebidas para as áreas de atividade que executa.
Entre os principais, inclui-se uma vasta gama de giratórias hidráulicas de demolição (peso
variável entre 1 e 60 toneladas, e lança até 27 metros de alcance), que equipam ferramentas
com características e funcionalidades variáveis (tesouras de corte de betão, tesouras de corte
de ferro, pulverizadores, pinças, martelos hidráulicos, entre outros).
Por outro lado, e no que se refere ao processo de reciclagem, a empresa detém equipamentos
fixos e móveis, especialmente concebidos para a tarefa (britadores primários e secundários,
crivos, etc.).

Resumo dos Principais
Equipamentos
- Giratórias hidráulicas de demolição (12 a 60 toneladas, e lança até 27 metros de alcance);
- Mini-giratórias (1 a 8 toneladas);
- Gruas de rastos e autogruas (Liebherr LR1200, LTM1080, LTM1040);
- Empilhadores convencionais e telescópicos (multifunções);
- Plataformas elevatórias;
- Retroescavadoras;
- Cilindros (apeado e montado);
- Camiões articulados (dumpers);
- Camiões basculantes;
- Unidades móveis de britagem primária (maxilas);
- Unidades fixas de britagem primária e secundária;
- Crivos;
- Pás carregadoras e mini pás carregadoras;
- Martelos hidráulicos, pneumáticos e elétricos;
- Cortadora de pavimento;
- Compressores, geradores;
- Jopper’s.

Meios e Equipamentos

Meios
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2008 - Demolição do Mercado Municipal 1.º Maio, Barreiro, para
Mota-Engil/Opway;

DEMOLIÇÕES

2008 - Demolição da antiga fábrica das Águas do Vidago, Vidago,
para VMPS;

2013 - Demolição parcial do Jumbo de Setúbal;
2013 - Demolição de Passagem Superior em Setúbal;
2012 - Demolição do Hotel Atlântico, Estoril;
2012 - Demolição de nave industrial na Siderurgia Nacional, Seixal,
para SN;
2012 - Demolição de prédio antigo com manutenção de fachadas,
na Lapa, Lisboa;
2011 - Demolição de diversos edifícios e estruturas na Docapesca,
Lisboa, para APL;
2011 - Demolição de edifício no Saldanha, Lisboa, para Aziparque
– Empreendimentos Turísticos (Grupo Sana);
2011 - Demolição de ponte e diversas outras estruturas, Lisboa,
para Obrecol;
2011 - Remoção de lamas depositadas na margem da Albufeira de
Monte Novo, Évora, Águas do Centro Alentejo;
2010 - Demolição do Mercado Chão do Loureiro, Lisboa, para Soares da Costa;
2010 - Demolição de edifício para ampliação do Hotel Sana, Lisboa,
para Sana;
2010 - Demolições na Escola D. Pedro V, Linda a Velha, para Teixeira
Duarte;
2009 - Demolição da BUS GATE 9, Aeroporto Internacional de Lisboa, para Opway;
2009 - Demolição do Quarteirão da Antiga Fábrica de Cerveja Portugália, Lisboa, para FUNDIMO;
2009/2008 - Demolições no âmbito da construção do Champalimaud Centre for the Unknown, Lisboa, para Mota Engil/HCI;
2009/2008 - Demolição de Edifícios Bartolomeu Dias/Liscont e Armazéns C1 e C2 - Projeto Alcântara, Lisboa, para Mota Engil;
2008 - Demolição da Escola de Pesca de Pedrouços, Lisboa, para
Mota-Engil/HCI;
2008 - Demolição parcial de edifício na antiga Escola Machado
Castro, Lisboa, para Teixeira Duarte;
2008 - Demolição do antigo forno da fábrica de telha do Outeiro da
Cabeça, Torres Vedras, para Lusoceram;
2008 - Demolição da Ponte da Gala, Figueira da Foz, para RRC;

2008 - Demolição da Fábrica da Henkel Ibérica, Alverca, para Obriverca;

2008 - Demolição da Estação de Tratamento de Águas Residuais
de Alcântara, Lisboa, para Somague/Edifer/ Hidrocontracto;
2008 - Demolição de Cais de Ferries, Setúbal, para CPTP;
2008 - Demolição parcial do Leiria Shopping, Leiria, para Tecnasol;
2008/2007 - Demolição do Antigo Quartel Militar de Moscavide
para Cornacho&Filhos/Obriverca;
2008/2007 - Demolição do Hotel Estoril Sol, Cascais, para Somague/Edifer;
2008/2007 - Demolição do edifício adjacente à Torre Vasco da
Gama, Parque das Nações, para Tecnasol;
2007 - Demolição da Praça de Touros de Cascais, para Teixeira Duarte;
2007 - Demolição do edifício da caldeira auxiliar na Central Termoeléctrica de Sines, para Seth;
2007 - Demolição do Edifício da Fábrica Ricardo Gallo, Marinha
Grande, para OGB;
2007 - Desmantelamento do edifício do Batista Russo e dos Armazéns da Matinha, Porto, para Fimes Oriente;
2007 - Demolições interiores do hotel Vila Magna, Madrid, para Edifer;
2007 - Demolição de três dezenas de pontes e viadutos sobre uma
auto-estrada na Galiza, Vigo, para Sacyr/UTE Barbanza;
2007/2006 - Demolição do Pavilhão da Realidade Virtual, Parque
das Nações, para Parque Expo;
2007/2006 - Demolição do Tróia Casino Hotel, Troia, para Sopol/Edifer;
2007/2006 - Demolição do Jumbo de Alfragide, para Sopol;
2006 - Demolição na antiga Fábrica de Gás da Matinha, Algés, para
Lisboa Gás;
2006 - Demolição de estruturas e edifícios, no âmbito da empreitada de construção/adaptação da Etar de Alcântara, Lisboa,
para Somague/Edifer/Hidrocontrato;
2006 - Demolição do Pavilhão do Dramático de Cascais, para ASC;
2006 - Remodelação da Estação de Comboios do Rossio, Lisboa,
para Teixeira Duarte;
2005 - Demolição da fábrica Quercus (enusa), Madrid, para Conade;
2003 - Demolição do 3.º Anel do Estádio da Luz, Lisboa, para Somague;

2002 - Demolição das chaminés de betão com 61 metros de altura
na Central Térmica de Escombreras em Cartagena, Espanha,
para Iberdrola.

2008 - Desmantelamento da antiga unidade fabril da Hexion,
Coimbra, para Hexion Speciality Chemicals;

DESMANTELAMENTOS

2008 - Desmantelamento da passagem superior pedonal de Alcântara, para Obriverca/Refer;

2012 - Desmantelamentos para reconversão de central térmica da
Unicer, para Gaspar Correia;
2012/2011 - Desmantelamento da Central Termoelétrica de Santurce, Bilbao, para Iberdrola;
2012/2011 - Desativação da Central Termoelétrica do Barreiro, Barreiro, para EDP;
2012/2011 - Desmantelamento da fábrica de Ureia e Parque de
Tanques Diário da Amoníaco de Portugal, para AP;
2011 - Desmantelamentos diversos na BA Vidros, Amadora, para
BA Vidros;
2011 - Desmantelamento de Parque Eólico com 18 Aerogeradores,
Sagres, para Iberwind;
2011 - Desmantelamento da Caldeira de Recuperação I do Complexo Industrial da Soporcel, Figueira da Foz, para Soporcel;
2010 - Desmantelamento do antigo Grupo Operacional de Combustíveis, Aeroporto de Lisboa, para Opway;
2010 - Remoção das Condutas de Fibrocimento do Aqueduto das
Águas Livres, Lisboa, para EPAL;
2010 - Desmantelmento da Central Termoelétrica de Castellón,
Castellón, para Iberdrola;
2010 - Desmantelamento do tanque TK9005 do Terminal Petroleiro
de Leixões para SMM;
2010 - Desmantelamento de máquinas e equipamentos na Lisgráfica, Queluz, para Lisgráfica;
2010 - Desmantelamento das Unidades 1,3 e 4 da Central Termoelétrica da EDP, Sines, para SIMI/SMM;
2009 - Desmantelamento da embarcação Muge, Lisboa, para APL;
2009 - Desmantelamento de Ponte Metálica na EN3-1 sobre a Vala
Real da Azambuja, Azambuja, para Firmino Pugo/Tecnovia;
2009 - Desmantelamento do Hangar T820, Base das Lajes, Açores,
para André Toste & João Paulino;
2009 - Desmantelamento da antiga fábrica de emulsões betuminosas da Repsol, Setúbal, para Repsol;

2008 - Desmantelamentos na Lusoceram, Torres Vedras, para Lusoceram;

2008 - Desmantelamento de avião no Aeroporto Internacional de
Lisboa, para Euroatlantic;
2008 - Desmantelamento da Fábrica INDEP em Braço de Prata,
Lisboa, para Obriverca;
2007 - Desmantelamento da Mina de Urânio de Enusa, Ciudad
Rodrigo, Espanha, para Iberdrola;
2007 - Desmantelamento das estruturas modulares do bloco A,
Parque das Nações, para Parque Expo;

Portfolio

Alguns trabalhos realizados

2006 - Desmantelamento do grupo II da Central Térmica de Lada,
Astúrias - Espanha, para Iberdrola;
2006 - Desmantelamento dos Pavilhões do Futuro e da Realidade
Virtual, Parque das Nações, para Parque Expo;
2004 - Desmantelamento de uma Lancha de Desembarque do
Arsenal do Alfeite, Lisboa, para APL;
2003 - Desmantelamento da Fábrica da Cal e do Forno da Cal da
Lusical, Barreiro, para Lusical;
2003 - Desmantelamento de Nave Industrial na Siderurgia Nacional, Seixal, para Teixeira Duarte;
2002 - Desmantelamento dos grupos I, II e III da Central Térmica
de Escombreras em Cartagena, Espanha, para Iberdrola;
2002 - Desmantelamento da antiga ponte de Mourão sobre o rio
Guadiana, Mourão, para IEP;
2001 - Desmantelamento da Central Térmica de Escombreras, Espanha, para Iberdrola;
2001 - Desmantelamento das instalações da Portucel Recicla,
Mourão, no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva (EDIA) para CME/SETH;
2000 - Desmantelamento da Fábrica ADP, Barreiro, para Quimiparque;
2000 - Desmantelamento da Central Nuclear de Valedecaballeros,
Espanha, para Iberdrola;
1999 - Desmantelamento da Fábrica da Mague, Alverca;

2009/2008 - Desmantelamento da antiga fábrica de Cerveja Heineken em Sevilha, para Heineken;

1997 - Desmantelamento da Refinaria da Petrogal, Cabo Ruivo,
para Petrogal. 1

2009/2008 - Desmantelamento da unidade 3200 da Petrogal na
Refinaria do Porto, para Petrogal;

1 Nota: algumas destas obras foram executadas em parceria com a RECIFEMETAL.
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