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Agências 

Agência com abertura 
em curso 

30 
colaboradores

 agências 
1 agência em Portugal, 

1 agência em França,

1 agências no continente Africano,

1 agência em curso no Brasil,

Mais de 1000 projetos de 

referência (Privados e 

Públicos)

Um CA financeira em 

constante evolução 

Mais de 300M€ de trabalhos 

geridos por ano

Históri
a



Meios Humanos 



A WINBLER UNIPESSOAL, LDA, que conta com mais de 6 anos de experiência, por intermédio da sua 
filial WINBLER FRANÇA, intervém no setor da indústria, em Engenharia Civil, em infraestrufura, na 
fiscalização, no enquadramento de projetos.

▪ Portos e aeroportos; 
▪ Edifícios e instalações industriais; 
▪ Estruturas Especiais: Barragens | Pontes | Túneis
▪ Cimenteiras e projetos hidroelétricos 
▪ Canais de comunicação e infraestrutura
▪ Redes de aguas e distribuição
Nossas equipes garantem a coordenação geral de todas as especialidades de engenharia 
envolvidas em:
▪ Fundações e estruturas,
▪ Instalações hidráulicas,
▪ Instalações elétricas e de telecomunicações (ITED),
▪ Instalações mecânicas  
▪ AVAC, Acústica, Térmica, Segurança Integral e Segurança contra Incêndios.

 Podemos oferecer serviços adicionais como topografia, gestão de tráfego, bem como assistência 
técnica em todas as competências profissionais.



Nossas competências
Projeto de estruturas de betão, metal e 
madeira; 
BIM: realização, análise e exploração do 
modelo 3D; 
Diagnóstico estrutural;
Auditoria térmica, AVAC, segurança contra 
incêndios;
Especialização em TCE;
Estudos de execução Assistência Empresarial; 

Construção de arquivo regulador do código 
ambiental;
Estudo de risco e análise de risco;
Estudo acústico;
Estudo térmico ;
Economia do projeto; 
Otimização de projetos e reorientação de 
despesas;
Viabilidade econômica e técnica;
Célula de compras; 
Relógio tecnológico;



Nossas Especialidades

Fiscalização
; 

Engenharia Civil / 
Consultor;

Industria; 

Engenharia 
Hídrica;



BIM

O primeiro benefício é econômico. Um modelo de design 
colaborativo possibilita resolver quase todos os problemas de 
síntese antes mesmo do início do projeto: cruzamento de redes, 
incompatibilidade de estrutura / layout, inserção no endereço 
eletrônico. Tantos tópicos que poderão não ser mais debatidos no 
início do trabalho quando as empresas normalmente levantam 
inconsistências na pasta do mercado de cotações manualmente. 
Melhor ainda, resta apenas um passo entre os documentos 
apresentados e os estudos de execução, que a WINBLER propõe 
passar, incluindo em seu contrato básico os planos e notas de 
cálculo tradicionalmente pagos pelas empresas. Os elementos 
contratuais que ligam o cliente aos empreiteiros assumem uma nova 
dimensão e a WINBLER assume plenamente sua responsabilidade 
como projetista. 

O BIM (Building Information Modeling) está revolucionando a 
maneira como os edifícios, a infraestrutura e as redes técnicas 
são planejados, projetados, criados e gerenciados. O modelo 
BIM é um arquivo digital que concentra todas as informações 
técnicas de um edifício. Todas as partes interessadas do projeto 
(arquitetos, escritórios de design, empresas) trabalham no 
mesmo arquivo de computador que é enriquecido como a fase 
de concepção design e o endereço eletrônico. Seu projeto é 
projetado usando um software de desenho para visualizá-lo em 
3D e integrar os dados específicos de cada componente: 
características da caldeira, consumo de água e energia, 
características da rede, composição da estrutura, folhas de 
dados de cada produto ... Uma porta única de trabalho 
colaborativo para maior eficiência. 



Projetos e obras de Referência
AEROPORTO DE 
PARIS

AEROPORTO DE 
PARIS

95711 ROISSY CHARLES DE GAULLE

Criação de uma classificação de bagagens 

Satellite 3 et 4

95711 ROISSY CHARLES DE 
GAULLE

Terminal 2

EURODISNE
Y

77777 MARNE LA VALLEE

Melhoria dos edifícios dos 
bastidores (reparos no telhado, 
impermeabilização do telhado, 
extensão do galpão) Domínio do 
design, escritório de engenharia 
TCE, DET e OPC 

CENTRO DE TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

FOSSE SUR MER

Estudos de execução de obras de 
engenharia civil 

França



Internacional

CIMENTERIE ALSAFWA  

EMA EMPRESA DO METRO 
ARGEL

ARGÉLIA

Fiscalização da estação Place des 
Martyrs e seus acessos, construção 
subterrânea da Estação Ali Boumendjel

LUANDA-ANGOLA

Renovação do terminal de
Contentores.
incluindo uma extensão de 550 m da 
plataformas. A área total de reabilitação 
foi de 163.000 m2, dos quais 90% 
foram para a área de contentores e 
10% para o cais

TERMINAL DE 
CONTENTORES 

A Ville Verte de Benguérir

MARROCOS

Estudos dos equipamentos, 
infraestrutura, todas a gestão das 
águas (água potável e residuais)

ARÁBIA SAUDITA

Estudo das principais obras e 
edifícios da  linha completa da 
cimenteira



https://www.facebook.com/PEG-GROUP-1142263189195408/?fref=ts
https://twitter.com/pegengch?lang=fr
https://www.linkedin.com/nhome/?trk=
mailto:c.fernandes@winbler.online

