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Mensagem da Administração
Management's message

Manuel Vaz da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors

A TRIEDE Consultoria e Projectos de Engenharia Civil é uma
empresa privada de consultores de engenharia que desenvolve a
sua actividade nos sectores dos Estudos e Projectos, da
Consultadoria Especializada, e da Gestão, Coordenação e
Fiscalização de Empreendimentos, dispondo de uma sólida
experiência nestes domínios.

TRIEDE Consultoria e Projectos de Engenharia Civil (Consulting
and Civil Engineering Projects) is a private engineering consultant
company that develops its business in the sectors of Studies and
Projects, Specialized Consulting, Management, Coordination and
Supervision of Developments, with a sound experience in these
fields.

Fundada em 1977, a TRIEDE tem vindo a reforçar a sua
capacidade de intervenção, através de um investimento
continuado na inovação e na formação dos seus recursos
humanos.

TRIEDE was founded in 1977 and has reinforced its intervention
capacity, by means of the continued investment in the innovation
and training of its human resources.

A TRIEDE apresenta-se hoje como uma empresa de referência em
Portugal, capaz de participar e coordenar projectos
multidisciplinares, recorrendo às melhores práticas internacionais
e à criatividade dos seus quadros.
De forma a manter o seu crescimento sustentado, a TRIEDE tem
investido na criação de uma vasta rede de contactos
internacionais, que têm permitido a penetração em novos
mercados e a expansão da actividade da empresa para países
como Angola e Brasil.
O desafio contínuo da TRIEDE e de cada um dos seus
colaboradores, em Portugal ou no Exterior, passa por fornecer
soluções que criem Valor para os seus Clientes, cumprindo os
requisitos acordados e, sempre que possível, excedendo as suas
expectativas.

www.triede.pt

Nowadays TRIEDE is reconized as a benchmark company in
Portugal, capable of participating and coordinating
multidisciplinary projects, by resorting to the best international
practices and the creativity of its staff.
In order to maintain its sustained growth, TRIEDE has invested in
the creation of a vast network of international contacts, which
have allowed for the entry into new markets and the expansion of
the company’s business to countries such as Angola and Brazil.
TRIEDE’s continued challenge and that of each of one of its
employees, in Portugal or Abroad, involves providing solutions
that create Value for its Customers, thereby complying with the
requirements agreed upon and exceeding their expectations
whenever possible.
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Missão / Mission

Servir os seus clientes com estudos e projectos de obras públicas e
construção civil, realizados com técnicas e processos modernos e eficientes.
Serving its customers with public works and construction studies and
projects, carried out with modern and efficient techniques and processes.
Visão / Vision

Constituir uma empresa de vanguarda no projecto, na consultoria e na
engenharia de grandes obras, promovendo o progresso económico e
social. Becoming a cutting edge company in the design, in the
consulting and in the engineering of large works, thereby promoting
economical and social progress.

Estrutura
Structure

A capacidade de execução da TRIEDE é sustentada na Equipa altamente
especializada, numa organização coesa e solidária, e na utilização de meios
de apoio eficientes e actualizados. TRIEDE's implementation capacity is
sustained in the highly specialized Team, within a cohesive and supportive
organization, and in the use of efficient and updated supporting means.

Equipa

Team

A TRIEDE reúne no seu quadro permanente uma ampla equipa de
engenheiros, arquitectos e outros técnicos especializados. Em
paralelo, conta também com o apoio de conceituados
Consultores Independentes e beneficia da associação a um
conjunto de Organismos Técnico-Científicos, ligados às suas áreas
de actuação.

Within its permanent staff, TRIEDE gathers an ample team of
engineers, architects and other specialized technicians. In
parallel, it also has the support of respected Independent
Consultants and benefits from the association with a set of
Technical-Scientific Agencies, connected to its areas of activity.

Organização
Para garantir a qualidade dos serviços contratados pelo Cliente, a
TRIEDE encontra-se organizada numa estrutura matricial, sob a
liderança da Direcção da empresa.
A TRIEDE conta com uma equipa de Directores de Projecto,
composta por Engenheiros Seniores com vasta experiência nas
áreas da Engenharia Civil. Para cada projecto, é nomeado um
Director de Projecto, responsável pela relação com o Cliente e
pela coordenação geral do projecto.
Para o desenvolvimento do trabalho, é constituída uma equipa de
trabalho multidisciplinar, liderada em cada uma das
especialidades por um Chefe de Projecto, que sob a coordenação
do Director de Projecto, é responsável pelas diversas actividades
de projecto.
A interligação entre os elementos fundamentais nesta estrutura e
a utilização de procedimentos de trabalho devidamente testados
e validados, garante o cumprimento dos requisitos do cliente,
transformando a TRIEDE numa empresa eficiente e capacitada
para responder aos mais complexos desafios.

www.triede.pt

Organization
To ensure the quality of the services contracted by the Customer,
TRIEDE is organized in a matrix structure, under the leadership of
the company's Management.
TRIEDE has a team of Project Directors, made up of Senior
Engineers with vast experience in the areas of Civil Engineering.
A Project Director is named for each project, responsible for the
relationship with the Customer and the general coordination of
the project.
A multidisciplinary work team is formed to develop the work, led
by a Head of Project in each of the specialties, which is
responsible for the various activities of the project, under the
Project Director's coordination.
The interrelation between the pivotal elements in this structure
and the use of duly tested and validated work procedures,
ensures fulfilment of the customer's requirements, thereby
transforming TRIEDE into an efficient and qualified company to
meet the most complex challenges.
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Serviços
Services

A gama de serviços prestada pela TRIEDE cobre uma vasta área de
intervenções no domínio da Engenharia. The range of services rendered
by TRIEDE covers a vast area of interventions in the field of Engineering.

Estudos e Projectos

Studies and Projects

A actividade de Estudos e Projectos caracteriza-se por uma
intervenção preferencial na área da engenharia civil, nos seus
diferentes domínios (obras de arte, edifícios, infra-estruturas,
indústria, vias de comunicação e obras marítimas), nas suas
diversas fases.

The activity of Studies and Projects is characterized by a
preferential intervention in the area of civil engineering, in its
different fields (bridges and viaducts, buildings, infra-structures,
industry, roads & highways and marine works), in its various
phases.

Consultoria Especializada

Specialized Consulting

A Consultoria Especializada abrange todas as áreas de
intervenção da TRIEDE, desde os estudos de viabilidade, a
verificação de projecto, o procurement, as análises de apoio à
decisão, o planeamento, a assistência técnica ao programa e à
obra, as peritagens técnicas de sinistros, auditorias e estudos de
reabilitação.

Specialized Consulting covers all of TRIEDE's areas of intervention,
from feasibility studies, to design verification, procurement,
decision making support, planning, the technical assistance for
the programme and the works, the technical expertise of claims,
audits and rehabilitation studies.

Management, Coordination and Supervision
of Enterprises

Gestão, Coordenação e Fiscalização de
Empreendimentos
A TRIEDE intervém ainda nas áreas do "Project Management" e da
coordenação e fiscalização da construção de empreendimentos.
Numa perspectiva mais alargada, a TRIEDE desenvolve a sua
actividade em termos da gestão de todos os trabalhos que de
forma integrada surjam no contexto de realização de um
empreendimento.
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TRIEDE also intervenes in the areas of "Project Management" and
the coordination and supervision of the construction of
developments.
On a broader perspective, TRIEDE develops its activity in terms of
managing all the works that, in an integrated manner, arise within
the context of the implementation of a development.

www.triede.pt

Âmbito
Scope

A TRIEDE pode assegurar muitas das tarefas que integram cada
uma das três macro-fases principais do “ciclo de vida” das obras
públicas de engenharia e dos empreendimentos imobiliários em
geral (privados ou públicos). Através da reunião daquelas
capacidades, a TRIEDE tem frequentemente assumido a “Gestão
Integrada do Projecto” de inúmeros Empreendimentos. TRIEDE
can ensure many of the tasks that integrate each of the three
main macro phases of the "lifecycle" of engineering public works
and real estate developments in general (private and public). By
means of the combination of said capabilities, TRIEDE has
frequently assumed the "Project's Integrated Management" of
Numerous Developments.

Fase de Concepção / Design Phase
A TRIEDE está presente em todas as suas subfases, mas
especialmente nas de Análise de Viabilidade (técnica e
económica), Projectos de Especialidade, Procurement e
Planeamento. TRIEDE is present in all its sub-phases, but
especially in those of Feasibility Analysis (technical and
economical), Specialty Projects, Procurement and Planning.

Fase de Construção / Construction Phase
Nesta fase a TRIEDE presta os serviços de Fiscalização e de
Assistência Técnica (ao Projecto ou à Obra). Todas estas
actividades desenrolam-se em simultâneo. During this phase,
TRIEDE provides the services of Supervision and Technical
Assistance (for the Project or the Works). All these activities
unfold simultaneously.

Fase de Exploração / Operating Phase
A TRIEDE actua também ao nível da reabilitação ou mudança de
utilização de imobiliário diverso, para os mais variados tipos de
estruturas, sobretudo nos casos de maior complexidade e
envolvendo o reforço da segurança e fiabilidade, como sejam
pontes, viadutos, túneis ou edifícios históricos. TRIEDE also acts in
terms of rehabilitation or change in the use of diverse real estate,
for the most varied types of structures, mostly in cases of greater
complexity, including safety and reliability upgrading of bridges,
viaducts, tunnels or historic buildings.

www.triede.pt
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Áreas de actuação
Fields of expertise

Obras de Arte
Bridges and Viaducts

Infra-estruturas
Infrastructure

Edifícios
Buildings

Competências

1

2

3

1 Ponte / Bridge Lagoa da Conceição | Florianópolis, Brasil
2 Edifício / Building Gil Eanes | Lisboa, Portugal
3 Empreendimento / Venture Verdelago | Algarve, Portugal
P08
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Capacidade técnica, experiência, eficácia, criatividade, fiabilidade e
flexibilidade. Technical ability, experience, effectiveness, creativity,
reliability and flexibility.

Vias de Comunicação
Roads & Highways

Indústria
Industry

Obras Marítimas
Marine Works
Competencies

1

2

3

1 Fábrica de Cerveja / Beer Factory | Bom Jesus, Angola
2 SCUT Grande Lisboa Nó / Node A5-A16 | Portugal
3 Marina Cascais | Portugal
www.triede.pt
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Obras
Seleccionadas
Selected
Projects

1

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11 11

13

9

12
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cidade Financeira | Luanda, Angola
Quinta / Estate Rosa Linda | Futungo, Angola
Moradia / House Vinito | Mussulo, Angola
Escola Secundária / High-school São Lourenço | Portalegre, Portugal
Data Center | Talatona, Angola
Museu / Museum Arte Contemporânea | Açores, Portugal
Edifício / Building Lunendurg | Luanda, Angola
Ponte / Bridge Resende, Rio Douro / Douro River | Portugal
Kapital Towers | Luanda, Angola
Ponte / Bridge Lagoa da Conceição | Florianópolis, Brasil
Fábrica de Cerveja / Beer Factory | Bom Jesus, Angola
AutoSueco | Viana, Angola
Estação / Station Sagregra | Barcelona, Espanha
Palácio / Palace Sotto Mayor | Lisboa, Portugal

1

1

2
3

4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6
6

6
4
7
8

9

9

Viaduto / Viaduct | Algés, Portugal
Ponte / Bridge Constância | Portugal
Ponte Pedonal / Pedestrian Bridge | Chaves, Portugal
Passagens Superiores / Overpasses A10 | Portugal
Ponte Pedonal / Pedestrian Bridge | Chaves, Portugal
Reabilitação Obras de Arte / Bridges Rehabilitation | Aguieira, Portugal
Viaduto / Viaduct Ribeira de São Martinho, A2 | Portugal
Ponte / Bridge Ribeira Grande | Açores, Portugal
Ponte do Pego sobre o Rio Tejo / Pego Bridge over Rio Tejo | Portugal

2

1

4

3
6
7

5
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Hotel Marina Atlântico | Açores, Portugal
Cooperativa Inoqual | Lisboa, Portugal
Edifício / Building Gil Eanes | Lisboa, Portugal
Casa da Montanha | Açores, Portugal
Empreendimento Imobiliário / Real Estate Development, Av. João III | Açores, Portugal
Vilamoura Marina Hotel | Algarve, Portugal
Cooperativa Oriente | Lisboa, Portugal
Shopping Oeiras Parque | Oeiras, Portugal

1
3
5
5
5

2
4
5

1
2
3
4
5

Museu / Museum Farol dos Capelinhos | Açores, Portugal
Requalificação / Requalification Farol dos Capelinhos | Açores, Portugal
SCUT Grande Lisboa - Passagem Nó / Passage Node A5-A16 | Portugal
SCUT Grande Lisboa Nó / Node A5-A16 | Portugal
Túnel Urbano / Urban Tunnel | Maquês de Pombal, Lisboa, Portugal

Internacionalização
International Presence
Aproveitando a experiência acumulada ao longo de mais de 35
anos de actividade em Portugal, a TRIEDE tem trabalhado nos
últimos anos na criação de uma vasta rede de contactos
internacionais, que lhe permitam alargar a sua base de clientes e
potenciar o crescimento da empresa.

Drawing on the accumulated experience over more than 35 years
of activity in Portugal, in recent years TRIEDE has worked on the
creation of a vast network of international contacts, which will
enable it to broaden its customer base and boost the company's
growth.

Nesse sentido, e como primeiro passo para a internacionalização,
a TRIEDE fez uma forte aposta no mercado Africano,
nomeadamente em Angola, tendo constituído a TRIEDE Angola.

Accordingly, and as the first step towards internationalization,
TRIEDE made a strong move into the African market, namely in
Angola, whereby TRIEDE Angola was constituted.

Adicionalmente, a TRIEDE está a desenvolver e consolidar a sua
presença no Brasil, mercado de grande relevância estratégica e
no qual a TRIEDE já teve oportunidade de demonstrar o seu
"know-how" e rigor, com particular incidência no Projecto de
Estruturas Metálicas e de Obras de Arte.

Additionally, TRIEDE is developing and consolidating its presence
in Brazil, a market with great strategic relevance and in which
TRIEDE has already had the opportunity to show its know-how
and accuracy, with particular focus on the Metallic Structure and
Structural Engineering Projects.

Para além destas duas apostas prioritárias, a TRIEDE tem já
trabalho desenvolvido noutros países, nomeadamente em
Espanha, Inglaterra, Irlanda e Marrocos, e espera ainda
desenvolver novos mercados, nomeadamente no Norte de África
e em Moçambique.

Besides these two priority investments, TRIEDE already has work
developed in other countries, namely in Spain, England, Ireland
and Morocco, and it still expects to develop new markets, namely
in North Africa and in Mozambique.

Referências
References

Empreendimento CIDADE FINANCEIRA, em Talatona, Angola

Compound CIDADE FINANCEIRA, Talatona, Angola

Complexo BAÍA AZUL (SONANGOL), em Benguela, Angola

BAÍA AZUL (SONANGOL) Building Complex , Benguela, Angola

Empreendimento DATA CENTER, em Talatona, Angola

Compound DATA CENTER, Talatona, Angola

Empreendimento SODIBA, em Bom-Jesus, Angola

Compound SODIBA, Bom-Jesus, Angola

Edifícios dos Serviços Provinciais do INE de Angola

INE Angola Provincial Services Buildings

Salinas do Lobito, Angola

Lobito Saltworks, Angola

Edifício Sede do BNI, em Luanda, Angola

Head Office Building for BNI, Luanda, Angola

Edifício Sede da DAR-AL-HANDASAH, em Luanda, Angola

Headquarters DAR-AL-HANDASAH, Luanda, Angola

Edifício ROBERT HUDSON, em Luanda, Angola

ROBERT HUDSON Building, Luanda, Angola

Edifício KAPITAL TOWERS, em Luanda, Angola

KAPITAL TOWERS Building, em Luanda, Angola

Hospitais de Cazenga, Sambizanga e Futungo, Angola

Hospitals Cazenga, Sambizanga and Futungo, Angola

Ponte Ferroviária de Porto Alegre, Brasil

Railway Bridge at Porto Alegre, Brazil

Obras de Arte Correntes na N7 - Nenagh to Limerich, Irlanda

Highway Underpasses and Overpasses on N7 - Nenagh to Limerich, Ireland

Estação de Sagrera, para o AVE, em Barcelona, Espanha

Sagrera Station, AVE, Barcelona, Spain

Estação de Tratamento de Águas de Ait-Messaoud, Marrocos

Water Treatment Station, Ait-Messaoud, Morocco

Verificação de Projecto do NORTH QUAY VIADUCT, Inglaterra

Project Verification, NORTH QUAY VIADUCT, England

Verificação da Estação Ferroviária SHADWELL STATION, Inglaterra

Verification of the Railway Station SHADWELL STATION, England
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Qualidade e Certificação
Quality and Certification

No âmbito da NP EN ISO 9001, a TRIEDE encontra-se certificada
desde 2012, pela SGS Portugal - Sociedade Geral de
Superintendência SA.

Within the scope of the NP EN ISO 9001, TRIEDE is certified since
2012, by SGS Portugal - Sociedade Geral de Superintendência SA.
(General Society of Superintendence)

A exigência e o rigor que a TRIEDE implementa no fornecimento
dos seus serviços, encontram-se alicerçados num Sistema de
Gestão da Qualidade, estruturado, documentado e organizado,
tendo por base a Norma NP EN ISO 9001.

The demands and rigour that TRIEDE implements in the provision
of its services are grounded on a structured, documented and
organized System of Quality Management, based on the NP EN
ISO 9001 Norm.

Nele são definidas as linhas fundamentais de actuação que
permitem garantir e avaliar qualitativa e quantitativamente o
êxito das realizações da empresa, dos serviços prestados e dos
trabalhos e produtos concretizados.

It defines the fundamental lines of action that ensure and
qualitatively and quantitatively assess the success of the
company's achievements, the services rendered and of the works
and products implemented.

Ainda no âmbito da certificação dos seus serviços, a TRIEDE foi
classificada desde 1994, pelo Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), como Gestor Geral da Qualidade de
Empreendimentos da Construção, nas categorias de Edifícios e
Monumentos, Vias de Comunicação e Obras de Urbanização e
Obras Hidráulicas.

Still within the scope of the certification of its services, since 1994,
TRIEDE has been classified by the National Laboratory of Civil
Engineering (LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil), as
Quality General Manager of Construction Enterprises, in the
categories of Buildings and Monuments, Communication
Channels and Urbanization Works and Hydraulic Works.

www.triede.pt
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Responsabilidade Social
Social Responsibility
Na TRIEDE preocupamo-nos activamente com o desenvolvimento e
progresso das áreas onde atuamos. At TRIEDE, we are actively concerned
with the development and progress of the areas in which we act.

Seja através dos projectos realizados, ou de acções específicas de
responsabilidade social procuramos assumir um papel cada vez
mais preponderante na sociedade.

We seek to assume an ever more preponderant role in society,
either by means of the projects implemented, or specific actions
of social responsibility.

A adopção das melhores práticas, métodos e técnicas de trabalho
assim como o forte respeito pelo mercado e meio envolvente
permitem manter o compromisso de qualidade assumido por
todos os que fazem parte da TRIEDE.

The adoption of best practices, methods and work techniques, as
well as a deep respect for the market and environment, allow for
the maintenance of a commitment to quality assumed by all of
those that are part of TRIEDE.

A TRIEDE preocupa-se com a sustentabilidade e protecção ambiental. Todos os
suportes de comunicação são impressos em papel fabricado com matéria-prima
natural e renovável, 100% reciclável e produzido com tecnologias limpas.
Triede cares about sustainability and environmental protection. All marketing
media and stationary are printed on paper manufactured with natural and
renewable raw materials, 100% recyclable and produced using clean technologies.
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Comunicação
Communication
O sucesso da TRIEDE tem por base o reconhecimento e confiança que os
clientes depositam em nós. Sempre e totalmente disponíveis,
procuramos, por todos os meios, estabelecer relacionamentos baseados
na integridade, honestidade e valorização mútua. TRIEDE's success is
based on the recognition and confidence that the customers place in us.
Always and fully available, we seek to establish relationships based on
integrity, honesty and mutual appreciation, in every way.

WEB
www.triede.pt
MAIL
triede@triede.pt
SKYPE
triede
FACEBOOK
Triede SA
LINKEDIN
Triede SA
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