
Infra-estruturas industriais e habitacionais
Construção, manutenção e reabilitação



TECNOCAMPO

A Tecnocampo, iniciou a sua actividade em 1998, no ramo da 
construção e obras publicas, com destaque à execução de 
infra-estruturas industriais e habitacionais com recurso a 
um conjunto diverso de especialidades. 

Tem a capacidade de cumprir com toda a cadeia 
de valor do processo de construção,  desde a 
elaboração de estudos e projectos de 
engenharia à execução propriamente dita 
e/ou fiscalização da mesma.

A sua equipa técnica é capaz de 
desenvolver e projectar um 
leque alargado de soluções 
e ainda a reabilitação e 
manutenção, sendo esta 
definida mediante as 
necessidades do 
cliente e através 
de um plano 
detalhado.

RIGOR E
COMPETÊNCIA

SOLUÇÕES
PERSONALIZADAS

EXPERIÊNCIA
14 anos de actividade ISO 9001

CERTIFICAÇÃO

Projeto
Construção
Reabilitação
Manutenção

CONSTRUÇÃO
Projeto

Fabricação
Montagem

SERRALHARIA

AVAC
Carpintaria

Energias Renováveis
Pichelaria
Serralharia

ESPECIALIDADES



MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS:

Todo o tipo de pinturas.
Limpeza, conservação e reparação de fachadas e coberturas.
Conservação de carpintaria.
Alteração de divisões.
Manutenção de caixilharia.
Conservação de redes de saneamento.
Manutenção de redes de águas pluviais.
Reparação de todo o tipo de pavimentos. 

Lapidar.
Arquitetura é como um diamante!

SETOR: CONSTRUÇÃO
EDÍFICIO DOURO MARINA

INÍCIO: Março 2012
CONCLUSÃO: Outubro 2013
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QUA
LID
ADE
Qualidade e solidez nos 
projectos imobiliários, são 
garantidas pela experiência 
e profissional ismo dos 
recursos tanto técnicos, 
como humanos, envolvidos 
na sua estruturação. É por 
acreditar neste conceito 
que a Tecnocampo faz 
dele a sua postura no 
mercado imobiliário.

Como objectivo principal, 
considera a promoção de 
empreendimentos com 
elevado rigor construtivo, 
inovadores, com qualidade 
e segurança, em que o 
nível e/ou controle de 
execução sejam um factor 
predominante.

Um dos principais factores  
que a distingue enquanto 
empresa, é a sua rigorosa 
intervenção ao nível da 
concepção e planeamento 
dos empreendimentos, 
através do diálogo com os 
arquitectos, quer ao nível 
dos materiais a empregar 
nos mesmos, quer nas 
soluções de construção e 
propostas arrojadas ao 
nível de concepção dos 
espaços.



Tecnocampo
Soc. Construções e Obras Públicas

Parque Ind. Guimarães, Pav. F6-F7,
4805-662 Ponte, Guimarães - PT

Tel. +351 253 140 370
Fax. +351 253 140 378

e-mail: info@tecnocampo.pt
www.tecnocampo.pt
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