


APRESENTAÇÃO EMPRESA

“A Output Engenharia é a empresa de 
construção e obras públicas nascida 
no seio do Grupo Sotecnisol. Jovem, 
moderna, focada nos compromissos 
assumidos e na qualidade do produto 
final do seu trabalho, a Output        
representou mais um passo na   
diversificação do Grupo que conta 
com uma experiência de 50 anos no 
mercado e é reconhecido pela sua 
solidez financeira e capacidade        
técnica.

As valências, know-how e recursos 
que possuímos no Grupo, em diver-
sas áreas, permite-nos apresentar ao 

mercado soluções construtivas com-
pletas e com garantia de boa 
execução. Agregamos uma vasta 
experiência e conhecimento no 
balanço energético dos edifícios,  
possuímos uma loja online de suces-
so na venda de materiais de con-
strução e somos, enquanto Grupo, a   
referência na construção e                   
reabilitação de fachadas e coberturas 
de edifícios.

Na nossa atividade, ambicionamos 
diferenciar pela proximidade, pela 
criação de experiências positivas 
para o cliente durante a obra,     

transmitindo total confiança aos 
nossos clientes de que o processo 
decorrerá sem surpresas e que o 
produto final respeitará os padrões 
de qualidade exigidos. Para isso,   
possuímos um corpo técnico com 
valências transversais e vasta 
experiência nas principais empresas 
do sector da construção.

Conte com o nosso empenho,    
trabalho e dedicação para 
fazer do seu projecto um 
sucesso!"

Miguel Bagorro
CEO OUTPUT ENGENHARIA



QUEM SOMOS?
 

A Output Engenharia é uma empresa de construção e                   
reabilitação de edifícios nascida no seio do Grupo Sotecnisol.

A área de reabilitação de edifícios e construção, existente na 
Sotecnisol há quase meio século, autonomizou-se, através da 
criação da Output Engenharia.

Procuramos inovação conhecimento, novos processos e 
soluções que respondam às necessidades dos nossos clientes, e 
acima de tudo valorizem o seu investimento. A tecnologia 
avança, as ferramentas digitais também mas o  objetivo           
continua o mesmo que sempre - Criar os melhores espaços e 
superar as expectativas do cliente em cada projecto!
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As cidades têm que ter ícones. 
Bibliotecas, hospitais,museus. 
Dentro de 100 anos, as pessoas vão 
observá-los e dizer: “O que é isto?”

E vão pensar: “É ARTE.”
Frank Gehry
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ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Construímos, agregando toda a cadeia de valor do 
processo: desde a ideia à entrega do produto final.

REABILITAÇÃO DE EDÍFICIOS
Executamos reabilitações integrais de edifícios, 
preservando a sua identidade mas adaptando-os à sua 
nova vida. 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

REABILITAÇÃO DE EDÍFICIOS
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NÚMEROS
DO

GRUPO

$
0,29 0,300,3

$

$

9,2%

20%

RECURSOS HUMANOSEBITDA

AUT. FINANCEIRAVOLUME DE 
NEGÓCIOS

4,52%

7,06%

28.130.000,00€

32.736.000,00€
35.752.000,00€



PORTFOLIO
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Desenhamos com sentido. 
Gerimos com responsabilidade. Construímos com qualidade.



Quinta dos Alcoutins
Arquitectura: A3A Arquitectos

Quinta dos Alcoutins
Arquitectura: Paulo Martins Arquitectura & Design

Moradia Caxias
Arquitectura: Atelier Central Arquitectos
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Remodelação 
Hotel Praia Mar
Cliente: Alexandre 
Almeida Hotels
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Centro Comercial
Vasco da Gama
Lisboa
Cliente: Sonae Sierra

Alcântara LX55
Arquitectura: GMR Arquitectura e Engenharia

Moradia de Colares
Arquitectura: Frederico Valsassina Arquitectos

Moradia de Aroeiras
Arquitectura: Miguel Arruda Arquitectos Associados



Remodelação Rio Sul
Cliente: Sonae Sierra

Remodelação 
Hotel Praia Mar
Cliente: Alexandre 
Almeida Hotels
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Armazém
Cascais
Cliente: 

Lunimax

Centro Comercial
Vasco da Gama
Lisboa
Cliente: Sonae Sierra



Remodelação Integral de Escritórios
Arquitecto: Domus Arquitectos Lda.

Reabilitação Integral de Armazém em Camarate
Arquitectura: V2a Arquitectos
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Reabilitação do Reservatório de Água da Quinta do Lago
Cliente: Infraquinta



ACOMPANHE O SEU 
PROJETO ONLINE
Os nossos clientes têm acesso reservado às 
informações mais relevantes do dia-a-dia 
do seu projeto, através de computador ou 
smartphone. 
A qualquer hora, em qualquer local, entre 
na nossa plataforma LiveOutput e acom-
panhe em permanência os principais           
indicadores da sua obra e os trabalhos em 
curso.
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geral@outputengenharia.pt 

+351 219 488 400 

www.outputengenharia.pt

Rua do Ferro – Fetais
2681-502 Camarate


