CONSTRUÇÃO
E REABILITAÇÃO
ASSUMIMOS COMPROMISSOS

MORADA ADDRESS

BREVE HISTORIAL HISTORY

SEDE:
Edifício Amoreiras Square, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, Nº 17, 8º B
1070-313 Lisboa
tel.: +351 211 956 725

A MAP Engenharia dedica-se à construção e reabilitação

DELEGAÇÃO NORTE:
Edifício Brasília, Praça Mouzinho de Albuquerque, Nº 113, 5º
4100-359 Porto
tel.: +351 221 201 412
CONTACTOS CONTACTS
email: geral@mapengenharia.pt
website: www.mapengenharia.pt
VOLUME DE NEGÓCIOS (2017): BUSINESS VOLUME (2017):
20M €
ADMINISTRADORES MEMBERS OF THE BOARD:
José Rui Meneses e Castro
Diogo Abecasis

de projetos de grande dimensão, nas mais variadas áreas
de atuação: Residencial, Comercial, Escritórios, Hotelaria,
Industrial e Serviços.
O objetivo da empresa é perceber as necessidades do
cliente, dando especial importância aos prazos de execução
e aos orçamentos aprovados. A MAP Engenharia, aplicando
as suas capacidades técnicas e humanas, assume todos os
seus compromissos de modo a garantir as exigências dos
clientes. A empresa tem como missão conseguir obter a
máxima confiança de todos os intervenientes no investimento
imobiliário, atuando com qualidade, rigor e seriedade.
MAP Engenharia is dedicated to the construction and rehabilitation of large-scale projects in a wide range of areas: Residential, Commercial, Offices, Hotel, Industrial and Services.
The company goal is to understand the client’s needs, meet
their expectations, giving special importance to the execution
of deadlines and to the approved budgets.
MAP Engenharia, applying all the company’s technical and
human skills, assumes all commitments in a way that guarantees the requirements of its clients. The company mission
is to achieve the maximum confidence of all the stakeholders
in real estate investment, performing with quality, accuracy
and seriousness.
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Edifício de Escritórios Conde Barão
(Lisboa)

Condomínio Residencial
Santa Marta (Cascais)
Contreiras Palace
(Lisboa)

Santiago Hotel Cooking & Nature
(Santiago do Cacém)

Edifício de Escritórios
D.Luís I (Lisboa)

Condomínio Residencial
Portoﬁno (Cascais)

