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QUEM SOMOS

A Entek é uma empresa fortemente capacitada em termos de Engenharia e Gestão, que se compromete com a realização de obras de

construção civil e obras públicas onde a Qualidade, o Rigor e a Garantia são decisivas.

O mercado Industrial da construção civil e obras públicas é a opção estratégica da Entek para desenvolver a sua atividade, com uma

abordagem global que lhe permite executar unidades industriais de qualquer natureza em regime chave-na-mão.

A Entek tem capacidade para apoiar os seus clientes na Concepção, Projecto, Construção e Gestão de qualquer unidade industrial ou social.

Assume-se como um parceiro de excelência em todo o mercado internacional, apresentando soluções inovadoras e globais, mas sempre

específicas e adequadas à necessidade de cada cliente.

Integrada no Grupo Seabra, a Entek está presente com estrutura própria em Portugal e Angola.



POSICIONAMENTO

VISÃO

Assumirmo-nos como uma referência internacional do ‘saber’, do ‘saber fazer’ e do ‘fazer’, tornando-nos um parceiro estratégico, para

relações de longo prazo com os nossos clientes.

MISSÃO

Procurar sempre de uma forma consistente e inconformada, as melhores e mais inovadoras soluções de engenharia, que garantam aos

nossos Clientes a criação de valor acrescentado para os seus negócios.

VALORES



INTERNACIONAL



ÁREAS DE ATIVIDADE

 VIAS DE COMUNICAÇÃO

 INDÚSTRIA

 AMBIENTE E ENERGIA

 DESENVOLVIMENTO DE CIDADES

 EDUCAÇÃO

 SAÚDE

 DESPORTO



VIAS DE COMUNICAÇÃO



VIAS DE COMUNICAÇÃO

As vias de comunicação terrestre são desde há muitos séculos um elemento fundamental no desenvolvimento das sociedades. A

circulação de pessoas e bens permitira que as trocas comerciais entre as diferentes localidades e províncias sejam um facto e com isto a

melhoria do nível de vida das populações e um desenvolvimento equilibrado de cada província ou localidade.

A Entek possui meios humanos e técnicos que permitem a boa execução dos projetos em qualquer parte do mundo. Com grande

implementação em Angola, estuda e desenvolve soluções neste sector para os mercados da Argélia e Guiné Equatorial.



INDUSTRIA



INDUSTRIA

Com uma vasta experiencia nesta área, a Entek possui meios técnicos e humanos habilitados, que permitem desenvolver e executar projetos 

de grande envergadura de acordo com as necessidades dos clientes.

Desde instalações técnicas especiais à construção civil, a Entek desenvolve e executa projetos internacionais no ramo industrial, 

tais como: plataformas logísticas, unidades industriais nos vários segmentos de mercado, entrepostos e armazéns de temperatura controlada 

e secos, climatização de espaços industriais, entre outros.



AMBIENTE E ENERGIA



AMBIENTE E ENERGIA

A intervenção da Entek no sector do Ambiente baseia-se na construção de redes de saneamento básico, com as respetivas estações de 

tratamento, captação e elevatórias e na construção de sistemas de tratamento de resíduos sólidos urbanos.

O sector da energia abrange a construção de infraestruturas para a produção de energias alternativas, a construção e manutenção de redes 

elétricas de muito alta, alta, média e baixa tensão, a iluminação de espaços públicos e o fornecimento e montagem de postos de 

transformação, subestações, trabalhos em tensão, telecomunicações e segurança em edifícios.



DESENOLVIMENTO
DE CIDADES



DESENVOLVIMENTO DE CIDADES

Neste sector, a atividade da Entek incide na construção de edifícios de natureza pública e privada, como condomínios residenciais, unidades 

de saúde, áreas de escritórios e de comércio, entre outros. Este sector agrega também os trabalhos de recuperação e beneficiação de 

espaços urbanos degradados.

A qualidade na construção, as características arquitetónicas superiores e as formas disciplinares, bem como a integração sustentável do 

paisagismo e ordenamento do território são valores praticados e com um reflexo significativo no volume de negócios da empresa.



EDUCAÇÃO



A educação é uma área que ocupa elevada importância nos mercados onde a Entek atua Está habilitada a conceber, desenvolver e 

executar projetos de infra estruturas neste sector, tais como centros escolares e educativos, para ajudar na formação da população 

local.

Incluem-se neste segmento as obras de construção de infraestruturas destinadas à prática de atividades destinadas à educação.

EDUCAÇÃO



SAÚDE



SAÚDE

A Saúde é uma área que ocupa elevada importância nos mercados onde a Entek atua. Está habilitada a conceber, desenvolver e 

executar projetos de infra estruturas hospitalares e centros de saúde, bem como armazéns de medicamentos, entre outros, para 

promover a qualidade de vida da população local.

Incluem-se neste segmento as obras de construção de infraestruturas destinadas à Saúde e bem-estar das populações.



SERVIÇOSDESPORTO



DESPORTO

A Entek executa obras de construção de infraestruturas destinadas à prática de atividades desportivas e de lazer das populações.

Centros de formação desportiva, pavilhões multi-desportivos, estádios, entre outros são alguns dos projetos que a Entek

desenvolve e executa sempre a pensar no bem estar das populações locais.



PRINCIPAIS REFERÊNCIAS



PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

SONANGOL/SOLIENG
- Construção de posto de combustível em Samba Caju;
- Construção de posto de combustível situado na Camabatela;
- Construção de posto de combustível no Londuimbali.

PESKWANZA
Construção de fábrica de congelados, situada em Porto Amboim

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS
- Centro de Processamento de Pescado em Benguela;
- Entrepostos Pesqueiros.

CARNES VALINHO
Construção de rede elétrica e de fluidos nas suas instalações em Luanda

MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ANGOLA
Construção de depósito de medicamentos em Benguela

INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS DE ANGOLA
Reabilitação dos troços de estrada da Província do Kuando-Kubango (175Km)



PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

PRESILD
Construção de Mercado Municipal em N’Dalatando

GOVERNO PROVINCIAL DO BENGO
- Construção de uma escola para o ensino básico;
- Construção de hospital em Kibaxe;
- Execução de um Projeto de Captação, Tratamento e Distribuição de Água para a população de 
Kibaxe;
- Reconstrução do palácio do Governador do Caxito.

GOVERNO PROVINCIAL DA HUILA
- Construção e reabilitação da rede de rega do canal da Humpata;
- Construção de uma escola para o ensino básico no Lubango.

MINISTÉRIO DA ENERGIA E ÀGUAS DE ANGOLA/TERAWATT
Construção de uma plataforma de Cogeração



CONTACTOS

Portugal

Rua Horta dos Bacelos, Lt 18, 3º 
Andar
2690-390 Santa Iria de Azóia
Portugal
Tel: +351 219 533 130
Fax: +351 219 533 131
GPS: 38.840245, -9.081377

Angola

Belas Business Park, nº601 Esq
Edifício Cabinda – Talatona
Luanda – Angola
Tel: +244 222 016 611
Fax: +244 222 016 618
GPS: -8.919669, 13.188744

info@entek.seabraglobal.com  |  www.entek.seabraglobal.com

Argélia

G8 - Villa 154
Approval - Kouba
Alger
Tel: +21 28 76 64
Fax: +21 28 76 64
GPS: 36.727259,3.083296


