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BWA Construction, é como o próprio nome sugere, o
nome da marca que faz parte do ramo da construção do
BWA Group. Desde a sua criação no ano de 1981, a Buildings
With Art Construction está activamente a expandir as
suas operações e agora, com quase 40 anos de experiência
(inicialmente como Construoeiras), é um nome e marca em
que os clientes podem confiar no que se refere à actividade
da construção. Dedica-se inteiramente a oferecer o melhor
resultado possível com a utilização de métodos e tecnologia
de ponta para poder satisfazer os seus clientes.

BWA Construction is, as the name suggests, the construction
branch of BWA Group. Since our creation in the year 1981,
we have been actively expanding our operations and now with
almost 40 years of experience, we are a well trusted name in
the Portuguese construction field. We always devote ourselves to
deliver the best possible outcome and we use state of the art
technology and cutting edge methods to do so.
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missão e valores
mission and values

O principal objectivo da BWA Construction é a satisfação do cliente,
cumprindo o prazo e o orçamento acordado pois, não há melhor
argumento para divulgar a nossa empresa, que a recomendação de um
cliente satisfeito.
No âmbito da sua actividade, a BWA:
- Procura encontrar soluções sustentáveis e inovadoras
- Promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores
- Orienta a sua atividade para a satisfação do cliente
- Promove o respeito pelos fornecedores e apuramento
de relacionamentos pessoais

BWA Construction´s main goal is the client´s satisfaction, fulfilling time and
the agreed budget. There is no better method to advertise our company than
the recommendation of a satisfied customer.
In the course of its activity, BWA Group also aims to:
- Search for innovative and sustainable solutions
- Personal and professional development of employees
- Satisfaction and customer orientation
- To promote respect for suppliers and enhancement
of personal relationships
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segmentos
de atuação:
segments:
- Turismo
- Tourism
- Escritórios
- offices
- Lojas/Retalho
- Stores / Retail
- Infraestruturas
- Infrastructures
- Residencial (Novas ou reabilitadas)
- Residential (New or rehabilitated)
- Armazéns e Logística
- Warehouses and logistics
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Os serviços dividem-se em
duas categorias principais:
Services divide into two main c ategories:

a. Concepção - Construção
Envolve todo o processo desde a fase do planeamento inicial até à
entrega da chave do produto. Juntamente com uma equipa de arquitectos
e engenheiros, o processo começa com a criação de um conceito,
desenvolvimento do produto, verificação de todos os detalhes com o
cliente, à medida que a construção avança.

b. Construção com base num projeto pré- definido
A BWA inicia uma empreitada após a aprovação de um orçamento para
executar um projeto pré-definido.

a: Projects with a Building-Design system
This involves everything from the initial planning stage to the delivery of the key
of the final product. Alongside a team of architects and engineers, the process
starts with creating a digital version of the design and verifying all the details
with the investor, as the construction starts.
b: Works with the Projects/Design Executed
BWA begins the work after the approval of a budget to execute
a pre-defined project.
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projetos emblemáticos
selected projects

estoril
bicesse
vilas
bicesse
TIPO DE OBRA

Type of construction
Construção de moradias
unifamiliares com piscina individual
e arranjos exteriores.
Construction of detached villas
with private swimming pools and
exterior construction.
Nº de moradias: 16
Number of houses: 16
Área bruta de construção: 5760 m2
Gross area: 5760 m2
Duração da obra: 24 meses
Duration: 24 months
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estoril bicesse vilas

10

mudi
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Rehabilitation project of a building with a central
location. The building has 33 residential units and a
gymnasium along with a paronamic view of the city.
Rehabilitation project of a building with a central location.
The building has 33 residential units and a gymnasium
along with a paronamic view of the city.
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mudi

12

Rua da
junqueira
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Remodelação de Moradia Unifamiliar
e conversão em moradia Bifamiliar.
Remodeling and converting a detached
villa into 2 Large apartments.

13

Rua da junqueira
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Rua do Arco
de S. Mamede
lisboa

TIPO DE OBRA

Type of construction
Obra de alteração e ampliação de edifício
com demolição integral e manutenção
da fachada principal.
Estrutura em betão armado entre dois
edificios que foram escorados entre si
durante o processo construtivo.
Construction with the purpose of alernations and
extension of the building with integral demolition
and maintenance of the main facade. Structured
with reinforced concrete between two buildings
that were anchored to each other during the
construction process.
Duração da obra: 12 meses
Duration: 12 months

Características do imóvel
Characteristics of the projects

Moradia unifamiliar T4 com garagem,
lavandaria, sala de jogos e logradouro
ajardinado.
Detached 4 bedroom villa with a garage,
laundry room, games room and a garden.
Área bruta de construção: 420 m2
Gross area: 420 m2
Classificação energética: A+
Energy classification: A+
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Rua das
necessidades
lisboa

TIPO DE OBRA

Type of construction
Obra com demolição integral e execução de novo
edificio com aumento do nº de pisos e consequente
aumento de área.
Estrutura em betão armado entre dois edificios que
foram escorados entre si durante o processo construtivo.
Contenção de escavação a tardoz do edifício com execução
faseada de paredes de betão armado.
Demolition work along with an increase in the number of floors
and area. Structured with reinforced concrete between two
buildings that were anchored to each other during the construction
process. Containment work at the far side of the building with
phased completion of reinforced concrete walls.
Duração da obra: 18 meses
Duration: 18 months

Características do imóvel
Characteristics of the projects
Moradia unifamiliar T4 com garagem, lavandaria, sala de
máquinas e garrafeira.Varanda no 1º andar para a sala e
cozinha e varanda no último piso com vista para o rio Tejo.
Sala ampla no último piso.
Detached 4 bedroom villa with a garage, laundry room, machinery
room and a cellar. The 1st floor which has the living room and the
kitchen has a balcony and the last floor also has a balcony with a
view of the river Tagus.
Área bruta de construção: 415 m2
Gross area: 420 m2
Classificação energética: A+
Energy classification: A+
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Rua das necessidades
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Rua do
Sacramento
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Obra de alteração e ampliação,
com manutenção da fachada.
Alternation and extension work
with maintenance of the facade.
Duração da obra: 24 meses
Duration: 24 months

Características do imóvel
Characteristics of the projects
Prédio com garagem , jardim, 4 fogos
de habitação e loja.
Building with a garage, garden, shop
and 4 residential units.
Área bruta de construção: 2000 m2
Gross Area: 2000 m2
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Travessa do
Patrocínio
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Obra de construção de edifício com demolição
integral. Estrutura em betão armado e execução de
jardins verticais em 2 fachadas. Piscina na cobertura.
Demolitions and subsequent construction work.
Structured with reinforced concrete and a vertical
garden built along 2 sides of the facade, and a rooftop
swimming pool..
Duração da obra: 18 meses
Duration: 18 months

Características do imóvel
Characteristics of the projects
Moradia unifamiliar T4 com garagem, le piscina
e terraço em Deck na cobertura.
Deck exterior em massaranduba pavimentos
interiores em afizélia nos quartos e salas
e microcimento no piso térreo.
Detached 4 bedroom villa with a garage, pool and
terrace on the rooftop deck. Exterior deck is built in
massaranduba paneling and the interior has afizélia
wood work done in the bedrooms and halls along with
micro cementing on the ground floor.
Área bruta de construção: 280 m2
Gross area: 280 m2
Classificação energética: A+
Energy classification: A+

19

Travessa do Patrocínio
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Rua
Dr. Lacerda
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Obra nova de construção de moradia.
New construction of housing.
Duração da obra: 14 meses
Duration: 14 months

Características do imóvel
Characteristics of the projects
Moradia unifamiliar T4 com jardim e piscina.
T4 with garden and pool.
Área bruta de construção: 500 m2
Gross area: 500 m2
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Rua Dr. Lacerda
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rua
pedro
de sintra
Casc ais
TIPO DE OBRA
Type of construction
Espaços exteriores e construção
de Piscina em moradia.
Construction of a swimming pool
and exterior spaces.
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rua da
arriaga
lisboa

TIPO DE OBRA
Type of construction
Remodelação de fachadas
e espaços exteriores em moradia.
Remodeling the facade and
the exterior spaces..
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Nokia
Building
Alfragide

TIPO DE OBRA
Type of construction
Execução de sala Vip.
Construction involving the VIP room.
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Av. 5 de Outubro, nº 125 1º
A BWA é composta por uma equipa experiente de engenheiros, encarregados
e operários de construção civil de várias especialidades.

tel: 217 817 220
fax: 213 902 753

BWA is composed of an experienced team of engineers, managers and construction
workers of various specialties.

geral@bwagroup.com.pt
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