
 
 

apresentação 
presentation 

PT | EN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

índice index 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

apresentação presentation 
serviços services 
certificações certifications 
volume de negócios volume of business 
recursos humanos human resources 
principais mercados principal markets 
principais clientes principal clients 
principais trabalhos principal projects 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apresentação 
presentation 

A lperplano  é uma empresa centrada 
na consultoria de arquitectura e 
Engenharia, com 25 anos de experiência. 
 
Nasce em1992, na sequência de uma 
crescente procura de serviços de gestão e 
fiscalização de obras.  
 
Actualmente tem a sua actividade alargada 
a auditorias e consultorias técnicas, 
coordenação e elaboração de estudos e 
projectos, à coordenação de higiene e 
segurança e ao acompanhamento 
ambiental. 
 
Além de quadro técnico próprio, dispõe de 
um grupo de empresas parceiras, que no 
seu conjunto garantem uma maior e mais 
abrangente capacidade de resposta, 
mediante a partilha de sinergias técnicas 
multidisciplinares e complementares. 
 
Numa linha de crescimento sustentado, a 
iperplano tem como princípio 
fundamental a aposta na competência, 
formação e estabilidade dos seus 
recursos humanos, ciente de que esse é 
o veículo mais eficaz para a construção 
de uma estrutura sólida, capaz 
de responder  com segurança  aos 
desafios propostos pelos seus clientes. 
 
 
 
 
02 
iperplano  apresentação 

Iperplano is a company focused on 
architectural and engineering 
consulting, with 25 years of 
experience 
 
It is born in 1992, following a growing 
demand for management services and 
works supervision. 
 
At present, its activity is extended to 
technical audits and consultancies, 
coordination and preparation of 
studies and projects, hygiene and 
safety coordination and environmental 
monitoring. 
 
In addition to its own technical staff, it 
has a group of partner companies, 
which together guarantee greater and 
more comprehensive response by 
sharing multidisciplinary and 
complementary technical synergies. 
 
Undertying its sustained growth, 
the main objective of iperplano is to 
focus on the competence, training and 
stability  of its human resources, in the 
knowledge that this is lhe best means 
for building a solid structure, able to 
respond confidently to the challenges  
posed by its customers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
serviços 
services 

No âmbito da sua actividade, a 
iperplano está habilitada a oferecer 
o seguinte tipo de serviços: 
 
- gestão global de Projectos; 
- análise e lançamento de concursos; 
- gestão de obra; 
- fiscalização de obra; 
- coordenação de segurança e saúde; 
- auditorias e consultorias técnicas; 
- diagnósticos ambientais; 
- licenciamentos ambientais/industriais; 
- planos de acompanhamento ambiental; 
- planos de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição. 
- consultoria e auditorias de segurança 
contra-incêndios, medidas de auto 
protecção e projectos de licenciamento 
de segurança contra-incêndios; 
- revisão, elaboração e coordenação de 
projectos de engenharia, arquitectura e 
urbanismo;

Within its range of activity, iperplano is 
qualified to offer the following types of 
services: 
 
- global project management; 
- tendering and tender analysis; 
- construction management; 
- construction supervision; 
- safety and health coordination; 
- audits and technical consultancy; 
- environmental diagnostics; 
- environmental / industrial licensing; 
- environmental monitoring plans; 
- plans for the prevention and 
management of construction and 
demolition waste. 
- fire safety consultancy and audits, self-
protection measures and fire safety 
licensing projects; 
- review, design and coordination of 
engineering, architectural and urban 
planning projects;
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iperplano serviços 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
certificações 
certifications 

No âmbito do programa FINCRESCE 
do IAPMEI, a iperplano é distinguida 
com os certificados de PME Líder 
desde 2012 e PME Excelência 
desde 2013 pela qualidade do 
seu desempenho e perfil de risco. 
 
Num plano de certificação da qualidade, 
a iperplano criou e certificou em 2001 
o seu Sistema de Gestão de Qualidade 
pela norma ISO 9001:2000. Em 2003 
passou a abranger as áreas 
de Coordenação de Projectos 
e Coordenação de Obras, migrando 
em 2010 para a norma ISO 9001:2008. 
É ainda objectivo da empresa alargar 
o seu âmbito para as áreas de 
Coordenação de Segurança e Ambiente. 
 
A iperplano entendeu ser esta a forma 
ideal de garantir uma empresa 
bem estruturada e actualizada, 
assegurando a fidelização dos 
seus clientes e qualidade de vida 
a todos os seus colaboradores com os 
seguintes compromissos fundamentais: 
 
- satisfação do cliente; 
- uniformização da imagem; 
- organização da informação; 
- passagem de experiência; 
- potenciar recursos humanos. 
 
A partir de 2008 classifica-se como 
Gestor Geral da Qualidade através 
da Marca de Qualidade LNEC, sendo 
qualificada nas categorias Edifícios 
e Património Construído (classe 7), Vias 
de Comunicação, Obras de Urbanização 
e outras Infra-Estruturas (classe 7), 
e Obras Hidráulicas (classe 6). 
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iperplano certificações 

Under the program FINCRESCE 
of IAPMEI, iperplano is awarded 
a certificate of PME Líder since 
2012 and PME Excelência since 
2013, a label that distinguishes 
the best SME’s based in Portugal. 

 
Throughout a plan for quality 
certification, iperplano created and 
certified its Quality Management 
System under the ISO 9001:2000 
standard. In 2003, it expanded into 
the areas of Design Coordination and 
Construction Management, achieving 
in 2010 the ISO 9001:2008 standard. 
A further objective of the company 
is to extend its reach into the areas of 
Safety and Environmental Coordination. 

 
iperplano understands that this 
is the best way to guarantee a 
well-structured and modern company, 
ensuring customer loyalty and quality 
of life for all its employees with 
the following key commitments: 

 
- customer satisfaction; 
- uniformity of image; 
- organisation of information; 
- sharing of experience; 
- maximising human resources. 

 
Since 2008 it received a Total Quality 
Management qualification from 
LNEC (National Laboratory for Civil 
Engineering), with a classification 
of 7 in the “Buildings and Built Assets” 
category, a classification of 7 for 
“Roadways, Urban Development and 
other Infrastructure” and a classification 
of 6 for “Hydraulic Engineering Works”. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

volume de negócios 
volume of business 

 
 
 

gráfico graph 
volume de negócios em milhões € 
volume of business in millions of € 

A evolução do volume de negócios 
da iperplano traduz-se num crescimento 
sustentado desde a sua fundação. 
 
Em particular a partir de 2008, o 
seu processo de internacionalização 
contribuiu decisivamente para um 
desempenho em contraciclo com o 
período recessivo que actualmente 
ensombra a zona euro. 

The rise in iperplano’s volume of 
business is reflected in the sustained 
growth shown since its foundation. 
 
In particular from 2008, its process 
of internationalization has contributed 
decisively to a performance that 
contrasts with the recession that 
currently overshadows the euro zone. 
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iperplano volume de negócios 
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recursos humanos 
human resources 

 
 
 

gráficos graph 
1. colaboradores por actividades 

employees by sector 
 

2. experiência profissional dos técnicos 
professional experience of technicians 

A equipa técnica da iperplano é 
constituída por um quadro permanente 
superior a 30 colaboradores. Seguindo 
uma política de investimento contínuo, 
não apenas em equipamento mas 
também em acções de formação, 
ao longo dos anos a empresa tem 
mantido uma estrutura extremamente 
sólida, de forma a garantir níveis 
de experiência técnica elevados. 
 
Com o crescimento da sua equipa, 
o equilíbrio na média de idades reveste- 
se de particular importância, conduzindo 
a um planeamento antecipado do 
futuro que procura aliar a maturidade 
e criatividade de diferentes gerações. 
 
Ao longo da sua existência, a iperplano 
consegue desta forma preservar 
uma equipa experiente, coesa, 
e acima de tudo, muito profissional. 

iperplano’s technical team is composed 
of a permanent staff of approximately 
30 employees. Following a policy 
of continual investment, not only 
in equipment but also in employee 
training, the company has 
maintained an extremely solid 
structure over the years, ensuring 
a high level of technical expertise. 
 
As the team grows, the necessary age 
balance is of particular importance, and 
requires planning ahead for the future 
in order to bring together the creativity 
and maturity of different generations. 
 
Throughout its existence, iperplano 
has thus been able to preserve an 
experienced, cohesive, and above 
all, very professional team. 
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iperplano recursos humanos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

principais mercados 
principal markets 

A procura de novos mercados 
de trabalho tem sido uma das grandes 
prioridades da iperplano, orientando 
a sua busca para os países lusófonos 
por razões culturais e estratégicas. 
 
A empresa orgulha-se de ter participado 
em diversas obras de relevo, tendo por 
clientes várias empresas com relevância 
na economia nacional e internacional, 
bem como nas economias de países 
como Angola, Moçambique e Cabo 
Verde. 

The quest for new commercial 
markets has been a top priority of 
iperplano, guiding its search toward 
Portuguese-speaking countries 
for cultural and strategic reasons. 
 
The company is proud to have 
participated in a range of notable 
projects, with several clients with 
relevance in the national and 
international economy, as well as 
the economies of countries such as 
Angola, Mozambique and Cape 
Verde. 
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iperplano principais mercados 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

principais clientes 
principal clients 

A iperplano possui uma carteira de 
clientes bastante diversificada, na qual 
se incluem alguns dos mais importantes 
agentes económicos nacionais. 

 
Na última década, a internacionalização 
da empresa permitiu desenvolver a sua 
actividade nos PALOP, com especial 
ênfase em Angola através de uma 
ligação estrutural estabelecida com a 
Soapro. 

 
A iperplano possui clientes tanto no 
sector privado como no sector público. 
Os clientes do sector privados 
abrangem empresas de referência em 
áreas como a financeira, alimentar, 
saúde, educação, imobiliária, 
transportes, comercio, indústria, 
petrolífera, energia, telecomunicações, 
etc. No sector público e além de 
empresas públicas portuguesas, 
abrangem ministérios, governos 
provinciais e empresas estatais em 
Angola. 
 

iperplano has a diversified client 
base, which includes some of the most 
important economic agents in Portugal. 
 
In the last decade, the company’s 
internationalization has made 
it possible to develop its activity 
in the Portuguese-speaking African 
Countries (PALOP), with a special 
emphasis in Angola through a structural 
link established with Soapro. 
 
iperplano has clients both in the private 
sector and in the public sector. Private 
sector clients include companies in areas 
such as financial, food, health, education, 
real estate, transport, trade, industry, oil, 
energy, telecommunications, etc. In the 
public sector and besides Portuguese 
public companies, they include ministries, 
provincial governments and state 
companies in Angola. 
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iperplano principais clientes 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
principais clientes 
principal clients 

apl, administração portuária; barbosa 
& almeida, produção de embalagens 
de vidro; beg ingénierie, engenharia 
e construção civil; bial, soluções 
terapêuticas na área da saúde; cepsa, 
companhia petrolífera; chamartin, 
promoção imobiliária; eiffage 
immobilier, promoção imobiliária; 
enacol, companhia petrolífera; finerge, 
produção de energia eléctrica; galp 
energia, companhia petrolífera; grupo 
auchan, gestão de hipermercados; 
grupo espírito santo, hotelaria 
e saúde; grupo sonae, indústria turismo 
e gestão de superfícies comerciais; 
immochan, promoção e gestão 
de centros comerciais; inea, gestão 
da rede rodoviária angolana; 
innovnano, indústria química; 
kidzania, parque infantil; mdc, 
promoção imobiliária; mephisto, 
indústria de calçado; mstelcom, 
operadora de telecomunicações; 
parque escolar, modernização da 
rede pública de escolas secundárias; 
portugal telecom, operadora 
de telecomunicações; porto 2001, 
gestão do programa da capital europeia 
da cultura; pingo doce, distribuição 
alimentar; refer, gestão da rede 
ferroviária nacional; repsol, companhia 
petrolífera; shell, companhia petrolífera; 
shotic europa, indústria de alumínio; 
sonangol, companhia petrolífera; 
tecmaia, ciência e tecnologia; 
unicer, produção e distribuição 
de bebidas; vivaci, gestão e 
promoção de centros comerciais. 

apl, port management; auchan group, 
hypermarket management; barbosa 
& almeida, production of glass 
containers; beg ingénierie, engineering 
and construction; bial, therapeutic 
solutions in health care; cepsa, 
petroleum company; chamartin, real 
estate; eiffage immobilier, real estate; 
enacol, petroleum company; espírito 
santo group, hospitality and health; 
finerge, energy production; galp 
energia, petroleum company; 
immochan, promotion and 
management of shopping centres; 
inea, angolan road network 
management; innovnano, chemical 
industry; kidzania, children’s play 
centre; mdc, real estate; mephisto, 
footwear industry; mstelcom, 
telecommunications operator; parque 
escolar, modernization of public 
secondary schools; pingo doce, food 
distribution; portugal telecom, 
telecommunications operator; porto 
2001,  european capital of culture 
program management; refer, 
management of portugal’s rail network; 
repsol, petroleum company; shell, 
petroleum company; shotic europa, 
aluminium industry; sonae group, 
industry, tourism and retail managing; 
sonangol, petroleum company; 
tecmaia, science and technology; 
unicer, production and distribution of 
beverages; vivaci, management and 
promotion of shopping centres. 
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iperplano principais clientes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
principais trabalhos 
principal projects 

Com 25 anos de experiência no 
desempenho da sua actividade, 
a iperplano possui no seu currículo 
uma extensa lista de trabalhos 
destinados às mais diferentes 
utilizações. 
 
Prestou serviços em áreas tão 
distintas tais como: comércio, 
complexos e edifícios multiusos, 
turismo, serviços e escritórios, 
habitação, equipamentos, indústria, 
infraestruturas, instalações 
petrolíferas, transportes, etc. 

With twenty five years of 
experience in its business sector, 
iperplano’s curriculum features an 
extensive list of projects intended 
for the most diverse functions. 
 
Provided services in such diverse 
areas as: commerce, complexes and 
multipurpose buildings, tourism, 
services and offices, housing, 
equipment, industry, infrastructures, 
oil installations, transport, etc. 
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iperplano principais trabalhos 



 

 
 

parque nascente 
 
 

centros comerciais 
shopping centres 

 
O Parque Nascente foi o maior centro 
comercial inaugurado em 2003 
em Portugal, sendo constituído 
por um total de 152 lojas repartidas 
por três pisos. Destaque para a área 
de lazer com doze salas de cinema, 
e uma praça de restauração no terceiro 
piso com mais de 40 restaurantes. O 
empreendimento compreende ainda 
um parque de estacionamento com 
um total de 3 400 lugares. 
 
Parque Nascente was the largest 
shopping centre opened in Portugal 
in 2003, and consists of a total of 
152 shops spread over three floors. It 
features a leisure area with twelve 
cinemas and a food court on the third 
floor with more than 40 restaurants. 
The project also includes a car park 
with a total of 3 400 spaces. 

 
cliente client 
Grupo Eiffage 
 
local location 
Gondomar, Portugal 
 
projecto project 
2000-2001 
 
construção construction 
2001-2003 
 
área bruta gross floor area 
195 000 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Francisco Piqueiro 
 
 
 
 
 



 
 

minho center 
 
 

centros comerciais 
shopping centres 

 
O centro comercial Minho Center 
integra 58 lojas distribuídas por três 
pisos, bem como um hipermercado 
Carrefour com uma área de 20 400 m2. 
Este conjunto possui ainda um parque 
de estacionamento com capacidade 
para 1 900 viaturas. 
A fiscalização da construção 
abrangeu ainda infra-estruturas 
exteriores, arruamentos periféricos 
e reconstituição de um fontanário 
histórico. Obra de grande envergadura 
envolvendo o recurso a fundações 
por estacaria, aterros controlados, 
compactação por sobrecarga, estrutura 
B.A. pré-fabricada e cobertura metálica. 
 
The shopping centre Minho Center 
includes 58 shops distributed over 
three floors, as well as a Carrefour 
hypermarket with an area of 20 400 m2. 
This development also features a car 
park with capacity for 1 900 vehicles. 
The construction supervision also 
included exterior infrastructure, 
peripheral roadways and the rebuilding 
of an historic fountain. A large-scale 
work involving the use of pile 
foundations, controlled landfills, pressure 
compaction, prefabricated reinforced 
concrete structure with metal roof. 

 
cliente client 
BEG Ingénierie 
 
local location 
Braga, Portugal 
 
projecto project 
1995-1996 
 
construção construction 
1996-1997 
 
área bruta gross floor area 
34 300 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
coord. lojistas retail coordination 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fórum aveiro 

 
 
centros comerciais 
shopping centres 

Centro comercial com 88 lojas, edifício 
de cinema multiplex com sete salas, 
cobertura com casa de chã, pavilhão, 
passagens metálicas aéreas, jardins 
suspensos e arruamentos, parque 
de estacionamento com 1 200 lugares 
distribuídos por dois pisos subterrâneos. 
Este empreendimento abrange ainda 
7 500 m2 de área residencial (56 
apartamentos), três pontes metálicas 
sobre o Canal do Cojo, túnel pedonal 
sob a Praça Humberto Delgado, 
arruamentos interiores e públicos, 
infra-estruturas exteriores. Obra 
de grande envergadura envolvendo 
o recurso a contenção com cortinas de 
estacas-prancha, gunitagem, pregagem 
e ancoragem de paredes de escavação, 
bem como fundações por estacas 
moldadas e cravadas no terreno. 
 
Shopping centre with 88 shops, 
multiplex cinema building with 
seven screening rooms, a rooftop 
terrace with tea house, pavilion, 
elevated metal walkways, hanging 
gardens and roadways, a car park 
with 1 200 parking spaces distributed 
between two underground levels. 
This development also includes a 
7 500 m2 residential area (56 
apartments), three steel bridges 
spanning the Cojo Canal, 
pedestrian tunnel under the Praça 
Humberto Delgado, interior and public 
roadways, and exterior infrastructures. 
A large-scale project involving the 
use of a retaining wall of sheet piling, 
shotcreting, pinning and anchoring 
of the excavation walls, as well as cast 
pile foundations driven into the ground. 

cliente client 
MDC 
 
local location 
Aveiro, Portugal 
 
construção construction 
1997-1999 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vivaci maia 

 
 
centros comerciais 
shopping centres 

Centro comercial com mais de oitenta 
lojas, quatro salas de cinema, 
supermercado, health club e cerca 
de 980 lugares de estacionamento. 
A empreitada envolveu ainda mais 
de um quilómetro de melhoramentos 
em arruamentos públicos, 
transformação de cruzamento 
em rotunda e infra-estruturas exteriores, 
desvio de linhas aéreas de média 
tensão, e reparação parcial de posto 
de abastecimento de combustíveis. 
 
Shopping centre with over eighty shops, 
four cinemas, supermarket, health club 
and approximately 980 parking spaces. 
The contract also involved over 1 km 
of improvements to public roadways, 
transformation of an intersection 
into a roundabout and exterior 
infrastructures, diverting of overhead 
medium voltage power lines, 
and partial renovation of a petrol station. 

cliente client 
Grupo FDO 
 
local location 
Maia, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
área bruta gross floor area 
60 000 m2

 

 
iperplano 
coord. projecto design coordination 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
coord. lojistas retail coordination 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kidzania 

 
 

lazer 
leisure 

A Kidzania Lisboa é a primeira Kidzania 
construída no continente europeu. 
Trata-se de um parque temático onde 
se pretende que as crianças possam 
“brincar aos adultos”, numa cidade 
à sua escala, desempenhando mais 
de 60 profissões em espaços próprios 
construídos e adaptados para esse 
efeito. Constitui uma loja âncora 
localizada no piso 2 do centro 
comercial Dolce Vita Tejo, com uma 
implantação de 4 600 m² e uma área 
bruta de construção de 6 500 m². 
 
The Kidzania in Lisbon is the first one 
built in Europe. It is a theme park where 
children may "pretend to be grown ups”, 
in a child sized city, performing 
more than 60 professions in 
spaces constructed and adapted 
especially for this purpose. 
This flagship store is located on the 2nd

 

floor of the Dolce Vita Tejo shopping 
mall, covering 4 600 m² with a gross 
construction area of 6 500 m². 

cliente client 
Grupo Chamartin 
 
local location 
Lisboa, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
área bruta gross floor area 
6 500 m² 
 
iperplano 
coord. projecto design coordination 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

hipermercados 
jumbo 

 
 

distribuição 
e logística 
distribution 
and logistics 

Construção das lojas novas 
de Vila Nova de Gaia, Figueira 
da Foz, Gondomar, Almada, Vila 
Real e Coimbra. Remodelação 
da loja de Vila Nova de Gaia. 
Realização de acabamentos 
interiores e instalações especiais 
em hipermercados Jumbo, 
constituídos por áreas de vendas, 
zonas de armazém, câmaras 
frigoríficas e preparações, 
zonas administrativas e sociais, 
zonas técnicas e cais de descargas. 
 
Construction of new stores in Vila 
Nova de Gaia, Figueira da Foz, 
Gondomar, Almada, Vila Real 
and Coimbra. Renovation of the 
store in Vila Nova de Gaia. 
Implementation of interior finishes 
and special facilities in Jumbo 
hypermarkets, consisting of retail 
areas, warehouse zones, refrigerated 
storage and preparation areas, 
administrative and employee areas, 
technical areas and loading docks. 

cliente client 
Grupo Auchan 
 
local location 
Portugal 
 
construção construction 
1996-2006 
 
iperplano 
coord. projecto design coordination 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

supermercados 
pingo doce 

 
 

distribuição 
e logística 
distribution 
and logistics 

 
Construção e remodelação de mais de 
50 lojas em todo o território nacional. 
Acompanhamento da construção 
e das instalações especiais. Gestão 
de fornecedores. 
 
Construction and remodeling of more 
than 50 stores across the country. 
Monitoring of construction and special 
facilities. Management of suppliers. 

 
cliente client 
Grupo Jerónimo Martins 
 
local location 
Portugal 
 
construção construction 
2005-2017 
 
iperplano 
análise de projecto project analysis 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
coord. ambiental environmental coord. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

unidade de catering 
no aeroporto 
de luanda 

 
 

distribuição 
e logística 
distribution 

Unidade de catering organizada 
segundo duas zonas: lado «Ar» 
com a zona de carga e descarga 
dos produtos de catering acabados 
com destino aos aviões; lado «Terra» 
para acesso das entregas de 
matérias-primas para confeção, entrada 
de funcionários e administrativos. 
A nível funcional o edifício principal 
constitui-se por uma zona de produção, 
zona de armazém, zona administrativa, 
zona de balneários e cantina. O edifício 
de apoio possui uma lavandaria e a 

cliente client 
LSG Sky Chefs TAAG Angola, sa 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
projecto project 
2010 
 
construção construction 
2011-2012 
 
área bruta gross floor area 

2 

and logistics portaria no piso inferior e três habitações 
no piso superior. Existe também 
um edifício técnico no limite do lote. 
 
This catering unit is organized 
in two areas: the «Air» side is to load 
and unload products from the 
aeroplanes; the «Earth» side gives 
access to staff entry and to the delivery 
of raw materials for confection. 
The main building has a production area, 
a warehouse area, an administrative 
area, bathhouses, and canteen. The 
building for supporting procedures has 
a concierge and a laundry downstairs, 
as well as three rooms upstairs. 
There is also a building for technical 
procedures at the edge of the lot. 

2 674 m 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

ampliação da placa 
de estacionamento 
do aeródromo 
de cabinda 

 
 

infra-estruturas 
aeroportuárias 

Este projecto envolveu a ampliação da 
placa de estacionamento e alargamento 
do taxiway do aeródromo de Cabinda. 
Preconizou-se um pavimento flexível 
de forma a suportar a carga dos aviões 
de voos domésticos, nomeadamente 
da família B727 e B737. Para o heliporto 
adoptou-se pavimento rígido em betão. 
No que concerne à drenagem pluvial 
foram adoptadas duas soluções 
distintas: uma mais expedita 
com recurso a uma vala a céu 
aberto e outra mais tradicional, 

cliente client 
ENANA/CCR 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
projecto project 
2008 
 
construção construction 
2009 
 
área bruta gross floor area 

2 

airport 
infrastructures 

com recurso a colectores enterrados 
e a caixas de visita com grelhas. 
 
This project involved the enlargement 
of the parking apron and widening 
of the taxiway of Cabinda aerodrome. 
Flexible paving was envisaged 
to withstand the load of aircraft 
for domestic flights, including 
the B727 and B737 family. For the 
heliport rigid paving in concrete was 
used. With regard to stormwater 
drainage, two distinct solutions 
were adopted: one more rudimentary 
using an open drain and the other 
more traditional, using underground 
collectors and manholes with grates. 

25 000 m 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

reabilitação 
das áreas 
de movimento 
do aeródromo 
de benguela 

 
 

infra-estruturas 
aeroportuárias 
airport 
infrastructures 

Empreitada com a duração de cinco 
meses, abrangendo a recuperação 
da pista (1 620m x 30m), caminho de 
circulação, placa de estacionamento, 
tratamento de bermas, tratamento de 
prolongamentos e zonas de passagem. 
O processo envolveu o saneamento de 
zonas deterioradas, execução de nova 
camada de base, tratamento de fissuras 
e recelagem e camada de desgaste. 
 
Contract for a period of five months, 
including the recovery of the runway 
(1 620m x 30m), taxiway, apron, 
treatment of hard shoulders, treatment 
of extensions and transit areas. The 
process involved the cleaning up of 
damaged areas, the laying of a new 
base layer, treatment of cracks and 
the resealing of the wearing layer. 

cliente client 
ENANA, ep 
 
local location 
Benguela, Angola 
 
construção construction 
2008 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

aeroporto 
de saurimo 

 
 

infra-estruturas 
aeroportuárias 
airport 
infrastructures 

cliente client 
Ministério das Obras Públicas / Ministério do Urbanismo e Construção 
 
local location 
Lunda Sul, Angola 
 
iperplano/soapro 
2008. reabilitação do aeródromo rehabilitation of the airfield 
2012. nova placa de estacionamento e manobra new maneuvering/parking area 
2012. novo caminho de circulação new taxiway 



 
 

aeroporto 
de ondjiva 

 
 

infra-estruturas 
aeroportuárias 
airport 
infrastructures 

cliente client 
Ministério das Obras Públicas / Ministério do Urbanismo e Construção 
 
local location 
Cunene, Angola 
 
iperplano/soapro 
2003. reabilitação e ampliação do aeródromo rehabilitation and expansion of the airfield 
2006. remodelação e ampliação da aerogare refurb. and expansion of the terminal 
2012. alargamento da placa de estacionamento enlargement of the parking area 
2012. reformulação das bermas da pista reformulation of the lane’s vergue 
2012. construção da torre de controlo construction of the control tower 



 
 

parque eólico 
de baião 

 
 

infra-estruturas 
energéticas 
energy 
infrastructures 

Fiscalização da instalação de três torres 
de energia eólica de 80 metros de 
altura, com conversores Suzlon S88 de 
2.1 MW, contemplando: construção das 
fundações, infra-estruturas 
e plataformas; montagem das torres 
e respectivos conversores; construção 
de três postos de transformação 
e um posto de corte; montagem 
de uma linha de média tensão entre 
o parque eólico e a subestação local 
(2.5 km); preparação e execução 
de obras nas vias de comunicação 
para viabilização do transporte das 
peças de grandes dimensões das 
torres e das pás dos geradores, de 
Amarante até ao parque eólico. 
 
Supervision of the installation of three 
80m wind turbines with Suzlon S88 
generators of 2.1 MW, consisting 
of: construction of the foundations, 
infrastructure and platforms; installation 
of turbines and their generators; 
construction of three transformer 
stations and a switching station; 
assembly of a medium voltage line 
between the wind farm and local 
substation (approx. 2.5 km); preparation 
and execution of projects for access 
roads to enable the transport of large 
parts of the turbines and the generator 
blades from Amarante to the wind farm. 

cliente client 
Spee 3, sa 
 
local location 
Mesão Frio, Portugal 
 
construção construction 
2009 
 
iperplano 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

parque eólico de 
vila franca de xira 

 
 

infra-estruturas 
energéticas 
energy 
infrastructures 

Fiscalização da instalação de seis torres 
de energia eólica de 80 m de altura, 
com conversores Suzlon S88 WTG 
de 2.1 MW, contemplando: construção 
das fundações, infra-estruturas 
e plataformas; montagem das torres 
e respectivos conversores; construção 
de seis postos de transformação e um 
posto de corte; montagem de uma linha 
de média tensão entre o parque eólico 
e a sub-estação local (aprox. 2 km); 
preparação e execução de obras nas 
vias de comunicação para viabilização 
do transporte das peças de grandes 
dimensões das torres e das pás dos 
geradores, entre a A8 e o parque eólico. 
 
Supervision of the installation of six 80m 
wind turbines with Suzlon S88 WTG 
generators of 2.1 MW, consisting 
of: construction of the foundations, 
infrastructure and platforms; installation 
of turbines and their generators; 
construction of six transformer stations 
and a switching station; assembly 
of a medium voltage line between 
the wind farm and local sub-station 
(approx. 2 km); preparation and 
execution of projects for access 
roads to enable the transport of large 
parts of the turbines and the generator 
blades from the A8 to the wind farm. 

cliente client 
Spee 2, sa 
 
local location 
Vila Franca de Xira, Portugal 
 
construção construction 
2009 
 
iperplano 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
linha de guimarães 
e redes viárias no 
troço s.tirso-lordelo 

 
 

infra-estruturas 
ferroviárias 
railway 
infrastructures 

Remodelação da linha férrea em 
12.6 km contemplando: melhoramento 
da velocidade de circulação; alteração 
de via estreita para via larga; anulação 
das passagens de nível por execução 
de arruamentos; passagens inferiores, 
viadutos e duas pontes rodoviárias; 
dois viadutos ferroviários; 
ponte ferroviária; remodelação da 
rede de drenagem; execução de 
três novas estações e um 
apeadeiro; instalação de sistema 
de electrónico de controlo da circulação 
e electrificação da via (catenária). 
 
Remodelling of 12.6 km of the railway 
line, including: line speed improvements, 
modification of narrow track to wide 
track; elimination of level crossings 
through the construction of roadways, 
underpasses, overpasses and two 
road bridges; two railway viaducts; 
a railway bridge; remodelling of the 
drainage system; implementation of 
three new stations and a way station; 
installation of electronic traffic 
control system, and electrification 
of the route (overhead contact line). 

cliente client 
REFER, epe 
 
local location 
Guimarães, Portugal 
 
construção construction 
2002-2003 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Arte Fotográfica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reabilitação do cais 
entre sta. apolónia 
e jardim do tabaco 

 
 

infra-estruturas 
portuárias 
ports 
infrastructures 

Construção de uma plataforma 
cais com cerca de 200x45 m para 
atracagem de navios de cruzeiro. 
 
Construction of a dock platform 
of approximately 200x45 m 
for the berthing of cruise ships. 

cliente client 
Administração do Porto de Lisboa, sa 
 
local location 
Lisboa, Portugal 
 
construção construction 
2009-2011 
 
iperplano/tpf planege 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Carlos Noronha 



 
 

porto de luanda 
 
 

infra-estruturas 
portuárias 
ports 
infrastructures 

 
cliente client 
Multiterminais, lda 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
iperplano/soapro 
2007. terminais de carga geral general cargo terminals 
2007. reabilitação dos armazéns 1 e 12 rehabilitation of the warehouses 1 and 12 
2008. reab. do terminal de carga (lotes 1 e 3) rehab. of the cargo terminal (lots 1 and 3) 
2009. silos de cereais bulk storage silos 
2010. rede água doméstica do terminal de carga drink. water network of cargo terminal 



 
 

variante regional 
exterior a ondjiva 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

O projecto da VREO (Variante Regional 
Exterior à Cidade de Ondjiva) surgiu 
devido à beneficiação e alargamento 
da estrada Ondjiva-Santa Clara, inserido 
no quadro do programa de reconstrução 
nacional levado a cabo pelo governo 
angolano. A referida beneficiação 
e alargamento irá conduzir a um 
incremento de tráfego considerável, 
tornando importante a existência de uma 
variante que desvie veículos pesados 
do centro da cidade de Ondjiva. 
 
The project VREO (the Ondjiva Exterior 
Regional Ring Road) arose from the 
upgrading and widening of the Ondjiva- 
Santa Clara highway, built in the context 
of the national reconstruction program 
undertaken by the angolan government. 
These plans will lead to a considerable 
increase in traffic, making it important 
to create a means of diverting heavy 
vehicles away from the city centre 
of Ondjiva. 

cliente client 
INEA 
 
local location 
Cunene, Angola 
 
projecto project 
2008 
 
construção construction 
2011-2014 
 
extensão total total length 
20 km 
 
velocidade de projecto design speed 
90 km/h 
 
tipo de plataforma cross section 
1x2 – 12 m 
 
volume terraplenagens earthworks 
4 600 m3 escavação excavation 
547 200 m3 aterro fill 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada 
ondjiva-santa clara 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

O projecto para a beneficiação 
e alargamento da estrada que 
liga Ondjiva a Santa Clara é parte 
integrante do quadro do programa 
de reconstrução nacional levado 
a cabo pelo governo angolano. 
Este projecto foi um desafio 
significativo apresentando 
condicionalismos fortíssimos, 
nomeadamente na vertente 
de dimensionamento hidráulico 
devido ao elevado nível freático. 
As obras de reabilitação contemplam 
acções de acomodação do tráfego, 
terraplenagem, drenagem superficial 
e profunda, camada de desgaste 
em betão betuminoso e sinalização 
horizontal e vertical. 
 
The project for improving and widening 
the road that connects Ondjiva to 
Santa Clara is part of the national 
reconstruction program undertaken 
by the Angolan government. 
This project has been a significant 
challenge due to severe conditions, 
namely the sizing of highway drainage 
due to the high water table. 
The rehabilitation measures include 
accommodation of traffic, grading, 
surface and deep drainage, 
surface course of concrete asphalt, 
horizontal and vertical signaling. 

cliente client 
INEA 
 
local location 
Cunene, Angola 
 
projecto project 
2008 
 
construção construction 
2011-2014 
 
extensão total total length 
40 km 
 
velocidade de projecto design speed 
90 km/h 
 
tipo de plataforma cross section 
1x2 – 12 m 
 
volume terraplenagens earthworks 
32 400 m3 escavação excavation 
65 000 m3 aterro fill 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada 
balombo-ganda 
e ramal de babaera 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

Estrada do tipo classe II que liga 
o município do Balombo ao município 
da Ganda, derivando no km 72 
(junto a Londjava) para Babaera. 
Esta obra representa um volume 
de movimentação de terras na ordem 
de 1 200 000 m3, cerca de 1 800 m 
lineares de passagens hidráulicas, 
7 000 m3 de betão armado para pontes 
e 1 100 000 m2 de betuminoso. 
 
This is class II road that connects the 
city of Balombo to the municipality 
of Ganda, with a fork for Babaera 
at km 72 (close to Londjava). 
The construction involved a volume 
of earthmoving in the order of 
1 200 000 m3, about 1 800 linear 
meters of water crossing structures, 
7 000 m3 of concrete for bridges 
and 1 100 000 m2 of tarmac. 

cliente client 
GRN / INEA 
 
local location 
Benguela, Angola 
 
construção construction 
2008-2014 
 
extensão total total length 
120 km 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada cabinda- 
cacongo (fase 2) 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

 
A reabilitação da estrada entre Cabinda 
e Cacongo enquadra-se no Programa 
Especial de Reabilitação de Estradas 
lançado pelo governo angolano. 
A segunda fase deste projecto 
desenvolve-se de Malongo a Landana 
numa extensão total de 25 km e inclui: 
reabilitação do pavimento e do sistema 
de drenagem, reparação e alargamento 
das estruturas existentes, 
implementação de sinalização 
rodoviária e passagens pedonais. 
 
The rehabilitation of the road 
between Cabinda and Cacongo 
falls within the Special Programme 
for Rehabilitation of Roads issued 
by the Angolan government. 
The second phase of this project 
develops from Malongo to Landana 
in a total length of 25 km and includes: 
rehabilitation of pavement and drainage 
system, repair and enlargement 
of existing structures, implementation 
of signage and cross walks. 

 
cliente client 
INEA 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
projecto project 
2009 
 
construção construction 
2009-2011 
 
extensão total total length 
25 km 
 
iperplano/soapro 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada cabinda- 
cacongo (fase 1) 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

 
A reabilitação da estrada entre Cabinda 
e Cacongo enquadra-se no Programa 
Especial de Reabilitação de Estradas 
lançado pelo governo angolano. 
A primeira fase deste projecto 
desenvolve-se de Cabinda a Malongo 
numa extensão total de 14 km e inclui: 
reabilitação do pavimento e do sistema 
de drenagem, reparação e alargamento 
das estruturas existentes, 
implementação de sinalização 
rodoviária e passagens pedonais. 
 
The rehabilitation of the road 
between Cabinda and Cacongo 
falls within the Special Programme 
for Rehabilitation of Roads issued 
by the Angolan government. 
The first phase of this project 
develops from Cabinda to Malongo 
in a total length of 14 km and includes: 
rehabilitation of pavement and drainage 
system, repair and enlargement 
of existing structures, implementation 
of signage and cross walks. 

 
cliente client 
INEA 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
projecto project 
2006 
 
construção construction 
2006-2008 
 
extensão total total length 
14 km 
 
iperplano/soapro 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

rotundas e retornos 
da estrada 
cabinda-cacongo 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 

Este projecto visou complementar 
com intersecções o projecto inicial 
da estrada Cabinda-Cacongo. 
Foram apresentadas várias 
soluções de nós com geometrias 
e funcionamentos distintos, 
procurando sempre a garantia 
de qualidade de funcionamento 
e máxima segurança. O projecto 
envolveu a execução de cinco 
dispositivos de retorno espalhados 
ao longo dos 14 km que unem 
Cabinda a Malongo. 

cliente client 
INEA 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
projecto project 
2009 
 
construção construction 
2010-2011 
 
área total total area 

2 

infrastructures O processo apresentou condicionantes 
significativas, nomeadamente a nível 
das áreas disponíveis para implantação, 
relevo acidentado, contenção 
orçamental e reduzido prazo. 
 
This project was for additional 
intersections for the initial 
Cacongo-Cabinda highway project. 
Several different solutions were 
submitted, each with a distinct 
configuration and functioning, always 
striving to guarantee the system’s 
quality and maximum safety. Central 
to the project was the implementation 
of five interchanges spread across the 
14 km road 
linking Cabinda to Malongo. 
The process gave rise to significant 
constraints, specifically lack of available 
construction areas, rugged terrain, 
budget constraints and tight deadline. 

52 960 m 
 
velocidade de projecto design speed 
60 km/h 
 
tipo de plataforma cross section 
2x2 – 18 m 
 
volume terraplenagens earthworks 
38 601 m3 escavação excavation 
23 500 m3 aterro fill 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada 
cabinda-yema 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

 
Ligando a cidade de Cabinda a Yema, 
esta estrada com 22 km de extensão, 
17 dos quais em ambiente extra-urbano 
e 5 em ambiente urbano, foi executada 
em 18 meses. Representou um volume 
de movimentação de terras na ordem 
dos 210 000 m3 e utilizou quase 
30 000 toneladas de betuminoso. 
Empreitada de grande envergadura, 
apresentou soluções técnicas de relevo 
tal como a utilização de solo-cimento 
para a estabilização da plataforma numa 
área total de 126 000 m2. A empreitada 
incluiu ainda a construção de cerca de 
7730 ml de colectores de águas pluviais. 
 
Connecting the cities of Cabinda and 
Yema, this 22 km long road (17 km in 
extra-urban areas and 5 km in urban 
areas) was constructed in 18 months. 
Around 210 000 m3 of earth was 
excavated and nearly 30 000 tons 
of asphalt was used. This large-scale 
enterprise required technical solutions 
for levelling such as the use of soil 
cement to stabilize the pavement 
foundation in a total area of 126 000 m2. 
The contract also included the 
construction of approximately 
7730 ml of storm water drainage. 

 
cliente client 
INEA 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
projecto project 
2007 
 
construção construction 
2008-2010 
 
extensão total total length 
22 km 
 
velocidade de projecto design speed 
90 km/h 
 
volume terraplenagens earthworks 
210 000 m3

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada 
cabassango-zenza 
do lucula 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

 
A EN201 Cabassango-Zenza do Lucula 
faz a ligação entre a cidade de Cabinda 
e um dos pontos fronteiriços com 
a República Democrática do Congo. 
Com 66 km de extensão, a estrada 
foi reabilitada no âmbito do programa 
de reabilitação de estradas nacionais 
de Angola. Os 11m de perfil transversal 
compõem 8 m de duas faixas 
de rodagem, acrescidos de 1.50 m 
de berma para cada lado. Nos pontos 
solicitados, contem ainda passagens 
hidráulicas e valetas laterais de 
drenagens devidamente dimensionadas. 
 
The EN201 Cabassango-Zenza 
do Lucula road connects the city 
of Cabinda and one of the border 
crossings with the Democratic 
Republic of Congo. 
With a length of 66 km, the road was 
rehabilitated under the program of 
rehabilitation of the national roads 
of Angola. The 11 m of cross-section 
is made up of 8 m with two lanes, 
plus 1.50 m of hard shoulder on each 
side. At requested points, it includes 
water crossings and appropriately 
sized lateral drainage gutters. 

 
cliente client 
INEA 
 
local location 
Cabinda, Angola 
 
construção construction 
2007-2009 
 
extensão total total length 
66 km 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada 
caxito-balacende 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

Reabilitação total da Estrada Caxito- 
Balacende, envolvendo trabalhos 
de terraplenagem, pavimentação, 
drenagem e sinalização. A estrutura 
do pavimento é constituída por uma 
camada de sub-base com 0,15 m 
de espessura em solos seleccionados, 
uma camada de base com espessura 
e material idênticos à camada de 
sub-base, e uma camada de desgaste 
com 0,04 m de espessura em betão 
betuminoso. Construíram-se 18 624ml 
de valetas, 14 246 ml de lancil/valeta 
e 2 383 ml de descidas de água. Ao 
longo do troço existem 71 passagens 
hidráulicas, tendo sido oito delas 
completamente reabilitadas. Foram 
produzidos 381,6 ml de betão ciclópico 
para a execução de muros ala/testa e 
laje de fundo das passagens hidráulicas. 
 
Total rehabilitation of the Caxito- 
Balacende road, involving grading, 
paving, drainage and signage work. 
The pavement structure is comprised 
of a sub-base layer of selected soils 
0.15 m thick, a base layer of the same 
thickness and materials as the sub base, 
and a wearing course in asphalt 0.04 m 
thick. 18 624 ml of gutters, 14 246 ml 
of curb/gutter and 2 383 ml of surface 
water runoffs were built. Along the 
length of the section there are 71 water 
crossings, 8 of which were completely 
rehabilitated. 381.6 ml of cyclopean 
concrete were produced for the 
construction of side/ header walls 
and base slabs for water crossings. 

cliente client 
INEA 
 
local location 
Bengo, Angola 
 
construção construction 
2008 
 
extensão total total length 
51.6 km 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

estrada balacende- 
muxaluando 
e acesso à 
canacassala 

 
 

infra-estruturas 
rodoviárias 
roadway 
infrastructures 

Reabilitação total da Estrada Balacende- 
Muxualuando e acesso à Canacassala, 
envolvendo trabalhos de terraplenagem, 
pavimentação, drenagem e sinalização. 
A estrutura do pavimento é constituída 
por camada de sub-base com 0,15 m 
de espessura em solos seleccionados, 
camada de base com 0,15 m 
de espessura em tout-vennant, 
e camada de desgaste com 0,04 m 
de espessura em betão betuminoso. 
Construíram-se 30 236 ml de valetas, 
24 644 ml de lancil/valeta e 533 ml 
de descidas de água. Ao longo do troço 
existem 74 passagens hidráulicas, 
tendo sido 20 delas completamente 
reabilitadas. Foram produzidos 
281,71 m3 de betão ciclópico para 
a execução de muros ala/testa e laje 
de fundo das passagens hidráulicas. 
 
Total rehabilitation of the Balacende- 
Muxualuando road and access 
to Canacassala, involving grading, 
paving, drainage and signage work. 
The pavement structure is comprised 
of a sub-base layer of selected 
soils 0.15 m thick, a base layer 
of tout-vennant, 0.15 m thick, 
and a wearing course in asphalt 
0.04 m thick. 30 236 ml of gutters, 
24 644 ml of curb/gutter and 533 ml 
of surface water runoffs were built. 
Along the length of the section there 
are 74 water crossings, 20 of which 
were completely rehabilitated. 281,71 m3

 

of cyclopean concrete were produced for 
the construction of wing / header walls 
and base slabs for water crossings. 

cliente client 
INEA 
 
local location 
Bengo, Angola 
 
construção construction 
2008 
 
extensão total total length 
39.7 km 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

cepsa 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

 
Elaboração de estudos e projectos 
para a ampliação da rede 
de distribuição em Portugal. 
Desde 1989 foram concretizadas 
cerca de 70 posições, sobretudo 
pela zona norte do país, sendo 
realizada a fiscalização da construção 
em vários dos postos projectados. 
 
In a partnership begun in 1989, studies 
and projects were developed to expand 
the distribution network throughout 
the portuguese territory. Since then, 
more than 70 projects for petrol 
stations have been completed, 
mostly in the northern half of the 
country, including the supervision of 
construction for several of the stations. 

 
cliente client 
Cepsa Portuguesa Petróleos, sa 
 
projecto project 
1989-2011 
 
construção construction 
1989-2011 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

galp 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

 
Elaboração de estudos e projectos para 
a remodelação e ampliação da rede de 
distribuição. Materializadas mais de 70 
posições entre 1990 e 2009 na metade 
norte do país, sendo realizada 
a fiscalização da construção 
em vários dos postos projectados. 
 
In a partnership begun in 1990, 
studies and projects were developed 
for the renovation and expansion 
of the distribution network. More 
than 70 positions were materialized 
in the northern half of the country, 
including the supervision of construction 
for several of the stations. 

 
cliente client 
Galp Energia, sa 
 
local location 
Portugal 
 
projecto project 
1990-2009 
 
construção construction 
1990-2009 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

shell 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

 
Numa parceria iniciada em 1986, 
estudos e projectos foram desenvolvidos 
para a ampliação da rede de distribuição 
em Portugal. Desenvolvimento de mais 
de 150 postos de abastecimento 
distribuídos por grande parte 
do território, sendo realizada 
a fiscalização da construção 
em vários dos postos projectados. 
 
In a partnership begun in 1986, 
studies and projects were developed 
to expand the distribution network 
in Portugal. Since the start more 
than 150 petrol stations were 
completed, including the supervision 
of construction for several of them. 

 
cliente client 
Shell Portuguesa, sarl 
 
local location 
Portugal 
 
projecto project 
1986-2003 
 
construção construction 
1986-2003 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

sonangol 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

Elaboração de estudos e projectos, 
em parceria iniciada em 2000, para 
a remodelação e ampliação da rede 
de distribuição por todo o território 
angolano. A implementação do projecto 
começou pelas principais cidades do 
país, por norma capitais de províncias. 
Desenvolvimento, desde então, de mais 
de 150 estudos e projectos para postos 
de abastecimento de combustíveis, 
abrangendo praticamente todas 
as províncias do território, sendo 
realizada a fiscalização da construção 
em vários dos postos projectados. 
 
In a partnership begun in 2000, studies 
and projects were developed to remodel 
and expand the distribution network 
throughout the Angolan territory. 
Project implementation began 
with the country’s main cities, 
usually the provincial capitals. 
Since the start more than 150 studies 
and projects for petrol stations 
have been completed, covering 
almost every province in the territory, 
including the supervision of construction 
for several of the stations. 

cliente client 
Sonangol Distribuidora, lda 
 
local location 
Angola 
 
projecto project 
2000-… 
 
construção construction 
2000-… 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

sonangalp 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

 
Desenvolvimento de cinco postos 
de abastecimento em diferentes 
localidades do território angolano. 
 
Development of five gas stations 
in different locations of the angolan 
territory. 

 
cliente client 
Sonangalp, lda 
 
local location 
Angola 
 
projecto project 
2008-2011 
 
construção construction 
2008-2011 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
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pumangol 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

Desenvolvimento de quatro postos 
de abastecimento em diferentes 
localidades do território angolano. 
 
Development of four petrol stations 
in different locations of the angolan 
territory. 

cliente client 
Pumangol, lda 
 
local location 
Angola 
 
projecto project 
2008-2009 
 
construção construction 
2008-2009 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

enacol 
 
 

inst. petrolíferas 
fuel installations 

Elaboração de estudos e projectos 
para a remodelação e ampliação 
da rede de distribuição pelas 
diversas ilhas do território de 
Cabo Verde, entre 1997 e 1999. 
A implementação do projecto 
começou pelas capitais de 
província das principais ilhas. 
Desenvolvimento, durante 
este período, de 21 estudos e 
projectos para postos de 
abastecimento de combustíveis, 
sendo realizada e fiscalizada 
a construção de 11 posições. 
 
Between 1997 and 1999, studies 
and projects were developed for 
the renovation and expansion of 
the distribution network throughout 
the various islands of the Cape 
Verde territory. The implementation 
of the project began in the provincial 
capitals of the main islands. 
During this period, 21 studies and 
projects for petrol stations were 
developed, of which 11 were built 
and their construction supervised. 

cliente client 
Enacol, sa 
 
local location 
Cabo Verde 
 
projecto project 
1997-1999 
 
construção construction 
2002-2006 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

barbosa & almeida 
forno av5 

 
 

unidades 
industriais 
industrial units 

 
Ampliação da unidade fabril de Avintes 
com a construção do novo forno 
designado por AV5. Este forno insere-se 
num grande armazém industrial 
composto por duas naves principais, 
uma com cerca de 3 000 m², de 
maior altura para albergar o forno 
propriamente dito, e outra com cerca 
de 8 000 m², destinada ao fabrico 
e embalamento das garrafas. 
Como principais características salienta- 
se a dimensão das fundações para fazer 
face às cargas quer do forno quer 
da chaminé, uma laje com 700 m² 
calculada para uma carga de 15 KN/m², 
e um vão único de 60 metros nas naves. 
 
Enlargement of the Avintes plant with 
the construction of the new AV5 kiln. 
This kiln is part of a large industrial 
warehouse composed of two main 
bays, one of approximately 3 000 m², 
with a greater height to accommodate 
the kiln itself, and another of 
approximately 8 000 m², for the 
manufacture and packaging of bottles. 
The main features of note are the size 
of the foundations to cope with the 
loads of both the kiln and the chimney, 
a 700m² slab calculated for a load 
of 15 kN/m², and the single span 
of 60 meters in each of the bays. 

 
cliente client 
Barbosa & Almeida, sa 
 
local location 
Avintes, Portugal 
 
projecto project 
1999-2000 
 
construção construction 
1999-2000 
 
área bruta gross floor area 
10 800 m² 
 
iperplano 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bial 

 
 

unidades 
industriais 
industrial units 

Complexo industrial constituído 
pelas seguintes estruturas: edifício 
sede com quatro pisos; edifício 
de escritórios e social de apoio 
à produção; edifício de investigação 
e desenvolvimento; dois grandes 
pavilhões de produção 
de medicamentos, sendo um 
deles destinado exclusivamente 
a antibióticos; um grande armazém de 
produto acabado; edifício técnico; 
depósitos, ETA e ETAR; arruamentos 
e áreas de estacionamento. 
 
Industrial complex consisting 
of the following structures: office 
headquarters with four floors; office 
and staff building for production 
support; research and development 
building; two large pavilions for drug 
production, with one intended for 
antibiotics only; a large warehouse for 
finished products; technical building; 
storage tanks, WTP and WWTP; 
roadways and parking areas. 

cliente client 
Portela & C.ª, sa 
 
local location 
Santo Tirso, Portugal 
 
projecto project 
1995-1997 
 
construção construction 
1996-1998 
 
área bruta gross floor area 
4 500 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

ampliação 
da fábrica de 
calçado mephisto 

 
 

unidades 
industriais 
industrial units 

Remodelação e ampliação da unidade 
fabril de calçado, incluindo zona 
de produção, escritórios, refeitório, 
edifícios técnicos de apoio e arranjos 
exteriores (zonas de circulação, parque 
de estacionamento e zonas jardinadas). 
 
Remodelling and expansion of the 
plant for the manufacture of 
footwear, including the production 
area, offices, cafeteria, technical 
support building and landscaping 
(traffic areas, car park and gardens). 

cliente client 
Mephisto Portuguesa, lda 
 
local location 
Viana do Castelo, Portugal 
 
projecto project 
1998 
 
construção construction 
1999-2001 
 
área bruta gross floor area 
16 000 m² 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innovnano 

 
 

unidades 
industriais 
industrial units 

Situada no iParque em Coimbra, 
esta é a primeira unidade de 
fabrico de nanomateriais do país 
criada pela empresa Innovnano. 
As novas instalações abrangem um 
edifício sede de um piso com área em 
planta de 700 m2, e seis módulos de 
produção iguais com área de 400 m2. 
O edifício sede destina-se a escritórios, 
laboratórios e a uma zona de armazém. 
Os módulos de produção destinam-se 
à produção de nanomateriais através 
de um processo que implica a realização 
de explosões contidas numa câmara. 
 
Located at the iParque in Coimbra, 
this is the first plant of nanomaterials 
created in Portugal by the company 
Innovnano. The new facilities 
comprise an office building with 
a area of 700 m2, and six production 
modules with equal area of 400 m2. 
The head office building is intended for 
offices, laboratories and a storage zone. 
The production modules are intended 
for the production of nanomaterials 
in a process that involves carrying 
out bursts contained in a chamber. 

cliente client 
Innovnano, sa 
 
local location 
Coimbra, Portugal 
 
projecto project 
2010 
 
construção construction 
2011-2012 
 
área bruta gross floor area 
18 950 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unidade de 
embalagem nestlé 

 
 

unidades 
industriais 
industrial units 

A fábrica Tofa – Produtos Alimentares 
e de Confeitaria, Lda é a primeira fábrica 
da Nestlé a ser construída em Angola. 
Inclui um armazém, área de produção, 
oficina, áreas comuns e técnicas, 
sendo destinada ao processamento 
para produtos alimentares. 
Esta fábrica é o primeiro passo para 
a construção e início de operações 
numa unidade fabril completa, onde 
a Nestlé levará a cabo o processo total 
de fabricação, estando apta a recorrer 
a fontes locais de matéria prima. 
 
The factory Tofa – Produtos Alimentares 
e de Confeitaria, Lda is the first 
one that Nestlé builds in Angola. 
It includes a warehouse, production 
area, workshop, common areas, 
and is intended for food processing. 
This factory is the first step in the 
construction and start-up of a complete 
industrial unit, where Nestlé 
will undertake the total process 
of manufacture, being able to rely 
on local sources of raw materials. 

cliente client 
Nestlé Angola, lda 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
projecto project 
2010 
 
construção construction 
2011-2013 
 
área bruta gross floor area 
3 350 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sede do 
grupo iperforma 

 
 
edifícios 
de escritórios 
office buildings 

Remodelação de armazéns já 
existentes, tendo em vista a sua 
adaptação a um edifício de escritórios. 
Não alterar o desenho das fachadas 
exteriores, mas criar pontos de atenção 
que nos levem ao interior do edifício, 
foi a principal intenção da intervenção. 
Grandes rasgos verticais nas fachadas 
dos armazéns pretendem orientar o 
nosso olhar para o interior do edifício. 
Aí pelo contrário as alterações foram 
profundas, sendo o interior demolido 
na sua maior parte para dar lugar 
a novos pisos. O programa foi então 
estudado interligando entre si os 
espaços com as diferentes funções, 
desde grandes áreas de trabalho, 
gabinetes, salas de reuniões 
e também zona de aparcamento. 
 
This is a refurbishing of an existing 
warehouse into an office building. 
The intervention’s primal intention was 
not to change the facade layout but to 
target one’s attention towards the interior 
by creating big vertical openings on 
the facade that will conduct your vision. 
Inside the changes were many since 
most of the floors were demolished. 
The program was studied in order 
to connect the spaces with different 
functions such as big working areas, 
offices, meeting rooms and a car park. 

cliente client 
Grupo Iperforma, sa 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
projecto project 
2003-2007 
 
construção construction 
2007-2009 
 
área bruta gross floor area 
2 900 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
A Caixa Negra 



 
 

reabilitação da sede 
da portugal telecom 

 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

Reabilitação exterior dos edifícios 
Tenente Valadim I e II. A empreitada 
envolveu: reabilitação de todas 
as fachadas, tectos exteriores 
e clarabóias; desmonte, tratamento 
e montagem de 9 700 m de alhetas 
quebra-sol em perfis de alumínio; 
300 m2 de painéis de alumínio; 
1 050 m2 de tectos falsos; grandes 
extensões de painéis e caixilhos 
de alumínio em vãos envidraçados; 
8 250 m2 de betão aparente. 
 
Exterior renovation of buildings I and II 
at Tenente Valadim. The contract 
included: renovation of all facades, 
exterior roofing and skylights; 
disassembly, treatment and assembly 
of 9 700 m of aluminium sunshade fins; 
300 m2 of aluminium panels; 1 050 m2

 

of suspended ceilings; large expanses 
of aluminium panels and window frames; 
8 250 m2 of fair-faced concrete. 

cliente client 
Portugal Telecom, sa 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
construção construction 
2001-2003 
 
iperplano 
coord. projecto design coordination 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edif. administrativo 
no complexo tcc1 
da mstelcom/fase 2 

 
 
edifícios 
de escritórios 
office buildings 

A proposta visa a construção de dois 
edifícios de escritórios construídos 
por fases distintas. Este projecto 
refere-se a um edifício correspondente 
à segunda fase do conjunto. 
A imagem deste novo edifício traduz o 
grau de importância no conjunto. Esta 
volumetria relaciona-se com o edifício 
construído na primeira fase em muitos 
aspectos da sua materialidade. A 
diferença é marcada por rasgos 
de movimento verticais que 
fornecem ao edifício uma 
identidade própria e contemporânea. 
 
The proposal envisions the construction 
of two office buildings to be built 
in separate phases. This project 
refers to the building corresponding 
to the second phase. 
The design of this new building reflects 
its degree of importance within the pair. 
This volume relates to the building 
constructed in phase one in many 
of its material aspects. The difference 
is accentuated by the vertical movement 
of the cuts, which provide the building 
with a unique and contemporary identity. 

cliente client 
MSTelcom, sa 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
projecto project 
2009-2010 
 
construção construction 
2011-2013 
 
área bruta gross floor area 
2 172 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
A Caixa Negra 



 
 

edif. administrativo 
no complexo tcc1 
da mstelcom/fase 1 

 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

Transparência, fluidez 
e contemporaneidade descrevem 
o conceito para o novo edifício 
de escritórios da MSTelcom. 
A ideia base para a arquitectura 
do edifício surge no desfasamento 
de dois volumes com características 
diferentes, em que ambos pousam 
sobre uma plataforma. Os espaços 
de trabalho distribuem-se por três 
pisos criando uma relação próxima 
com a envolvente através de grandes 
envidraçados. Para diminuir o impacto 
solar no interior, a fachada apresenta 
uma malha horizontal de lâminas 
de alumínio, criando um ambiente 
de trabalho harmonioso. 
 
Transparency, fluidity and contemporary 
design describe the concept for the new 
MSTelcom office building. 
The basic idea for the building design 
arises from the juxtaposition of two 
characteristically different volumes, 
sitting on the same platform. The 
workspaces are divided into three 
floors and a close integration with 
the surroundings is achieved by use of 
large glazed window panels. To lessen 
the solar impact on the interior, the 
façade has a horizontal 
grid of aluminium slats, creating 
a harmonious working environment. 

cliente client 
MSTelcom, sa 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
projecto project 
2006 
 
construção construction 
2010 
 
área bruta gross floor area 
790 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

reabilitação da 
sede da sonangol 
distribuidora 

 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

 
Reabilitação da sede da Sonangol 
Distribuidora, situada na Mutamba, 
adaptando o edifício construído na 
década de 1960 às necessidades 
actuais. O edifício é constituído 
por cave, embasamento comercial, 
entre-piso, e seis pisos. Acresce ainda 
um espaço novo, localizado no tardoz 
(logradouro), posteriormente adquirido. 
 
Rehabilitation of the headquarters 
of Sonangol Distribuidora located 
in Mutamba, adapting the building, 
constructed in the 1960s, to current 
needs. The building consists of 
a basement, commercial centre, 
mezzanine-level and six upper floors. 
A new space was also added, 
located in the rear (garden), 
which was subsequently acquired. 

 
cliente client 
Sonangol Distribuidora, lda 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
construção construction 
2010-2013 
 
área bruta gross floor area 
9 866 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

sede da sonamet 
 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

Conjunto de edifícios estruturado 
em três unidades, sendo o edifício 
principal destinado a escritórios. 
A construção principal é estruturada 
por núcleo central de cinco andares, 
que constitui simultaneamente foyer 
e zona de distribuição das funções. 
Uma construção com 36 estúdios 
é implantada na parte ao fundo 
do terreno, desenvolvendo-se 
em dois corpos perimentais aos limites 
do terreno, um com três e outro com 
cinco pisos. Uma pequena construção, 
de um só piso, está implantada na 
frente do terreno e destina-se a albergar 
a portaria e uma área técnica para três 
grupos electromotores de emergência. 
 
A group of buildings organized into 
three units, with the main building 
intended for offices. The main building 
is organized around a five storey central 
core, which is both foyer and distribution 
area for various functions. A building 
with 36 office studios is located at the 
bottom of the site, developing into two 
perimeter volumes along the limits 
of the site, one with three storeys 
and one with five storeys. A small, 
one storey building, is located at the 
front of the site and is intended to house 
the entrance guard and a technical area 
for three sets of emergency generators. 

cliente client 
Sonamet, sa 
 
local location 
Lobito, Angola 
 
contrução construction 
2009-2011 
 
área bruta gross floor area 
5 048 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

pólo tecnológico ita 
 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

Novo pólo de telecomunicações 
implementado pela ITA com duas 
valências fundamentais: uma 
empresarial e outra habitacional. 
A zona empresarial inclui um parque 
de antenas de telecomunicações, um 
edifício de escritórios com datacenter 
e centro de operações, áreas técnicas, 
cantina, edifício de geração de energia 
e cisternas, zonas de lazer exteriores, 
portaria e estacionamento. A zona 
habitacional inclui um conjunto de dez 
casas - seis T2 e quatro T3 - de r/c mais 
um piso em banda, com estacionamento 
e terraço no lote de cada uma. 
 
A new telecommunications centre 
created by ITA with two basic purposes: 
one entrepreneurial and the other 
residential. The business zone includes 
an area for telecommunications 
antennas, an office building with a 
data centre and an operations centre, 
technical areas, canteen, a power 
generation and water storage building, 
outdoor recreational areas, concierge 
and parking. The residential zone 
includes a group of ten houses - six 2 
bedroom and four 3 bedroom - with 
ground and first floors in terraces, 
and parking and a patio for each lot. 

cliente client 
Internet Technologies Angola, lda 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
projecto project 
2012 
 
fase phase 
em construção under construction 
 
área bruta gross floor area 
3 836 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação 
de espaço para 
escritórios da 
nestlé moçambique 

 
 
edifícios 
de escritórios 

Remodelação do terceiro piso de um 
edifício de escritórios com vista à sua 
adaptação para sede da Nestlé em 
Moçambique. O projecto envolve 
áreas de recepção, gabinetes, 
salas de reunião, espaços de 
trabalho em open space, serviços 
de apoio e uma cantina/lounge. 
 
Remodelling of the third floor of an 
office building in order to adapt itself to 
Nestlé headquarters in Mozambique. 
The project involves reception areas, 

cliente client 
Nestlé Moçambique, lda 
 
local location 
Maputo, Moçambique 
 
projecto project 
2012 
 
construção construction 
2012 
 
área bruta gross floor area 

2 

office buidings offices, meeting rooms, working 
areas in open space, support 
services and a cafeteria / lounge. 

1 010 m 
 
iperplano/traçus 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

sede da sonangol 
cabo verde 

 
 

edifícios 
de escritórios 
office buildings 

 
O presente projecto na Ilha do Sal em 
Cabo Verde confronta um programa 
com o lugar, idealizando uma fácil 
e rápida construção do mesmo. 
A solução proposta contempla duas 
partes bem definidas, a edificação 
e os espaços complementares que 
a circundam, resolvendo os aspectos 
funcionais, arquitectónicos 
e urbanísticos à escala da cidade. 
O edifício pré-fabricado destinado 
a escritórios organiza-se em dois 
volumes. A caixa de escadas funciona 
como elemento unificador entre 
os volumes e o espaço envolvente, 
com o jardim e os jogos de água. 
 
In this current project on the island 
of Sal in the Cape Verde archipelago, 
the challenge was balancing the brief 
with a specific location to create 
a structure that could ideally be 
easily and rapidly constructed. 
The proposed solution addresses 
two distinct parts of the project, 
the building and its surrounding 
complementary areas, and resolves 
the functional, architectural and urban 
aspects at the scale of the city. 
The prefabricated building, intended as 
offices, is organized into two volumes. A 
central stairwell functions as the unifying 
element between the two volumes 
and the surrounding area, which 
include a garden and water fountains. 

 
cliente client 
Sonangol Cabo Verde, sa 
 
local location 
Ilha do Sal, Cabo Verde 
 
projecto project 
2001-2004 
 
construção construction 
2005-2006 
 
área bruta gross floor area 
597 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

agências 
millennium angola 

 
 

serviços 
services 

 
Construção de cerca de 90 agências 
distribuídas pelas províncias de Luanda, 
Cabinda, Benguela, Uíge, Huambo, 
Huíla, Bié, Zaire e Kwanza-Sul no 
âmbito do programa de modernização 
desta instituição bancária em Angola. 
 
Construction of about 90 branches 
distributed throughout the provinces 
of Luanda, Cabinda, Benguela, 
Uíge, Huambo, Huíla, Bié, Zaire and 
Kwanza-Sul, under the modernization 
program of this bank in Angola. 

 
cliente client 
Millennium Angola, sa 
 
local location 
Angola 
 
construção construction 
2005-… 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

agências 
standard bank 

 
 

serviços 
services 

Construção de cerca de 25 agências 
distribuídas pelas províncias de Luanda, 
Cabinda, Namibe, Huíla, Huambo, 
Benguela e Cunene, no âmbito do 
programa de expansão e modernização 
desta instituição bancária em Angola. 
 
Construction of about 25 branches 
distributed throughout the provinces 
of Luanda, Cabinda, Namibe, Huíla, 
Huambo, Benguela and Cunene, 
under the program of expansion and 
modernization of this bank in Angola. 

cliente client 
Standard Bank de Angola, sa 
 
local location 
Angola 
 
construção construction 
2011-… 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
complexo multiusos 
da arrábida 

 
 
edifícios multiusos 
multi-use buildings 

O complexo multiusos da Arrábida é 
constituído pelo studio residence 
Arrábida, pelo condomínio privado 
Arrábida Plaza, pelo Hotel Mercure, 
pelo health club Holmes Place e por 
estacionamento público subterrâneo. 
O studio residence Arrábida comporta 
240 apartamentos com tipologia T0 e T0 
duplex. O condomínio privado Arrábida 
Plaza é constituído por 81 apartamentos 
de luxo T2 a T5. O Hotel Mercure, de 4 
estrelas, tem 104 quartos. O health club 
Holmes Place tem 
uma área de 4 500 m2 distribuída 
por dois pisos. O estacionamento 
abrange uma área de 15 000 m2. 
 
The Arrábida multi-use complex 
consists of the Arrábida Studio 
Residence, the Arrábida Plaza 
closed condominium, the Mercure 
Hotel, the Holmes Place health club 
and underground public parking. 
The Arrábida Studio Residence 
has 240 apartments (studios and 
duplex studios). The Arrábida Plaza 
closed condominium consists of 
81 luxury apartments (two-bedroom 
to five-bedroom). The 4-star Mercure 
Hotel has 104 rooms. The Holmes 
Place health club has an area of 
4 500 m2 divided in two floors. The 
car park covers an area of 15 000 m2. 

cliente client 
Grupo Amorim 
 
local location 
Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
projecto project 
1997-2000 
 
construção construction 
2000-2005 
 
área bruta gross floor area 
67 000 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
A Caixa Negra 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trindade domus 

 
 
edifícios multiusos 
multi-use buildings 

O Trindade Domus situa-se no centro da 
cidade do Porto, junto ao edifício da 
Câmara Municipal, sendo o resultado da 
reconversão da Pedreira da Trindade. 
Trata-se de um empreendimento 
multifuncional que compreende uma 
galeria comercial, escritórios, lojas 
de rua e parque de estacionamento. 
Oferece 25 lojas satélite, sete espaços 
de restauração e três lojas âncora 
distribuídas por dois pisos. As 
lojas âncora são ocupadas por um 
supermercado Froiz, uma loja Casa das 
Prendas, e um health club Active Life. 
 
Located in the centre of Porto next to the 
City Hall, the Trindade Domus complex 
is the result of the redevelopment 
of the Pedreira da Trindade site. 
This multifunctional enterprise 
comprises a department store, offices, 
street front shops and a car park. It has 
25 satellite shops, seven restaurants 
and three anchor stores distributed 
over two floors. The anchor shops are 
Froiz supermarket, Active Life health 
club and Casa das Prendas gift shop. 

cliente client 
Martinho Tavares/SEOP 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
projecto project 
2005-2006 
 
construção construction 
2006-2008 
 
área bruta gross floor area 
18 045 m2

 

 
iperplano 
coord. projecto design coordination 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
João Ferrand 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

liberdade 
street fashion 

 
 

edifícios multiusos 
multi-use buildings 

Complexo composto por quatro 
edifícios, trinta lojas comerciais, 
escritórios, seis clínicas, vinte 
apartamentos de luxo, dois 
restaurantes, supermercado gourmet 
e 300 lugares de estacionamento. 
 
Complex made up of four buildings, 
thirty shops, offices, six clinics, 
twenty luxury apartments, 
two restaurants, a gourmet 
supermarket and 300 parking spaces. 

cliente client 
Grupo Regojo 
 
local location 
Braga, Portugal 
 
construção construction 
2010-2011 
 
área bruta gross floor area 
32 000 m2

 

 
iperplano 
fiscalização de obra const. supervision 
coord. ambiental environmental coord. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torres dipanda 

 
 
edifícios multiusos 
multi-use buildings 

Conjunto de edifícios organizado em 
duas unidades, ambas com 14 pisos 
distribuídos por comércio, escritórios 
e habitação. Um dos edifícios usufrui 
de três caves para estacionamento. 
 
Set of buildings organized into two 
units, both with 14 floors spread over 
commerce, offices and housing. 
One of the buildings boasts 
three basements for parking. 

cliente client 
Novinvest, sa 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
construção construction 
2008-2013 
 
área bruta gross floor area 
32 141 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teatro carlos alberto 

 
 

equipamento 
cultural 
cultural institutions 

Demolição e reconstrução do edifício. 
O teatro possui um auditório 
com 370 lugares, 200 m2 de palco, 
três pisos de camarins, espaços 
de exposição e lazer, sala de ensaios, 
escritórios e oficinas técnicas. 
 
Demolition and reconstruction of the 
building. The theatre has an auditorium 
with 370 seats, a 200 m2 stage, three 
levels for dressing rooms, exhibition 
and leisure areas, rehearsal rooms, 
offices and technical workshops. 

cliente client 
Porto 2001, sa 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
construção construction 
2001-2003 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parque desportivo 
da mata do cabo 
fase 1 

 
 
equipamento 
de desporto 
sports 
infrastructures 

Complexo desportivo com cerca de 
quatro hectares, disponibilizando um 
parque de campismo com capacidade 
para 400 pessoas, piscinas descobertas, 
circuito de manutenção, parque de 
minigolfe, zona de merendas, parque 
infantil, entre outras estruturas de apoio. 
 
Sports complex with approximately 
four hectares, providing a campsite 
with capacity for 400 people, 
outdoor pools, fitness course, mini 
golf course, picnic area,playground, 
and other support facilities. 

cliente client 
Câmara Municipal 
de S. João da Pesqueira 
 
local location 
Viseu, Portugal 
 
construção construction 
2005-2006 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Thorsten Humpel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
demolição do 
estádio das antas 

 
 

equipamento 
de desporto 
sports 
infrastructures 

Demolição do antigo estádio do FCP e 
britagem dos resíduos sobrantes 
resultantes do processo de demolição. 
A demolição foi realizada com recurso 
a equipamentos de corte mecânicos 
de 500 toneladas que conduziram à 
demolição da arquibancada em 
betão pré-esforçado, das bancadas, 
dos balneários, das instalações 
administrativas e dos arruamentos 
exteriores anexos ao estádio. 
Realizou-se na obra a britagem 
dos produtos sobrantes (betão 
armado e resíduos de construção) 
para posterior reaproveitamento. 
 
Demolition of the old FCP (Porto 
Football Club) stadium and crushing 
of debris resulting from the demolition 
process. The demolition was carried 
out using 500-ton mechanical cutting 
equipment for the demolition of 
the reinforced concrete grandstand, the 
bleacher seats, changing rooms, 
administrative facilities and the exterior 
roadways connected to the stadium. 
The project involved the crushing of 
residual debris (reinforced concrete 
and construction waste) for later reuse. 

cliente client 
Grupo Amorim 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
data date 
2004 
 
iperplano 
coord. segurança safety management 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação do 
hospital da arrábida 

 
 

equipamento 
de saúde 
health units 

Remodelação profunda e faseada 
dos espaços interiores do hospital 
ao nível da arquitectura, da organização 
de espaços e das infra-estruturas. 
Intervenção em áreas de circulação, 
áreas de internamento, consultórios 
médicos, blocos operatórios, 
salas de ressonância magnética 
e áreas administrativas. 
 
Remodeling of the hospital’s interior in 
terms of arquitecture and infrastructures. 
The intervention was made in circulation 
areas, internment areas, doctor’s 
offices, operating areas, MRI 
rooms and administrative areas. 

cliente client 
Grupo BES 
 
local location 
Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
projecto project 
2003 
 
construção construction 
2003-2006 
 
área bruta gross floor area 
6 170 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

remodelação 
das termas de 
monfortinho 

 
 

equipamento 
de saúde 
health units 

Remodelação e ampliação do balneário 
termal, reabilitação das infra-estruturas 
termais, gabinetes médicos, 
área de repouso e lazer, solário. 
 
Renovation and enlargement of the 
thermal spa, renovation of the spa’s 
infrastructure, medical offices,rest 
and relaxation area, and solarium. 

cliente client 
Grupo BES 
 
local location 
Idanha-a-Nova, Portugal 
 
construção construction 
2000-2001 
 
iperplano 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

reabilitação do 
hospital do lubango 

 
 

equipamento 
de saúde 
health units 

 
Reabilitação total do Hospital do 
Lubango. O edifício parcialmente 
inacabado encontrava-se praticamente 
inoperacional. O hospital foi totalmente 
recuperado, desde a área de 
internamento, blocos operatórios, 
urgências, cuidados intensivos, 
consultas externas, etc. A intervenção 
envolveu ainda a criação de novas 
infra-estruturas técnicas de apoio 
à unidade, tais como: incineradora, 
central de gases, caldeira, grupo 
gerador, etar, entre outros. 
 
Complete rehabilitation of Lubango 
Hospital. The partially finished building 
was in a virtually inoperable condition. 
The hospital was fully renovated 
including the inpatient area, 
operating rooms, emergency 
rooms, intensive care, outpatient 
area, etc. The intervention also 
involved the creation of new 
technical infrastructure to support 
the facility, such as an incinerator, 
gas facility, boiler, emergency 
generators, and a wastewater 
treatment plant, amongst others. 

 
cliente client 
Ministério da Saúde de Angola 
 
local location 
Lubango, Angola 
 
projecto project 
1999 
 
construção construction 
2000 
 
área bruta gross floor area 
35 855 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

reabilitação do 
centro materno 
infantil irene neto 

 
 

equipamento 
de saúde 
health units 

 
Reabilitação geral do edifício principal 
do Centro Materno-Infantil Irene Neto. 
O edifício encontrava-se em elevado 
estado de degradação e os serviços 
sem equipamento de apoio. Para além 
da recuperação do edifício existente, 
fez parte desta intervenção a construção 
de três edifícios com vista à criação de 
novas valências ao nível de consultas 
externas, refeitório, lavandaria, 
morgue e infra-estruturas técnicas. 
 
General rehabilitation of the main 
building of the Irene Neto Maternity 
and Infant Centre. The building was 
in an advanced state of degradation 
and its services were without support 
equipment. In addition to the restoration 
of the existing building, part of this 
intervention was the construction of 
three buildings with a view to creating 
new areas to be used for outpatient 
visits, dining room, laundry, morgue 
and technical infrastructure. 

 
cliente client 
Governo Provincial da Huíla 
 
local location 
Lubango, Angola 
 
projecto project 
2003 
 
construção construction 
2004 
 
área bruta gross floor area 
4 855 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maternidade 
municipal 
de saurimo 

 
 

equipamento 
de saúde 
health units 

O edifício da Maternidade Municipal 
de Saurimo é constituído por áreas 
de hospitalização, consultas 
externas, salas de raio x, 
urgências, bloco operatório, unidade 
de cuidados intensivos, 
administração, sala de conferências, 
bar, morgue e serviços gerais. 
 
The Saurimo Maternity comprises 
areas of hospitalization, external 
consultations, xray rooms, emergency 
rooms, operating rooms, intensive care 
unit, administration, conference room, 
bar, morgue and general services. 

cliente client 
Governo Provincial da Lunda Sul 
 
local location 
Saurimo, Angola 
 
área bruta gross floor area 
11 536 m2

 

 
construção construction 
2012-… 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
rodrigues de freitas 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Obra inserida no Programa de 
Modernização do Parque Escolar. 
O edifício do antigo Liceu Rodrigues 
de Freitas no Porto foi um dos 
edifícios seleccionados para a fase 
piloto do programa, associando 
às valências do ensino básico 
e secundário, o Conservatório 
de Música do Porto. 
A intervenção envolveu os seguintes 
procedimentos: renovação e 
modernização do edifício existente; 
instalação na sua ala poente do 
Conservatório de Música do Porto; 
construção de novo edifício 
para auditório e escola básica 
do primeiro ciclo; construção 
de pavilhão gimnodesportivo; 
realização de arranjos exteriores. 
 
Project included in the School Facilities 
Modernization Program. The building 
that housed the old Rodrigues de 
Freitas school in Porto was one 
of the buildings selected for the pilot 
phase of the program, combining 
primary and secondary education. 
The intervention involved the 
following procedures: renovation 
and modernization of the existing 
building; installation of the Porto 
Music Conservatory in the west wing 
of the building; construction of a new 
building for the auditorium and primary 
school (years 1-4); construction of the 
sports pavilion; and landscaping work. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Porto, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
área bruta gross floor area 
24 070 m2

 

 
iperplano 
análise de projecto project analysis 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Francisco Piqueiro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
josé saramago 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Remodelação dos edifícios existentes, 
construção de edifícios novos e arranjos 
exteriores. 
 
Renovation of existing buildings, 
construction of new buildings and 
landscaping. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Mafra, Portugal 
 
construção construction 
2009-2010 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Francisco Piqueiro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
padre alberto neto 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Remodelação dos edifícios existentes, 
construção de edifícios novos 
e arranjos exteriores da Escola 
Secundária Padre Alberto Neto. 
 
Refurbishment of existing buildings, 
construction of new buildings and 
landscaping for the Padre Alberto 
Neto Secondary School. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Queluz, Portugal 
 
construção construction 
2009-2010 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
João Morgado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
bordalo pinheiro 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Escola secundária e profissional 
inserida no centro da cidade das 
Caldas da Rainha. Constituída 
por cinco edifícios que permitem 
disponibilizar à comunidade escolar salas 
de aula, laboratórios, oficinas, serviços 
administrativos, loja escolar, refeitório, 
bar, biblioteca e auditório. Dispõe de um 
pavilhão gimnodesportivo, de um campo 
de jogos exterior 
e de uma área significativa exterior 
equipada com mobiliário urbano. 
 
Professional and secondary school 
built in the centre of Caldas da Rainha. 
Consisting of five buildings that 
provide the educational community 
with classrooms, laboratories, 
workshops, administrative offices, 
school shop, canteen, snack bar, 
library and auditorium. It has a sports 
pavilion, an exterior playground 
and an extensive exterior area 
equipped with outdoor furniture. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Caldas da Rainha, Portugal 
 
construção construction 
2009-2011 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
João Morgado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
santa maria 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Remodelação dos edifícios existentes, 
construção de edifícios novos e arranjos 
exteriores. 
 
Refurbishment of existing buildings, 
construction of new buildings and 
landscaping. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Sintra, Portugal 
 
construção construction 
2009-2010 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Arquivo Appleton & Domingos, lda 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
d. inês de castro 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Escola secundária inserida numa 
zona agrícola num extremo da cidade 
de Alcobaça, sendo constituída por 
um edifício principal que contempla 
as salas de aula, laboratórios, serviços 
administrativos, loja escolar, refeitório, 
bar, biblioteca. Insere também no 
agrupamento escolar um pavilhão 
gimnodesportivo e um campo 
de jogos exterior, assim como 
uma ampla área verde exterior. 
 
The secondary school is located 
in an agricultural area on the edge 
of the town of Alcobaça, and consists of 
a main building that includes 
classrooms, laboratories, administrative 
offices, school shop, canteen, 
snack bar, and library. Also included 
in this school complex is a sports 
pavilion and an outside playing field, 
as well as an extensive planted area. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Alcobaça, Portugal 
 
construção construction 
2009-2011 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
remodelação da 
escola secundária 
fernão do pó 

 
 
equipamento 
escolar 
educational 
institutions 

Escola secundária constituída por três 
edifícios, nos quais se inserem os 
serviços administrativos, loja escolar, 
refeitório, bar, biblioteca, salas de 
aula, auditório, laboratórios, salas de 
preparação e centro 
de novas oportunidades. Dispõe 
de uma área significativa exterior 
equipada com mobiliário urbano 
e de um campo de jogos que 
inclui quatro pistas de atletismo. 
 
Secondary school consisting 
of three buildings, which contain 
the administrative services, 
school shop, canteen, snack bar, 
library, classrooms, auditorium, 
laboratories, preparation rooms 
and new opportunities centre. 
It has an extensive exterior 
area equipped with outdoor 
furniture and a playing field, 
which includes four running tracks. 

cliente client 
Parque Escolar, epe 
 
local location 
Bombarral, Portugal 
 
construção construction 
2009-2011 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

igreja do candal 
fase 2 

 
 

equipamento 
religioso 
religious buildings 

Igreja constituída por dois edifícios e por 
uma área técnica. O edifício principal 
é constituído pela assembleia principal, 
capela do santíssimo, sacristia, 
dois confessionários, salão paroquial, 
instalações sanitárias e cripta enterrada. 
O segundo edifício autónomo da igreja é 
constituído por duas capelas mortuárias, 
rodeada de uma área exterior ampla. 
 
The church consists of two buildings 
and a technical area. The main building 
includes the main assembly hall, 
the sacred chapel, the sacristy, two 
confessionals, the parish hall, toilet 
facilities and an underground crypt. 
The second autonomous building of the 
church consists of two mortuary chapels, 
surrounded by a large outdoor area. 

cliente client 
Fábrica da Igreja Paroquial 
do Senhor da Vera Cruz 
 
local location 
Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

condomínio privado 
santa catarina 

 
 

habitação 
housing 

 
Projectado pelo Arq. Carrilho da Graça, 
o condomínio privado Santa Catarina 
é constituído por dois edifícios com 
19 casas de charme, logradouro 
com amplo relvado, piscina exterior, 
sauna e estacionamento privativo 
com 35 lugares. 
 
Designed by architect Carrilho da Graça, 
the private condominium Santa Catarina 
consists of two buildings with 19 houses 
of charm, large backyard with lawn, 
swimming pool, sauna and private 
parking with 35 places. 

 
cliente client 
Grupo BES 
 
local location 
Lisboa, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
iperplano 
coord. ambiental environmental coord. 
 
fotografia photography 
FG+SG Arquitectural Photography 



 
 

condomínio ensa 
 
 

habitação 
housing 

 
Condomínio residencial destinado a 
trabalhadores da Empresa Nacional de 
Seguros de Angola (ENSA) constituído 
por cerca de 90 moradias servidas por 
diversos espaços destinados à prática 
de desporto e lazer. 
 
Residential condominium intended for 
employees of the National Insurance 
Company of Angola (ENSA) consisting 
of about 90 homes served by several 
spaces for sports and leisure. 

 
cliente client 
ENSA, sa 
 
local location 
Luanda, Angola 
 
construção construction 
2007-2012 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

centralidade 
da quilemba 

 
 

habitação 
housing 

 
Condomínio constituído por 11 000 
habitações situado em Quilemba, 
nos arredores do Lubango. Com 
uma área de implantação de 1 000 ha, 
este empreendimento engloba ainda 
infraestruturas e equipamentos 
de apoio, nomeadamente onze 
jardins de infância, quatro escolas 
primárias e três escolas secundárias, 
bem como hospitais, divisões policiais 
e estradas, estando prevista 
a sua conclusão em 2015. 
 
Located in Quilemba, outskirts of 
Lubango, this condominium has 
a capacity for 11 000 dwellings. 
With an intervention area of 1 000 ha, 
the condominium also encompasses 
infra-structures and support facilities, 
including eleven kindergartens, four 
primary schools and three secondary 
schools, as well as hospitals, police 
stations and roads. Its conclusion is 
scheduled for 2015. 

 
cliente client 
Sonip, lda 
 
local location 
Lubango, Angola 
 
construção construction 
2012-… 
 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 

hotel tivoli tejo 
 
 

hotelaria 
e restauração 
hotels 
and restaurants 

 
Empreitada global de acabamentos 
interiores e exteriores, partindo da 
estrutura inicial. Edifício constituído 
por 19 pisos, 279 quartos, health club, 
piscina coberta, salas de conferência 
e restaurante panorâmico. 
 
Overall contract for the interior 
and exterior finishes, following 
the initial structure. The building 
consists of 19 floors, 279 rooms, 
health club, indoor pool, conference 
rooms and a panoramic restaurant. 

 
cliente client 
Hotéis Tivoli, sa 
 
local location 
Lisboa, Portugal 
 
construção construction 
2000-2001 
 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
fotografia photography 
Alma Mollemans 



 

 
 

reabilitação do 
hotel tivoli palácio 
de seteais 

 
 

hotelaria 
e restauração 
hotels 
and restaurants 

 
Construído no século XVIII, o Palácio de 
Seteais constitui um dos mais 
carismáticos hotéis nacionais, contando 
com 30 quartos, um restaurante, um 
bar, piscina exterior, campo de ténis, 
sala de leitura e centro equestre. 
 
Built in the eighteenth century, the 
Seteais Palace is one of the most 
charismatic national hotels, with 30 
rooms, a restaurant, bar, outdoor 
pool, tennis court, reading room 
and equestrian center. 

 
cliente client 
Hóteis Tivoli, sa 
 
local location 
Sintra, Portugal 
 
construção construction 
2008-2009 
 
iperplano 
coord. ambiental environmental coord. 
 
fotografia photography 
Alma Mollemans 



 
 

remodelação do 
hotel tivoli 
marina vilamoura 

 
 

hotelaria 
e restauração 
hotels 
and restaurants 

 
Hotel com 383 quartos, duas piscinas 
exteriores, piscina interior aquecida, 
campo de ténis, health club, 
spa e 17 salas de reunião com 
capacidade para 1 200 pessoas. 
 
Hotel with 383 rooms, two outdoor 
pools, heated indoor pool, tennis 
court, health club, spa and 17 meeting 
rooms with capacity for 1 200 people. 

 
cliente client 
Hóteis Tivoli, sa 
 
local location 
Vilamoura, Portugal 
 
construção construction 
2007-2009 
 
iperplano 
coord. ambiental environmental coord. 
 
fotografia photography 
Alma Mollemans 



 
 

remodelação do 
centro de 
congressos do 
hotel tivoli lisboa 

 
 

hotelaria 
e restauração 
hotels 
and restaurants 

 
Edifício carismático com características 
únicas no centro de Lisboa. Foi 
totalmente reconstruído e melhorado 
para se ajustar às novas tecnologias, 
constituindo um espaço multifuncional 
e polivalente. 
 
Charismatic building with unique 
features in the center of Lisbon. 
It was totally rebuilt and improved 
to adjust to new technologies, providing 
a versatile and multifunctional space. 

 
cliente client 
Hóteis Tivoli, sa 
 
local location 
Lisboa, Portugal 
 
construção construction 
2008-2009 
 
iperplano 
coord. ambiental environmental coord. 
 
fotografia photography 
Alma Mollemans 



 
 

hotel praia morena 
fase 2 

 
 

hotelaria 
e restauração 
hotels 
and restaurants 

Respeitando a intenção de elaborar uma 
unidade hoteleira, numa segunda fase, 
que fosse intrinsecamente ligada ao 
hotel já construído, foram desenvolvidas 
novas valências de apoio à primeira fase 
como auditório, spa, ginásio, piscina, 
lojas, estacionamento e áreas técnicas. 
Foi ainda elaborada uma ampliação do 
hotel em 81 quartos e dois 
apartamentos, assim como mais um 
espaço de refeições, e todas as infra- 
estruturas de apoio às novas áreas. 
Assim, foi desenvolvido o projecto 
considerando todas as exigências 
estéticas, económicas e funcionais, com 
a preocupação de optimizar a proposta 
e estabilizar a imagem do conjunto. 
 
A second phase of construction was 
developed for this hotel, respecting 
the intention that the new additions 
should be inextricably linked to the 
existing hotel building. The new 
amenities designed to support those 
of the first phase were an auditorium, 
health spa, fitness centre, pool, shops, 
car park and service areas. The hotel 
was further expanded by the addition 
of 81 rooms and two apartments, as well 
as another dining space and the 
infrastructure to support the new areas. 
Thus, the project was developed taking 
into account all the aesthetic, economic 
and functional requirements, with the 
aim of optimizing the proposal and 
unifying the image of the hotel complex. 

cliente client 
Socet, lda 
 
local location 
Benguela, Angola 
 
projecto project 
2007-2009 
 
construção construction 
2009-2010 
 
área bruta gross floor area 
8 362 m2

 

 
iperplano/soapro 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adega 
quinta de nápoles 

 
 
indústria vitivinícola 
wine industry 

Inserida na região do Alto Douro 
Vinhateiro – classificada pela UNESCO 
como Património da Humanidade – esta 
intervenção teve um extenso programa 
orientado pelo objectivo de respeitar 
a envolvente natural. Voltada a norte 
para o rio Tedo, a adega é desvendada 
entre os socalcos do terreno, obtendo 
pela sua orientação temperaturas 
interiores mais estáveis e favoráveis 
à sua função, bem como vistas 
das zonas sociais para a paisagem. 
A materialidade adoptada reforça a 
ideia de enquadramento no contexto 
da sua envolvente. Pelo exterior 
foi utilizada a pedra natural da região 
enquanto no interior foram utilizados 
painéis de betão aparente. 
 
Located in the Alto Douro Wine Region, 
which is classified as a UNESCO World 
Heritage Site, this intervention included 
a comprehensive program focused 
on respecting the natural surroundings. 
Facing north to the River Tedo, 
the winery is revealed between 
the terraced vineyards. The 
winery’s orientation results in indoor 
temperatures that are more stable 
and favourable for its function, as 
well as providing scenic views of 
the landscape from the leisure areas. 
The materials used reinforce the idea 
of fitting in with the surroundings. 
Natural local stone was used on 
the exterior, while exposed concrete 
panels were used for the interior. 

cliente client 
Niepoort, sa 
 
local location 
Armamar, Portugal 
 
projecto project 
2006-2007 
 
construção construction 
2008 
 
área bruta gross floor area 
4 368 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
monitorização amb. environ. monitoring 
 
fotografia photography 
Luis Ferreira Alves 



 
 

ampliação da adega 
na quinta nova 

 
 

indústria vitivinícola 
wine industry 

A reformulação e ampliação da adega 
englobaram o seu prolongamento 
para Norte e Nascente. Efectivou-se 
o edifício destinado ao armazenamento 
de cascos de madeira e sala de provas, 
semi-enterrado e encostado a um 
muro existente para melhor garantia do 
controle térmico e ambiental no interior. 
Numa vertente de enquadramento 
paisagístico, as fachadas deste edifício 
são revestidas a alvenaria de xisto como 
se de socalcos do Douro se tratassem, 
sendo a cobertura plana e revestida 
de terra para facultar o ajardinamento, 
assegurando-se deste modo o completo 
mimetismo da construção com a 
paisagem característica do Douro. 
 
The redesign and expansion of the 
winery encompasses its extension 
to the North and East. The building, 
intended for the storage of wooden 
barrels and a tasting room, is partially 
underground and abuts an existing 
wall to better guarantee the thermal 
and environmental control inside. 
To fit in with the surrounding landscape, 
the facades of the building are clad with 
slate masonry resembling the typical 
terracing of the Douro, and the flat 
roof is covered with earth, which can 
be cultivated, thereby ensuring that the 
construction blends seamlessly with the 
characteristic landscape of the Douro. 

cliente client 
Grupo Amorim 
 
local location 
Sabrosa, Portugal 
 
projecto project 
2001-2002 
 
construção construction 
2002-2003 
 
área bruta gross floor area 
1 877 m2

 

 
iperplano 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

adega 
quinta da romaneira 

 
 

indústria vitivinícola 
wine industry 

 
Construção de unidade de 
vinificação, zona de armazenamento 
e envelhecimento de vinhos, 
escritórios e laboratórios. 
 
Construction of wine production 
unit, wine storage and aging 
area,offices and laboratories. 

 
cliente client 
Quinta da Romaneira 
 
local location 
Alijó, Portugal 
 
construção construction 
2005-2007 
 
iperplano 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

 
 

remodelação das 
caves burmester 

 
 
indústria vitivinícola 
wine industry 

 
Remodelação efectuada ao nível dos 
edifícios, nomeadamente: armazéns 
de vinho (envelhecimento), zona 
de engarrafamento de vinhos, zona de 
expedição de produto, escritórios, 
laboratórios e sala de provas de vinhos. 
 
Building renovations carried out, 
including: warehouses for wine 
storage (aging), wine bottling area, 
product shipping area, offices, 
laboratories and wine tasting room. 

 
cliente client 
Grupo Amorim 
 
local location 
Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
projecto project 
2001 
 
construção construction 
2001-2002 
 
iperplano 
coord. segurança safety management 
gestão de obra const. management 
fiscalização de obra const. supervision 



 

Avenida da Boavista, 1837 
Salas 8.3 e 8.4 
4100 – 133 Porto, Portugal 
 
Tel.: +351 229 399 000 
Fax.: +351 229 399 009 
iperplano@iperplano.pt 
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mailto:iperplano@iperplano.pt

