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O GRUPO THE GROUP

O início da Alexandre Barbosa Borges, S.A (ABB) deu-

se em 1968, tendo ao longo dos anos consolidado 

a sua posição no setor da construção civil e obras 

públicas, orientando simultaneamente a sua estraté-

gia para a criação de negócios complementares.

Prosseguindo com uma estratégia de desenvolvimen-

to e expansão, estabeleceu ainda parcerias com em-

presas nos setores da água e energia.

Estrategicamente diversificado, o Grupo ABB é hoje 

constituído por um amplo conjunto de empresas, 

de diferentes áreas de negócio: terraplanagens, 

infraestruturas, arranjos paisagísticos, construção 

civil e obras públicas, AVAC, estruturas metálicas, 

fornecimento de betão, pavimentações betumino-

sas, imobiliária, gestão de resíduos, agregados e 

rochas ornamentais, entre outros.

Para o futuro, projeta a manutenção e o reforço da 

posição de destaque que as suas empresas assumem 

no mercado, fidelizando e dinamizando as diversas 

áreas de atuação do Grupo.

Alexandre Barbosa Borges, S.A. (ABB) had started 

trading in 1968, consolidating along the years its 

position in the construction business while simulta-

neously had created a business strategy to work in 

other areas.

Proceeding with this development and expansion 

strategy, they established partnerships with water 

Strategically diversified, the ABB group is constituted 

today by an ample set of companies in various busi-

ness areas: infrastructure, landscaping, construction 

and public works, HVAC, metal structures, concrete 

supply, asphalt paving, real estate, waste manage-

ment, clusters and ornamental rocks, among others.

In the future, we intend to maintain and reinforce the 

position of highlight that its companies assume in the 

current market, ensuring the standard and dynamics 

done in the multiple areas of the group.

1968 Início de atividade

Start of activity

1992 Criação da empresa Alexandre Barbosa Borges II - Imobiliária

Creation of the company Alexandre Barbosa Borges II- Real Estate

2003 Conceção, desenvolvimento e produção de Betão Pronto e Betão Betuminoso

Conception, development and production of Concrete and Pavement engineering

1980 Terraplanagem, construção civil e obras públicas como atividades principais

Landscaping, construction and public works main activities

2000 Assume a designação social de Alexandre Barbosa Borges S.A.

Establishes company name of Alexandre Barbosa Borges S.A.

2005 Criação da Noráfrica - Engenharia S.A que atua no mercado angolano

2008 Nasce a ABB Construction, sediada em França

ABB Construction started to trade, with headquarters in France

1970 Alargamento do negócio para os setores das terraplanagens e infraestruturas

Growing of business to landscape and infrastructure sector

1993 Início da comercialização dos excedentes de produção

Started trading production excess

2004 Participação no setor das águas

Participation in water sector

1990 Transmissão da gestão para descendência familiar

Management transfer in to the next descendant generation family

2002 Implementação de Sistema de Gestão de qualidade

Initiation of Quality Management System

2007 Internacionalização

Internationalization

2010 Aposta no setor energético

New business area started in the Energy sector
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A Alexandre Barbosa Borges, S.A é uma empresa de 

referência no mercado da construção civil e obras públicas. 

Com reconhecido profissionalismo, caracteriza-se 

pela solidez financeira, competitividade, constante 

inovação, qualidade, respeito pelo ambiente e com-

promisso com o cliente.

Conta com dezenas de anos de experiência neste 

ramo o que se traduz numa carteira de obras exten-

sa e diversificada, nomeadamente obras de arte, 

obras de construção civil, ETAR e aterros, arranjos 

exteriores, instalações desportivas, parques indus-

triais empresariais, infraestruturas, entre outros.

Alexandre Barbosa Borges S.A. is a company of re-

mark in the market of construction and public work.

With acknowledged professionalism, it is known by 

its financial strength, competitiveness, constant in-

novation, quality, respect for the environment and 

commitment with the customer.

 

With dozens of years of experience in the field, this 

translates in a portfolio of extended and diversified 

works, including works of art, construction works, 

treatment plants and landfills, exterior arrange-

ments, sports facilities, industrial parks, infrastruc-

tures, among others.

 

A internacionalização da ABB tem vindo a assumir uma 

importância crescente nos últimos anos. Este modelo 

de gestão reforça não só a competitividade da empre-

sa mas também o seu espírito empreendedor.

Num mercado cada vez mais competitivo importa 

destacar-se pelo rigor, profissionalismo e inovação, 

o que levará consequentemente à promoção e 

fidelização da empresa nos mercados estrangeiros.

Esta postura proativa tem permitido a concretização 

de negócios em países como Angola, Cabo Verde, 

França, Líbia, Mauritânia e Moçambique.

Em França constituiu uma filial de direito francês, 

a ABB Construction, que tem em curso vários pro-

jetos na região da Cote d’Azur e consolidou já a 

sua posição no setor.

ABB’s internationalization has come to assume a 

growing importance in the last years. This manage-

ment model strengths not only the company com-

petitiveness, but also its entrepreneur spirit.

 

In a market growing in competition it is important 

to stand out for the accuracy, professionalism and 

innovation which will consequently lead to the pro-

motion and company loyalty in foreign markets. 

This proactive posture has allowed business fulfill-

ment in countries like Angola, Cabo Verde, France, 

Libya, Mauritania and Mozambique.

 

In France the company had open a branch with the 

name: ABB Constrution that has in course various 

projects in the Cote d’Azur region and has already 

consolidated in position in the sector.
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Organograma funcional abb
Organization Chart ABB
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A aposta contínua na formação e qualificação dos seus quadros, o investimento 

em novas tecnologias e a atualização de equipamentos têm  permitido atender às 

crescentes necessidades do mercado de uma forma rápida e eficaz.

A empresa dispõe de recursos e equipamentos adequados à realização de obras de 

acordo com o Alvará de Construção INCI Nº 10408 - classe 9.

Estamos no presente, construímos o futuro
At the present, building the future

The continuous work training and qualification of its staff, the investment in new tech-

nologies and updated equipment has allowed to attend to the crescent needs of the 

market in a quick and efficient way.

The company has resources and equipment suitable for building work, according to 

INCI Nº 10408 - class 9.

Movida pela convicção da melhoria constante dos 

seus serviços, pela necessidade de uma resposta 

eficaz aos desafios de um mercado altamente com-

petitivo e pela qualidade dos serviços prestados, 

a empresa encontra-se certificada no âmbito da 

Qualidade, Ambiente e Segurança pela APCER.

Driven by the conviction of the continuous improve-

ment of its services, the need to effectively address 

the challenges of a highly competitive market and 

the quality of services provided, the company lies 

certified under the Quality , Environment and Safety 

rules of the APCER .

Com vista ao desenvolvimento sustentável ao 

seu mais alto nível, a ABB tem uma postura de 

responsabilidade e consciência face ao meio 

ambiente, através do controlo da poluição e da 

preservação dos recursos naturais e energéticos.
A segurança é um dos referenciais preponderantes 

para a atividade da empresa, fazendo parte inte-

grante da sua estratégia empresarial, através 

da identificação e prevenção de riscos e perigos, 

proporcionando o melhor bem estar e ambiente de 

trabalho a todos os funcionários.

Assumindo-se como entidade eticamente 

responsável, a ABB traçou um programa de 

responsabilidade social que abrange diversas 

frentes: apoio a equipas desportivas, colabo-

ração em ações de solidariedade e de sensibi-

lização ambiental, parcerias com outras enti-

dades, disponibilização de auditórios e salas 

de formação a Universidades e Centros de 

Investigação, entre outros.

In order to maintain sustainably develop to the 

highest level, ABB has always present a posture 

of responsibility and conscience face to the envi-

ronment, through pollution control and preserva-

tion of natural and energy resources.

Security is one of the most important features in the 

company’s activity, being an integral part in its busi-

ness strategy, through the identification and preven-

tion of risks and dangers providing the well-being 

and good work place environment for all the employees.

Assuming itself as an ethically responsible entity, 

ABB has forged a social responsibility program 

covering several fronts: support for sports teams, 

collaboration in solidarity and environmental 

awareness actions, partnership with other entities, 

offering the company facilities, like meeting rooms 

and auditoriums to universities and investigation 

centers to do their work and present studies.

AlVARÁ DE ConstRUÇÃo nº 10408
Decreto-Lei nº.12/2004, de 9 de Janeiro

ABB - Alexandre Barbosa Borges

Rua do Labriosque, nº 70

4755 - 307 Martim, Barcelos

nº Contribuinte 509691145

saber gerir 

é saber CresCer

KNOWING HOW TO MANAGE IS 

ACKNOWLEDGE HOW TO GROW 

ambiente responsabilidade soCial
The environmenT Social ReSponSibility

segurança
Security



A ABB tem como foco principal a execução de projetos sustentáveis, tanto a nível 

nacional como internacional e a otimização de recursos técnicos e humanos.

Distingue-se por possuir equipas e know-how que garantem projetos “chave na mão”, 

com gestão integral, projeto e assistência técnica de todo o tipo. Presta diferentes 

serviços, tendo várias áreas de atuação e contando com profissionais bastante expe-

rientes e tecnologia de ponta.

Capacidade de construir 
hoje, o amanhã

Ability to build 
today, the future
ABB main focus is the execution of sustainable projects, national and internationally, 

and the optimization of technical and human resources.

It is distinguished for having teams and know-how that guarantee projects, with full 

management, project ant technical assistance of all kinds. It provides different services in 

various areas relying on highly experienced professionals and cutting – edge technology.

A ABB está apetrechada com todo o tipo de equipamento para a 

movimentação de solos e tarefas relacionadas, em quantidades que 

permitem a realização de grandes obras em simultâneo, conservado em 

excelentes condições de operação através de uma manutenção cuidada 

em oficina própria.

ABB is equipped with all kinds of equipment to soil movement and rela-

ted tasks, in quantities that allow big projects to be done simultaneously, 

preserved in excellent operation conditions through careful maintenance in 

own fleet workshop.

equipamento para movimentação de solos
Soil MoveMent equipMent

ˆ
ˆ

Conceção, desenvolvimento e produção de 

betão betuminoso.

Fornecimento de misturas betuminosas para arrua-

mentos, estradas e parques industriais.

Execução de pavimentações.

Produção de misturas betuminosas a frio.

Conception, development and production of bitumi-

nous mixtures.

Bituminous mixtures supplies to street layouts, 

roads and industrial parks.

Execution of pavements

Production of cold bituminous mixtures

betão betuminoso
Bituminous mixtures

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

Extração de granito para transformação em agrega-

dos e rochas ornamentais.

Produção, reciclagem e comercialização de lancis, 

lajes, guias, areias, rachão britado, revestimentos 

interiores e exteriores.

Produção de betão pronto em centrais de mistura 

automática, com destaque especial para: 
Argamassas, betão estrutural, betão baixa retração, 
betão de alta resistência, betão projetado, betão 
auto-compactável, betão hidrófugo e betão leve.

Frota para transporte e bombagem de betão.

Production of concrete in automatic mixture centre, 
with highlight on:
Mortars, structural concrete, low concrete shrin-
kage, high strength concrete, designed concrete, 
concrete, self-compacting, waterproof concrete and 
lightweight concrete.

Fleet to transport these products and was technology to 

supply Shotcrete.

Granite extraction for transformation in clusters and 

ornamental rocks.

Production, recycling and trading of all products in 

this area such: curb, slabs, guides, sand, coating 

interiors and exteriors.

betão pronto

Clusters and 
Ornamental rOCks

Ready mixed ConCRete

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

agregados e roChas
ornamentais
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Equipas próprias e capacidade técnica para a cons-

trução e manutenção de espaços verdes bem como 

projetos de arquitetura paisagista, desmatações 

e rede de rega.

Own teams and technical skill for construction and 

maintenance of green spaces, as well as land-

scape architecture projects, brush clearing and 

irrigation systems.

espaços verdes
Garden and Green department 

ˆ
ˆ

Elaboração de projetos.

Equipas autónomas com capacidade técnica para:

Serviços especializados de consultadoria.

Gestão de empreendimentos de construção e fisca-

lização de obra, coordenação de segurança, higiene 

e saúde do trabalho.

Project elaboration

Independent teams with technical skills to:

Specialized consulting services;

Management of construction projects and supervision 
of work, security, hygiene and health in the work place.

projeto
Project

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

Serviços especializados de topografia, com profissi-

onais experientes e qualificados.

Specialized topography services, with qualified and 

experienced professionals.

topografia
Topography

ˆ
ˆ

Fábrica própria de produção de todo o tipo de 

trabalhos de estruturas metálicas, caixilharias em 

alumínio e PVC, gradeamento de ferro e aço inox.

Own production plant of all types of metal structures 

work, window frames in aluminum and PVC, iron 

railing and stainless steel.

ˆ
ˆ

indústria metalomeCâniCa
Metalworking industry

Unidade de Valorização em que após processo de 

triagem, os resíduos (materiais inertes) são converti-

dos em agregados reciclados.

Remoção de estruturas contendo amianto.

Aluguer de contentores para colocação no local da produção.

Transporte de resíduos.

Appreciation Unit where after the process of 

sorting, the waste (inert materials) is converted 

in recycled aggregates.

Removal of structures containing asbestos.

Rent of containers for production sights.

Waste transport.

gestão de resíduos
Waste & recycling

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

Conception, budget, planning and execution of 

HVAC installations.

Technical assistance and maintenance service.

Conceção, orçamentação, planeamento e execução 

de instalações de AVAC.

Serviço de assistência técnica e manutenção.

sistemas de avaC
HVAC SyStem

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

Controlo, em laboratório próprio totalmente equipa-

do, da qualidade de misturas betuminosas, agrega-

dos, solos e betões de forma a garantir a conformi-

dade do material produzido com os requisitos dos 

clientes e legislação aplicável.

Control in full equipped own laboratory, of the qua-

lity of bituminous mixtures, clusters, soils and con-

crete, to guaranty the conformity of the produced 

materials with the clients requirements and legislation.  

laboratório
Laboratory

ˆ
ˆ
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AlExAnDRE BARBosA BoRgEs

www.abborges .pt

ESCRITÓRIO

offiCE

Rua do Labriosque, nº 70

4755 - 307 Martim, Barcelos

T. +351 253 142 000

F. + 351 253 142 001

geral@abborges.pt


