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O GRUPO

O percurso do Grupo ABB começou em 1968, através 
da empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A (ABB), 
tendo-se tornado com o decorrer dos anos uma 
sólida referência no amplo mercado da engenharia 
e construção civil.

Atualmente, o Grupo é constituído por um 
conjunto de empresas, de diversas áreas de 
negócio: terraplanagens, infraestruturas, arranjos 
paisagísticos, construção civil e obras públicas,AVAC, 
estruturas metálicas, fornecimento de betão, 
pavimentações betuminosas, imobiliária, gestão 
de resíduos, águas e energia, agregados e rochas 
ornamentais, trading, entre outros.

No futuro, os objetivos são o contínuo crescimento 
no mercado nacional e a expansão internacional, 
consolidando a sua posição nas diversas áreas em 
que o Grupo atua.



A ABB Marítima tem no seu curriculum de obras executadas 
uma diversidade de empreitadas de âmbito marítimo, 
portuário e de dragagens, das quais se orgulha na 
contribuição prestada para a melhoria da navegabilidade 
e ordenamento da orla costeira, desenvolvidas para várias 
entidades responsáveis pela contratação de obras deste tipo.

Salientamos algumas empreitadas, as mais recentes e 
significativas, que demonstram a capacidade da ABB 
Marítima para a realização com meios próprios de 
trabalhos bem específicos de elevado rigor e de práticas de 
engenharia, disponibilizados ao serviço dos portos e ao longo 
da orla costeira de norte a sul do País.

Obras Marítimas, 
Portuárias e Dragagens Até onde o desafio

nos levar



Requalificação ligeira do Estaleiro do Ouro 
e zona envolvente

Reforço do sistema dunar e proteção da linha de costa 
na Praia de Ofir - Fase 3

Dragagens de manutenção no portinho 
de Vila Praia de Âncora Estacionamento da frota de pesca do porto de 

Viana do Castelo

Requalificação e Valorização do Sitio da 
Barrinha de Esmoriz Regeneração da Frente Ribeirinha de Alcochete 

Ano: 2016

Localização: Porto

Cliente: APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A

Ano: 2015

Localização: Praia de Ofir

Cliente: Polis Litoral Norte-Sociedade para a Requalificação e 

Valorização Litoral Norte,S.A

Ano: 2016

Localização: Vila Praia de Âncora

Cliente: DGRM - Direção-Geral Recursos Naturais, Segurança 

e Serviços Marítimos

Ano: 2012

Localização: Viana do Castelo

Cliente: APDLVC - Administração dos Portos de Leixões e Viana do Castelo

Ano: 2016/2017

Localização: Barrinha de Esmoriz - Ovar

Cliente: Polis da Ria de Aveiro

Ano: 2013

Localização: Alcochete

Cliente: Câmara Municipal de Alcochete / 

APL - Administração dos Portos de Lisboa

O grupo continua a sua expansão
em áreas de relevo

Os Projetos que 
nos caracterizam:



Trabalhamos todos os dias 
para superar expectativas 



”
Capacidade de construir hoje, 
o amanhã
“
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