ABB
ESPAÇOS
VERDES

O GRUPO
PRESENTE NO FUTURO
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 natureza é o único livro

que oferece um conteúdo valioso
em todas as suas folhas
Johann Goethe

SOMOS LUTADORES,
SOMOS FORTES,
SOMOS ABB

ESPAÇOS
verdes

Principais
áreas de atuação

O departamento de Espaços Verdes do Grupo ABB
possui equipas próprias e capacidade técnica para a
construção e manutenção de espaços verdes, bem
como a elaboração de projetos de arquitetura paisagista e rede de rega, entre outros serviços.

Projetos de arquitetura paisagista

Assenta em princípios fundamentais do conhecimento da fisiologia das espécies vegetais, aspetos
edafoclimáticos e na otimização dos recursos hídricos nos sistemas de rega de modo a criar um desenvolvimento sustentado. Encontrando-se numa fase
de notável expansão, o departamento opera em
todo o território nacional.

Construção de espaços verdes

Enquadramento paisagístico de espaços
urbanos e edifícios
Jardins públicos e particulares
Rede de rega automática

Manutenção de espaços verdes
Desmatações
Sistemas de rega

A melhor forma
de prever o futuro
é construí-lo

As obras que
falam por nós
Construção dos edifícios e arranjos exteriores da cidade do futebol
Localização: Oeiras
Cliente: Federação Portuguesa de Futebol

Unidade de saúde de Areias
Localização: Santo Tirso
Cliente: Município de Santo Tirso

Parque de estacionamento de Albufeira
Localização: Albufeira
Cliente: Circulo Digital, S.A.

Requalificação da frente ribeirinha de Viana do Castelo
Localização: Viana do Castelo
Cliente: Polis Litoral do Norte

Reordenamento e aualificação da frente marítima do núcleo da Amorosa
Localização: Amorosa
Cliente: Polis Litoral Norte

Regeneração da frente ribeirinha de Alcochete
Localização: Alcochete
Cliente: Município de Alcochete

Etar da quinta da bomba
Localização: Almada
Cliente: SMAS de Almada

Arranjo urbabistico do Largo do Mosteiro de S.Martinho de Tibães
Localização: Braga
Cliente: Município de Braga

Parque Linear ribeirinho do estuário do Tejo
Localização: Alverca
Cliente: Município de Vila Franca de Xira

Inserção urbana no troço Vila do Conde-Póvoa de Varzim
Localização: Vila do Conde - Póvoa de Varzim
Cliente: Metro do Porto, S.A

Requalificação das margens ribeirinhas do Rio Ave
Localização: Trofa
Cliente: Município da Trofa

Oeiras golfe & residence
Localização: Oeiras
Cliente: Britalar, S.A
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