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Mensagem do Presidente
Message from the Chairman

“O nosso Grupo de Empresas continua a abrir janelas numa
vontade contínua de melhoria da nossa atividade, dos nossos
produtos, certificando-os.

“Our Group of family-owned companies keeps opening windows,
in a continuous will of improving our activity and our products,
certificating them.

É nossa vontade criar condições para uma melhor proximidade
com os nossos colaboradores, clientes, fornecedores, seguros
e banca.

It is our will to create conditions to improve proximity with
our employees, clients, suppliers, insurance companies and
banks.

É nosso desejo manter a janela aberta para este espaço no
vento, para o futuro.”

It is our desire to keep an open window to this space in the
wind, for the future. “

Primitivo Marques

Primitivo Marques
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Lagoa do Fogo | São Miguel | Açores
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Grupo Marques nos Açores
Grupo Marques in the Azores

A Marques é um grupo empresarial açoriano, com mais de 30 anos de
existência, com sede na ilha de São Miguel e forte implantação nas
áreas da Construção Civil e Obras Públicas e mais recentemente na
Distribuição Alimentar e na Saúde.
A 7 de Julho de 1979 o Eng. Primitivo Marques e a D. Maria Manuela
Marques constituíram a empresa Marques, Lda, iniciando, de imediato, a sua atividade empresarial, com o primeiro escritório, na Rua
Barão das Laranjeiras, em Ponta Delgada. De 1979 a 1992 desenvolve
atividade circunscrita aos Açores no segmento da Habitação, remodelando e construindo edifícios públicos e privados. Em 1993 acontece a primeira internacionalização. A Marques, Lda. construiu alguns
edifícios destinados à Habitação na zona de Freisinger, na República
Federal Alemã num período de dois anos.
O Grupo Marques tem vindo a evoluir não só, em termos de faturação, como
também, em termos de dimensão e estrutura. A comparação do Volume
de Negócios do ano 2000 (34.581.377,19€) e 2007 (88.986.176,34€),
espelha de forma clara esse crescimento e desenvolvimento do Grupo.
Apesar de não ser dos melhores anos, em 2011, o Volume de Negócios consolidado foi de 151.852.435,66€.
A Marques Engenharia e Construção é constituída por 8 empresas, com destaque para a Marques, S A, a construtora do Grupo,
a Marques Britas, S A, líder na distribuição de Betão e agregados,
passando pela Soluções M, S A, empresa de venda de materiais
de construção civil. A Urbe Oceanus, S A é a promotora imobiliária
do Grupo e a Espaço Londres, Lda., a mediadora imobiliária. No
conjunto, estas empresas no ano de 2011 tinham ao seu serviço
cerca de 550 colaboradores.

Marques is a thirty year old business-related group, based on the
island of S. Miguel and strongly established in the areas of Civil Construction, Food Distribution and Health.
On July 7th 1979, Primitivo Marques and Maria Manuela Marques
founded Marques Lda beginning, at once, their business activity in
an office located at “Barão das Laranjeiras” Street, in Ponta Delgada.
From 1979 to 1992, the company focused in the segment of house
building, in the Azores, remodelling and constructing public and private buildings. In 1993, Marques’ first internationalization happens
when the company invested in house building in Freisinger, Germany,
for the period of two years.
Grupo Marques has been developing not only in terms of invoicing but
in terms of dimension and structure as well. Product turnover analysis
between 2000 (34.581.377,19 €) and 2007 (88.986.176,34€) clearly reflects the Group’s growth and development.
Despite not being one of the best years, in 2011 the consolidated
turnover was € 151.852.435,66.
Marques Engenharia e Construção is composed by eight companies,
from which we limelight Marques SA, the Group’s construction company, Marques Britas, major supplier of concrete, as well as Soluções
M, SA which sells materials for civil construction. The Urbe Oceanus,
SA is the real estate developer of the Group and Espaço Londres Ltd.,
the real estate broker. Together, these companies have, in the year
2011, at their service, around 550 employees.
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A paisagem açoriana reflete muitas das obras da Marques um pouco
por todas as ilhas.

A bit around every island, Azorian landscape reflects many of Marques
works.

Algumas das principais obras da Marques por setores:

Some of Marques major works by sectors:

Edifícios de Habitação: O empreendimento Oceanus, com mais de 600
Apartamentos e espaços comerciais, a Urbe Pico Salomão, na cidade
de Ponta Delgada e as Residências de Estudantes da Universidade
dos Açores em São Miguel.

Housing: Oceanus, with more than 600 apartments and commercial
spaces, “Urbe Pico do Salomão”, in Ponta Delgada, and Student Residences for the University of Azores, in S. Miguel.

Edifícios Públicos: Hospital do Divino Espírito Santo, os edifícios da
RDP/Açores e do LREC, em Ponta Delgada, a Escola Secundária Dr
Manuel de Arriaga, na cidade da Horta, a Ecoteca, na ilha de Santa
Maria, o Hospital Santo Espírito, na ilha Teceira e o Parque Escolar
SA, no Continente.
Vias de Comunicação: a ponte da Ribeira Grande, a Envolvente a
Ponta Delgada e a Via Rápida Ponta Delgada – Lagoa (em consórcio).
Obras Hidráulicas: portos da Ribeira Quente e de Vila Franca do
Campo, na ilha de São Miguel e a Central da Energia das Ondas, na
ilha do Pico.
Hotéis: Holiday Inn, Royal Garden (em consórcio), Marina Atlântico
(em consórcio), a Estalagem dos Clérigos, em São Miguel e o Hotel
do Canal, no Faial.
Jardins: Parque Século XXI (em consórcio), remodelação do Jardim
António Borges, e Parque Urbano (em consórcio), em São Miguel.
Por opção estratégica o Grupo Marques adquiriu, em Dezembro de
2007, o Grupo Caetano & Mont´alverne, um conjunto de empresas
com larga experiência e implantação na ilha de São Miguel na área da
Distribuição Alimentar.
A Marques Distribuição é constituída pela Marques, Comércio a
Retalho, S A e pela Marques, Comércio por Grosso, S A. com cerca
de 800 trabalhadores no final de 2011, desenvolvendo a sua atividade
profissional nas várias lojas:

Public Buildings: “Divino Espírito Santo Hospital”, “RDP/Açores” and
“LREC” buildings, in Ponta Delgada, “Manuel de Arriaga” Secondary
School, in Horta, and “Ecoteca”, in Santa Maria, “Santo Espírito Hospital”, in Terceira and “Parque Escolar”, in mainland.
Routes: Bridge of Ribeira Grande, Enclosure Road of Ponta Delgada
and Limited Speed Highway Ponta Delgada – Lagoa (in consortium).
Hydraulic Works: Ribeira Quente and Vila Franca do Campo Ports, in
S. Miguel, and Wave Energy Station, in Pico.
Hotels: Holiday Inn, Royal Garden Hotel, Marina Atlântico Hotel (in
consortium), Estalagem dos Clérigos, in S. Miguel, and Hotel do Canal, in Faial.
Gardens: Park XXI Century and António Borges Garden modification,
in S. Miguel.
By strategic option, Grupo Marques acquired, in December 2007,
Grupo Caetano & Mont’Alverne, an ensemble of companies with large
experience and implantation in the areas of Food and Non Food Distribution in the island of S. Miguel.
Marques Distribuição is composed by Marques, Comércio a Retalho,
SA, and by Marques Comércio por Grosso, SA, with around 800 employees in the end of 2011, developing their activity in a broad range
of stores:
Cash & Carry:
Recheio, in Ponta Delgada

Cash & Carry:
Recheio, em Ponta Delgada

Hypermarkets:
SOL*MAR, in Ponta Delgada

Hipermercado:
SOL*MAR, em Ponta Delgada.

Supermarkets:
SOL*MAR – Valados, Ribeira Grande and Vila Franca Campo

Supermercados:
SOL*MAR – Valados, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo

Small Sized supermarkets:

Supermercados de pequena dimensão:

Baixo, Vila Franca Campo, Capelas, Pico e Livramento

SOL*MAR – Avenida Ponta Delgada, Vila do Porto, Calheta, Fajã de
Baixo, Vila Franca Campo, Capelas, Pico e Livramento

It is worth mentioning that, under management of Marques, Supermarket SOL*Mar Vila do Porto, Santa Maria, SOL*MAR Pico and
SOL*MAR Livramento, São Miguel, opened.

De referir que no período sob gestão da Marques assistiu-se à
abertura do Supermercado SOL*Mar de Vila do Porto, em Santa Maria,
Pico e Supermercado SOL*MAR do Livramento, em São Miguel.
É importante realçar que apesar da conjuntura que se vive no país,
a Marques Comércio a Retalho, em 2011, apostou numa parceria
com o Grupo Jerónimo Martins, trazendo pela primeira vez para os
Açores a marca PINGO DOCE. No que concerne à Marques Comércio
por Grosso, esta também marcou o seu percurso no ano de 2011,
apostando na abertura da primeira loja Recheio no arquipélago.
O negócio especializado não alimentar foi descontinuado no primeiro
trimestre de 2012.
Para além da aposta clara nos Açores, a diversificação do negócio e a
internacionalização são metas a consolidar no futuro.
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SOL*MAR – Avenida Ponta Delgada, Vila do Porto, Calheta, Fajã de

It is noteworthy that, in spite of the current conjuncture, in 2011
Marques Comércio a Retalho invested in a partnership with Grupo
Jerónimo Martins, bringing for the first time to the Azores the PINGO
DOCE brand. Marques Comércio por Grosso also signaled its path
in 2011, focusing on the opening of the first store Recheio Store in
the archipelago. The non-food business was discontinued in the first
quarter of 2012.
Beyond the obvious bet in the Azores, diversification and internationalization of the business are goals to consolidate in the future.

Marques - Empresa Familiar
Marques Family-Owned Company

Desde a constituição da primeira empresa, a Marques, Lda., que todas as sociedades comerciais assentam numa base familiar. Foi assinado por todos os membros da família um Protocolo Familiar, que no
essencial se transcreve

Since the foundation of the first company, Marques Lda, that the
whole of the Group’s companies stand on a familiar basis. All family
members have signed a protocol, whose essential terms are hereby
reproduced:

Protocolo Familiar

Familiar Protocol

- O Protocolo Familiar da Família Marques é um instrumento fundamental de governação do Grupo constituindo, mesmo, a sua base de
sustentação.

- The Familiar Protocol of Marques Family is a fundamental instrument
for the Group’s management, and it is even considered its pillar.

- O Protocolo Familiar constitui um acordo parassocial entre os Membros da Família, abrangendo temas em domínios críticos para a estabilidade da governação do Grupo para o seu crescimento sustentado,
tais como, cultura e valores a transmitir, aspirações estratégicas fundamentais, linhas mestras organizacionais do Grupo, propriedade do
Grupo, política de dividendos para os acionistas membros da família,
papel e trabalho dos Membros da Família no Grupo familiar e outros
aspetos considerados pertinentes.

- The Familiar Protocol is a shareholders agreement established
between the family members. It comprehends topics in critical
domains for the Group’s management stability and for its sustained
development, such as culture and values, fundamental strategic
goals, organizational guidelines, property, dividend policy to family
member shareholders, as well as role and work of family members
within the Group and other relevant features.

- Por outro lado, o Protocolo Familiar, na medida em que traduz um
consenso alargado entre todos os membros da Família sobre temas
críticos para a continuidade, estabilidade e crescimento do Grupo
Familiar, garante orientação estratégica e comportamental aos seus
Quadros Superiores e Intermédios e a todos os colaboradores em
geral, aos diversos níveis da organização contribuindo, assim, para a
sua estabilidade, produtividade e competitividade.

- On the other hand, the Familiar Protocol, because it translates
an enlarged consensus amid all the family members, about critical
issues concerning continuity, stability and the Group’s capacity to
grow, guarantees strategic and behavioral orientation to its superior
and middle management, as well as employees in general, at several
levels of the organization, contributing, therefore, to its stability,
productivity and competitiveness.
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Lagoa das Furnas | São Miguel | Açores
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Grupo Marques - As Empresas
Grupo Marques - The Companies

9

URBE OCEANUS | Av. D. João III | Ponta Delgada | São Miguel | Açores
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Marques Engenharia
e Construção
Marques Engineering and
Construction

Obra Casa de Belém | Ponta Delgada | São Miguel | Açores
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Obras
Públicas

MARQUES, S A
NIPC: 512 005 761
Capital Social: 5 500 000€

Breve historial da empresa MARQUES, S A
Brief history of MARQUES, S A
A Marques, S. A. é uma empresa com larga experiência na área da
Construção Civil e Obras Públicas na Região Autónoma dos Açores,
desde 1979, com obras também no Continente e na Alemanha.

Marques, S. A. is a company with extensive experience in Civil Construction and Public Works in the Azores since 1979, with works
also in the Portuguese Mainland and in Germany.

A “Marques Limitada”, sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, teve a sua primeira sede na Rua Barão das Laranjeiras, nº 23, freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada, tendo
sido constituída pelo Eng. Primitivo Marques e pela D. Maria Manuela
da Costa Gomes Marques.

“Marques Limitada”, a company with limited liability, had its first
headquarters at Rua Barão das Laranjeiras, No. 23, São Pedro’s parish, municipality of Ponta Delgada, having been established by Eng.
Primitivo by Marques and D. Maria Manuela Gomes da Costa.

A Marques, Lda., foi constituída em 9 de Julho do ano de 1979.
A empresa iniciou de imediato a sua atividade nos Açores no âmbito para que foi criada: “construção civil e industrial, obras públicas,
projetos e orçamentos”. Na primeira fase esteve vocacionada para a
construção no segmento de mercado de Habitação. Mais tarde consegue ganhar a confiança da Caixa Geral de Depósitos, a maior instituição bancária portuguesa, avançando para obras de Remodelação e
Construção de vários balcões da CGD nos Açores.
Sob o lema “Desejo de vencer“ e com um logótipo que ainda hoje se
mantém a Marques inicia um percurso de sucesso com mais de 30 anos.
De 1979 a 1992 a Marques desenvolve a sua atividade circunscrita
aos Açores, construindo e remodelando edifícios públicos e privados.
A construção da Escola Primária da Lomba de São Pedro, concelho
da Ribeira Grande, foi a primeira obra pública da empresa. A empreitada da construção do Hospital de Ponta Delgada foi a primeira grande obra da Marques, em consórcio com a empresa Engil.

Marques, Ltd., was founded on July 9th of 1979.
The company immediately started the activity in the Azores for what
it was created, “construction and industrial, public works, projects
and budgets”. The first phase was dedicated to the Housing market
segment. Later on it manages to gain the trust of CGD, the largest
Portuguese bank, advancing to works of remodeling and construction of several facilities of CGD in the Azores.
Under the slogan “Desire to win” and a logo that still remains,
Marques begins a journey of success with more than 30 years.
From 1979 to 1992 Marques develops its activity confined to the
Azores, building and remodeling public and private buildings.
The construction of Primary School of Lomba de São Pedro, municipality of Ribeira Grande, was the first public work of the company.
The works of construction of the Hospital of Ponta Delgada was the
first great work of Marques, in consortium with the company Engil.
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Em 1993, surge uma nova etapa na atuação ao nível geográfico: a 1ª
internacionalização da Marques. A empresa, durante 2 anos, constrói
edifícios na República Federal Alemã, na zona de Freisinger. Esta experiência teve como base amortecer o impacte conjuntural da crise
em que estavam mergulhados os Açores, devido à falta de obras públicas e absorver o know-how nas áreas de planeamento e formação
de pessoal especializado em novos materiais e métodos de trabalho.
Assim, salvaguardava-se a transferência de parte dos recursos humanos sem recorrer a despedimentos.
Em 2002 com a reestruturação do Grupo, a Marques, Lda. passa a
Sociedade Anónima. A designação é alterada para Marques, S A e o
logótipo foi alvo de um restyling.
A Marques, SA faz parte de um grupo constituído por oito empresas ao qual também pertence a Marques Britas, principal fornecedora
de matérias- primas para a construção civil, empresa que tem implementado um Sistema de Gestão Integrado baseado nos referenciais normativos: NP EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS
18001:2007.
Em Dezembro de 2008, a Marques SA concluiu a implementação e a
certificação do Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança.
Em 2009, e após a implementação do referido Sistema, foi adjudicada
a primeira obra no Continente português, em que a empresa deteve
33,33% do consórcio, abrindo, desta forma, as portas para um novo
mercado.
A partir de 2009 a Marques, SA inicia atividade no Continente, sendo
adjudicatária de algumas obras de clientes de referência, como a Parque Escolar, SA e a Estradas de Portugal, SA.
No ano de 2011, renovou-se a certificação externa nas vertentes Qualidade, Segurança e Saúde e pela concessão da certificação externa para o Ambiente. Assim, o Sistema de Gestão Integrado da Marques SA encontra-se certificado segundo os referenciais
NP EN ISSO 9001:2008, NP 4397:2008 / OHSAS 18001:2007 e
NP EN ISO 14001:2004.
Atualmente a Marques tem estaleiros nos Açores nas ilhas de São
Miguel, Santa Maria, Pico e Faial.
O sucesso da empresa deve-se, em muito, à criatividade e dinamismo
do seu Presidente, Eng. Primitivo Marques, e de todos os colaboradores que, com o seu empenho, capacidade de trabalho e espírito
de equipa têm contribuído para o desenvolvimento dos Açores, ultrapassando as naturais dificuldades de conjuntura económica e vencendo os desafios da modernidade e das novas tecnologias.
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In 1993, a new stage, geographically speaking: the 1st internationalization of Marques. For two years, the company constructs buildings
in West Germany, in the area of Freisinger. This experiment aimed
to cushion the conjunctural impact of the crisis the Azores were
plunged in, due to the lack of public works, and to absorb the knowhow in the areas of planning and training of specialized personnel
in new materials and working methods, therefore, safeguarding the
transfer of part of the human resources without resorting to layoffs.
In 2002, with the restructuring of the Group, Marques, Ltd. becomes
a Public Limited Liability Company. The designation is changed to
Marques, SA and the logo was the subject of a restyling.
Marques, SA becomes a part of a group consisting of eight companies with emphasis on Marques Britas, the main supplier of raw
materials for the civil construction, which has implemented an Integrated Management System based on normative references: NP EN
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
In December 2008, the Marques SA completed the implementation
and certification of its Quality and Safety Management System.
In 2009, and after the implementation of the system mentioned
above, was awarded the first work on the Portuguese mainland,
where the company held 33.33% of the consortium, opening the
door to a new market.
From 2009 on, Marques, SA initiates its activity on the Mainland, being awarded some works for renowned customers, such as Parque
Escolar, SA and Estradas de Portugal, SA.
In 2011, the external certification in the areas Quality, Safety and
Health was renewd, and the external certification for the environment
was granted. Thus, the Integrated Management System of Marques
SA is certified according to the references NP EN ISSO 9001:2008,
NP 4397:2008 / OHSAS 18001:2007 e NP EN ISO 14001:2004.
Currently Marques has construction yards in the Azores islands of
São Miguel, Santa Maria, Pico and Faial.
The company’s success is due greatly to the creativity and dynamism of its President, Eng. Primitivo Marques, and all the collaborators who, with their commitment, capacity to work and team spirit,
have contributed to the development of the Azores , overcoming the
natural difficulties of the economic situation and defeating the challenges of modernity and new technologies.

Certificações
Obras
Públicas

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICATIONS

A Marques, SA, para corresponder às exigências crescentes dos
seus clientes, em mercados cada vez mais competitivos, adotou um
Sistema de Gestão baseado nos referenciais normativos NP EN ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007, NP EN ISSO 14001:2004 observando os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade.

In order to meet the growing demands of its customers in increasingly
competitive markets, Marques, S.A. adopted a Management System
based on the normative references NP EN ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007, NP EN ISSO 14001:2004 regarding the laws and regulations applicable to its business.

A Administração da Marques, SA lidera o desenvolvimento e implantação do Sistema de Qualidade, Segurança e Ambiente, disponibilizando os recursos necessários, assegurando a mais ampla participação dos seus colaboradores e promovendo a respetiva melhoria contínua, condição indispensável à obtenção de um desempenho global
compatível com a sustentabilidade da organização.

The Administration of Marques, S.A. leads the development and implementation of the Quality, Safety and Environment System, providing the necessary resources, ensuring the broadest possible participation of its employees and promoting their continuous improvement,
a prerequisite to obtaining an overall performance compatible with
the sustainability of the organization.

Cerimónia de entrega dos Certificados de Qualidade
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Certificações
Mascote da Segurança da Marques, S.A.
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MARQUES’
EMBLEMATIC
WORKS

Agência da Caixa Geral de Depósitos | Lajes do Pico | 1980

1.ª Obra pública da Marques | Escola da Lomba de São Pedro | Ribeira Grande | 1979
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Obras
Públicas

OBRAS
EMBLEMÁTICAS
DA MARQUES

Obras
Públicas
Remodelação dos Paços do Concelho | Povoação | São Miguel

Remodelação dos Paços do Concelho | Nordeste | São Miguel
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Obras
Públicas
Edifício da RDP/Açores | Ponta Delgada | São Miguel

Laboratório Regional de Engenharia Civil - LREC | Ponta Delgada | São Miguel
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Obras
Públicas
Hospital do Divino Espírito Santo | Ponta Delgada | São Miguel

Hospital do Santo Espírito | Angra do Heroísmo | Terceira

20

em ACE

em consórcio

Obras
Públicas
Centro de Saúde de Vila do Porto | Santa Maria

Remodelação do Mercado da Graça | Ponta Delgada | São Miguel
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Obras
Públicas
Envolvente a Ponta Delgada | São Miguel

Via rápida Ponta Delgada - Lagoa | São Miguel

22

em consórcio

Sub-empreitada

Obras
Públicas
Reconstrução de Igreja | Faial

Edifício da Segurança Social | Madalena | Pico

Ponte Mãe d’ Água | Ribeira Grande | São Miguel

em consórcio
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Obras
Públicas
Coliseu Micaelense | São Miguel

em consórcio

Teatro Micaelense - Centro Cultural e de Congressos | São Miguel

Remodelção da Delegação de Ponta Delgada do Banco de Portugal | São Miguel

24

em consórcio

Lot. CDH em Vila Franca do Campo | São Miguel

Obras
Públicas
Central de Energia das Ondas | Pico

Porto de Pescas da Ribeira Quente | Povoação | São Miguel

25

Obras
Públicas
Porto de Vila Franca do Campo | São Miguel

Cais Ferry - Porto de Vila do Porto | Santa Maria

26

em consórcio

Obras
Públicas
Residência de Estudantes da Universidade dos Açores | Ponta Delgada | São Miguel

Parque da Ribeira dos Caldeirões | Nordeste | São Miguel

Lar de Idosos da S. C. da Misericórdia de Santo António | Lagoa | São Miguel

27

Obras
Públicas
Campo de Jogos do Liceu | Ponta Delgada | São Miguel

Campo de Futebol de São Roque | São Miguel

28

Campo de Futebol dos Arrifes | São Miguel

Obras
Públicas
Escola Secundária Dr. Manuel de Arriaga | Horta | Faial

em consórcio

VVN - Via Vitorino Nemésio | Angra do Heroísmo - Praia da Vitória | Terceira

em consórcio

29

Obras
Públicas
Parque Século XXI Ponta Delgada | São Miguel

Reservatório das Alminhas | Ribeira Grande | São Miguel

30

Museu do Presépio | Lagoa | São Miguel

em consórcio

Obras
Públicas
Ampliação da Plataforma W - Aeroporto de Ponta Delgada | São Miguel

Remodelação do Aeroporto | São Jorge

Modernização das escolas de ensino secundário
Escola Domingos Sequeira | Leiria

Ponte Ribeira Limas | Beja - Alentejo

em consórcio

31

Obras
Públicas
C. I. A. Dalberto Pombo | Vila do Porto | Santa Maria

Tecnoparque | Lagoa | São Miguel

32

Biblioteca Pública | Vila do Porto | Santa Maria

Obras
Privadas
Hiper SOL*MAR | Ponta Delgada | São Miguel

em consórcio

Cash & Carry JM Mont’ Alverne | Ponta Delgada | São Miguel

33

Obras
Privadas
Ampliação e remodelação do Hotel Terra Nostra | Furnas | Povoação | São Miguel

Estalagem dos Clérigos | Nordeste | São Miguel

34

Obras
Privadas
Hotel Holiday Inn | Ponta Delgada | São Miguel

Royal Garden Hotel | Ponta Delgada | São Miguel

Hotel do Canal | Horta | Faial

em consórcio

Hotel Marina Atlântico | Ponta Delgada | São Miguel

em consórcio

35

Obras
Privadas
Campo João Gualberto Borges Arruda | Lagoa | São Miguel

Complexo Desportivo Pauleta | São Roque | São MIguel

36

Obras
Privadas
Edifício NSL | Lagoa | São Miguel

DECATHLON | Ponta Delgada | São Miguel

Colégio do Castanheiro | Ponta Delgada | São MIguel

Ampliação da Fábrica Unileite | Arrifes | São Miguel

37

Obras
Promoção
Marques
Edifícios Populo | São Roque | São Miguel

Edifício Pombal | Lagoa | São Miguel
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Edifício Cidade | Ponta Delgada | São Miguel

MARQUES BRITAS, S A
NIPC: 512 031 304
Capital Social: 6 000 000€
InCI n.º 56128

Breve historial da empresa MARQUES BRITAS, S A
Brief history of MARQUES BRITAS, S A
A Marques Britas foi a segunda empresa a ser constituída, em 25
de Junho de 1991, e uma das mais conhecidas empresas do Grupo
Marques.

Marques Britas was the second company to be founded, in June 25th
1991, and is one of the best known companies of the Group.

Fazendo parte do maior grupo do setor da construção civil da Região
Autónoma dos Açores, a MARQUES BRITAS é uma empresa jovem,
dinâmica e com forte determinação em evoluir, de modo a aumentar a
sua quota, num mercado cada vez mais exigente e competitivo.

Being part of the most important civil construction group of the
Autonomous Region of the Azores, Marques Britas, SA is a young
and dynamic company, with a strong determination to progress in
order to enlarge its share in a market increasingly demanding and
competitive.

O apetrechamento em equipamentos, tecnologicamente, avançados,
recursos humanos qualificados e preferência por matérias-primas
de qualidade, têm permitido à empresa aumentar a qualidade dos
seus produtos, permitindo satisfazer o mercado da construção civil
e obras públicas.

The bet in technologically developed equipments, as well as in skilled
human resources, together with the preference for high quality raw
materials, has allowed the company to increase the quality of its
products, therefore satisfying the market of civil construction and
public works.

A estratégia da MARQUES BRITAS, no que se refere às suas diversas
áreas de negócio, privilegia a qualidade do produto e dos serviços prestados, mantendo uma relação de parceria com os seus clientes e fornecedores que se traduz na criação de mais-valias para todas as partes.

Marques Britas’ strategy, concerning its several areas of action,
privileges the quality of its products and services, by maintaining
a relationship of cooperation with its clients and suppliers, which
represents a surplus value to all parts involved.
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Certificações

A MARQUES BRITAS labora em diferentes áreas de atividade, ligadas
entre si, numa linha de complementaridade e a montante da construção civil, a saber:
- Produção e Distribuição de Betão Pronto
- Produção de Agregados
- Fabrico de Misturas Betuminosas
- Produção e Montagem de Carpintarias
- Produção e Montagem de Serralharias
- Produção e Montagem de Caixilharia de Alumínio
- Produção de Pedras Ornamentais
- Aluguer de Equipamento
- Serviços de Manutenção
- Movimentação de Terras
- Manutenção Industrial
- Laboratório

Em 2008, a Marques Britas adaptou a Produção de Betão Pronto à
Norma NP EN206-1, tendo implementado o sistema de controlo de
produção em fábrica.

Marques Britas works in several areas of activity, all connected and
complimentary and beyond building construction, namely:
-

Ready-Mixed Concrete Production and Distribution
Aggregates Production
Bituminous Mix Fabrication
Carpentry Production and Assembly
Metalworking Production and Assembly
Aluminium Joinery Production and Assembly
Manufacturing of decoative and functional stones
Equipment Hiring
Maintenance Services
Land Excavation Works

In 2008 Marques Britas adapted the Prodution of Concrete to norm
NP EN206-1, implementing the system of production control in the
factory.

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICATIONS
Em Agosto de 2001, a MARQUES BRITAS, certificou o seu Sistema de
Garantia da Qualidade, segundo a NP EN ISO 9002: 1995, no âmbito da
Produção e Distribuição de Betão, com o certificado N.º 01/CEP1533,
tendo sido o âmbito alargado a todas as atividades da empresa e de
acordo com a NP EN ISO9001:2008, desde 2008.

In August 2001, MARQUES BRITAS certified its Quality Assurance
System, according to NP EN ISO 9002: 1995, within the Production and
Distribution of Concrete, with certificate No. 01/CEP1533, broadening
the scope to all activities of the company and according to NP EN
ISO9001: 2008 since 2008.

Em Agosto de 2004, a Marques Britas, obteve a marcação CE
dos seus agregados, de acordo com os referenciais normativos
NP EN 12620: 2002; NP EN 13043: 2002, EN 13242: 2002.

In August 2004, Marques Britas obtained the CE marking of their
aggregates, according to the normative references NP EN 12620:
2002; NP EN 13043: 2002, EN 13242: 2002.

A certificação da Marques Britas pela OHSAS 18001: 1999, foi obtida
em Novembro de 2004.

The certification for OHSAS 18001: 1999 was achieved in November
2004.

Em 2008, a Marques Britas adaptou a Produção de Betão Pronto à
Norma NP EN 206-1: 2007, tendo implementado o sistema de controlo de produção em fábrica. Deu também os primeiros passos na
implementação SCPF de Misturas Betuminosas e nos Alumínios.

In 2008, Marques Britas adapted its Concrete Production to the NP
EN 206-1: 2007 standard and implemented the factory production
control system. It also gave the first steps in SCPF implementation of
Bituminous Mixtures and Aluminium.

Em 2009, obteve a marcação C E das misturas betuminosas.

In 2009, obtained the C E marking for bituminous mixtures.

Em 2010, obteve a certificação nas centrais de betão, localizadas na
Rua Joaquim Marques, tendo sido a única empresa na R.A.A habilitada para fornecer betão com classe de inspeção 3. Em 2011, numa
decisão que procurou manter, num período de austeridade forte, o
setor competitivo - o mercado não valoriza a certificação - foi decidido não manter a certificação. No entanto, manteve-se o SCPF implementado.

In 2010, obtained the certification in concrete plants, located at Rua
Joaquim Marques, being the only qualified company in the RAA to
provide class 3 inspection concrete.

Ainda em 2010, implementa na Pedreira da Mata do Meio/ Cancela
Branca, um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo com o referencial normativo NP EN ISO 14001.
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In 2011, due to the fact that the market did not value the certification,
it was decided not to maintain it. However, the SCPF was maintained.
Also in 2010, an Environmental Management System according to the
reference standard NP EN ISO 14001 is implemented in the Mata do
Meio/ Cancela Branca Quarry.

Certificações
Cerimónia de entrega do primeiro Certificado de Qualidade
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Betão

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BETÃO
CONCRETE PRODUCTION AND DISTRIBUTION

A MARQUES BRITAS é líder no mercado de produção e distribuição
de betão na Região Autónoma dos Açores.

Marques Britas leads the market of concrete production and
distribution in the Autonomous Region of the Azores.

O betão produzido destina-se, não só às grandes empresas de
construção civil, como também a clientes institucionais, pequenos
empreiteiros e clientes particulares.

Concrete production is destined not only to major civil construction
companies but to institutional clients, small contractors and private
customers as well.

De 2002 a 2007 foram produzidos cerca de 720.000 m3 de betão
pronto. De 2007 a 2011 foram produzidos cerca de 600.000 m3 de
betão pronto, na Central de Betão da Adutora.

From 2002 to 2007 720.000m3 of ready-mixed concrete were
produced at Adutora Concrete Plant.

Centrais de Betão MB | São Miguel
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Betão
Pilares redondos, Ponta Delgada

Portas do Mar - Caixotão

Centrais de Betão MB | São Miguel

Colégio do Castanheiro - Betonagem
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Movimentação
de Terras

OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
LAND EXCAVATION WORKS
Numa tentativa de diversificar as suas atividades e de satisfazer as
necessidades dos seus clientes, a MARQUES BRITAS, no ano 2007,
iniciou uma nova atividade, obras de movimentação de terras que
serve não só para as grandes empresas de construção civil, como
também a clientes institucionais, pequenos empreiteiros e clientes
particulares.

Aeroporto João Paulo II | Ponta Delgada

Av. Inf. D. Henrique | Ponta Delgada
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In order to diversify its activity and to satisfy the needs of its clients,
in 2007 Marques Britas begun a new activity: land excavation works
which will be useful not only to major civil construction companies
but to institutional clients, small contractors and private customers
as well.

Aeroporto João Paulo II | Ponta Delgada

Alargamento de via | São Miguel

Tecnoparque | Lagoa

Demolição nas Furnas

Produção de
Agregados

PRODUÇÃO DE AGREGADOS
AGGREGATES PRODUCTION
A MARQUES BRITAS pertence ao grupo dos maiores produtores de
agregados na Região Autónoma dos Açores.

Marques Britas is one of the major aggregates producers in the
Autonomous Region of the Azores.

Os agregados produzidos destinam-se não só às grandes empresas
de construção civil, clientes institucionais, pequenos empreiteiros e
clientes particulares, como também à Divisão de Produção de Betão e
Divisão de Produção de Misturas Betuminosas da própria MARQUES
BRITAS.

Produced aggregate are destined not only to major civil construction
companies, institutional clients, small contractors and private
customers but to Concrete Production Division and Bituminous Mix
Production of Marques Britas itself as well.

De 2002 a 2007 foram produzidos cerca de 1.900.000 m de agregados. De 2007 a 2011 foram produzidos cerca de 2.100.000 m3 de
agregados, na Central de Britagem da MARQUES BRITAS.
3

From 2002 to 2007 around 1.900.000m3 of aggregates were produced
in Marques Britas Crushing Plant.

Pedreira MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Produção de
Agregados
Enroncamento, Avenida do Mar | Ponta Delgada

Pedreira MB | Ribeira Grande | São Miguel

Complexo industrial MB | Ribeira Grande

Britadeira MB | Ribeira Grande | São Miguel

46

Pedreira MB | Ribeira Grande

Pedreira MB | Ribeira Grande

Betomarques

BETOMARQUES - Pedras Ornamentais
BETOMARQUES - Ornamental Stones

A BETOMARQUES é líder no mercado de Serração de Pedra de Basalto na Região Autónoma dos Açores.

Betomarques is one of the major producers of Split Basalt Stone in
the Autonomous Region of the Azores.

A Pedra de Basalto Serrada produzida destina-se não só às grandes
empresas de construção civil, como também a clientes institucionais,
pequenos empreiteiros e clientes particulares.

Split Basalt Stone production is destined not only to major civil
construction companies but to institutional clients, small contractors
and private customers as well.

Numa tentativa de diversificar a sua atividade e de satisfazer as necessidades dos seus clientes, a BETOMARQUES iniciou a produção de peças, em rochas ornamentais nacionais e estrangeiras, nomeadamente,
em mármore, granito e calcário e, comercialização de ladrilho, não só
para as grandes empresas de construção civil, como também a clientes
institucionais, pequenos empreiteiros e clientes particulares.

In an attempt to diversify its activity and to satisfy the needs of its clients,
Betomarques started to produce national and foreign ornamental
stones, namely marble, granite, limestone and tile commercialization
not only to major civil construction companies but to institutional
clients, small contractors and private customers as well.

Em 2005, a Organização apostou no desenvolvimento de um novo produto na atividade de Pedras Ornamentais: pedra basalto olivina, proveniente da pedreira da Mata do Meio. Este produto veio a revelar-se um
enorme sucesso no mercado regional, devido às suas excelentes características físicas e mecânicas.

In 2005, the Organization betted on the development of a new product
within Ornamental Stone’s activity: Olivine Basalt Stone, from Mata do
Meio quarry. This product has had a tremendous success in regional
market, due to its excellent physic and mechanic characteristics.

Instalações Betomarques | Ribeira Grande | São Miguel
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Betomarques
Exposição de Pedra de Basalto | Estaleiro | São Miguel

Exposição de peças em Basalto | São Miguel

Fachada em Pedra de Basalto | São Miguel

Réplica das Portas da Cidade | Fall River | Mass. | USA
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Porta do Povoamento | Povoação | São Miguel

Misturas
Betuminosas

PRODUÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS
BITUMINOUS MIX PRODUCTION

A MARQUES BRITAS pertence ao grupo dos maiores produtores de
Misturas Betuminosas a quente na Região Autónoma dos Açores. A
produção destina-se não só às empresas de construção civil, como também
a clientes institucionais, pequenos empreiteiros e clientes particulares.

Marques Britas is one of the major producers of Hot Mix Bituminous in
the Autonomous Region of the Azores. Production is meant to supply
not only major civil construction companies but institutional clients,
small contractors and private customers as well.

De 2002 a 2007 foram produzidas cerca de 270.000 ton. de Misturas
Betuminosas a quente, na central de Misturas Betuminosas da
MARQUES BRITAS. De 2007 a 2011 foram produzidas cerca de
375.000 ton.

From 2002 to 2007, about 270.000 tons of hot mix bituminous were
produced in Bituminous Mix Station of Marques Britas.

Em 2008, foi adquirida uma nova Central de Misturas Betuminosas.
Este investimento visou, essencialmente, uma aposta em novas
tecnologias de produção de vanguarda, bem como a melhoria das
misturas, ou seja, um aglomerado homogéneo e de qualidade.
A nova central proporciona uma poupança energética significativa. A
otimização do processo de secagem dos inertes, filtragem dos fumos
e recuperação das poeiras, tem permitido um reduzido impacte
ambiental, em obediência às mais rígidas normas antipoluição.

In 2008 a new Betuminous Mix Plant was bought. This investment is
essentially a bet in new front line production technologies, as well
as a bet in improving the mixes, that is, a homogenous and quality
ensemble.
This new plant will provide significant energy savings. The optimization
of inert drying, smoke filtering, and dust recovery will allow a reduced
environmental impact, in accordance with the more rigid antipollution
norms.

Central de Massas Betuminosas MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Misturas
Betuminosas
Fornecimento de misturas betuminosas | Aeroporto de Ponta Delgada

Forn. mist. betuminosas | São Miguel

Fornecimento de misturas betuminosas, ER n.º1 - 1ª | São Miguel

Est. Reg. Barreiros | São Miguel
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Via Rápida Ponta Delgada - Lagoa

Carpintarias

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE CARPINTARIAS
CARPENTRY PRODUCTION AND ASSEMBLY

A Divisão de Produção e Montagem de Carpintarias foi incorporada
na Marques Britas, SA, no ano 2002. Esta alteração surgiu por questões estratégicas do Grupo Marques.

Division of Carpentry Production and Assembly was integrated
in Marques Britas, SA in 2002, due to strategic options of Grupo
Marques.

Atualmente, cerca de 75% da produção tem como destino as obras
do Grupo Marques. No entanto, têm sido desenvolvidas ações de
modo a aumentar a quota do mercado externo, nomeadamente, com
a aquisição de máquinas com maior rentabilidade, ações de marketing, entre outras, que visam essencialmente, aumentar a confiança
dos clientes externos, nos produtos da Carpintaria.

Nowadays, about 75% of the production is destined to Grupo Marques
own works. However, several actions are being developed not only
with the purpose of increasing external market share, namely through
the acquisition of more rentable machines and marketing initiatives,
among others, but of rising clients confidence in Carpentry products
as well.

A Marques Britas, SA efetua constantes pesquisas aos fornecedores
de matérias-primas, selecionando os que mais se destacam, positivamente, com o objetivo de adquirir material da melhor qualidade.
Outras das preocupações da Organização é a de qualificar os seus
colaboradores nos diferentes trabalhos de Carpintaria, garantindo,
desta forma, produtos com melhores acabamentos.

Marques Britas makes constant supplier research as far as raw
materials are concerned, selecting the outstanding ones, so as to
acquire the best possible materials. Another of the Organization’s
concerns is to qualify its employees in different carpentry works,
guaranteeing, in this way, products with better finishing.

Carpintaria MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Carpintarias
Igreja de N.ª Sr.ª de Fátima | Lajedo | Ponta Delgada

Recolhimento de St.ª Bárbara | Ponta Delgada

Campo de Jogos Pauleta | Ponta Delgada

Colégio do Castanheiro - Tetrapi

Carpintaria MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Bar das Termas da Ferraria

Serralharias

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE SERRALHARIAS
METALWORKING PRODUCTION AND ASSEMBLY

A Divisão de Produção e Montagem de Serralharias foi incorporada
na Marques Britas, SA, no ano 2002. Esta alteração surgiu por questões estratégicas do Grupo Marques.

Division of Metalworking Production and Assembly was integrated
in Marques Britas, SA in 2002, due to strategic options of Grupo
Marques.

Atualmente, cerca de 50% da produção tem como destino as obras
do Grupo Marques.

Nowadays, about 60% of the production is destined to Grupo Marques
own works.

A Marques Britas, SA tem adquirido máquinas novas que visam o
aumento da segurança dos colaboradores e da produtividade, bem
como a melhoria da qualidade do produto final. Outra das preocupações da Organização é a de qualificar os seus colaboradores nos diferentes trabalhos de Serralharia, garantindo, desta forma, produtos
com melhores acabamentos.

Marques Britas SA has been acquiring new machines with the purpose
of increasing its employees’ security and productivity, as well as the
quality of the final product. Another of the Organization’s concerns is
to qualify its employees in different metalworking areas, guaranteeing,
in this way, products with better finishing.

A nova Serralharia contribuiu para aumentar a capacidade produtiva,
melhorando as condições de trabalho e de segurança.

This new Metalworking set has contributed to increase spare capacity,
by improving working and safety conditions.

Serralharia MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Serralharias
Via Litoral Santa Clara - Relva | São Miguel

Torre da Igreja de N.ª Sr.ª de Fátima | Lajedo

Escada na Escola Hoteleira | Ponta Delgada

Grelha do Parque Avenida | Ponta Delgada

Setor INOX

Stainless Steel Segment

Para colmatar uma lacuna no mercado regional, a Marques Britas
apostou nesta secção, muito específica, com novas e modernas instalações, quer ao nível das condições de trabalho, quer ao nível da
segurança. O valor de faturação tem vindo a aumentar o que demonstra a qualidade dos produtos.

In order to fill the existing gap in the regional market, Marques Britas
has placed a bet in this specific segment with new and modern
settings, either at working conditions or at safety levels. Invoicing as,
therefore, increased significantly which is revealing of our product
quality.

Trabalhos em Aço Inox | “Portas do Mar” | Ponta Delgada
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Alumínios

PRODUÇÃO E MONTAGEM DE CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIOS
ALUMINIUM JOINERY PRODUCTION AND ASSEMBLY

A Divisão de Produção e Montagem de Caixilharia de Alumínios foi incorporada na Marques Britas, SA, no ano 2002. Esta alteração surgiu
por questões estratégicas do Grupo Marques.

Division of Aluminium Joinery Production and Assembly was
integrated in Marques Britas, SA in 2002, due to strategic options of
Grupo Marques.

Atualmente, mais de 40% da produção tem como destino clientes
privados com a restante percentagem a ter como destino as obras do
Grupo Marques.

Nowadays, more than 50% of the production is meant to supply
private customers whereas the rest is destined to Grupo Marques
own works.

A Marques Britas, SA tem adquirido novas máquinas com o objetivo
de aumentar a segurança dos seus colaboradores e da produtividade, bem como da melhoria da qualidade do produto final.

Marques Britas SA has been acquiring new machines with the purpose
of increasing its employee’s security and productivity, as well as the
quality of the final product.

A Marques Britas trabalha com as principais marcas de alumínios a
nível nacional.

Marques Britas works with major aluminium brands nationwide level.

Oficina de Alumínios MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Alumínios
Edifício Somague - Ediçor | Lagoa

Colégio do Castanheiro | Ponta Delgada

Urbe Oceanus - 1.ª Fase | Ponta Delgada

CEM | Ponta Delgada
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Edifícios Miramar | Ponta Delgada

Residência de Estudantes | Ponta Delgada

Serviços de
Manutenção

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - OFICINA MECÂNICA
MAINTENANCE SERVICES - MECHANICAL WORKSHOP

A Oficina Mecânica da Marques Britas S.A. tem como âmbito a Manutenção preventiva e curativa de toda a infraestrutura da empresa.
Para que o bom funcionamento, e estado de conservação dos meios
disponíveis para a produção, satisfaça os requisitos mínimos exigidos
pela empresa, a oficina tem ao seu dispor mão de obra qualificada e
meios para poder responder a todo o tipo de solicitações.

Marques Britas Mechanical Workshop’s scope is the preventive and
curative maintenance of the whole company’s infrastructure. In order
to satisfy the minimum requisites imposed by the company, in terms
of good functioning and preservation of available means of production,
the workshop has skilled workers and means to respond to all kinds
of solicitations.

As instalações da Oficina Mecânica têm ao seu dispor uma vasta área
funcional e bem equipada para os trabalhos mecânicos e secções que
perfazem o trabalho; tais como: secção de torno, electricidade, óleos,
pneus, bate-chapa e pintura.

Installations of Mechanical workshop are disposed in a vast, functional
and well equipped area for mechanical works together with sections
destined to complete the work, such as lathe, electricity, oils, tires,
sheet metal working and painting.

Oficina Mecânica MB | Ribeira Grande | São Miguel
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Máquinas e
Equipamentos

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
MACHINERY AND EQUIPMENT HIRING

A MARQUES BRITAS pertence ao grupo dos maiores prestadores de
serviços na área de Aluguer de Equipamento, na Região Autónoma
dos Açores.
O setor está equipado com equipamentos tecnologicamente avançados e recursos humanos qualificados.
A Marques Britas, subcontrata algumas das manutenções dos seus
equipamentos.

Marques Britas is one of the major supplier of services in the area of
Equipment Hiring in the Autonomous Region of the Azores.
The sector is furnished with technologically advanced equipment and
highly skilled human resources.
Marques Britas sub-contracts some of the maintenances of its
equipment.

Grua MB
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Máquinas e
Equipamentos
Giratória MB

Multi-carregadora MB

Grua Telescópia MB

Camião de transporte e Multi-carregadora MB
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Industrial

Manutenção

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
INDUSTRIAL MAINTENANCE

Com base nas necessidades identificadas pelo mercado, ao longo
dos tempos, e nos seus parceiros de negócio, a Marques Britas S.A.
criou uma nova atividade no âmbito da Manutenção Industrial.

Based on the needs identified by the market over time, and on its business partners, Marques Britas S.A. created a new activity within the
Industrial Maintenance.

No âmbito desta atividade, ainda se encontra a manutenção e inspeção de Quadros Eléctricos, Quadros de Comando e Postos de Transformação.

Under this activity, is still the maintenance and inspection of Electrical
Switchboards, Control Boards and Transforming Stations.

Com um quadro de pessoal devidamente habilitado e com os mais
modernos aparelhos tecnológicos, a Marques Britas, S.A. , pretende
dar resposta a uma lacuna existente no mercado.

With a qualified staff and the most latest technological devices, Marques Britas, S.A. aims to fill an existing gap in the market.

Manutenção Industrial MB
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Laboratório

LABORATÓRIO
LABORATORY

Com base nas necessidades internas, certificação do produto, desenvolvimento de novos produtos e composições, bem como resposta às
carências do mercado, a Marques Britas, S.A. criou a unidade de negócio Laboratório.
O Laboratório está apetrechado com equipamentos tecnologicamente
avançados e recursos humanos qualificados de forma a realizar ensaios
no âmbito dos agregados, betão e misturas betuminosas.

Based on internal needs, product certification, development of new products and compositions, as well as a response to market shortages,
Marques Britas, S.A. created the Lab business unit.
The Laboratory is equipped with technologically advanced equipment
and skilled human resources in order to perform tests within the aggregates, concrete and bituminous mixtures.

Estufa de secagem

Balança Digital

Prensa Marshall

Ensaio massa volúmica

Mufla

Balança eletrónica

Tanque cura provetes

Prensa
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Marques
Ambiente

MARQUES AMBIENTE
NIPC: 512 109 141
Capital Social: 615.000€

Alvará n.º 16/DRA/2009

MARQUES AMBIENTE, LDA
MARQUES AMBIENTE, LDA
Em resultado das preocupações ambientais do Grupo Marques, surgiu
a Marques Ambiente, Lda., em 28 de Novembro de 2008, iniciando a
sua atividade em 2009.
Tem vindo a consolidar a sua posição no mercado, e perspetivam-se
hipóteses de crescimento num futuro próximo.
A Marques Ambiente, Lda., tem como base de orientação o sucesso
sustentado. Para tal, definiu a sua Missão, Visão e Valores, na sua
Organização.
- MISSÃO: Ser líder nos Operadores Licenciados de Resíduos, na Região Autónoma dos Açores, reconhecidos no mercado, pela Qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes e pela sua atuação no
Meio Ambiente.
- VISÃO: Desenvolver, produzir e garantir serviços destinados à Gestão de Resíduos, na Região Autónoma dos Açores, com tecnologia
adequada e qualidade superior, visando a satisfação do cliente, contribuindo para o incremento dos 4 R´s, respeitando o IndivÍduo, a Sociedade e o Meio Ambiente.
- VALORES: - Proteção Ambiental; - Comportamento ético e Transparência; - Desempenho em termos de Qualidade, Segurança, Ambiente e
preço nos Serviços; - Lucro Sustentado; - Inovação; - Bom Ambiente de
Trabalho; - Segurança no Emprego; - Reconhecimento e recompensa;
- Benefícios mútuos e continuidade; - Conformidade com os requisitos
estatutários e regulamentares.

Lagoa artifícial | Ribeira Grande | São Miguel
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As a result of Grupo Marques’ environmental concerns, emerged
Marques Ambiente Ltd., on November 28, 2008, starting its activity
in 2009.
It has been consolidating its position in the market, and growth is anticipated in the near future.
The Environment Marques Lda, has sustained success as a precondition, having defined its Mission, Vision and Values in its Organization.
- MISSION: To be a leader in the Waste Licensed Operators in the
Azores, recognized in the market for quality of services provided to
its customers and for its performance in the Environment.
- VISION: To develop, produce and ensure services intended for the
Waste Management, in the Azores, with appropriate technology and
top quality aiming at customer satisfaction, contributing to the increase of the 4 R’s, respecting the Individual, society and Environment.
- VALUES: - Environmental Protection; - Transparency and ethical behavior; - Performance in terms of Quality, Safety, Environment
and Price of services; - Sustained Profit; - Innovation; - Good Work
Environment; - Safety at Work; - Recognition and reward; - Mutual
benefits and continuity; - Compliance with statutory and regulatory
requirements.

Centro de Recolha de Resíduos | Ribeira Grande | São Miguel

Empreendimentos

URBE OCEANUS, S A
NIPC: 512 057 664
Capital Social: 9 000 000€

Breve historial da empresa URBE OCEANUS, S A
Brief history of URBE OCEANUS, S A
A Urbe Oceanus, S A é a empresa promotora imobiliária do Grupo
Marques, constituída em 4 de Julho de 2000.

Urbe Oceanus, S.A. is Grupo Marques’ real estate developer company,
founded in July 4, 2000.

O empreendimento Urbe Oceanus, na Av. D. João III, em Ponta Delgada,
é o mais emblemático conjunto Habitacional, de Comércio e Serviços,
com cerca de 600 apartamentos de diversas tipologias, para além de
áreas vastas destinadas a comércio e serviços.

Urbe Oceanus enterprise, located at Av. D. João III, in Ponta Delgada,
is the most emblematic Housing, Commerce and Services enterprise,
with about 600 apartments of various typologies, as well as vast areas
intended for trade and services.

Empreedimento Urbe Oceanus 1.ª e 2.ª Fases | Ponta Delgada | São Miguel
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Empreendimentos

Edifícios Mira Mar | São Roque | São Miguel

Varandas do Carmo | Horta | Faial
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Edifício Santa Cruz | Lagoa | São Miguel

Empreendimentos

Edifício Infante | Lagoa | São Miguel

Edifício Açores | Aveiro

Loteamento do Topo | Nordeste | São Miguel
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Empreendimentos

Urbe Pico Salomão | Ponta Delgada | São Miguel

Empreedimento Urbe Oceanus 3.ª Fase | Ponta Delgada | São Miguel
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Empreedimento Urbe Oceanus 4.ª Fase | Ponta Delgada | São Miguel

Empreendimentos

Empreedimento Urbe Oceanus 5.ª Fase | Ponta Delgada | São Miguel

Em projeto

Edifício Entre Quintas | Ponta Delgada | São Miguel
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Pico d’ Água

Breve historial da empresa PICO D’ ÁGUA PARK, SA
Brief history of PICO D’ÁGUA PARK
O Parque de Negócios contempla áreas destinadas a Armazenagem e
Pequena Indústria, Comércio e Serviços, com uma área de construção
de cerca de 110.000 m2, num terreno de 215.000 m2.
Este é um empreendimento de referência na Região Autónoma dos
Açores, tendo sido alvo de um Estudo de Impacte Ambiental e de um
Estudo de Tráfego.
The Business Park comprises several areas destined to Warehousing
and Small Industry, Commerce and Services, within an area of
construction of about 110.000 square metres, implanted in a ground
of 215.000 square metres.
This is an emblematic business venture in the Autonomous Region
of the Azores, which was object of both Environmental Impact and
Traficc Reports.

Pico d’ Água Park | São MIguel
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Pico d’ Água

Pico d’ Água Park | São MIguel

Pico d’ Água Park | São MIguel

Pico d’ Água Park | São MIguel
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Imobiliária

ESPAÇO LONDRES, LDA.
NIPC: 504 134 680
Capital Social: 200 000€

Breve historial da empresa ESPAÇO LONDRES, LDA
Brief history of ESPAÇO LONDRES, LDA
A Espaço Londres, Sociedade de mediação Imobiliária, Lda. integra
desde 30 de Abril de 1998 o Grupo Marques.
A empresa é a Mediadora da Marques, com responsabilidade de promover e vender os imóveis construídos pela Marques, S A, tendo
alargado o seu âmbito nos últimos anos.
A experiência e os inúmeros contatos com os clientes dos empreendimentos imobiliários, apartamentos e àreas comerciais, têm possibilitado oferecer produtos que vão ao encontro das preferências do
mercado, quer em termos de área, quer em termos de acabamentos
e equipamentos.
Espaço Londres, Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda is part of
Grupo Marques since April, 30th 1998.
The company is the Goup’s real estate broker, and has the responsibility
of promoting and selling buildings constructed by Marques, SA, and
has broadened its range of action in the last few years.
Experience and the number of contacts with clients from building,
apartment, and commercial ventures have allowed this company to
offer products which fulfill the preferences of the market, either in
terms of area, or in terms of finishing and equipment.

Contatos / Contacts
Endereço / Address: Avenida D. João III, 73 R/C Dtº Norte
9500-310 Ponta Delgada - São Miguel - Açores
Telefone / Telephone: +351 296 302 100
Fax: +351 296 382 163
E-mail: espacolondres@mail.telepac.pt
Web: www.grupomarques.org
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Sede da Espaço Londres | Ponta Delgada | São Miguel

Soluções M

SOLUÇÕES M, LDA.
NIPC: 512 005 842
Capital Social: 3 260 000€

Breve historial da empresa SOLUÇÕES M, S.A.
Brief history of SOLUÇÕES M, S.A.
A sociedade Soluções M, Materiais e Serviços para
a Construção Civil, S.A., é a nova designação da empresa Alves & Morgado, Lda., constituída a 13 de Novembro de 1976 e que foi adquirida pela Marques no
ano de 2006.
Apostada na venda de aços e seus derivados, bem
como de materiais de apoio à construção civil e matérias de acabamentos, esta empresa dispõe em
S. Miguel de uma grande superfície com cerca de
8.000 m² de área coberta, espaço este constituído
por armazém e sala de exposição. Estas instalações
constituem uma nova centralidade do mercado da
construção civil, situado junto a um eixo rodoviário
que atravessa a Ilha e que abrange cerca de 100.000
habitantes, num raio de 7 minutos dos três maiores concelhos de S. Miguel. Dispõe também na ilha
Terceira de um armazém localizado na zona industrial
da Praia da Vitória, onde comercializa toda a gama de
produtos relacionada com a construção civil.
Reflexo da exigência e da preocupação com a qualidade, em 2012 a Soluções M implementou o Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos referenciais
normativos NP EN ISO 9001:2008.

Soluções M, Materiais e Serviços para a Construção
Civil, S.A., is the new name of the company Alves &
Morgado, Lda., established November 13th 1976,
and acquired by Marques in 2006.
Betting on the sale of steel and its products, as well
as support materials to construction and finishing
materials, this company has in S. Miguel a large covered surface area of about 8,000 m², consisting of a
warehouse and a showroom. These facilities represent a new centrality of the construction market, situated next to a main road that crosses the island and
covering about 100,000 inhabitants within a radius
of 7 minutes of the three largest counties S. Miguel.
There is also on the island of Terceira a warehouse
located in the industrial area of Praia da Vitória, providing the full range of products related to the construction industry.
Reflecting the demand and concern for quality, in
2012 the M Solutions implemented the Quality Management System, based on normative references NP
EN ISSO 9001:2008.

Loja de Materiais de Construção | Soluções M | Lagoa | São MIguel
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Soluções M

Espaço de atendimento

Equipamentos de Segurança

Espaço de revestimentos

Vista geral da loja

Vista geral da loja

Espaço de cozinhas
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Vista geral da loja

Espaço de casas de banho

Soluções M

Armazém de materiais de construção

Loja de tintas

Armazém de aços | Lagoa | São Miguel

Soluções M | Praia da Vitória | Terceira
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Gestão Ambiental

SIGA, S A.
NIPC: 512 108 013
Capital Social: 100 000€
Alvará 5/DRA/2011

Breve historial da empresa SIGA, S A
Brief history of SIGA, S A
SIGA, S A é a denominação da nova sociedade constituída entre a SUMA e
a Marques, SGPS S A para a Área do Ambiente, em Setembro de 2008.
A SIGA, Sistema Integral de Gestão Ambiental, S A tem por objeto o desenvolvimento, gestão e exploração de sistemas e infraestruturas na área
do Ambiente, nomeadamente na gestão e prestação de serviços de limpeza urbana, recolha, armazenamento, transferência, transporte a destino
final e tratamento e eliminação de resíduos sólidos, urbanos, industriais,
hospitalares, tóxicos e perigosos ou outros, bem como a realização de todas as atividades afins, designadamente, elaboração de estudos, projetos
ambientais e de engenharia, ações e formação, sensibilização e educação
ambiental, prestação de serviços de fiscalização e assistência técnica,
bem como o exercício de todas as atividades correlativas ou acessórias
quando se mostre necessário ou conveniente ao interesse da sociedade.

out all related activities, such as studies, engineering and environmental
projects, workshops, sensitization and environmental education, rendering
of control and technical attendance services, as well as most correlated or
accessory activities whenever necessary or convenient for the company’s
best interest.
The management of S. Miguel’s landfill site, for a period of two years –
2008 to 2010, extended to date – is the company’s first environmental
rendering of services, in the Azores.

A gestão do Aterro Sanitário de São Miguel, por um período de 2 anos,
2008-2010, tem sido prorrogado por iguais periodos de 2 anos. Esta foi a
primeira prestação de serviço na área do Ambiente, nos Açores.

SIGA, SA is the name of the new company established by SUMA and
Marques SGPS SA in the environment area, in September 2008.
The object of SIGA, Sistema Integral de Gestão Ambiental, SA is
the development, management and exploration of systems and
infrastructures related to environment, namely concerning management
and urban cleaning services, gathering, storage, transfer, transport to
final destination, treatment and elimination of solid, urban, industrial,
hospital, toxic, dangerous and other waste. This company also carries
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Acto Constitutivo da empresa SIGA | São Miguel

Marques
Distribuição
Marques
Distribution

MARQUES DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S A
NIPC: 512 031 843
Capital Social: 10 000 000€

Breve historial da MARQUES, DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S A
Brief history of MARQUES, DISTRIBUIÇÃO, SGPS, S A
A sociedade Marques Distribuição é a nova designação da C & M,
SGPS após a aquisição pelo Grupo Marques em Dezembro de 2007.
A sociedade foi constituída em 4 de Novembro de 1991.
A Marques, Distribuição, SGPS, S A gere as Participações Sociais
noutras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades
económicas e ainda a prestação de serviços de administração e
gestão.

76

Marques Distribuição SGPS, SA is a new designation for former
Caetano & Mont’Alverne SGPS, after its acquisition by Grupo Marques
in December 2007. The original company was founded in November
4th 1991.
Marques Distribuição SGPS, SA manages holdings in other companies
as an indirect means of practising economic activities and rendering
management and administration services.

Distribuição

MARQUES COMÉRCIO A RETALHO, S A
NIPC: 512 014 850
Capital Social: 10 755 000€

Breve historial da MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S A
Brief history of MARQUES, COMÉRCIO A RETALHO, S A
Com a atividade de Comércio a Retalho em supermercados e hipermercados esta empresa está presente em 3 das 9 ilhas dos Açores.

With the activity of retail trade in supermarkets and hypermarkets this
company is present in 3 of the 9 islands of the Azores.

A Marques Comércio a Retalho explora a insígnia SOL*MAR, através das suas 12 lojas distribuídas por: S. Miguel: 1 hipermercado em
Ponta Delgada com uma área de vendas de 4.900m2, 4 lojas (Valados, Ribeira Grande, Vila Franca e Calheta) com áreas entre 1300m2
e 1450m2 e 4 lojas (Fajã de baixo, Centro Vila, Capelas e Avenida)
com áreas entre os 190m2 e os 500m2; Pico: 1 supermercado com
uma área de 1.000m2 e Santa Maria: 1 supermercado com uma área
de 370m2.

Marques Comércio a Retalho explores the insignia SOL*MAR, through
its 12 stores distributed as follows: S. Miguel: 1 hypermarket in Ponta Delgada with a sales area of 4.900m2, 4 stores (Valados, Ribeira
Grande, Vila Franca and Calheta) with areas between 1300m2 and
1450m2 and 4 stores (Fajã de Baixo, Centro da Vila, Capelas and Avenida) with areas between 190m2 and 500m2; Pico: 1 supermarket with
an area of 1.000m2; and Santa Maria: 1 supermarket with an area of
370m2.

O híper SOL*MAR, o 1º hipermercado dos Açores, com uma localização privilegiada, na zona de expansão de Ponta Delgada (São Gonçalo), é a principal unidade de venda desta empresa, tanto em termos
de dimensão como de acessibilidade.

SOL*MAR hypermarket, the 1st of its kind in the Azores, with a privileged location in the expansion zone of Ponta Delgada (São Gonçalo),
is the primary sales unit of the company, both in terms of size and
accessibility.

A insígnia SOL*MAR surge com o aparecimento do primeiro supermercado com este nome, o SOL*MAR Avenida em Dezembro de
1987. Dado o sucesso deste Supermercado, os proprietários avançaram mais tarde para um novo investimento, facultando aos açorianos aquele que seria o primeiro hipermercado da Região, aberto a 4
de Julho de 1992, em São Gonçalo. Em Setembro de 2000, arranca
a fase de expansão das lojas SOL*MAR com a abertura do Supermercado dos Valados, nos Arrifes. Em Junho de 2002 é adquirida
a empresa Costa & Costa detentora dos Supermercados Mcosta, o
que contribuiu decisivamente para a estratégia de desenvolvimento e
expansão que vinha sendo traçada no setor da distribuição alimentar.
Em Agosto do mesmo ano, aumentariam para quatro o número de
estabelecimentos MCosta, quando a nova gerência decidiu comprar

The SOL*MAR insignia arises with the appearance of the first supermarket with this name, SOL*MAR Avenida, in December 1987. Given
the success of this Supermarket, the owners moved later on to a new
investment, providing the Azoreans with what would be the first hypermarket of the Region, which opened in São Gonçalo on 4 July 1992. In
September 2000, starts the expansion phase of the SOL*MAR stores
with the opening of the Valados Supermarket, in Arrifes. In June 2002
the Costa $ Costa, that owned the Mcosta Supermarkets, is acquired,
which contributed decisively to the development and expansion strategy that had been drawn in the food distribution industry.
In August of the same year, the number of MCosta establishments
was increased to four when the new management decided to buy
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Distribuição

o supermercado Pérola da Ilha, em Vila Franca do Campo. Dos quatro
estabelecimentos denominados Mcosta, mantêm-se três, cuja denominação foi entretanto alterada para SOL*MAR. Em Novembro de
2003 inaugura-se o SOL*MAR da Ribeira Grande e em Abril de 2004,
surge o SOL*MAR de Vila Franca do Campo, inserido num complexo
comercial, com uma galeria de lojas diversas. Em Novembro de 2006
abre o SOL*MAR de Capelas e em Julho de 2008, a abertura do Supermercado SOL*MAR de Vila do Porto em Santa Maria, representa
o primeiro passo da Marques Comércio a Retalho na prossecução
da estratégia de expansão para fora da Ilha de São Miguel, com o
objetivo de alcançar uma dimensão verdadeiramente regional. Em Janeiro de 2010, com a compra da empresa Silva & Fernandes, surge
o SOL*MAR da Madalena do Pico, dando-se enfase à estratégia de
alargamento da atividade para outras ilhas.
Finalmente em Maio de 2010, abre a mais recente unidade desta
empresa, um supermercado direcionado para um público de bairro,
privilegiando a proximidade e a personalização do atendimento que
caracteriza este grupo, o SOL*MAR do Livramento.
O Centro Logístico, localizado na estrada Ponta Delgada - Ribeira Grande, ER Nº3-1ª, dispõe de instalações que ultrapassam os
8.000m2, e uma frota de viaturas que permite a entrega diária de mercadorias em cada uma das lojas de São Miguel.
A partir de 2012, a empresa optou por focar toda a sua atenção no
comércio alimentar pelo que descontinuou a exploração do comércio
especializado para o lar, nas áreas de eletrodomésticos, têxtil, mobiliário e linha jardim.
Após negociações com o conceituado grupo Jerónimo Martins, líder
da Distribuição em Portugal, as lojas SOL*MAR, a partir de 2011, pela
primeira vez nos Açores iniciam a comercialização de alguns produtos da marca Pingo Doce, que se tem revelado um sucesso junto
dos consumidores açorianos, tendo vindo a assistir-se à ampliação
da gama de produtos ao longo do tempo.

the Pérola da Ilha supermarket, in Vila Franca do Campo. Of the four
Mcosta establishments, three remain, whose name has meanwhile
been changed to SOL*MAR. In November 2003 the Ribeira Grande
SOL*MAR is inaugurated, and in April 2004, appears the SOL*MAR
of Vila Franca do Campo, located in a commercial complex, with a
gallery of different shops. In November 2006 opened the SOL*MAR
Capelas, and the opening of SOL*MAR Vila do Porto Supermarket, in
July 2008, represents the first step of Marques Comércio a Retalho
in the pursuit of the strategy to expand outside the island, in order to
achieve a truly regional dimension. In January 2010, with the purchase
of the company Silva & Fernandes, arises the SOL*MAR Madalena do
Pico, emphasizing the enlargement strategy of the business to other
islands.
Finally, in May 2010, opens the newest unit of this company, a supermarket directed to a neighborhood crowd, emphasizing the proximity
and personalized care that characterizes this group, the SOL*MAR
Livramento store.
The Logistics Centre, located in the Ponta Delgada – Ribeira Grande
road, ER No. 3-1ª, has facilities that exceed 8.000m2, and a fleet of
vehicles that enables the delivery of goods in each of the shops of São
Miguel on a daily basis.
From 2012 onwards, the company decided to focus all of its attention
on the food trade, and ended the household specialized commerce in
the areas of home appliances, textiles, furniture and garden.
After negotiations with the highly regarded group Jerónimo Martins,
head of distribution in Portugal, in 2011 the SOL*MAR stores began
the commercialization of some Pingo Doce brand products for the
first time in the Azores, which has proven a success with azorean
consumers, extending the range of products over time.

Centro Logístico | Ribeira Grande | São Miguel

78

Distribuição

Hiper SOL*MAR | Ponta Delgada

Hiper SOL*MAR | Ponta Delgada

SOL*MAR Ribeira Grande

SOL*MAR Ribeira Grande

SOL*MAR Vila Franca do Campo

SOL*MAR Vila Franca do Campo
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SOL*MAR Valados | Ponta Delgada

SOL*MAR Valados | Ponta Delgada

SOL*MAR Capelas | Ponta Delgada

SOL*MAR Capelas | Ponta Delgada

SOL*MAR Livramento | Ponta Delgada

SOL*MAR Livramento | Ponta Delgada

Distribuição

SOL*MAR Fajã de Baixo | Ponta Delgada

SOL*MAR Calheta | Ponta Delgada

SOL*MAR Centro da Vila | São Miguel

SOL*MAR Fajã de Baixo | Ponta Delgada

SOL*MAR Calheta | Ponta Delgada

SOL*MAR Centro da Vila | São Miguel
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Supermercado SOL*MAR Avenida | Ponta Delgada

Supermercado SOL*MAR Avenida | Ponta Delgada

SOL*MAR Vila do Porto | Santa Maria

SOL*MAR Vila do Porto | Santa Maria

SOL*MAR Pico | Pico

SOL*MAR Pico | Pico

Distribuição

MARQUES COMÉRCIO POR GROSSO, S A
NIPC: 512 007 454
Capital Social: 4 000 000€

Breve historial da MARQUES, COMÉRCIO POR GROSSO, S A
Brief history of MARQUES, COMÉRCIO POR GROSSO, S A
A Marques Comércio por Grosso, tem como atividade principal o comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco, para
além de uma gama alargada de produtos de higiene e limpeza.

Marques Comércio por Grosso has as main activity the wholesale of
food, beverages and tobacco, in addition to a wide range of cleaning and
hygiene products.

Os seus principais clientes situam-se nas áreas da hotelaria, da restauração e similares, cadeia do canal Horeca, e ainda das pequenas
unidades de comércio espalhadas por todas as ilhas dos Açores.

Its main customers are located in areas of the hotel, restaurant and café,
the “Horeca channel”, and also small business units scattered throughout the islands of the Azores.

RECHEIO de São Miguel é a nova designação do cash & carry do Grupo Marques, também em parceria com o Grupo Jerónimo Martins, loja
que abriu em junho de 2011.

RECHEIO de São Miguel is the new name of the Group Marques’ cash &
carry, also in partnership with Grupo Jerónimo Martins, which opened in
June 2011.

Com uma área de venda de cerca de 3.880m2 e um amplo parque de
estacionamento, é uma superfície apelativa e inovadora que oferece
um serviço de qualidade e preços competitivos aos seus clientes sob o
lema “Bons negócios todo o ano, bons preços todos os dias”. A grande
superfície comercial localiza-se em Ponta Delgada, a Norte do Hipermercado SOL*MAR, numa zona privilegiada da maior cidade açoriana.

With a sales area of approximately 3.880m2 and a large parking lot, it’s a
groundbreaking and appealing surface that offers both a quality service
and competitive prices to its customers, under the motto “Good business all year, good prices every day”. This large commercial area is located in Ponta Delgada, North of SOL*MAR Hypermarket, in a privileged
area of the largest city of the Azores.

RECHEIO de São Miguel

RECHEIO de São Miguel
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Zona central da loja

Frutaria
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Congelados

Caixa

Charcutaria

Marques
Saúde
Marques Healthcare

Saúde

Clínica de São Sebastião

Receção

Prova de Esforço em Tapete Rolante
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Corredor de Acesso a Gabinetes

Corredor de Acesso à TAC

Breve historial da CLÍNICA MÉDICA DO LORETO, S A
Brief history of CLÍNICA MÉDICA DO LORETO, S A
A Empresa Abrisaúde Açores foi fundada em 2006 e iniciou atividade
em Dezembro de 2006.

The Company Abrisaúde Açores was founded in 2006 and started its
activities in December 2006.

Foi adquirida pelo Grupo Marques, em Agosto de 2009, e a partir
desta data sofreu um forte incremento em número de prestadores
e especialidades médicas oferecidas, tendo passado de 38 para 62
prestadores de serviços, dos quais 56 são médicos.

It was acquired by Grupo Marques in August 2009, and from this date
had a sharp increase in both the number of providers and the available
medical specialties, going from 38 to 62 service providers, of which
56 are medical doctors.

Foram criadas novas especialidades – Dentária, Cirurgia Maxilo Facial, Ginecologia, Doenças Infecciosas, Medicina de Viagem, Hematologia, Nefrologia, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; novos serviços /
exames: Espirometria, MAPA – monitorização ambulatória de pressão arterial, HOLTER – registo contínuo de electrocardiograma, Prova
de Esforço, Estudo da Apneia do Sono, Desabituação Tabágica, RX e
Mamografia.

New specialties were created - Dental, Maxillofacial Surgery, Gynecology, Infectious Diseases, Travel Medicine, Hematology, Nephrology, Plastic and Reconstructive Surgery; new services / examinations:
spirometry, ABPM - Ambulatory blood pressure Monitorization, HOLTER - continuous record of Electrocardiogram, Stress Test, Study of
Sleep Apnea, Smoking Cessation, X-Ray and Mammography.

O espaço físico da CSS é de cerca de 1.000 metros quadrados, tendo, a partir de 2009, havido intervenção/requalificação em cerca de
200m2, melhorando-se os equipamentos da sala de pequena cirurgia.

The physical space of CSS is about 1,000 m2, and in 2009 there was a
rehabilitation in about 200 m2, improving the equipments in the minor
surgery room.
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Saúde

CLÍNICA MÉDICA DO LORETO
NIPC: 512 092 362
Capital Social: 900 000€

Saúde

Aparelho de RX

Sala de pequenas Cirurgias
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Mamógrafo

Cadeira Odontológica

TC – Tomografia Computorizada

Responsabilidade
Social
Social Responsibility

Desporto

APOIO AO DESPORTO E à CULTURA
Support to Sports and Culture

A Marques tem apoiado inúmeras entidades públicas e privadas e
instituições de Solidariedade Social nas áreas da Cultura e Desporto,
com destaque especial para a figura de patrocinador do Teatro
Micaelense - Centro Cultural e de Congressos, Coliseu Micalense,
Amigos do Museu Carlos Machado, Grupo Desportivo Comercial e
RosinhasVolley Club, entre outros.

Marques has supported a broad range of public and private entities
as well as welfare charities in cultural and sporting areas, with special
evidence to the sponsorship of Teatro Micaelense, Centro Cultural e
de Congressos, Coliseu Micaelense and Friends of Carlos Machado’s
Museum, Grupo Desportivo Comercial and Rosinhas Volley Club,
among others.

Super Especial Marques | Sata Rallye Açores 2008
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Desporto

Super Especial Marques | Sata Rallye Açores

PEC Marques | Sata Rallye Açores

Super Especial Marques | Sata Rallye Açores

Super Especial Marques | Sata Rallye Açores
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Desporto

Karting | MARQUES

Karting | Marques

Karting | Soluções M

Motocross | Grande Prémio Marques
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Cultura

PROTOCOLOS COM ESCOLAS E INSTITUIÇÕES
PROTOCOLS WITH SCHOOLS AND INSTITUTIONS

A Marques, SGPS SA, tem assinado alguns protocolos de cooperação
com entidades públicas e privadas nos mais diversos âmbitos.

Marques, SGPS SA, has signed some cooperation agreements with
public and private entities in various areas.

O protocolo com a Escola Secundária de Lagoa tem como objetivo
apoiar nos estudos superiores um(a) aluno(a) com carências económicas. A Bolsa de Estudo foi concedida a uma aluna que frequenta a Faculdade de Medicina de Lisboa. Patrocinou também um dos
prémios para os melhores alunos do 12.º ano da Escola Secundária
Domingos Rebelo.

The protocol with Escola Secudária de Lagoa (Highschool) aims to
economically support a student in higher education. A Scholarship
was awarded to a student who attends the College of Medicine of Lisbon. An award for the best 12th grade student from Escola Secundária
Domingos Rebelo (Highschool) was also sponsored.

Alguns protocolos visam facilitar condições especiais a produtos e serviços a todos os colaboradores do Grupo Marques.

Some protocols are designed to give special conditions concerning
products and services to all Grupo Marques employees.

Prémio Melhor Aluno - E.S. Domingos Rebelo

Protocolo com a Associação dos Amigos do Museu

Protocolo com o DEG - Universidade dos Açores

Protocolo com a E.S. de Lagoa | Bolsa de estudo

Inauguração do Parque Vulcanológico | E.S. de Lagoa

Parque Vulcanológico | E.S. de Lagoa
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Visitas de Estudo

Programa de Visitas
de Estudo
Study Visits Program
A Marques, SGPS S A lançou em 2006 o programa, “A pensar no
futuro” , destinado a contemplar Visitas de Estudo de Escolas de São
Miguel abrindo as portas das suas instalações a todos os alunos do
5.º ao 12.º, das Escolas Profissionais e da Universidade levando-os a
refletir sobre o seu futuro profissional.
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In 2006, Marques SGPS has implemented the program “Thinking about
the future”, which encourages study visits from S. Miguel schools,
by opening the company’s doors to all students from ninth to twelfth
grades and university students in order to make them think over their
professional future.

Turma Escola Profissional da Ribeira Grande

Turma da Escola Secundária de Lagoa

Turma da Escola Secundária das Laranjeiras

Turma da Escola Profissional de Capelas

Turma da Escola Profissional de Capelas

Turma da Escola Sec. Domingos Rebelo

Visitas de Estudo

Escola Secundária da Ribeira Grande

Escola Secundária de Lagoa

Escola Secundária da Ribeira Grande

Turma da Escola Profissional de Capelas

Escola Secundária da Ribeira Grande

Escola Secundária da Ribeira Grande

Curso de Técnicos Superiores HST

Escola Profissional da S.C.M.P.D.

Turma da Escola Sec. Domingos Rebelo

Escola Preparatória C.C.I.P.D.

Escola Secundária Domingos Rebelo

Escola Preparatória de Capelas
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“MOVE-NOS O SONHO DE CONSTRUIR O FUTURO”

