APRESENTAÇÃO GERAL

PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A., fundada em 1986, resulta da
restruturação do grupo CESL fundado em 1976. A empresa é líder em Portugal, com 42
anos de experiência nas áreas do planeamento dos recursos hídricos, agricultura, irrigação,
ambiente, infraestruturas urbanas, abastecimento de água e saneamento, hidroelétricas e
proteção ambiental. A PROCESL é 100% detida pelo grupo QUADRANTE, que é atualmente
o maior grupo de serviços de engenharia com capital inteiramente português.
A PROCESL integra um Grupo de Consultoria Global, prestando serviços de Projeto,
Planeamento e Project Management em todas as áreas da Construção. Formado pela
agregação da QUADRANTE, PROCESL e VIAPONTE, o Grupo emprega uma equipa técnica de
cerca de 160 colaboradores permanentes e apresenta um volume de negócios anual de
cerca de 15 milhões de euros.
A proposta de Valor do Grupo assenta na prestação de Serviços de Engenharia para
Infraestruturas de complexidade elevada, multidisciplinares, localizados em qualquer parte
do Mundo e nos quais a flexibilidade, capacidade de adaptação às condicionantes, e
velocidade de entrega sejam fatores relevantes.
Com escritórios em Lisboa, Porto, Madrid, Londres, Paris, Bucareste, Maputo, Luanda,
Argel, Acra, Lima, Santiago (Chile) e São Paulo, a empresa oferece uma ampla gama de
serviços de projeto e consultoria, incluindo Infraestruturas Rodoviárias, Hidráulica e
Recursos Hídricos, Ambiente, Fundações e Estruturas (pontes e edifícios), Arquitetura,
Geotecnia, AVAC, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Avaliação Energética,
Monitorização e Revisão de Projetos e Gestão de Infraestruturas.
Possuímos as competências necessárias para oferecer vários serviços cobrindo todo o ciclo
de vida do projeto, desde o planeamento, análise técnica e económica, estudos de
viabilidades, estudos prévios, projetos de execução, normas e guias de orientação e
assistência técnica.
A experiência do Grupo QUADRANTE está consagrada em obras em Angola, Argélia, Brasil,
Cabo Verde, Chile, Costa Rica, Eslováquia, Espanha, Guiné Equatorial, Itália, Líbia,
Mauritânia, Moçambique, Macau / China, Peru, Republica Dominica, São Tomé e Príncipe,
Senegal, Roménia, Tanzânia, e U.S.A., o que lhe permitiu adquirir recursos e competências
na entrega dos seus projetos, com a qualidade adequada e sempre com o foco no objetivo
dos nossos clientes.

