CIDADES E
EDIFÍCIOS

As cidades vão passar por processos de grande transformação que
exigirão uma abordagem sustentável, integrada e centrada na
qualidade de vida das pessoas.
Se nas cidades dos países mais desenvolvidos assistimos a um
esforço que se irá intensificar, no sentido de as tornar mais
sustentáveis e inclusivas, nas cidades dos países subdesenvolvidos
existe uma necessidade premente de conseguir absorver o enorme
crescimento populacional que se regista em cidades que já não
dispõem de condições mínimas aceitáveis para a vivência das
populações. Por outro lado, à medida que as populações urbanas
aumentam, as soluções para os desafios de mobilidade,
infraestrutura e habitação são de extrema importância. Por isso, a
evolução das cidades é também ao nível das edificações, que não
podem ser pensadas isoladamente nem através de soluções
tradicionais de interação/integração com o meio envolvente.
Fruto de uma combinação ímpar da sua história, experiência e
abrangência disciplinar e geográfica, o Grupo FUTURE apresenta a
capacidade de planear/ conceber o território a qualquer escala,
com uma visão global da complexidade e especificidade dos
processos de criação e transformação das cidades, bem como uma
integração tecnológica plena.
A adoção de soluções inovadoras, de tecnologia (conceito Smart
City), de certificação, de gestão eficiente de recursos e energia e de
diferenciação de projetos imobiliários, materializa o conceito de
engenharia para além da técnica do Grupo FUTURE neste mercado.
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O papel que
atribuímos
à Engenharia
é muito nobre.

Acreditamos na Engenharia com “E” grande. Tão grande quanto a nossa
ambição. Engenharia que existe para agregar valor, estruturar soluções,
fazer evoluir as práticas e o pensamento. Foi para isso que construímos

um dos maiores Grupos de Engenharia, com sede na
Europa, a operar em África e na América Latina.
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a nossa
visão
O Grupo FUTURE agrega décadas de experiência de empresas com atuação em 4 continentes, reunidas agora sob um conceito único. Resultado de uma
visão inovadora e disruptiva quanto ao modelo ideal de uma empresa de Consultoria de Engenharia, o Grupo FUTURE foi criado para dar resposta aos

O OBJETIVO É ELEVAR A ENGENHARIA PARA O TOPO DA CADEIA DE VALOR DOS PROCESSOS DE INVESTIMENTO E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE
ENTREGAR MAIS E MELHOR A CLIENTES, PARCEIROS E USUÁRIOS FINAIS.

A adoção do seu conceito, aliada à presença efetiva e conhecimento profundo das regiões que maior crescimento apresentam na atualidade, legitimam
a ambição do Grupo FUTURE de ser a referência nos mercados onde atua.
que o Grupo FUTURE assume como fundamentais na sua gestão e atuação.

ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

LIDERANÇA

JOÃO ANDRADE
CEO

HOLDING

CARLOS STENDERS

CARLOS DE LACERDA

FUTURE ATP | Brasil
(Fundada em 1991)

FUTURE PROMAN | Portugal
(Fundada em 1981)

DIÓGENES SOARES

TAT JOEL CHANG

FUTURE BDM | Angola
(Fundada em 2005)

FUTURE ASIA | Hong Kong - Beijing
(Fundada em 2019)

CEO

CEO

CEO

CEO
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a future
no mundo
SEDES
OPERACIONAIS
Future ATP (São Paulo - Brasil)
Future BDM (Luanda - Angola)
Future Proman (Lisboa - Portugal)
Future ASIA (Beijing, Hong Kong - China)

1000

COLABORADORES

CERCA DE

PAÍSES ONDE JÁ
DESENVOLVEMOS
ATIVIDADE

SUBSIDIÁRIAS
E ESCRITÓRIOS
REGIONAIS

Outros Países
Moçambique
Cabo Verde
Guiné Equatorial
Roménia
Senegal

Brasil
Portugal
Recife
Porto
Natal
Bahia
Rio de Janeiro
Piauí

· África do Sul
· Angola
· Arábia Saudita
· Bahrain
· Bélgica
· Brasil
· Cabo Verde
· Croácia
· Espanha
· Gana
· Guiné-Bissau
· Guiné-Conacri
· Honduras
· Índia
· Líbia
· Macau/China
· Mauritânia
· México
· Moçambique
· Panamá
· Haiti
· Portugal
· S. Tomé e Príncipe
· Senegal
· Suécia
· Sultanato de Omã
· Tanzânia
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AGÊNCIA
DE INVESTIMENTOS
A Agência de Investimentos resulta do conceito
FUTURE - A Engenharia para Além da Técnica,
sendo mesmo uma das suas mais evidentes
e relevantes manifestações práticas.

STATEMENT
CRIAMOS INVESTIMENTO,
PROPORCIONAMOS DESENVOLVIMENTO.
A Agência de Investimento FUTURE é uma plataforma de criação,
investimentos, fazendo a ponte entre as necessidades e os investimentos.
Olhamos para as necessidades como oportunidades, transformando-as
aos investidores, de forma a melhor servirem os seus interesses globais.
Fazendo a ponte entre sistemas distintos, o Grupo FUTURE permite
ambiente, potenciando assim o sucesso das operações.
O Grupo FUTURE posiciona-se como o canal ideal para a concretização
de investimentos em África e na América Latina, assumindo a liderança
dos processos e assegurando, no terreno, o sucesso das operações.

UNIDADES
DE NEGÓCIO

CIDADES E EDIFÍCIOS

INFRAESTRUTURAS
DE TRANSPORTES

ENGENHARIA
MARÍTIMO-PORTUÁRIA

SUSTENTABILIDADE
E ENERGIA

GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
E SUPERVISÃO DA CONSTRUÇÃO

SISTEMAS
METRO-FERROVIÁRIOS

GEOLAB-GEOTECNIA
& GEOTECNOLOGIA

ÁGUA, SANEAMENTO
E RESÍDUOS

LOGÍSTICA & TI

REAL ESTATE

INDÚSTRIA E
RECURSOS NATURAIS

AGÊNCIA DE
INVESTIMENTOS
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o QUE
FAZEMOS
O Grupo FUTURE oferece uma visão, abordagem e
especialidades técnicas integradas ao serviço da
transformação das cidades e inovação no projeto
de edifícios.
Atuando no mercado internacional em diversas áreas da Engenharia, o Grupo
FUTURE conquistou confiança e credibilidade do setor, agregando competências
diversificadas de atuação que lhe permitem pensar e conceber soluções de
desenvolvimento de Cidades, oferecendo uma abordagem integrada de estratégia
territorial, planeamento, conceção, estudos e levantamentos, desenvolvimento de
projetos, fiscalização e gestão de obras, até à gestão de empreendimentos.

No âmbito do Planeamento e Gestão das Cidades:
• Mobilidade e acessibilidade urbana;
• Consultoria e desenvolvimento de Planos Diretores Municipais;
• Consultoria e desenvolvimento de Planos Diretores de Transporte;
• Planos de Mobilidade Urbana;
• Qualidade de vida da população e alterações climáticas;
• Projetos de saneamento e infraestruturas;
• Projetos de Reabilitação, Requalificação e Renovação Urbana;
• Projetos de Paisagismo, Áreas livres, Corredores Verdes e
Infraestrutura Ecológica;

• Estudos de Viabilidade;
• Estudos e implementação do conceito de Smart City.
No âmbito da Construção e Projetos de Edifícios:
• Desenvolvimento de estudos e projetos;
• Implementação do conceito smart building;
• Projetos de Conservação, Restauro, Adaptação Arquitetónica
e Salvaguarda de bens patrimoniais de valor histórico;

• Projetos de Arquitetura;
• Projetos de Comunicação Visual e Sinalização;
• Projetos de Interiores e iluminação;
• Projetos de Estabilidade (fundações e estruturas);
• Projetos de Instalações Elétricas, SPDA e Hidrossanitárias;
• Projetos de Cabeamento Estruturado e CFTV ;
• Projetos de Proteção e Combate a Incêndio;
• Projeto de Climatização e Exaustão;
• Projetos eletromecânicos e gás combustível;
• Projetos sustentáveis com eficiência energética ;
• Consultoria em projetos sustentáveis para emissão de certificações;
• Estudos de viabilidade;
• Serviço de levantamento, compatibilização de projetos e
modelação BIM;

• Vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres;
• Adequação de acessibilidade;
• Fiscalização e supervisão de obras ;
• Gestão de operação de empreendimentos.
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a nossa
abrangÊNCIA

Shoppings e lojas

Hospitais

ORDENAMENTO
E GESTÃO
TERRITORIAL

MORADIAS E
condomínioS

ACESSIBILIDADES
E MOBILIDADE

Hotéis e resorts
Escolas

EDIFÍCIOS
DE ESCRITÓRIOS

PARQUES, JARDINS
E ESPAÇO PÚBLICO
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AS CIDADES
e edifícios
FUTURE
Não se imaginam cidades sem populações, sem
vida. Assim, o Cidadão é uma prioridade que deve
estar no epicentro da conceção e gestão da
cidade e do sistema.
As Cidades são sistemas cada vez mais complexos, multidisciplinares e
inerentemente mais ligados, por isso criamos espaços e edifícios inteligentes,
formando um todo coerente, interligado, funcional, eficaz e autogerido.

características
• Sustentabilidade geral, seja nos materiais, equipamentos e
soluções da construção, seja na exploração e gestão dos recursos;
• Green Buildings;
• Gestão integrada e inteligente;
• Manutenção mais económica;
• Custos de exploração/utilização menores;
• Eficácia das soluções e da operação;
• Integração e conectividade total entre edificações e com os
espaços e infraestruturas exteriores circundantes;
• Soluções versáteis, inteligentes e capazes de evoluírem com
as necessidades;
• Gestão automática de todos os sistemas e subsistemas, com
claros ganhos financeiros e funcionais.
Apresentamos, assim, uma visão alargada, multifacetada e interligada de
soluções, que confluem num sistema modelar integrado.
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DIRETORES
DA UNIDADE

CARLA HENRIQUES

ANTÓNIO RESSURREIÇÃO
Diretor da FUTURE PROMAN

Diretora da FUTURE ATP

carla.henriques@bdm.co.ao

a.ressurreicao@future.proman.pt

karina.braga@future.atp.eng.br

Diretora da FUTURE BDM

KARINA BRAGA
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

ANGOLA - CUANZA SUL
Projeto: Plano de Urbanização do Waku-Kungo
Área de Intervenção: 10.378 ha
População Residente: 151.238 pessoas (2013)
Ano do Plano: 2014

BRASIL
Tipo de Serviço: Elaboração de Plano Diretor
da Cidade de São Miguel dos Milagres-AL.

ANGOLA
Tipo de Serviço: Elaboração de Plano Diretor
da Cidade de Calulo.

ANGOLA - CABINDA
Projeto: Elaboração de Estudos
e Projetos para a construção de
6.000 fogos e respectivas infraestruturas para Realojamento
da População
Área de Intervenção: 172,45 ha
Nº Total de Fogos: 7.482 unidades
Nº Total de Edifícios: 1.640 unidades

População Total Estimada:
44.676 pessoas
Valor do Contrato da Empreitada:
279.450.000,00 USD

URBANISMO

Extensão Total de Vias
Infra-Estruturadas: 49,03 km
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URBANISMO

ANGOLA - CUANZA SUL
Projeto: Infra-estruturas Integradas para a
Cidade do Sumbe, Lote 1 – Estabilização das
Encostas e Realojamento, Urbanização no
Cuacra (em construção)
Área de Intervenção: 99,55 ha
Nº Total de Fogos: 1.816 unidades
Nº Total de Edifícios: 1.816 unidades
Extensão Total de Vias Infra-estruturadas: 26,22 km
População Total Estimada: 10.896 pessoas
Valor do Contrato da Empreitada: 186.047.862,44 USD
Ano de Início da Obra: 2018

Projeto: Infraestruturas da Expo 98
Tipo de Serviços: Fiscalização e
Coordenação de Segurança em Obra

URBANISMO

Portugal - LISBOA
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ESPAÇOS PÚBLICOS

BRASIL
Projeto: Museu da Rampa, em Natal-RN
O edifício histórico denominado de
museu da rampa, localizado às margens
do Rio Potengi, contempla a distribuição
do programa museológico com salas
para exposição, oficinas e ações
educativas. Foi inserido no complexo o
Memorial do Aviador com slas administrativas, auditório e sala para documentação e pesquisa museológica.
Tipo de Serviço: Projetos de arquitetura, urbanização e engenharia, estudo de
avaliação de impactos ambientais e de
viabilidade socioeconômica.
Área de Intervenção: 10.703,79m²

BRASIL
Projeto: Parque Urbano da Macaxeira em Recife-PE
Tipo de Serviço: Projetos Básicos de arquitetura,
urbanismo, paisagismo e complementares de engenharia

ESPAÇOS PÚBLICOS

Área de Intervenção: 88.445,54m²
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BRASIL
Projeto: Parque Linear de
Jaboatão dos Guararapes-PE.

ESPAÇOS PÚBLICOS

Tipo de Serviço: Estudos e
Projetos Executivos de arquitetura
e complementares de engenharia.
O projeto do Parque Linear
propõe o lançamento de espaços
fluidos, contínuos e democráticos,
com áreas para todas as classes
sociais e a sua interação e
integração. O projeto foi pensado
em todos aqueles que podem e
são habituados a usufruir destas
áreas de praias, oferecendo
espaços e equipamentos urbanos.

Projeto: Requalificação dos passeios públicos
de diversas vias na cidade do Recife-PE. Os
passeios públicos são dispositivos essenciais
para circulação dos pedestres, são áreas
mantidas livres, sinalizadas e acessíveis,
inclui-se no projeto a percepção da vegetação
e adequação, indicação de faixas de pedestres,
passagens elevadas e rampas, conferindo ao
projeto a garantia da mobilidade urbana.
Tipo de Serviço: Projetos Básicos e
Executivos de arquitetura e engenharia.
Extensão da Intervenção: Projetos Básicos
e Executivos de arquitetura e engenharia.

ESPAÇOS PÚBLICOS

BRASIL
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ESPAÇOS PÚBLICOS

ANGOLA - LUANDA
Projeto: Elaboração dos Projetos de Execução da
Urbanização e Requalificação da Praia da Nicha Lote 1, 2 e 3 e Fiscalização da Construção
Área de Intervenção:2,58 ha (Orla)
Extensão total: 1,3 km(Orla) + 4,6 Km (19 vias urbanas)
Valor do Contrato da Empreitada: 92.528.648,56 USD
Ano de Conclusão da Obra: 2015

ANGOLA
Projeto: Estudos e Projetos de Valas de Macro- drenagem
e Estabilização do Morro do Tchizo (em construção)
Área de Intervenção: 103,00 ha
Extensão Total de Vias Infra-estruturadas: 14,00 km
Extensão Total do Canal: 10 km
Ano de Início da Obra: 2018

ESPAÇOS PÚBLICOS

Valor do Contrato da Empreitada: 139.750.000,00 USD
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TRANSPORTES

BRASIL
Projeto: Terminal de Passageiros I, edificações
complementares, estacionamento e infraestrutura
externa do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes,
em Manaus - AM.
Tipo de Serviço: Projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma e ampliação.
Área do Terminal de Passageiros: 87.179,55m²

BRASIL

Tipo de Serviço: Projetos
de arquitetura e
complementares de
engenharia para reforma
e ampliação.
Área de Intervenção:
38.412,96m²
Capacidade projetada:
3.000.000 passageiros/ano

BRASIL
Projeto: Terminal de Passageiros do Aeroporto
Senador Petrônio Portela, em Teresina - PI.
Tipo de Serviço: Projetos de arquitetura e complementares de engenharia para reforma e ampliação.
Área de Intervenção: 27.125,78m²

TRANSPORTES

Projeto: Terminal de
Passageiros, edificações
complementares,
estacionamento e
infraestrutura externa do
Aeroporto Santa Maria,
em Aracaju - SE.
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TRANSPORTES

BRASIL
Projeto: Correção da estrutura metálica da
cobertura do Terminal de Passageiros do Aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luís-MA.
Tipo de Serviço: Projeto Executivo da Estrutura
Metálica de Coberta.

Projeto: Terminal de Passageiros, pista e pátio do
Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe na
ilha de São Tomé.
Tipo de Serviço: Projeto do Terminal de Passageiros, pista e pátio.

TRANSPORTES

sÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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ATIVIDADES ECONÓMICAS

BRASIL
Projeto: Edifício empresarial Trade Center Casa Forte.
Edifício empresarial composto por 13 pavimentos, dos quais
10 são pavimentos tipo para instalação de salas comerciais.
Tipo de Serviço: Projeto Executivo dearquite-tura e
complementares de engenharia e Fiscalização de Obra.
Área de Construção: 5.726,98m²

BRASIL
Tratou-se de fiscalização de obra de reforma
e ampliação do shopping.
Tipo de Serviço: Gerenciamento de Obra.

BRASIL

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Projeto: Shopping Tacaruna.

Projeto: Centro de Convenções de Pernambuco.
Tratou-se de fiscalização de obra de ampliação do
pavilhão de feiras e eventos e reforma/modernização
dos teatros e espaços culturais.
Tipo de Serviço: Fiscalização de Obra.
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BRASIL

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Projeto: Shopping Plaza Casa Forte.
Tratou-se de obra com incremento de 2
pavimentos, com 5 salas de cinema e praça de
alimentação, requalificação das fachadas,
construção de passarela metálica e edifício
garagem com 8 pavimentos.
Tipo de Serviço: Fiscalização de Obra de reforma,
requalificação e ampliação.
Área de Intervenção: Reforma – 23.082,42m²,
Edifício garagem 21.766,49m²

Cabo verde
Projeto: Nova Sede do Banco de Cabo Verde

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Tipo de Serviços: Fiscalização e Coordenação
de Segurança em Obra
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ANGOLA - LUANDA
Projeto: Galeria Comercial

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Área de Intervenção: 1.850,00 m²
Área de Construção: 1.495,59 m²
Nº Pisos: 2

ANGOLA - LUANDA
Projeto: IMOB Business Tower
Tipo de Serviços: Gestão de Projeto
Área de Intervenção: 1.300 m²
Área de Construção: 18.951,00 m²
Nº Pisos: 34
Altura: 135 metros
Valor da Empreitada: 47.325.694,36 USD
Ano de Conclusão da Obra: 2018

ATIVIDADES ECONÓMICAS
Portugal - LISBOA
Projeto: Centro Comercial COLOMBO
Tipo de Serviços: Gestão de Projeto e
Gestão técnica da construção

39

ENSINO

BRASIL
Projeto: Reforma, recuperação e
complementação do Centro de
Convenções e do conjunto
arquitetônico da Concha Acústica
da Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE. Para o
empreendimento foi proposta
integração de todas as edificações
através de adequação do complexo
Concha Acústica, ampliação e
adequação do Estacionamento,
reforma e recomposição do
Complexo do Centro de Convenções
e criação de uma Esplanada que
fará interligação entre o Complexo
CECON e Complexo da Concha
Acústica e criação de uma
edificação para comportar
Cinemateca e lojas.
Tipo de Serviço: Projeto executivo
de arquitetura e complementares de
engenharia e Fiscalização da obra.
Área Total Construída:
13.861,96m²

BRASIL
Projeto: Escola do Artesão,
em Natal-RN. Espaço público
com objetivo de oferecer
qualificação e requalificação
continuada dos artesãos do
estado, promovendo o
fortalecimento, o crescimento,
a promoção e a valorização do
artesanato potiguar.
Tipo de Serviço: Projeto
Executivo de arquitetura e
complementares de engenharia.
Área de Intervenção: 982,35m²

BRASIL

Tipo de Serviço: Projeto
Executivo de Arquitetura e
Complementares de Engenharia.
Área de Intervenção: 3
edificações com total 9.481,68m²

ANGOLA - LUANDA
Projeto: Reconversão de Moradia Centro Infantil

ENSINO

Projeto: SENAC Glória – Sergipe
O Centro de formação
profissional de Nossa Senhora
da Glória é constituído de 08
pavimentos com uma área de
construção total de 3.913,66m²,
contemplando 16 salas (entre
salas de aula, salas polivalentes
e salas de informática),
laboratório de higiene e beleza,
laboratório de saúde, cozinha,
biblioteca e estúdios de tv e
rádio, além de 3 auditórios
reversíveis para salas multiuso.

Área de Intervenção: 990,12 m²
Área de Construção: 400,00 m²
Nº Pisos: 2
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GUINÉ EQUATORIAL
Projeto: Conjunto Habitacional

HABITAÇÃO

Tipo de Serviço: Projeto Executivo de arquitetura,
urbanismo e complementares de engenharia.

ANGOLA - LUANDA
Projeto: First Class Residence
Área de Intervenção: 10,50 ha

HABITAÇÃO

Nº Total de Fogos: 56 unidades
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HABITAÇÃO

ANGOLA - LUANDA
Projeto: Edifício Zimbo Tower
Área de Intervenção: 1.286,70 m²
Área de Construção: 17.820,00 m²
Nº pisos: 21
Altura: 70 metros
Ano de Conclusão da Obra: 2010

Projeto: Moradia Unifamiliar T5
Área de Intervenção: 900,70 m²
Área de Construção: 595,07 m²
Nº Pisos: 2

HABITAÇÃO

ANGOLA - LUANDA
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PATRIMÓNIO
BRASIL
Projeto: Teatro Alberto Maranhão em Natal-RN.
Projeto integrante do escopo da Reabilitação
Urbana do Centro Histórico de Natal/RN
Capacidade para 628 pessoas, assim distribuídos:
287 espectadores na platéia, 100 nas frisas, 132 no
camarote e 109 espetadores na Galeria.
Tipo de Serviço: Projeto de Reforma,
Conservação e Restauro, projeto de mobilidade e
acessibilidade, projeto de arquitetura e paisagismo, projeto de mobiliário urbano, projeto
museológico e museográfico.

Projeto: Forte dos Reis Magos. Edificação histórica
com tombamento federal compos- ta por 03 pavimentos. No projeto resgatou a essência da edificação,
contemplou novos usos a serem adaptados, sem
descaracterizar os aspectos originais.

PATRIMÓNIO

BRASIL

Tipo de Serviço: Projeto de Restauro e adaptação
arquitetônica do Forte dos Reis Magos de Natal/RN
Área de Intervenção: 3.551,35m²

47

TURISMO

BRASIL
Projeto: Complexo turístico do
Cajueiro de Pirangi no município de
Parnamirim-RN.
Trata-se de projeto que transformou o espaço do cajueiro em um
Complexo Turístico, integrando
as atividades comerciais, a
visitação turística e a conservação
ambiental, dentro de uma
perspectiva de desenvolvimento
sustentável, onde a ocupação
proposta não interferiu no seu
crescimento, através da liberação
de área para sua expansão.
Tipo de Serviço: Estudos de
concepção, projetos básico e
executivo de arquitetura e
complementares de engenharia.
Área de Intervenção: 9.474,53m²

CABO VERDE

TURISMO

Projeto: Empreendimento Turístico KK
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TURISMO

CABO VERDE
Projeto: Empreendimento Turístico Resort & Casino

Projeto: Bayline – Resort Residencial
em Armação de Pera (Vanguardeagle)
Tipo de Serviços: Revisão, Coordenação e Acompanhamento dos
Projetos, Procurement, Fiscalização e
Coordenação de Segurança em Obra

TURISMO

Portugal - SILVES
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BRASIL

PROGRAMAS ESPECIAIS

Projeto: Laboratório integrado de
tecnologia em petróleo, gás natural
e biocombustíveis - LITPEG, situado
na Universidade Federal de
Pernambuco, Recife-PE.
Complexo composto por três
edificações, sendo a principal com 7
pavimentos, o bloco intermediário
que abrigará grandes equipamentos
de estudo e pesquisa e o bloco
técnico comportando as utilidades,
bloco de serviços.
Tipo de Serviço: Projeto executivo de
arquitetura e complementares de
engenharia e Fiscalização da obra.
Área Total Construída: 13.861,96m²

BRASIL
Projeto: Reforma e Ampliação
do Papódromo - espaço João
Paulo II. Espaço destinado a
eventos culturais e religiosos.
edificação de uso misto com
espaços destinados a práticas
culturais, com palco, camarins,
sala de ensaio para a orquestra;
contempla também restaurante
popular e a escola de agentes
penitenciários do estado.
Tipo de Serviço: Projeto
Executivo de arquitetura e
complementares de engenharia.
Área de Intervenção: 2.341,16m²

Projeto: Central do Cidadão,
em Apodi-RN Espaço público
que tem como objetivo ofertar
ao cidadão serviços públicos
essenciais de forma integrada,
de modo a descentralizar
serviços da estrutura administrativa tradicional dos diversos
orgãos do Estado. Contemplou
a construção e reforma de 21
centrais do cidadão no estado
do Rio Grande do Norte.
Tipo de Serviço: Projeto de
Reforma e Projeto Executivo de
Arquitetura e Complementares
de Engenharia
Área das edificações: 3
Tipologias - 581,00m², 650,00m²
e 1.086,40m² cada.

ANGOLA - LUANDA
Projeto: Contact Center + Showroom BI +
Refeitório AGT
Área de Construção: 358,69 m²
Área de Conclusão da Obra: 2019

PROGRAMAS ESPECIAIS

BRASIL
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ANGOLA -LUANDA
Projeto: Centro Nacional de Produção
do Bilhete de Identidade (CNPBI)
Área de Intervenção: 2,83 ha
Área de Construção: 3.722,97 m²
Conclusão da Obra: 2019

Projeto: Centro Integrado de Segurança Pública
Área de Intervenção: 1,36 ha
Área de Construção: 7.446,80 m²
Valor do Contrato da Empreitada: 92.528.648,56 USD
Ano de Conclusão da Obra: 2019

PROGRAMAS ESPECIAIS

ANGOLA - LUANDA
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ANGOLA - LUANDA
Projeto: Fábrica de Lapidação de Pedras Preciosas
Área de Construção: 385,00 m²
Ano de Conclusão da Obra: 2018

Projeto: Pavilhão MEO Arena
Tipo de Serviços: Fiscalização e
Coordenação de Segurança em Obra

PROGRAMAS ESPECIAIS

Portugal - LISBOA
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inovação
e tecnologia
Há mais de quatro décadas que o Grupo Future se
diferencia pela inovação, especialização e conhecimento nos diferentes setores onde atua, sendo agora
pioneiro, a nível global, na integração plena entre a
engenharia clássica e as tecnologias de informação.
A combinação entre a engenharia clássica e as tecnologias de informação numa única
entidade, numa abordagem integrada e não de forma independente como sucede pelo
mundo fora, é uma abordagem única no mundo, fazendo do Grupo FUTURE o pioneiro.

A conceção de uma infraestrutura e/ou de um edifício deve
conciliar, logo na sua fase de conceção, as soluções programáticas para os espaços e equipamento, no sentido mais lato, com as
soluções de IT. Assim se garante uma otimização do investimento
inicial, da funcionalidade e da exploração dos ativos. Tais
objetivos não se alcançam com as duas especialidades a decorrerem paralelamente e apenas se encontrarem no final.
Oferecemos uma vasta gama de plataformas, serviços e produtos
assentes em tecnologias de automação, Big Data, interligação
entre sistemas físicos e lógicos, Internet das Coisas, Computação
em Nuvem e inteligência artificial. Desta forma, permitimos às
cidades uma visão global única sobre a gestão e todas as suas
operações adjacentes.
Atualmente em utilização em mais de 45 cidades em todo o
mundo, as nossas soluções e produtos para as Cidades Inteligentes
estão a auxiliar e a melhorar a eficácia, contribuindo para o alcance
dos objetivos de sustentabilidade a que as cidades se propõem,
reduzindo custos e aumentando a satisfação dos seus cidadãos.
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responsabilidade social
No Grupo FUTURE pretendemos ser reconhecidos por elevados padrões de atuação ética e por sermos
socialmente responsáveis. Enquanto organização de atuação internacional global, reconhecemos o nosso
papel em contribuir de forma positiva para as comunidades em que nos inserimos e pretendemos reforçar

A NOSSA VISÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA ASSENTA NUM CONJUNTO DE POLÍTICAS E VALORES DO GRUPO, QUE ORIENTAM
O NOSSO RELACIONAMENTO COM CLIENTES, COLABORADORES, PARCEIROS, GOVERNOS E COM TODAS AS COMUNIDADES COM QUE NOS
RELACIONAMOS E QUE VISAM:
• Criar um ambiente de trabalho positivo, responsável e acolhedor para as nossas equipas;
• Assegurar condições de segurança e saúde para os nossos colaboradores e ativos;
•
• Reconhecer e respeitar as culturas e idiossincrasias regionais e locais;
• Assegurar um adequado diálogo e envolvimento com os stakeholders, conduzidos no espírito de transparência e boa fé;
•
•
• Apoiar e proteger os direitos humanos internacionalmente reconhecidos.

contactos
FUTURE ATP

FUTURE BDM

FUTURE PROMAN

Alameda Santos
745, Conj. 111/112
Cerqueira César - CEP 01419-001
São Paulo, Brasil

Av. Pedro de Castro Van-Dúnem
Loy - Luanda Sul, Angola

Alameda Fernão Lopes
1495-190 Algés - Portugal

FUTURE ASIA

Room 403, Nan Fung Tower 88
Connaught Road Central
Central - Hong Kong

JianGuoMenWai Street
Chaoyang District - Beijing

