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História

Fundação da empresa CAPA em 27 de Dezembro de 1985 com o objectivo de fornecer equipamentos para o mercado da Construção;

Novas instalações em Valongo e início do desenvolvimento e fabrico de Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais e de Dispositivos de Fechopara câmaras 
de visita subterrâneas;

Expansão da unidade industrial de Valongo para a concepção e fabrico de Construções Modulares;

Internacionalização para Moçambique;

Desenvolvimento de KIT de exportação para montagem de edifícios no Lobito (Angola); Realização da primeira grande construção modular com 
aproximadamente 2000m2 para servir de apoio às obras de construção do Porto de Aveiro;2003-Obtenção do Certificado do Sistema de Gestão de 
Qualidade (SGQ) de acordo com a norma EN ISO 9001:2000 atribuido pela TÜV Rheinland;

Fornecimento de nossos sistemas de Drenagem e Saneamento para os Estádios do Euro2004;

Fornecimento de construções modulares para diversos destinos em Angola, Espanha, França, Argélia, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Marrocos, Republica 
Dominicana, entre outros;Fabrico em duas semanas de diversas habitações para o alojamento das familias fustigadas pelos enormes incêndios deste ano, 
ao abrigo dos donativos atribuidos pela empresa PT -Comunicações, S.A.;

Internacionalização para Angola;

Construção de agências bancárias em Moçambique;

Construção de Sala de escrutino para as Eleições Legislativas de 2008 no Tribunal Constitucional em Luandae d osEscritórios Administrativos para a 
Direcção Nacional de Investigação Criminal do Ministério do Interior -Comando Geral da Policia Nacional;

Inicio da actividade de Desenvolvimento e construção de projectos fotovoltaicos;Nova unidade industrial em Luanda (Angola);

Nova unidade industrial em Maputo (Moçambique); Realização de Estaleiro da construção do Aproveitamento Hidroelectrico do Baixo Sabor e das 
Instalações Administrativas no Porto de Luanda;

Construção de Universidades Politécnicas em Moçambique

A entrada no mercado de Timor-Leste , permite a presença da CAPA em 4 continentes: • Europa • África • América • Oceânia

A empresa procede a uma mudança de imagem e realiza um branding por cada uma das áreas de negócio de modo a comunicar de uma forma mais 
efectiva aos seus clientes os produtos e soluções de que dispõe. As marcas CAPA Modular, CAPA Drain e CAPA Energies, são fruto do crescimento que a 
empresa tem vindo a registar ano após ano e que fez reconhecer a necessidade de consolidar a sua identidade visual e levá-la em linha com o aumento e 
diversificação de produtos e serviços nas indústrias que serve.

Entrada no mercado da República do Congo através do fornecimento de estaleiros de obra pré-fabricados para a construção de 12 hospitais no país.
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Onde Estamos

A CAPA dispõe de fábricas e delegações comerciais em Portugal, Angola e Moçambique

PORTUGAL

 ANGOLA

MOÇAMBIQUE
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Valores Corporativos

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Contribuir, através da inovação, para um maior 
desenvolvimento económico e social de todos os 
que procuram as soluções que fornecemos..

Criar valor e fornecer as melhores soluções nas áreas de negócio em 
que actuamos: 

• Construção Modular
• Tampas de Visita
• Minigeração Fotovoltaica

Procuramos ser o melhor companheiro para todos os nossos 
parceiros através de um conjunto de valores que 
consideramos ser o segredo do sucesso que temos atingido 
ao longo das últimas três décadas.

• Ética
• Confiança
• Responsabilidade Social
• Inovação
• Excelência
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Sistema Urban
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Projectos
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Projectos
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Escolas

Local: Díli, Timor-Leste

Trata-se duma escola modular 
pré-fabricada construída pela 
CAPA e que está sob a alçada 
das Madres Canossianas de Díli.

É um edifício com capacidade 
para mais de 80 alunos e 
contempla: 

• 4 salas de aula totalmente 
mobiladas e equipadas, 
• 1 sala de professores, 
• Instalações sanitárias 
• Espaço exterior de recreio. 

A construção deste complexo 
com cerca de 300 m² de área 
coberta, envolvido num espaço 
com mais de 1000 m², foi 
realizada num curto espaço de 
tempo.

Trata-se de um projecto pioneiro 
desenvolvido pela CAPA e que 
potencia o início de mais uma 
etapa do país rumo ao 
desenvolvimento.

Tempo de execução da obra: 15 
dias
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Habitação

Casa Pré-Fabricada Urban

Local: Valongo - Porto, Portugal

As casas pré-fabricadas Urban 
2012 são um exemplo de 
construção de habitações de 
elevada qualidade a preços 
competetivos e tempos muito 
reduzidos.

É  considerado um dos produtos 
de maior sucesso da CAPA que 
tem vindo, com esta solução, a 
participar e ganhar inúmeros 
projectos habitacionais em países 
como Angola, Moçambique e 
Brasil. 

A qualidade de construção 
associada à rapidez com que a 
mesma é executada, têm sido 
argumentos de peso para suscitar 
o interesse de várias entidades 
para investir neste tipo de 
solução.  
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Alojamento

Base de Vida

Local: Oyala, Guiné Equatorial

Aplicação de módulos pré-
fabricados em mais uma obra de 
referência da CAPA no continente 
africano. A base de vida serve de 
apoio à construção da nova 
cidade de Oyala, na Guiné 
Equatorial, e é composta por:

• Moradias
• Escritórios
• Naves Industriais
• Espaços de Lazer
• Refeitórios / Cantina
• Posto Médico
• Oficinas Mecânicas
 
que perfazem uma área coberta 
superior a 5000 m².

Tempo de execução: 3 dias.
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Mercados

PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA • ALEMANHA • CROÁCIA REINO UNIDO • ANGOLA • MOÇAMBIQUE • CABO VERDE 
GUINÉ-BISSAU • SERRA LEOA • COSTA DO MARFIM • SENEGAL • ÁFRICA DO SUL • GUINÉ-EQUATORIAL • ARGÉLIA • 

MARROCOS • BENIM • TIMOR-LESTE • BRASIL • VENEZUELA • CHILE

PORTUGAL

 ANGOLA

MOÇAMBIQUE
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VALONGO PORTUGAL

CAPA, S.A.

Rua Ribeiro Cambado, 1491

Alto da Serra - Apartado 31

4444-909 Valongo

Portugal

Tel: +351 224 219 600

Fax: +351 224 219 609

mail: comercial@capa.pt

LUANDA ANGOLA

CAPA - Engenharia Angola, Lda 

Estrada de Catete Km 9 B no sentido 

Viana - Luanda

Rua da Emissora Gamek – Grafanil Bar

Tel: +244 926 400 048

Tel: +244 923 896 609

Tel: +244 923 896 610

mail: comercial@capaangola.com

MAPUTO MOÇAMBIQUE

CAPA - Engenharia Moçambique, Lda

Av. Vale do Infulene, nº850

Matola - Maputo

Moçambique

Tel: +258 21 707 244

Fax: +258 21 707 261

mail: comercial@capamoz.com

www.capamodular.com
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