
 

 

Projeto | 054906 

Código da Operação | NORTE-02-08B9-FEDER-054906 

Designação do Projeto | ADAPTAR GALBILEC  

Objetivo principal | Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção | Norte 

Data de aprovação |06/07/2020 

Data de início | 20/05/2020 

Data de fim |18/11/2020 

Investimento Elegível | 33 710,00 €  

Apoio Financeiro da União Europeia | FEDER 16 855,00 €  

 

Síntese do Projeto 

A Galbilec, Gestão e Coordenação de Projetos, Lda. (Galbilec) foi fundada em 2010 e opera em 
diversas áreas da Engenharia e Arquitetura, tendo ao dispor dos seus clientes um leque 
abrangente de serviços, com o objetivo de proporcionar uma solução integrada e adaptada a 
cada projeto. 

A empresa tem como visão ser uma referência nacional na prestação de serviços de Arquitetura 
e Engenharia, reconhecida, admirada e respeitada, comprometida com a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas e com a capacidade de agregar valor à atividade dos clientes. Ao nível dos 
valores da empresa, está enraizada culturalmente a consciência de que um grupo de trabalho 
coeso oferece as condições necessárias para abrigar a diversidade e a multidisciplinaridade, 
valorizada como um exercício de enriquecimento económico e de conhecimentos. A Galbilec 
procura estimular relacionamentos transparentes e éticos, adotando uma postura de lealdade 
junto dos colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes. Toda a equipa está motivada em 
oferecer soluções integradas e serviços de engenharia aos seus clientes, destacando-se a 
importância do contacto direto com estes, que é realizado frequentemente de forma presencial 
quer no estabelecimento do cliente, quer no próprio estabelecimento da Galbilec. 

No atual contexto do COVID-19, onde se deve evitar o contacto de proximidade e promover o 
distanciamento físico, a Galbilec, preocupada em manter o seu relacionamento com clientes e 
também com fornecedores, mas em segurança, irá investir na adaptação da sua organização, 
adotando as recomendações e boas práticas para prevenir a transmissão deste novo surto. 


