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Processo de certificação ISO 9001: 2015

A Galbilec Gestão e Coordenação de Projectos iniciou proactivamente o processo de certificação da norma de gestão da 

qualidade ISO 9001:2015, com o objetivo de melhorar a integração dos seus serviços com os clientes, traduzindo-se num 

compromisso com a qualidade e satisfação dos clientes. Para além disso pretende-se ainda uma melhoria na abordagem dos 

processos e a consequente tomada de decisões.

A facilidade de agregação dos vários sistemas de gestão traduzir-se-á na criação de valor acrescentado não só para a 

organização, mas para todos os intervenientes do processo.

Deste modo, a Galbilec Gestão e Coordenação de Projectos responde aos mais elevados padrões de exigência dos seus 

serviços, num mercado globalizado e em constante evolução, onde a prioridade passa pela satisfação dos clientes através de 

um serviço personalizado e adaptado a cada situação.

Sealife

O Sealife é o maior aquário do 

norte de Portugal, onde é 

possível observar cerca de 5800 

criaturas marinhas pertencentes 

a mais de cem espécies 

diferentes.

Aberto ao público desde junho de 

2009, iniciou no final de 2016 um 

projeto de expansão do seu 

espaço exterior, com o objetivo 

de melhorar as condições dos 

seus visitantes.

Parceira deste projeto, a 

Galbilec, Gestão e 

Coordenação de Projectos é 

responsável pela gestão e 

fiscalização da obra, que está 

delineada faseadamente. A 

primeira fase, já se encontra 

concluída desde abril, e traduziu-

se na construção de um parque 

temático infantil destinados às 

atividades dos mais novos, e de 

um espaço de cafetaria.

CIDIFAD

O CIDIFAD (Centro de 

Investigação, Diagnóstico, 

Formação e Acompanhamento 

de Demências) é um projeto da 

Santa Casa da Misericórdia de 

Riba de Ave, pioneiro e inovador 

em Portugal, no qual a Galbilec, 

Gestão e Coordenação de 

Projectos participou prestando 

os serviços de elaboração de 

estudo de viabilidade económico-

financeira, coordenação de 

projetos e elaboração de projeto 

de arquitetura.

Trata-se de um projeto de 

vanguarda nacional e 

internacional, com um conceito 

arquitetónico próprio, em que a 

implantação dos edifícios foi 

pensada de forma a respeitar a 

topografia geral do terreno, 

fortemente acentuada, bem 

como, a retirar o maior partido 

possível dos socalcos e 

Devido à evolução tecnológica 

no setor de construção em 

Portugal, existem enormes 

vantagens na utilização da 

metodologia Building Information 

Modeling (BIM).

O BIM permite uma comunicação 

mais fácil e completa entre as 

várias especialidades envolvidas 

num projeto e possibilita a 

visualização e alteração de 

informação em tempo real, sem a 

necessidade de contacto entre 

profissionais e conversão de 

ficheiros, substituindo a 

representação tradicional 2D por 

visualizações em 3D com 

informações mais detalhadas.

Na Galbilec, Gestão e 

Coordenação de Projectos BIM 

permite realizar de forma 

integrada a gestão completa e 

eficaz do edifício, no que respeita 

ao modelo tridimensional, 

cronograma, controlo de custos e 
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plataformas já existentes. Deste 

modo, criam-se relações de 

vizinhança entre os edifícios, 

privilegiando sempre a sua 

disposição estratégica sobre o 

terreno e absorvendo 

visualmente toda a envolvente.

Este projeto assume-se como 

uma referência no apoio à 

população com demências e 

suas famílias.

O lançamento da primeira pedra 

decorreu no passado dia 20 de 

maio e prevê-se que a estrutura 

entre em funcionamento em 

2018.

manutenção. Ou seja, 

os modelos são gerados por 

computador com recurso a 

software próprio, 

produzindo geometria e dados 

precisos, que tornam 

as atividades de fabricação, 

aquisição e construção mais 

eficiente e próxima da realidade.

A Galbilec, Gestão e 

Coordenação de 

Projectos pretende com a 

utilização desta tecnologia 

melhorar o seu desempenho na 

elaboração e coordenação dos 

projetos, com consequente 

beneficio para o cliente final.
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