© RFR

© Bernard Blaise

Um Grupo internacional,
multidisciplinar e independente

5 900

Engenharia
Gestão de projetos
www.arteliagroup.com
Consultoria
& auditoria
EPC

VOLUME DE NEGÓCIOS *

trabalhadores

€681M
* volume de negócios combinado ARTELIA e MOE 2019

100%
DO CAPITAL DETIDO
POR COLABORADORES

Operações em mais de

40 países

Evolução do volume de negócios

Construção de edifícios

vs 2018:

Programas Multi-Local

+24%

Indústria

68% clientes do setor privado

Água

Carteira de encomendas:

Obras marítimas

18 meses

Ambiente
Energia
Transportes

36% do volume de negócios fora de França, do quais

América

12%
Africa

10%

6%
Médio Oriente

Ásia
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2%

70%
Europe (excl. França)

Ordenamento território

CERTIFICAÇÕES*

ISO 9001-2015
ISO 14001
MASE
OHSAS 18001
*Dependendo das entidades

www.arteliagroup.com

Artelia Portugal
Artelia abriu uma filial em Portugal em 2020, em linha com a estratégia global do
Grupo para incrementar os serviços internacionais e sua presença local.

REFERÊNCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEA
Allianz Real Estate
Amundi
Faurecia
Goldman Sachs
IPIH
Legrand
Scania

A NOSSA FORÇA
Artelia aporta para a região ibérica mais de 30 anos de
reconhecida experiência e ao serviço dos principais players
nos mercados da engenharia, construção e indústria.

Os nossos mercados prioritários em Portugal :

Multi-sites

filipe.caldeira@arteliagroup.com
ARTELIA Portugal
Avenida da Liberdade 110
1269-046 Lisboa
Portugal
Mob. : +351 911 991 981
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CONTACTO

Edificios

Em cada um dos nossos mercados,
os nossos engenheiros e
especialistas apoiam os nossos
clientes com serviços de engenharia
(planos diretores, estudos de
viabilidade, design), supervisão e
fiscalização de obras e serviços de
suporte (assistência técnica, licenças
ambientais, etc.).

Indústria

Energias

A fim de responder sempre
melhor às constantes mudança
nas necessidades para optimizar
o valor dos seus investimentos,
são propostas técnicas, serviços
e ferramentas inovadoras: BIM,
realidade virtual, montagem
modular, imagens de UAV e Facility
Management.

