
► A empresa Britamontes foi fundada 
em 2002 mas foi há oito anos que André 
Walter iniciou o projeto pessoal de esta-
belecer a empresa no ramo da reabilita-
ção, garantindo o impulso que precisava 
para ser hoje uma referência no merca-
do da reabilitação e remodelação da 
grande Lisboa. 
Engenheiro Civil de formação, André Wal-
ter apoiou-se na sua experiência, ambição 
e determinação para vencer os primeiros 
difíceis anos, quando se iniciou na Brita-
montes e confessa que “foram anos com-
plicados devido à conjuntura económica 
que se vivia. Para ultrapassar a dita crise, 
formei uma equipa de operários altamen-
te capazes que reuniram esforços e as di-
ficuldades foram ficando para trás”. 
Com o objetivo de tornar a empresa sóli-
da e sustentável foram adotadas várias 
estratégias que permitiram a consolida-

ção atual: “Um dos principais lemas da 
empresa é desmistificar a má imagem 
que as pessoas têm dos empreiteiros em 
geral e primar pela qualidade, deixar o 
cliente satisfeito e saber que pode confiar 
em nós, pois estamos e estaremos aqui 
no futuro, para dar resposta às suas soli-
citações”, explica o empresário.   
A Britamontes atua no mercado da reabi-
litação, remodelação e construção e des-
taca-se pela capacidade de execução de 
qualquer tipo de obra. No seu conjunto 
de serviços destacam-se a reabilitação 
de edifícios, a remodelação interior, a co-
locação e substituição de coberturas, os 
trabalhos verticais, a construção civil nas 
suas mais variadas vertentes, as demoli-
ções e outros trabalhos mais específicos 
que complementam a ação da engenha-
ria e da construção civil. Esta comple-
mentaridade só é possível porque a em-

presa dispõe de um vasto quadro de pes-
soal técnico e especializado e de todas 
as condições logísticas a nível de arma-
zéns, viaturas e equipamento. 
A empresa dispõe já de um portefólio 
bastante diversificado e extenso onde, 
para além do cliente particular e das vá-
rias entidades ligadas à administração 
de condomínios, destacam-se vários 
clientes institucionais como a Fundação 
Centro Cultural de Belém, Inválidos do 
Comércio, Embaixada do Brasil, Reitoria 
da Universidade de Lisboa, Câmaras Mu-
nicipais de Setúbal e Seixal, ASAE, entre 
outros. São também várias as interven-
ções em espaços de referência da Gran-
de Lisboa como o Time Out – Mercado da 
Ribeira, Mercado de Campo de Ourique, 

a sede da EDP, as Clínicas CUF e pratica-
mente todos os grandes centros comer-
ciais da capital. 
“Felizmente temos muita procura graças 
à diversidade de serviços que prestamos 
e à nossa capacidade de resposta. Mas 
destacamo-nos também pelo acompa-
nhamento que damos aos clientes, sem 
nunca fugirmos às responsabilidades e 
por essa mesma razão atribuímos em ca-
da obra que executamos cinco anos de 
garantia”, salienta André Walter.
Para o futuro, a empresa perspetiva con-
tinuar o seu desenvolvimento de forma 
sustentada, solidificando os serviços que 
já domina. André Walter refere que “a Bri-
tamontes mostra-se também aberta a 
novos projetos satélites que de certa for-
ma complementem o desempenho da 
atividade e permitam aos clientes uma 
maior satisfação e facilitismo no desen-
volvimento dos seus projetos de emprei-
tada”. A criação de um grupo em que ser-
viços de consultoria, projeto, comerciali-
zação de materiais de construção, entre 
outros, são projetos que já se encontram 
em vias de concretização.  

A Britamontes atua no mercado da construção civil há mais de dez 
anos. Sediada na localidade da Ramada, no concelho de Odivelas, 

destaca-se pela complementaridade de serviços no âmbito da 
construção, tendo-se tornado, no quadro das pequenas e médias 

empresas, uma das empresas mais completas do mercado.

Uma empresa 
de construção completa

BRITAMONTES

XXVII

Equipa da Britamontes


