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Martifer fabrica estrutura metálica para estádio do Euro'2012 
 
Pedro Luis Vieira 
17 de Novembro de 2009 
 

A Martifer, através da Martifer Polska, 
ganhou o concurso para o fabrico e fabrico e montagem da 
estrutura metálica do Baltic Arena, em Gdansk, um dos estádios 
que vai receber o campeonato da Europa de futebol em 2012.

De acordo com informação disponibilizada pela empresa 
portuguesa, a obra vai custar 44 milhões de zlotys (10,4 milhões de 
euros) e deverá estar concluída até finais de Junho de 2010.

Recorde-se que, igualmente na Polónia, a Martifer encontra-se 
ainda envolvida na construção do ringue de hóquei no gelo de 
Gizko, a loja da Decathlon em Biesko Biala e uma fábrica de 
cimento para a Profix, em Varsóvia.

Com uma carteira de encomendas que corresponde ao peso de 
12%, a Martifer Metallic Constructions na Europa Central, onde se 
inclui a Martifer Polska, contabiliza com um total de 307 milhões 
de euros.

Conforme indica o director-geral da Martfier Polska, Miguel 
Borges, "este contrato é extremamente importante para a Martifer 
Polska, não só porque reconhece a experiência do grupo como 
player experiente na construção de estádios, como aconteceu em 
Portugal para o Euro 2004, mas porque permite afirmar ainda mais 
a Martifer Polska num mercado onde a empresa soma vários anos 
de experiência e obras de referência". 
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dst
domingos da silva teixeira, s.a. civil obras públicas 
imobiliária 
www.dstsgps.com

Empresas Construção Civil
Sabe com quem faz negócios? 5 Relatórios de 
empresas Grátis! 
einforma.pt/relatorios_de_empresas

Software de Gestão Obras
Control de Obras, Orçamentação Pessoal, 
Equipamentos, Facturação 
www.magnisoft.com

Vortal
Especialistas em Plataformas Electrónicas de 
Contratação. 
www.vortal-info.biz/
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