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A Ramos Catarino Espanha acaba de ver adjudicadas mais três obras de relevo: as Sport Zone 
em Madrid e em Barcelona, para o Grupo Sonae, e o El Corte Inglés, na cidade da Coruña.

Esta empresa de engenharia e construção foi criada em 2006, com o objectivo de proporcionar 
ao mercado vizinho o know-how acumulado ao longo de 30 anos, pela sua congénere 
portuguesa – a Ramos Catarino – uma das mais prestigiadas empresas do sector.

No ano transacto conseguiu, em Espanha, um crescimento de 17,6% relativamente ao ano 
anterior. Segundo Vítor Catarino, Presidente do Conselho de Administração da Ramos Catarino, 
“em 2009 atingimos uma óptima performance, sobretudo se considerarmos a crise mundial com 
fortes repercussões em Espanha, nomeadamente na área da construção, o que vem confirmar o 
grau de confiança que já conquistámos no mercado espanhol”.

Para 2010 a Ramos Catarino Espanha tem já assegurada uma facturação de cerca de 10 
milhões de euros, tendo sido seleccionada para a construção de diversas obras dispersas por 
vários pontos do território espanhol, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valência, Múrcia, Cáceres, 
Coruña, Valladolid e Huelva.

A construção de instalações do Banco Espírito Santo (em Madrid e em Bilbao), do Banco Caixa 
Geral, da sede da Martifer em Espanha, do Karting Indoor GenéDakart ou da Sport Zone (em 
Madrid e em Múrcia) para o Grupo Sonae, integram o leque de projectos desenvolvidos.

Actualmente, a empresa está a finalizar a construção do primeiro IKEA na região da Galiza, do 
supermercado LIDL em Madrid – após ter sido responsável pela remodelação dos escritórios 
desta cadeia de distribuição na capital espanhola – e de um Karting Indoor, um projecto situado 
no Centro Comercial Parc Vallès, em Terrassa.

Entre os clientes da Ramos Catarino em Espanha podem ainda apontar-se, a Worten, o 
E.Leclerc, o Banco Caixa Geral, a Cepsa e a Galp. De salientar que a Ramos Catarino já 
construiu cerca de 150 postos de abastecimento e áreas de serviço na Península Ibérica. A 
empresa conta ainda com cerca de duas centenas de clientes habituais nos vários tipos de 
obras em que se tem vindo a especializar, nomeadamente nas áreas da logística, da 
distribuição e dos espaços comerciais.

Tal como em Portugal, a empresa actua em vários sectores, desde sedes empresariais, 
restauros e reabilitações, construção de edifícios residenciais, espaços comerciais, distribuição e 
logística, postos de abastecimento, áreas de serviço e outras instalações de apoio rodoviário, 
unidades hoteleiras, instituições bancárias e de ensino, unidades de saúde e indústria 
farmacêutica, bem como pavilhões desportivos.

Uma das suas vantagens competitivas é o facto de estar integrada no Grupo Catarino, que 
engloba várias empresas com actividades complementares, como é o caso da construção, da 
decoração de interiores e dos espaços verdes, o que permite aproveitar sinergias e gerar 
economias de escala, sendo uma das razões pelas quais o grupo já lidera o mercado ibérico, 
quando se conjugam as actividades de construção e da decoração de interiores.

Em Portugal, a Ramos Catarino foi recentemente distinguida, num estudo independente 
promovido pela revista EXAME e pela consultora Heidrick & Struggles, como a Melhor Empresa 
do Sector de Construção para trabalhar e a quarta melhor no ranking das Empresas 
portuguesas de todos os sectores.

Além disso, foi a primeira empresa de construção a obter a tripla certificação de um Sistema 
Integrado de Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança, que vem a ser revalidada desde 
2003, graças à aposta na defesa do ambiente e ao contínuo processo de melhoria das condições 
de segurança, higiene e saúde.
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