
We build your vision



Construções polivalentes em 
Light Steel

I. MISSÃO
Os nossos valores geram melhorias na eficácia dos nossos projetos 
e no profissionalismo das nossas equipas.

II. SOLUÇÕES DE CONSTRUÇÃO
Capacidade para realizar diferentes tipologias de construção e 
dispomos das melhores soluções e equipas especializadas para 
construções habitacionais ou de cariz comercial, industrial e 
governamental.

III. COMO FAZEMOS
Os materiais e técnicas que usamos, a engenharia estrutural das 
construções e o nosso armazém de construção de montantes.

IV. QUEM SOMOS
A equipa Obrasnet, a nossa ética e metodologia de trabalho.



O aço é o material construtivo mais utilizado no 
mundo e com maior expectativa de utilização no 
futuro por ser mais estável, mais versátil, com 
maior vida útil e 100% reciclável..    

Ecológica e sustentável

Somos especialistas em construções de 
estruturas metálicas, engenharia estrututural

e projetos habitacionais e comerciais chave-
na-mão

A Obrasnet, a empresa de 
construção a seco

Sempre em constante aprendizagem no 
desenvolvimento de novas soluções de 

construção e aplicação de materiais.    

Inovadora e em constante
atualização

Dispomos de equipas técnicas e 
especializadas nas diversas áreas .    

Com uma equipa multidisciplinar
e competente

Precisa de construir a sua casa ou projeto? 
Pretende reabilitar uma construção ou
ampliar uma estrutura já existente? 
Bem-vindo à Obrasnet

Capabilitada para satisfazer as suas
necessidades de construção

A nossa missão é gerar win-win 
situations através
da implementação

dos mais altos
padrões de 
qualidade

Respeitamos o 
ambiente ao

reduzir o impacto
causado pelas

nossas
construções

Know-how e 
metodologia que 
reduzem custos e 
tempo gerando
uma maior
rentabilidade

Option A

Relações de 
trabalho

consistentes e 
altos padrões
profissionais

Garantimos
confiança e 

credibilididade
através da 

investigação e 
qualidade



A nossa missão é satisfazer as suas 
necessidades de construção

Devido às diversas vantagens que oferece, o Steel Frame é um sistema 
construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado que possibilita uma 

construção a seco com grande rapidez de execução.



Os nossos valores
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TRANSPARENTES E HONESTOS NA NOSSA 
COMUNICAÇÃO

Focados em inovar e apresentar soluções que melhorem as qualidades das 
nossas construções e subsequente a satisfação dos nossos clientes. 

POTENCIALIZAMOS O TRABALHO EM EQUIPA
Desenvolvendo as mais valias de cada um em prol de um equipa com relações de 

trabalho sólidas e saudáveis. 

EXCELÊNCIA E PROFISSIONALISMO
. Em todos os nossos projetos oferecer o melhor resultado final possivel é a  

nossa prioridade. Sempre com os maiores padrões de qualidade e tempo de 
execução

EM SUMA, LIDERAMOS PELO EXEMPLO COM 
INTEGRIDADE

Somos uma equipa jovem e dinâmica que pretende consolidar o nosso valor como
marca, através do nosso trabalho técnico e perfecionista.



Os nossos serviços
Através das nossas soluções e da nossa equipa temos as condições para construir o seu projeto.
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Arquitetura e 
Engenharia

A nossa equipa está
disponivel para 
concretizar ou adaptar
o seu projeto.

Reabiltações
urbanas
Descubra as valências
da reabilitação em LSF

Construção de coberturas, 
armazéns, prédios

Rapidez e qualidade de 
execução

01
Construção em LSF

Realizamos todos os
tipos de construção em

Steel Frame.  

05
Projetos personalizados chave-
na-mão



Soluções de moradias e empreendimentos chave-na-mão.

CONSTRUÍMOS PROJETOS HABITACIONAIS E DE CARIZ COMERCIAL

Realizamos a reabilitação de estrtuturas exteriores e interiores
aproveitando a fachada do edifício se necessário.

REALIZAMOS PROJETOS DE REABILITAÇÃO URBANA

Relizamos toda a estrutura exterior e interior quando existe a 
necessidade de aproveitar a fachada do edifício.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE 
AÇO GALVANIZADO

Preparação de obra e estabilidades, desenvolvimento e 
adaptação de projetos de arquitetura e lay outs 3D.

ENGENHARIA ESTRUTURAL, ARQUITETURA E LAY 
OUT 3D



Vantagens de trabalhar 
com a nossa equipa

- Equipa multidisciplinar aliada a métodos
de construção inovadores

- Label Go Green Spend Better powered by 
APCAL

O sistema de construção em aço galvanizado possibilita edificações com 
design final igual ao da construção convencional, porém integra 
tecnologia, perfeito isolamento acústico, e térmico, resistência e 

sustentabilidade como nenhuma outra.

Rapidez de 
execução

Versatilidade Qualidade da 
construção



Projeto personalizado à 
medida para cada 

cliente

Reuniões ilimitadas ate 
ficar 100% satisfeito 
com a arquitetura da 

casa

Visualizador em 3D. 

PROJETAR

Terá um engenheiro 
destacado a fazer o 

acompanhamento da 
sua obra

Sem alteração de 
preços após iniciar a 

obra

Apoio, pós obra

Pague somente por área 
construída

CRIAR

Pague somente por área 
construída

Instrução do Processo 
camarário e 

acompanhamento da 
sua tramitação, até à 

emissão da Licença de 
Habitação

DESENVOLVER

Coordenação dos 
Projectos de 

Especialidades com o 
Projecto de 

Arquitectura

Assistência Técnica à 
Obra;

COORDENAÇÃO

Coordenação dos 
Projectos de 

Especialidades com o 
Projecto de 

Arquitectura;

Reuniões de trabalho 
com o Dono de Obra ou 

seu representante;

ASSISTÊNCIA



Modelo Entrada de Gama
Sistema estrutural em LSF galvanizado standard

Ensoleiramento geral 250MM em betão armado com manta geotêxtil

Cobertura em painéis sanduiche 4 ondas de 40MM

Isolamento lã mineral Termo acústica ultracoustic Knauf Insulation 50mm

Divisórias interiores em gesso acartonado 1 placa

Caixilharias com vidros duplos oscilo batentes em PVC – Estores C/ fita

Termo tecnologia com termossifão e painel solar

Revestimentos de ladrilhos ou porcelânico ou mosaico 10€ m2

Pavimentos madeira ou vinílico 10€ m2

Sanitários Roca (entrada de gama)

Revestimento de fachadas com isolamento térmico ETICS 50mm (OSB e EPS e rede e barramento projetado com argamassa térmica)

Pintura Exterior Hidrorrepelente projetada e interior pintura Antifúngica lavável  da CIN

Valor estimativo 950 €/m2 +IVA

Acresce projeto de arquitetura, 
especialidades, estabilidade  levantamento 
topográfico: 8000€

Extras: Muros – de 80 a 120 Euros / m2. Armários de Cozinha e Armários de Quarto e/ou Closet - orçamento após inicio de obra principal. 
Arranjos exteriores, Pérgola, Avançados, Anexos, Sauna, Piscina, Lounge exterior, Barbecue – orçamento após inicio de obra principal 
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As nossas lajes isoladas com 
revestimento de EPS permitem
que a estrutura respire 
melhorando a qualidade do ar
interior e a retenção de energia



Modelo Standard
Sistema estrutural em LSF engenheirado

Ensoleiramento geral 250mm em betão armado com manta geotêxtil

Cobertura em telha sanduiche 5 ondas 60MM

Isolamento lã mineral termoacústica ultracoustic Knauf Insulation 60mm

Divisórias interiores em LSF + OSB 13MM + 1 placa de Pladur

Caixilharias em PVC oscilo batentes com vidros duplos - Estores elétricos

Revestimentos de ladrilhos ou porcelânico ou mosaico 15€ m2

Pavimentos madeira ou vinílico 15€ m2

Sanitários Roca (gama média)

Ensoleiramento geral em betão armado com manta geotêxtil isolada com nZEB Fibran XPS 50MM

Termo tecnologia com termossifão e painel solar

Revestimento de fachadas com isolamento térmico ETICS 60mm (OSB e XPS e rede e barramento projetado com argamassa térmica)

Pintura Exterior Hidrorrepelente projetada e interior pintura Antifúngica lavável  da CIN

Valor estimativo 1200 €/m2 +IVA

Acresce projeto de arquitetura, 
especialidades, estabilidade  levantamento 
topográfico: 8000€

Extras: Muros – de 80 a 120 Euros / m2. Armários de Cozinha e Armários de Quarto e/ou Closet - orçamento após inicio de obra principal. 
Arranjos exteriores, Pérgola, Avançados, Anexos, Sauna, Piscina, Lounge exterior, Barbecue – orçamento após inicio de obra principal 
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Construção de moradias
unifamiliares chave-na-mão
com os melhores padrões de 
qualidade



Modelo Premium
Sistema estrutural em LSF engenheirado com aço carbono

Ensoleiramento geral 250mm em betão armado com manta geotêxtil isolada com nZEB Fibran XPS de 60MM

Cobertura em telha sanduiche 5 ondas 80MM

Isolamento térmico e acústico em lã mineral com camada de 60mm    70kg/m3

Divisórias interiores em LSF com OSB 13MM + 1 placa 12MM fibroplac Fonoterm (gesso nobre e partículas de cortiça e fibra de vidro)

Caixilharias em PVC oscilo batentes com vidros duplos - Estores elétricos

Termo tecnologia com termossifão e painel solar

Revestimentos de ladrilhos ou porcelânico ou mosaico 20€ m2

Pavimentos madeira ou vinílico 20€ m2

Sanitários Roca (alta gama)

Revestimento de fachadas c/ Placas de betão compósito 40MM com pérolas de EPS e fibra de vidro (ISOLPRO) e com manta IMPACTODAN em todas as 
fachadas

Pintura Exterior Hidrorrepelente projetada e interior pintura Antifúngica lavável  da CIN

Valor estimativo 1.400 €/m2 +IVA

Acresce projeto de arquitetura, 
especialidades, estabilidade  levantamento 
topográfico: 8000€

Extras: Muros – de 90 a 150 Euros / m2. Armários de Cozinha e Armários de Quarto e/ou Closet - orçamento após inicio de obra principal. 
Arranjos exteriores, Pérgola, Avançados, Anexos, Sauna, Piscina, Lounge exterior, Barbecue – orçamento após inicio de obra principal 



Descrição dos trabalhos de empreitada

Fornecimento    e    montagem,    conforme    projeto 
de    portas    interiores e exteriores, escadas e 
roupeiros incluindo    aros,    guarnições    e    aduelas,    
borracha    batente,    dobradiças,    puxador,    
fechadura    e    todos    os    materiais,    acessórios    e    
trabalhos    complementares

Carpintaria, serralharia, revestimentos e 
pinturasEscavação    em    terreno    de    qualquer    natureza    

para    execução    do    muro de  suporte    de    terras  
e as fundações da laje para a  modelação    do    
terreno    para    obtenção    das    quotas    do    
projeto,    incluindo    remoção    e    reposição    de    
terras    sobrantes.  

Movimentação de terras e estabilidade

Construção de muros de vedação, base 
em betão, montantes, lintéis e 
pavimentos de exterior que derivam do 
projeto de alçados.

Arranjos exteriores

A dinâmica estrutural de cada construção 
segue os mesmos paramêtros de 
qualidade contudo os revestimentos 
exteriores e interiores variam consoante o 
tipo de qualidade térmica e acústica 
pretendida e a tipologia de acabamentos 

A estrutura e os acabamentos

Execução de sistema de ventilação e pré 
instalação de ar condicionados 
conforme projeto. Fornecimento de 
sistemas solares térmicos

Aquecimento, ventilação e 
climatização

Execução    de    isolamento    térmico    em    paredes    
exteriores,    com manta termoacústica de lã de 
rocha,    incluindo    fornecimento    e    aplicação    de    
placas    de   EPS/XPS/cortiça    argamassa    de    
colagem,    barramento    com    rede    de    fibra    de    
vidro,    cantoneiras    de    reforço,    cortes,    remates    
e    todos    os    trabalhos    complementares.

Cobertura e isolamentos termoacústicos





Perfis
utilizados

O aço com que trabalhamos pode ser aço galvanizado
standard (perfis de 6/12m cortados manualmente
consoante o projeto ou o aço carbónico engenheirado
com 3x mais banho de zinco e propriedades
anticorrosão.

DIFERENTES COMPOSIÇÕES PARA DIFERENTES 
PROJETOS



Os materiais e técnicas

Somos uma empresa em constante desenvolvimento 
que procura satisfazer ao máximo os nossos clientes 
logo estamos na vanguarda de técnicas e usos de 
materiais que melhoram a qualidade de vida das 
pessoas.

Isolamento térmico e acústico em lã de rocha com 
dupla camada 

Divisórias interiores em LSF com OSB + pladur

Revestimento de fachadas c/ EPS 40MM, XPS 60MM 
aglomerado cortiça 80MM ou a espessura que 
pretender 

Laje de betão armado com isolada com EPS de 
100MM

Os materiais usados para revestir o 
exterior e o interior definem a 
qualidade e longevidade da estrutura
em 99%
.

99%

A importância de como fazer

100
%

Um produto final 
do qual nos
orgulhamos

25%
Os acabamentos e 
pormenores fazem
a diferença

25%
Os isolamentos 
térmicos e acústicos e 
a qualidade das 
instalações

25%
A construção do projeto e da 
engenharia estrutural da 
implantação

25%
A utilização de bons
materiais de 
revestimento interior e 
exterior



Armazém de preparação de 
perfis em Negrais, Sintra

Através do nosso armazém reduzimos o cronograma
de execução dos nossos projetos.
Com a pré-preparação dos montantes que compõem a estrutura em
construção o processo no terreno é facilitado e reduzido.



Uma das nossas 
garantias de 
qualidade

Todos os nossos projetos são acompanhados pelo gabinete de gestão
de projetos da Associação de construções em aço leve de Portugal,a
APCAL. 
Além de um comité deontológico que verifica os melhores standards 
de qualidade no processo de construção, no controlo de custos e na
redução da pegada ambiental das nossas construções

APCAL 

100%
Do nosso enfoque é a 
satisfação plena dos 
nossos clientes



Equipa multidisciplinar e 
com mais de 10 anos de 
experiência em 
construção a seco 
liderada pelo mestre de 
obra Flaviano Sousa.

Equipa de profissionais de construção a 
seco e uma equipa de engenharia, 
preparação de obra e de gestão de 

projetos que se complementa entre si.



Onde atuamos

Fornecemos know-how e 
material para qualquer país
europeu e temos capacidade
para projetos internacionais

Capacidade operacional para 
atuar na Suiça, Alemanha e 
Europa central

Presença em congressos
e feiras internacionais da 
atividade

Estamos sediados
em Negrais concelho 
de Sintra mas 
atuamos em todo o 
país.



Loucos por

Steel Frame

Negrais Park, Sintra 

contacto@casaslsf.com 
ou
orcamento@casaslsf.com

+351 930 423 456 – Gabinete técnico

O valor estimado da estimativa orçamental da moradia, não inclui os arranjos exteriores, infraestruturas,
movimentações de terras e eventuais muros de suporte que venham a ser necessários executar, 
sendo que o mesmo pode vir a ser atualizado em função da versão final do projeto que vier a ser executado.


