
Apresentação
corporativa
A construir um mundo mais sustentável desde 2010

GRUPO ARESTA

VIANA DO CASTELO CENTRO NÁUTICO - EQUIPAMENTO DE REMO



ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO
Trabalhamos juntos para reimaginar o futuro da
construção, de forma acessível a todos e acima de
tudo mais sustentável.



ARQUITETURA
Nós somos a UCHI. Criamos arquitetura, paisagens,
interiores, espaços comerciais e tudo o que possas
imaginar.
Fundada em Portugal, 2010.



PONTO DE VENDATURISMO TURISMO



O que somos?
Começamos como uma pequena empresa de
cariz familiar em 1990 a atuar apenas no setor
das obras públicas. Entretanto expandimos as
áreas de atuação com a incorporação de
empresas estratégicas para complementar os
serviços que prestamos, mas mantendo
sempre as tradições bem presentes.

PROCUREMENT1
Estamos sempre à procura de terrenos
excecionais para fazer nascer o próximo
projeto. Investimos e vendemos o terreno com o
custo diluído no projeto final.

2

3

ARQUITETURA

Procuramos o equilíbrio do design,
sustentabilidade e controlo de custos.
Materializamos a tua ideia com a nossa
experiência. 

CONSTRUÇÃO

A última etapa do processo é ver o projeto
nascer! Constrói ao teu ritmo e sem surpresas.
Cada projeto é devidamente otimizado indo
ao encontro do teu orçamento.



TURISMORESIDENCIAL RESIDENCIAL



O que fazemos?
Porque na UCHI acreditamos que a arquitetura deve
ser acessível a todos

Residencial1
Chegou aquele momento
especial de construir a casa?
Mal podemos esperar para ouvir
a tua ideia! Conta-nos tudo o
que queres e espera para te
surpreenderes.

2 Comercial & Turismo 

Escritório? Ponto de venda?
Projeto de turismo? Fantástico!
Na UCHI encontras todas estas
soluções e mais! 

Projetos especiais3
Gostas de mudar de sítio? Sem
problema! Na UCHI
desenvolvemos soluções em que
podes (literalmente) levar a casa
contigo! 



O nosso processo
Na UCHI não gostamos de trabalhar com tabelas de preços e
projetos padronizados. Acreditamos que a arquitetura é um
processo simbiótico entre o terreno e o seu futuro ocupante.
Estamos aqui para mediar e aconselhar-te durante todo o
processo.

Os nossos projetos são meramente ideias para te
inspirares. Arrisca, risca e desconstroi tudo. Vais
ver que no final irá nascer algo absolutamente
fantástico! 



TURISMOTURISMO TURISMO



Como o fazer?
Se não trabalhamos com uma tabela de
preços, como podes saber se a UCHI é o teu
parceiro ideal? Fala connosco seguindo os
seguintes passos:

O QUE QUERES FAZER?1
Conta-nos a tua ideia. Quanto mais
informação conseguires transmitir mais rápida
e enquadrada será a nossa resposta
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COMO QUERES FAZER?

Quais são as tuas condições? Qual é o teu
orçamento disponível? Já tens a ideia para o
projeto? 

QUANDO QUERES FAZER?

Nem tudo na vida tem de ser para ontem. O
projeto avança quando estiveres preparado! 



Parece real?
Na UCHI para além de mantermos as tradições de
arquitetura de esquiço e elaboração de maquetas
para conceber os projetos da forma mais didática
possível com os nossos clientes, estamos também
aptos a trabalhar com as mais recentes tecnologias
de vizualização 3D. 

Projeto Villa Carvalhosa em Unreal Engine



INSPIRA-TE

Proporcionamos-te uma base para te inspirares.
Imprime, risca e muda. Faz-nos chegar a tua
ideia!
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A NOSSA
PRESENÇA
Alguns dos países que já tivemos a
oportunidade de conhecer. Qual será o
próximo?

ANGOLA

PORTUGAL

SENEGAL

MOÇAMBIQUE

PARAGUAI



Alguns projetos onde tivemos oportunidade de participar

LUCIOS S.A

Centro Náutico - Equipamento de Remo Viana do Castelo

Equipamento Público

2013 DONO DE OBRA



CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Barragem da Queimadela

Equipamento Público

2014 DONO DE OBRA



LUCIOS S.A

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Educação

2012 DONO DE OBRA



FERREIRA S.A

Escola Secundária Francisco de Holanda

Educação

2012 DONO DE OBRA



Say Hello!
Prefere enviar-nos um email ou marcar uma visita?

Adoramos visitas! Pode encontrar os nossos

contactos aqui.

Morada

Rua do conhecimento

no.10, Soutelo - Vila

Verde

Email Contacto

geral@arestaconstrucoes.pt 253 092 860


