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QualidadE
confiança
coMpEtência
valor
Quality
confidence
coMpetence
value

São palavras conhecidas que se trocam diariamente. 
São qualidades que descrevem indivíduos ou organi-
zações. São valores que orientam alguns. Para a Eme 
Singular, estes termos são os pilares que sustentam 
a sua presença no mercado nacional e internacional.

O ramO da cOnstruçãO é 
diferente tOdOs Os dias. 
a cada passO e a cada 
nOva Obra que se inicia, 
Os desafiOs mudam

“

The consTrucTion business is changing 
every day. aT each sTep and aT each new 
projecT, The challenges change

“

These familiar words are exchanged daily by peo-
ple. These are qualities that describe individuals or 
organizations. These are values   that guide some 
people. To Eme Singular, these terms are the pillars 
that sustain its presence in the national and interna-
tional market.
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um prOdutO de qualidade 
distingue-se  dOs restantes 
pela fOrma cOmO é capaz 
de satisfazer e ultrapassar 
as aspirações dOs seus
utilizadOres

“

a qualiTy producT differs from The oThers, 
because iT is able To meeT and exceed The 
expecTaTions of iTs users

“

Desde a sua fundação, a missão da Eme Singular 
foi responder às necessidades em constante evolu-
ção que o mercado apresenta, cumprindo requisitos 
de qualidade e rapidez, coordenando os melhores 
recursos e garantindo aos seus parceiros uma satis-
fação plena das suas aspirações. 

Dedicada à metalomecânica, fortemente relaciona-
da com o ramo da construção civil, a Eme Singular 
oferece serviços integrados de avaliação, conceção 
e produção de estruturas metálicas de variados ti-
pos, dimensões e materiais. 

Em parceria com entidades de competência com-
provada, recorre a práticas, recursos, e às matérias
-primas mais evoluídas, assegurando diariamente 
o cumprimento rigoroso dos objetivos que os seus 
clientes lhe propõem. 

É nesse sentido que obteve certificação do seu 
sistema de gestão de qualidade, ambiente e segu-
rança de acordo com as mais abrangentes normas 
internacionais. É com essa atitude que enfrenta os 
desafios que o futuro lhe coloca.

Since its foundation, the mission of Eme Singular has 
been to respond to the evolving needs that the market 
presents, fulfilling requirements for quality and quick-
ness, coordinating the best resources and ensuring 
their partners a full satisfaction of their aspirations.

Dedicated to metalworking,  strongly related to the 
building industry, Eme Singular offers integrated ser-
vices of: evaluation, design and production of metal 
structures of various types, sizes and materials.

In partnership with entities of recognized compe-
tence, the daily use of the best practices, resources, 
and latest materials ensure strict compliance with 
its client’s objectives.

That’s how Eme Singular had obtained certification 
on her quality management system and environ-
ment, according to the most international rules and 
standards. It is with this attitude that the company 
faces the challenges of the future.

A capacidade de produzir um tal produto resulta da 
conjugação de vários fatores. 
O conhecimento. Os materiais. Os utensílios. As 
pessoas que os articulam. Todos contribuem para 
essa meta.

Na Eme Singular, estes fatores são tidos em consi-
deração na escolha e relacionamento com todos os 
seus parceiros. Numa área em que a oferta é vasta, 
a escolha acertada de fornecedores e matérias-pri-
mas é um fator chave para o sucesso do seu traba-
lho. Ao longo dos anos de trabalho e de aposta nas 
mais recentes soluções, esta empresa foi apurando 
as melhores e mais fiáveis, visando a satisfação glo-
bal das partes envolvidas. 

Acompanhando os seus clientes desde a fase de 
conceção dos produtos que oferece, a Eme Singu-
lar apresenta e aconselha a utilização dos materiais 
mais indicados para os propósitos desejados, sejam 
eles estruturais, de construção ou de acabamen-
to. Elabora os planos de execução e desenvolve 
a produção e instalação dos projetos dentro dos 
requisitos definidos, recorrendo ao longo de todo 
este processo à colaboração dos seus parceiros de 
mercado que, dando garantias de qualidade da sua 
intervenção, asseguram o resultado final desejado.

The ability to produce a good product is due to the 
combination of several factors: The knowledge, the 
materials, the utensils and the people who articu-
late it all adds to final goal.

At Eme Singular, these factors are taken into con-
sideration in the choice and in the relationship with 
all the partners. In a market where the offer is vast, 
the right choice of suppliers and materials is a key 
factor to the success of our work. Over the years of 
work, the company as the knowledge and reliable 
solutions to meet the overall satisfaction of the all 
parties involved.

Through of an close monitoring of our clients from 
the stage of project design, Eme Singular presents 
and advises the use of the best materials suited 
for the intended purposes, whether if they are for 
structural, construction or finishing. Using the best 
partners in the market we develop plans for the 
production and installation of projects within the de-
fined requirements, giving quality guarantees and 
insurance of the end result.

sErviços
SERVICES

Cálculo estrutural de estruturas.
Structural calculation of structures.

Orçamentação das estruturas cujo projeto é respon-
sabilidade da Eme Singular e de outos projetos de 
gabinetes exteriores à empresa.
Budgeting structures whose projects are respon-
sibility of Eme Singular, and budgeting others from 
external companies.

Produção de estruturas metálicas.
Production of metal structures.

Montagem de estruturas metálicas.
Installation of metal structures.

Guardas de varandas e escadas; portas, caixilharias 
em ferro, vedações de muros e guardas metálicas.
Balconies guards and stairs, doors, iron window 
frames, fences walls and metal railings.

Orçamentação com projeto do cliente ou segundo 
projeto próprio.
Budgeting with the client project or with the com-
pany’s project.

Portas e janelas nas diversas séries de alumínio.
Doors and windows of various types of aluminum.

Fachadas cortina, vec e lâminas quebra-sol.
Curtain walling, blades sunshade.

Grades, portões, corrimões.
Railings, gates, handrails.

serralharia civil / alumínio
metal work / alUmINIUm

esTruTuras meTÁlicas
metal StrUCtUreS

parcErias
PaRtnERShIPS
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portfÓlio

angola
MORABEZA

3500 m2 de caixilharias de alumínio rutura térmica.

3300 m2 de vidros duplos de controlo solar e acústicos.

2250 m2 de guardas em vidro curvo laminado e temperado.

500 ml guardas em ferro.

650 ml de guardas em inox sendo esta curvas e retas.

1000 m2 estruturas metálicas para passerelles.

1000 m2 passerelles em vidro laminado temperado.

800 m2 vidros temperados em box de WC’s.

FornecimenTo e insTalação de:

PORtFOLIO
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frança
FRanCE

GARE TGV, NICE

a versatilidade dOs 
materiais de cOnstruçãO 
é, cada vez mais, uma 
característica fulcral 
para dar respOsta às 
necessidades dO mercadO

“

The versaTiliTy of building maTerials is, 
increasingly, a key feaTure To respond To 
The markeT needs
di cupTa pos molupTur qui debiTiusam eT 
olupidi cupTa pos molupTur qui debiTiusam 
eT recabor ehendaesTrum

“

600 ton. de estrutura metálica.

2500 ml de guarda corpos.

1500 m2 de plataformas em gradil metálico.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
SEDE DE ALEXANDRE
BARBOSA BORGES

numa equipa ganhadOra, 
Os membrOs trabalham 
em sintOnia rumO às 
metas cOmuns. cada uma 
das partes cOnhece, 
cOmpreende, desenvOlve 
e partilha O seu trabalhO 
em plena cOnsciência da 
impOrtância que tem nO 
resultadO final que O 
cOnjuntO é capaz de atingir

“ in one winning Team, members work 
TogeTher Toward The common goals. 
each of The parTies knows, undersTands, 
develops and shares The projecTs wiTh 
full awareness of The imporTance ThaT The 
group has on The final resulT

“

300 ton. de estrutura metálica.

4000 m2 de revestimentos metálicos.

2500 m2 de fachadas em alumínio, vidro e chapa galvanizada.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
HOSPITAL PRIVADO 
DE BRAGA

80 ton. de estrutura metálica.

2000 m2 de revestimentos metálicos.

1500 m2 de fachadas em alumínio e vidro.

300 ml guardas em inox.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
CENTRO ESCOLAR 
S.FRUTUOSO

para garantir que a 
qualidade final seja a 
máxima, há um trabalhO 
subjacente de escOlha 
e investimentO nas 
melhOres e mais capazes 
ferramentas e métOdOs 
que levem à satisfaçãO 
dOs ObjetivOs cOletivOs

“

To ensure ThaT The final qualiTy is The 
highesT, The company chooses and 
invesTs on The besT and mosT capable 
Tools and meThods ThaT lead To The 
saTisfacTion of collecTive goals

“

1000 m2 de caixilharias de alumínio rutura térmica.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
LUISA TODI

400 ton. estrutura metálica para reforços de estru-
tura de betão.

2000 m2 de revestimentos metálicos.

Caixilharias de alumínio rutura térmica.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
ESCOLA JÁCOME
RATTON

a variedade das sOluções 
dispOníveis permite uma 
infindável cOnjugaçãO de 
cOmpOnentes de maneira a 
Obter um alargamentO 
cOntínuO dOs limites 
da excelência

“

The varieTy of soluTions available 
allows an endless combinaTion of 
componenTs Towards The conTinuous 
excellence

“

300 ton. estrutura metálica.

100 ton. estrutura metálica para reforços de estru-
tura de betão.

1000 m2 de fachadas em alumínio e vidro.

200 ml guardas em ferro.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
CAFETARIAS 
SANTARÉM numa área em que a 

Oferta é vasta, a escOlha 
acertada de fOrnecedOres 
e matérias-primas é 
um fatOr chave para O 
sucessO dO seu trabalhO

“ in a markeT where The offer is vasT, 
The righT choice of suppliers and  
maTerials is a key facTor To The 
success of our work

“

100 ton. estrutura metálica.

1000 m2 de fachadas em alumínio e vidro.

500 ml guardas em ferro.

FornecimenTo e insTalação de:
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portugal
BMCAR

100 ton. estrutura metálica.

1000 m2 de fachadas em alumínio e vidro.

300 ml guardas em ferro.

1500 m2 de revestimentos metálicos.

FornecimenTo e insTalação de:



Rua do Labriosque 70
4755-307 Martim
Barcelos - Portugal

t. +351 253 142 030

www.emesingular.pt

em cOlabOraçãO cOm Os seus 
parceirOs e de pertO cOm Os 
seus clientes, sãO elabOradas 
prOpOstas integradas 
que garantem a melhOr 
articulaçãO de sOluções

“

in collaboraTion wiTh iTs parTners and 
wiTh a good communicaTion wiTh iTs 
cusTomers, proposals are made which 
ensure ThaT They are The beTTer and 
besT soluTions To offer

“

Eng.º Daniel Costa
danielcosta@emesingular.pt
t. +351 964 702 495
 
Orçamentos Emesingular
orcamentos@emesingular.pt
t. +351 966 093 343  


