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 Sediada  em Portugal, a EsboçoSigma, Lda é uma empresa jovem 
que conta com a colaboração de um grupo diversi�cado de pro�ssionais 
quali�cados.
 A apetência pela mudança, o dinamismo, a resiliência e também 
uma liderança assertiva, fortalecem a empresa a cada dia que passa.
 No território nacional conta já com um vasto reconhecimento pelos 
inúmeros trabalhos que já apresentou desde que ai se �rmou, dando desta 
forma o seu contributo também para uma sociedade mais próspera e mais 
sustentável.
 A EsboçoSigma, Lda actua nas áreas do Ordenamento do Território 
e Urbanismo, Arquitectura, Engenharia e Fiscalização. Somos orientados à 
formação de valor e ao reforço da competitividade e e�ciência perante os 
nossos clientes. Neste foco reside a chave do nosso sucesso. 
Estabelecemos parcerias com quem connosco partilha conhecimento, 
tecnologia, valores, culturas e práticas que colocamos ao serviço do
 desenvolvimento e integração de soluções, bem como no fornecimento de 
serviços pro�ssionais adequados e orientados à satisfação das 
expectativas dos nossos clientes.

Enquanto empresa dinâmica aposta na qualidade 
dos projectos que executa, orientando os seus 
serviços em diversas plataformas de negócio.
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A empresa tem como base uma equipa jovem e multidisciplinar constituída 
por arquitectos, engenheiros e designers, sendo o seu objectivo 
desenvolver projectos nas mais diversas áreas de forma exclusiva e 
independente.
Esta empresa dispõe de recursos humanos competentes, aliados a meios 
informáticos modernos e �áveis, capazes de responder aos desa�os mais 
difíceis e exigentes da nossa actualidade.
A Esboçosigma, Lda está atenta e acompanha as evoluções do nosso 
tempo, apostando em projectos inovadores que promovem a 
sustentabilidade energética e ambiental.
Ao escolher a EsboçoSigma, Lda ganha um parceiro que apresenta as 
seguintes garantias:
  Uma equipa técnica quali�cada;
  Capacidade de assistência técnica comprovada em todo o território 
nacional; 
  Domínio da Legislação Nacional;

Queremos ser para os nossos clientes e parceiros
 uma empresa de Confiança, Credível, 
Competente e Competitiva que aposta em 
estabelecer e manter Relações de Compromisso.
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A Esboçosigma, Lda, desenvolve projectos nas seguintes áreas:

• Obras de urbanização;
• Reabilitação;
• Design de interiores
• Design de mobiliário
• Estruturas;
• Distribuição de redes de água;
• Drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais;
• Infra-estruturas públicas de águas, esgotos e pluviais;
• Distribuição de gás;
• Condicionamento acústico;
• Comportamento térmico dos edifícios; 
• Distribuição de energia eléctrica;
• Telecomunicações;
• Sistemas de detecção e vigilância;
• Vias de comunicação;
• Planos de segurança e saúde;
• Planos de segurança contra risco de incêndios;
• AVAC – instalações especiais;
• Gestão e fiscalização de obras;
• Consultadoria de projectos de arquitectura e engenharia;



Só aqueles que têm a paciência 
de fazer as coisas simples com perfeição 
é que adquirem a capacidade de fazer
as coisas difíceis com facilidade
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Equipa técnica:

Arquitectos: 
• José Dias
• Fernando Reis
• Hélder Maia
• Ricardo Moutinho
• Carlos Calçada

Engenheiros:
• Miguel Teixeira (Civil)
• Teresa Santos (Hidráulica) 
• Sérgio Santos (Electrotécnico e Avac)

Designer grá�co e modelador 3D
• David simões

Segurança-saúde e higiene no trabalho:
• Dr.º luís Matias
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