Engenharia Civil

PORTFÓLIO
LAR GRUPO

MISSÃO

APRESENTAÇÃO

A

Lar, Lda é uma empresa vocacionada a responder
as necessidades ligadas a imóveis, atuando em 5
ramos principais:
- Construção de raiz;
- Reabilitação de Imóveis;
- Manutenção de imoveis;
- Construção e manutenção de piscinas;
- Segurança e automação residencial;
- Arquitetura.
O nome LAR deriva das siglas que significam Laszlo Armand Resource.

Responder a crescente demanda na construção, reabilitação e
manutenção de imóveis
e decoração de interiores garantindo uma
qualidade e uma adequada relação Qualidade/Preço.

VISÃO
Tornar-se
a
maior
prestadora de serviços
na área de Construção
Civil e gestão de imóveis
VALORES
» Busca de melhores
soluções para o cliente
» Eficiência;
» Rapidez;
» Seriedade;
» Qualidade
» Profissionalismo;
» Cliente em primeiro lugar;
» Respeito com seus colaboradores.

Construimos
Sonhos

CONSTRUÇÃO DE RAÍZ
A nossa elevada experiência permite-nos garantir elevados padrões de qualidade na construção de qualquer tipo de moradia. Estamos aptos para construir toda a estrutura base da sua moradia unifamiliar, bem como todas as
divisões e respectivos pormenores. Fazemos demolições e reformas de alvenaria, gesso, fundações, serralheria, construções rápidas e muito mais.
Praticamos excelentes preços, e damos garantias de um excelente trabalho,
visto que temos profissionais especializados, comprometidos e preparados
para atender aos nossos clientes oferecendo uma solução inteligente, e contribuindo assim de forma positiva prestando serviços de qualidade .
Estamos ao seu dispor para construirmos a sua casa, loja, escritório, enfim, o
que precisar. Damos orçamentos grátis, e sem nenhum compromisso. A nossa empresa de construção cívil está ao seu dispor. Não deixe de nos consultar
antes de planear uma obra!

REABILITAÇÃO DE IMÓVEIS
Na reabilitação de imóveis enquadra-se os trabalhos que visam recuperar
uma construção, seja um edifício, uma loja, um apartamento ou uma moradia, ou qualquer outra edificação que se apresenta total ou parcialmente degradada.

Temos como principais serviços subjacentes a construção de
raíz e reabilitação de imoveis:
Pintura ( interior e exterior )

Executamos pinturas externas e internas; Barramento de paredes e
tetos; Restauração de pinturas; Tratamento de Rachaduras; Impermeabilização de paredes e tetos; Pintura
texturada; Envernizamento em madeira e parquet; Pintura epoxi, Pinturas de Subsolos e tubagens e Papel
de parede.

Assentamento de pavés, tijoleiras e colocação de azulejos

Colocamos azuleijos, restauramos
todo o tipo de piso, desde a Tijoleira
polida, Tijoleira amadeirada, Tijoleira
Cerâmica, Pastilhas, Piso de madeira,
Parquet, Piso Laminado Vinílico, Manta vinílica (Carpete), Cimento queimado, Granito, e Mármore.

Carpintaria

Efectuamos todo o tipo de trabalhos
de carpintariafabricamos e montamos em obra, com a melhor qualidade, procurando satisfazer as necessidades de um bom acabamento
no interior das habitações e nos equipamentos em mobiliário, proporcionando assim bem estar e conforto.
Desde o sector da construção cívil até
ao conforto do seu lar, dispomos de
uma vasta gama de serviços que se
enquadram tanto nas necessidades
do dia-a- dia como nos caprichos de
um desejo de conforto.

Canalização e Electricidade

Os ramos da canalização e da electricidade são dois dos vários serviços que a nossa empresa coloca ao
seu dispor. No sector da electricidade efectuamos todo o tipo de obras
de pequena e média dimensão, tais
como instalações a cabo, execução
de circuitos de comando e controlo,
instalação de sistemas de sinalização e de intercomunicação, montagem de antenas de TV, entre outros.
No sector da canalização efectuamos todo o tipo de montagem em
colunas de água ou esgotos, montagem de louças de casa de banho e
de torneiras, e reparações de esgotos.

MANUTENÇÃO

REMODELAÇÃO E ARQUITETURA DO INTERIOR

O serviço de manutenção enquadra-se em pequenas obras que visam a reparação de qualquer anomalia em interiores ou exteriores, quer seja na estrutura ou em equipamentos e tubagens.
Englobam também trabalhos de prevenção de modo a identificar e anular
problemas que se não forem atempadamente diagnosticados e anulados
poderão desenvolver situações graves e de recuperação inevitável.
Um profundo conhecimento das patologias, a sua identificação e recuperação, bem como disponibilidade para atender a situações de urgência, caracteriza a equipa de profissionais da LAR que asseguram estes serviços.
É necessário deixar muito claro que o serviço de reparos e manutenção, que
atualmente é oferecido pela empresa, não é de obrigatoriedade no mercado,
mas, sim um adicional que a empresa oferece pensando na comodidade do
cliente.

A nossa empresa remodela ou renova espaços, geralmente interiores, dando-lhes uma nova função, redistribuição de áreas, novos acabamentos e equipamentos. As remodelações podem ser ligeiras como uma pintura, ou profundas como alteração de paredes e substituição de canalizações, esgotos e
eletricidade.
Disponibilizamos para os nossos clientes um serviço de arquitetura de interiores, quer ao nível de remodelação de moradias, lojas ou espaços exteriores,
capaz de concretizar os desejos mais difíceis e enquadrá-los de forma harmoniosa.

Um ponto fundamental a ser destacado é a credibilidade que esta atividade
leva para o cliente, já que a própria LAR disponibiliza um perito especializado para fazer a avaliação dos possíveis reparos.Outro ponto forte é a própria
relação de confiança gerada entre as partes, pois, o cliente terá a certeza de
que a avaliação será feita de forma precisa, idônea e ágil, pois isto evitará ao
cliente o desgaste de procurar por serviços que geralmente custam um valor
superior aos praticados pela LAR.

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS
Construímos piscinas privadas, condomínios, piscinas publicase piscinas de
parques de diversões com a devida segurança e qualidade construtiva. Construímos também o terraço em volta da piscina e a casa do filtro.
Para alem de Construir, fazemos manutenção das piscinas, e essa manutenção inclui:
• Limpeza regular da piscina e pré filtros.
• Análises regulares ao estado da água.
• Substituição da areia filtrante dos filtros.

OBRAS
DE RAIZ
Morar bem é um importante pas-

so para se viver bem. A Lar Grupo,
Lda sabe disso, e investe em tecnologia e capacitação contínua

para que suas obras traduzam
este compromisso de proporcionar sempre um ótimo lugar para
seus clientes

serem felizes. Conheça nossas
obras residenciais.
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PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO RESIDENCIAL
IURD KATEMBE
Refere-se a presente memória, ao projecto e construção de um Bloco Residencial T1 & T2 que a Igreja Universal do Reino de Deus levou a cabo em
Katembe. Trata-se de apartamentos de piso único destinados ao alojamento dos Pastores.
O projecto executivo foi desenvolvido pela empresa Lar, Lda – Engenharia
e Construção. Posterioremente procedeu-se com a sua execução. A obra
teve uma duração de 3 meses até a sua conclusão.

Consistiu basicamente nos trabalhos seguintes:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Implantação da obra
Movimentos de terra (abertura de caboucos)
Execução das fundações
Execução das paredes de alvenaria em elevação
Execução do Pavimento Térreo
Montagem da Cobertura (laje de betão armado e chapas IBR)
Caixilharia (alumínio-vidro e madeira)
Instalações AVAC
Instalão elécrica
Instalação Hidráulica
Revestimentos (chapisco, emboço e reboco, pintura, assentamento de
ladrilhos, montagem de tecto falso)
— Arranjos exteriores (lançamento de saibro e brita na área exterior,
destinada à parqueamento de viauras)
— Execução do muro de vedação.

REABILITAÇÕES
O início de cada obra é o começo
de uma grande realização. Para
os profissionais da Lar Grupo,
Lda significa a transformação de
projetos em algo concreto. Para
os clientes, significa ter o sonho
transformado em realidade.
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REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TEMPLO - IURD
Refere-se a presente memória, às obras de Reabilitação e Remodelação
que a Igreja Universal do Reino de Deus levou a cabo no templo (Salão de
Cultos e respectivos anexos).
A obra consistiu basicamente na Reforma do salão de cultos, construção
de compartimentos anexos e arranjos exteriores.
Segue, suncitamente a descrição dos trabalhos executados:

A. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
— Remoção da Cobertura em chapas Lusalite
— Demolições localizadas em vãos das paredes
B. REFORMA DO SALÃO DE CULTOS
— Segundo as peças desenhadas e especificações em projecto de execução, procedeu-se com a execução de algumas paredes de alvenaria,
execução do Altar, montagem de caixilharia em alumínio e vidro (janelas
e portas) e madeira (portas), revisão da estrutura de cobertura em asnas
de madeira e posterior montagem de nova cobertura em chapas de zinco IBR, execução da fachada frontal conforme projectada, assentamento
de tijoleira, pinturas, instalação de electricidade, montagem de aparelhos
de ar condicinado, montagem de tecto falso e devida iluminação.
C. ARRANJOS EXTERIORES
—
Execução do muro de vedação em paredes de alvenaria de blocos devidamente revestidas e pintadas, associadas à grades feitas com
base em tubos de ferro, segundo os desenhos constantes no projecto
—
Pavimentação exterior
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REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DO TEMPLO - IURD
KATEMBE
Refere-se a presente memória, às obras de Reabilitação e Remodelação
que a Igreja Universal do Reino de Deus levou a cabo no templo (Salão de
Cultos e respectivos anexos), em Katembe.
A obra consistiu basicamente na Reforma do salão de cultos, construção
de compartimentos anexos e arranjos exteriores.
Segue, suncitamente a descrição dos trabalhos executados:

A. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
— Remoção da Cobertura em chapas Lusalite
— Demolições localizadas em vãos das paredes
B. REFORMA DO SALÃO DE CULTOS
— Segundo as peças desenhadas e especificações em projecto de execução, procedeu-se com a execução de algumas paredes de alvenaria,
execução do Altar, montagem de caixilharia em alumínio e vidro (janelas
e portas) e madeira (portas), revisão da estrutura de cobertura em asnas
de madeira e posterior montagem de nova cobertura em chapas de zinco IBR, execução da fachada frontal conforme projectada, assentamento
de tijoleira, pinturas, instalação de electricidade, montagem de aparelhos
de ar condicinado, montagem de tecto falso e devida iluminação.
C. ARRANJOS EXTERIORES
—
Execução do muro de vedação em paredes de alvenaria de blocos devidamente revestidas e pintadas, associadas à grades feitas com
base em tubos de ferro, segundo os desenhos constantes no projecto
—
Pavimentação exterior
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A. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
— Remoção da Cobertura
— Demolições nos vãos das paredes
B. REFORMA DO SALÃO DE CULTOS
—Segundo as peças desenhadas e especificações em projecto de execução, procedeu-se com a execução de
algumas paredes de alvenaria, execução do Altar, montagem de caixilharia
em alumínio e vidro (janelas e portas) e
madeira (portas), revisão da estrutura
de cobertura em asnas de madeira e
posterior montagem de nova cobertura em chapas de zinco IBR.

REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DE TEMPLO
DA IURD – MAXAQUENE C
Refere-se a presente memória, às obras de Reabilitação e Remodelação
que a Igreja Universal do Reino de Deus levou a cabo no templo (Salão de
Cultos e respectivos anexos), em Maxaquene C.
A obra consistiu basicamente na Reforma do salão de cultos, construção
de compartimentos anexos e arranjos exteriores.

C. CONSTRUÇÃO DE COMPARTIMENTOS ANEXOS
Em conformidade com o projecto executivo fornecido pelo Dono da Obra,
procedeu-se com a implantação dos
novos compartimentos (escritório do
pastor, quarto suite do pastor, sala de
igreja infantil, baptistério, sala de som,
cozinha, sala de seia, sala de obreiros,
WC’s, etc.).
D. EXECUÇÃO DE FURO DE ÁGUA
E. ARRANJOS EXTERIORES
Execução do muro de vedação, segundo os desenhos constantes no projecto.
Pavimentação exterior
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REABILITAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS DA FEDERAÇÃO
MOÇAMBICANA DE XADREZ
Refere-se a presente memória, à descrição das obras de reabilitação dos escritórios da Federação Moçambicana de Xadrez na Cidade de Maputo.
A obra consistiu basicamente na Reforma dos compartimentos existentes e
arranjos exteriores.
Segue, sucintamente a descrição dos trabalhos executados:
A. REMOÇÕES
— Demolições nos vãos das paredes

B. REFORMA DOS COMPARTIMENTOS
— Segundo as peças desenhadas e especificações do Dono da Obra, procedeu-se com a revisão de algumas paredes de alvenaria, criação de paredes
divisórias, substituição do revestimento do pavimento, eliminação de fissurações, aplicação de pintura interior e exterior, reforma do tecto falso, reparação
da caixilharia (carpintaria e serralharia), revisão da instalação de eléctrica.
C. ARRANJOS EXTERIORES
— Revisão do muro de vedação em paredes de alvenaria de blocos: renovação do revestimento e pintura.
— Pavimentação exterior
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REABILITAÇÃO DE MORADIA TIPO 4
CIDADE DE MAPUTO – B. CENTRAL
A. REFORMA DOS COMPARTIMENTOS
— Procedeu-se com a revisão de algumas paredes de alvenaria, substituição do revestimento do pavimento, eliminação de fissurações, reforma
do tecto falso, reparação da caixilharia (carpintaria e serralharia), revisão
da instalação de eléctrica.
B. ARRANJOS EXTERIORES
— Revisão do muro de vedação em paredes de alvenaria de blocos: renovação do revestimento e pintura.
— Pavimentação exterior
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A. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
— Demolições localizadas em vãos das
paredes
— Remoção do altar
B. REFORMA DO SALÃO DE CULTOS
—Segundo as peças desenhadas e especificações em projecto de execução, procedeu-se com a execução de
algumas paredes de alvenaria, execução do Altar, montagem de caixilharia
em alumínio e vidro (janelas e portas) e
madeira (portas), execução da fachada frontal conforme projectada, assentamento de tijoleira, pinturas, instalação de electricidade, montagem de
tecto falso e devida iluminação.

REABILITAÇÃO DE TEMPLO DA IURD
CHAMANCULO D
Refere-se a presente memória, às obras de Reabilitação e Remodelação
que a Igreja Universal do Reino de Deus está a levar a cabo no templo (Salão de Cultos), em Chamanculo D. A obra consiste basicamente na Reforma do salão de cultos, construção de compartimentos anexos e arranjos
exteriores.
Segue, suncitamente a descrição dos trabalhos:

E. ARRANJOS EXTERIORES
— Execução do muro de vedação em
paredes de alvenaria de blocos devidamente revestidas e pintadas, associadas à grades feitas com base em
tubos de ferro, segundo os desenhos
constantes no projecto.
— Pavimentação exterior

OBRAS
EM CURSO &
PROJECTOS
Sonhar, projetar e realizar. Três
passos que são a essência do
papel da Lar Grupo,Lda. Para esta
construtora, a melhor forma de
demonstrar a credibilidade no
futuro é planejando o amanhã.
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PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MISTO - IURD
BAIRRO JARDIM
Refere-se a presente memória, ao projecto de construção de um edifício misto que a Igreja Universal do Reino de Deus pretende levar a cabo no bairro Jardim , na Cidade de Maputo.
A Lar, Lda – Engenharia & Construção, procedeu à concepção do projecto executivo do mesmo
edifício e, em breve irá iniciar a execução da obra.
O edifício comporta:
—
Estacionamento
—
Salão de Cultos
—
Salas complementares e salas administrativas
—
Suites para líderes visitantes e apartamentos
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PROJECTO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO MISTO
- IGREJA DE PENTECOSTES
Refere-se a presente memória, ao projecto de construção de um edifício
misto que a Igreja de Pentecostes pretende levar a cabo em Maxaquene
, na Cidade de Maputo.
A Lar, Lda – Engenharia & Construção, procedeu à concepção do projecto
executivo do mesmo edifício e, em breve irá iniciar a execução da obra.
O edifício comporta:
—
Estacionamento subterrâneo e WC’s (Cave)
—
Salão de Cultos (Rés-do-chão e 1º piso)
—
Salas complementares e salas administrativas (2º piso)
—
Suites para líderes visitantes e apartamentos (3º piso)
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PROJECTO DE MORADIA TIPO 4
O Projeto Inclui
- Projeto Arquitetónico
- Projeto Hidráulico & Elétrico
Terreno mínimo Recomendado: 15x30M
Oferecemos acompanhamento ate a aprovação dos projetos

PROJECTO DE MORADIA TIPO 2
O Projeto Inclui
- Projeto Arquitetónico
- Projeto Hidráulico & Elétrico
Terreno mínimo Recomendado: 15x30M
Oferecemos acompanhamento ate a aprovação dos projetos
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PROJECTO DE MORADIA TIPO 6
O Projeto Inclui
- Projeto Arquitetónico
- Projeto Hidráulico & Elétrico
Terreno mínimo Recomendado: 20x30M
Oferecemos acompanhamento ate a aprovação dos projetos

PROJECTO DE COMPLEXO COMERCIAL
O Projeto Inclui
- Projeto Arquitetónico
- Projeto Hidráulico & Elétrico
Terreno mínimo Recomendado: 100x100M
Oferecemos acompanhamento ate a aprovação dos projetos

Construimos
Sonhos

CONTACTOS
ESCRITÓRIO 1
Bairro Malhangalene, Av. Olof Palme nº988,
1 Andar E. Maputo - Moçambique.
EMAIL
construcoes@largrupo.co.mz
CELLULAR
+258 84 4270 100
+258 87 4700 020
+258 87 1175 000
WEBSITE
www.largrupo.co.mz

