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Fundada em 2006, a Traver Trabalhos Verticais oferece 
soluções inovadoras que adicionam valor a todas as obras 
que realiza. Utilizando os melhores materiais e equipamentos 
existentes no mercado, somos pioneiros em diversas áreas de 
atuação nos trabalhos em altura, com aumento significativo 
na segurança de nossos colaboradores. 

Investimos muito em formação profissional e acreditamos 
que esta é a base de uma empresa sólida e com os pés 
bem firmes no chão. Assim, contamos com uma equipe de 
profissionais altamente qualificados, que trabalham em 
estreita colaboração e compromisso junto aos nossos clientes.

Tendo como objetivo trazer soluções, inovamos no 
mercado Português com o Projeto Traveri9, abrangendo as 
manutenções prediais, comerciais e industriais. Para isso, 
utilizamos o mais avançado sistema de elevação de pessoas 
do mundo, o S.T.E.P. (Sistema de Translação e Elevação de 
Pessoas).

O S.T.E.P., da empresa Vertequip, é vencedor de diversos 
prêmios internacionais de segurança e produtividade. 
Utilizando este equipamento, a Traver consegue reduzir custos 
e aumentar a produtividade de seus trabalhadores, o que 
resultará em um orçamento mais adequado a sua realidade. 

Se precisar realizar obras de manutenção, limpeza ou restauro, 
fale connosco!

BEM VINDO AO 
MUNDO TRAVER
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Manoel Júnior
Chief Executive Officer

A Traver é uma empresa sólida que ao longo dos anos 
ganhou a confiança e o respeito dos nossos clientes 
pela sua forma de atuar no mercado de reabilitação 
predial, industrial e residencial. Isso permitiu-nos 
crescer de forma gradativa e sustentável, sendo hoje 
uma empresa de referência no mercado nacional. 

Estamos certos que parte do nosso sucesso se deve 
à nossa capacidade de cultivar uma cultura forte 
de apetência por mudança, dinamismo e liderança. 
Mas a nossa visão ultrapassa as nossas raízes e 
ambicionamos mais. Por isso, a internacionalização é 
cada vez mais um dos nossos objetivos e contamos já 
com algumas vitórias neste sentido.

Num futuro próximo, queremos ser reconhecidos 
como uma organização que cria valores em todas 
as áreas que atua, seja pela sua modernidade, 
criatividade, capacidade para inovar, implementar e 
executar.

Onde operamos, somos reconhecidos como uma 
empresa que funciona com base na confiança. 
Respeitamos todos aqueles que trabalham conosco 
sejam funcionários ou clientes e queremos colaborar 
para uma sociedade mais próspera, mais justa, mais 
ética e mais sustentável e com valores fortes ajudar a 
criar um mundo melhor.

Avaliando a nossa trajetória ao longo desses 10 anos, 
só podemos pensar que estamos no caminho certo, 
criando valor em tudo o que fazemos e centrando 
nosso foco no que mais tem valor, o ser humano.

CEO MEssAgE
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ROSE COSTA
CFO (Chief Financial Officer)
rose.costa@traver.pt                                  
(+351) - 910 421 716

Graduada em Administração para Negócios 
Internacionais e técnica oficial de contas 
pela Universidade Federal do Paraná, 
desenvolveu projetos em diversas empresas 
brasileiras ao longo dos últimos 10 anos.

Em  2010 assume a liderança da área da 
gestão administrativa da Traver - Trabalhos 
Verticais, sendo responsável pela área da 
qualidade e certificação.

LUÍS MORAIS 
CBO (ChieF Business OFFiCer)
luismorais@traver.pt                                     
(+351) 910 916 171

Com mais de 35 anos de experiência em 
empresas de nível nacional e internacional, 
iniciou sua carreira profissional na Ytong 
(empresa Alemã). 

Já há cinco anos  ocupa um cargo de 
destaque na Traver Portugal, sendo Diretor 
Comercial e o responsável por traçar as 
estratégias de crescimento e qualidade para 
o mercado Português.

ABOUT 
OURsElVEs

ANA MOTTA
Ce (Chief engineer)
ana.motta@traver.pt                                 
(+351) - 936 155 923

Formada em Engenharia Civil pela 
Universidade Católica do RJ e em 
Advocácia pela Universida Católica do 
Recife, desempenhou funções de gestão, 
desenvolveu e executou projetos de 
referência no historial de diversas outras 
empresas brasileiras.

Atualmente assumiu a liderança do 
departamento de Engenharia da Traver.
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PROJETOS DE ARQUITETURA

Desenvolvemos projetos de Arquitetura 
e ajudamos na escolha dos materiais 
mais adequados e modernos para a sua 
construção. Aliamos a experiência da nossa 
equipe aos mais avançados programas de 
CAD para encontrar soluções à medida das 
suas necessida. 

Para apresentar a solução mais adequada, 
é necessário realizar um estudo das 
características do terreno, bem como das 
condições atmosféricas a que o local está 
sujeito.

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISOS E 
PEDRAS

A reabilitação de pisos em pedras 
(mármores e granitos) e Terrazo (cimentício  
ou epoxi) é uma das nossas especialidades. 
Com know-how americano, devolvemos a 
“vida” e recuperamos as mais desgastadas 
superfícies. 

Conheça os nossos serviços de 
“STONECARE” e deposite nas mãos de uma 
equipe experiente e altamente qualificada 
a confiança para a resolução dos desafios 
mais exigentes.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

A manutenção preventiva e periódica 
nas industrias é um processo que requer 
atenção e enorme conhecimento a quem 
as realiza. Para compreender melhor como 
realizar as manutenções em silos, estruturas 
metálicas, etc. é necessário saber como 
ocorrem os problemas de deterioração dos 
materiais e como evitá-los.

A Traver é uma empresa acostumada a 
realizar este tipo de trabalho, podendo 
fornecer uma variada gama de soluções e 
uma equipe de profissionais capacitada.

OUR BEsT 
sERVICEs
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MANUTENÇÃO E VISTORIAS EM TORRES 
EÓLICAS

As torres eólicas são elementos cada 
vez mais comuns nos cumes das nossas 
paisagens. 

A Traver Brasil presta nesta área serviços 
de qualidade, com segurança e rapidez, seja 
na montagem da estrutura em si, seja na 
manutenção necessária devido ao natural 
desgaste das estruturas, bem como a 
necessidade de substituir ou fazer upgrade 
de equipamentos já existentes, vistorias 
periódicas, etc….

LIMPEZA E MANUTENÇÃO FACHADAS DE 
VIDROS

Os edifícios modernos utilizam cada vez 
mais vidros e de difícil acesso  para realizar 
a sua manutenção.

O nosso sistema permite uma lavagem 
amiga do ambiente, sem qualquer produto 
químico. O nosso sistema transforma água 
da rua em água pura desmineralizada.

Essa tecnologia permite manter os vidros 
limpos por muito mais tempo graças ao 
seu poder anti-estático, que impede que a 
poeira dispersa no ar.

REABILITAÇÃO PREDIAL

A TRAVER BRASIL é uma empresa de 
Construção e Reabilitação de Edifícios, 
Obras Públicas e Engenharia.

Constituída em 2012, a nossa empresa 
possui uma vasta e consolidada experiência 
na  reabilitação de edifícios públicos, 
industriais, comerciais, residenciais, entre 
outros.

Ao longo dos anos já restauramos centenas 
de prédios em diversos países, encontrando 
soluções práticas e financeiramente viáveis 
para nossos clientes. 
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LIMPEZAS ESPECIALIZADAS
A Traver possui uma equipe especializada 
em serviços de limpeza para atender 
condomínios, indústrias, comércio, 
escolas, hospitais, bancos, shoppings, 
supermercados, hotéis, escritórios, etc.

MANUTENÇÃO PREDIAL
Manutenção Predial é o ramo da engenharia 
voltado para a conservação, operação, 
automação e segurança das edificações 
residenciais e comerciais.

VENDA S.T.E.P.
O sistema STEP foi criado com o objetivo 
de desenvolver peças e equipamentos 
para os mercados da construção civil, 
indústria, energias renováveis e serviços e 
manutenção para estruturas verticais

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
A manutenção industrial é um serviço 
que agrupa uma série de atividades 
imprescindíveis para qualquer indústria, 
fazendo com que sejam necessárias pessoas 
com formação específica.

OUR 
ExpERIENCEs
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RELATÓRIOS TÉCNICOS
A TRAVER possui a competência técnica 
e os meios operacionais necessários à 
realização de relatórios técnicos de obras 
e infraestruturas, que colaboram com 
a observação de problemas ou com o 
encontro de soluções.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O Centro de Formação Profissional da 
TRAVER traz um conceito completamente 
novo para formação de profissionais, que 
utilizam como rotina do seu dia a dia os 
trabalhos em altura.

FOTOS TÉRMICAS
As câmeras térmicas servem para 
realizar inspeções completas e exatas em 
qualquer ambiente, de dia ou de noite, e 
perceber imagens na faixa de radiações 
infravermelhas.

VENDA DE EPI E EQUIPAMENTOS
Na área de vendas de EPI representamos 
empresas de destaque no cenário nacional 
e internacional, vendendo equipamentos 
certificados e normalizados de reconhecidas 
marcas mundiais.
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CORE TEAM 
MEMBERs
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Anderson Silva
Chefe de Equipe

Paulo Oliveira
Chefe de Equipe

Rosimar de Oliveira
Chefe de Equipe

Gemerson Teles 
Chefe de Equipe

Anderson Silva
Engenheiro

Monica Nogueira
Gestora Comercial

Marcelo Campos
Operacional

Alex Ribeiro
Diretor de Operações
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OUR HIsTORY
CURRÍCUlO DE OBRAs

A Traver iniciou as suas atividades em Fevereiro de 2006. Surgiu 
da necessidade de fazer algo que nunca tinha sido feito antes, de 
realizar trabalhos em altura de forma rápida e segura. 

Em 2006 executámos 6 trabalhos ao longo de 10 meses de 
existência. Fomos a única empresa por cordas que atendíamos 
o mais exigente nível de segurança para executar trabalhos no 
Hospital da Luz (maior hospital particular da península Ibérica). 

Em 2007, executamos 9 obras e fomos convidado pela Jones 
Lang LaSalle para realizar a reabilitação exterior do Zenith no 
Arquiparque. 

Em 2008, dobramos o número de obras para 20 obras, sendo uma 
delas a recuperação da fachada em cantarias de um dos prédios 
mais emblemáticos de Lisboa, O Visconde de Valmor. 

Em 2009 continuámos a crescer e executámos 42 obras. Neste ano 
fomos convidados para ser responsáveis pelo recém inaugurado 
Ministério da Justiça, no Parque Expo.

Em 2010, continuamos a crescer e realizámos 76 obras. Uma delas 
o enorme Condomínio Terraços de Miraflores e o Aqueduto das 
Águas Livres de Lisboa. 

Em 2011 atingimos a impressionante marca de 97 obras uma delas 
o Hotel Inspira com graves problemas de infiltração.

Hoje com mais de 300 obras no nosso currículo, orgulhamo-nos 
de ser uma das empresas de referencia nos trabalhos em altura 
em Portugal. Estamos presente nos 3 continentes, com presença 
marcante no Brasil, onde nossa filial da Traver Brasil no Recife 
apresenta um crescimento sólido e constante.

O futuro? Para nós o futuro é tudo aquilo que fazemos no presente, 
é a soma de todas nossas ações, de todo o nosso esforço.

AQUEDUTO DAS áGUAS LIVRES - LISBOA
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AQUEDUTO DAS áGUAS LIVRES - LISBOA
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INTERNACIONAL
TRADE CENTER

JCPM

VERANÓPOLIS

JOPIN EAS

GOLDEN BEACH D PEDRO II
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ACáCIA
PRINCE
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CURRENT 
pROjECT

EAS

CyRELA - LE PARk

TACARUNA

TACARUNA
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CURRENT 
pROjECT

SOBRADO 
GILBERTO FREIRE

BEACH CLASS

TORRES GÊMEASSHOPPING RIOMAR
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CURRENT 
pROjECT

JCPM

DONA SyLVIA

ENGENHO POETA

TRAVER PORTUGAL |   18



EMPRESARIAL CíCERO DIAS

CURRENT 
pROjECT

QUEIROZ GALVÃO SENAC

SHOPPING RECIFE
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OUR 
PORTFOLIO
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GSk L’ÓREAL

ZENITHHOSPITAL DA LUZ

TORRE 
SÃO RAFAEL

PARQUE ExPO HOTEL INSPIRA
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CURRENT 
pROjECT

TERRAÇOS DA PONTE

VISCONDE DE VALMOR

VISCONDE DE VALMOR

HOSPITAL DA LUZ
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CURRENT 
pROjECT

CACéM

PARQUE ExPO

SALDANHA

MALVAROSA
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CURRENT 
pROjECT

PALáCIO DA QUINTA 
DA ARRIAGA

TERRAÇOS DA PONTE

OPTIMUS SETE RIOS
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CURRENT 
pROjECT

SETE RIOS EDP

HOTEL SANAExPO
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+35
WORkERS

+12
BRANChES

+11
COUNTRIES

glOBAl BUsINEss
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BECOME A ClIENT

A TRAVER veio para ficar e como esse propósito conseguiu, desde o primeiro momento, reunir grandes empresas no seu 
portifólio de obras. Empresas como a Optimus, Zon, Secil, Queiroz Galvão, Moura Dubeux, Gabriel Bacelar, Vale do Ave, entre 
muitas outras são clientes que enriquecem e enaltecem nossa história. Só uma empresa, que traz atrelada a ela uma história de 
sucesso consegue um crescimento tão consistente e permanente, num espaço tão curto de tempo. 

Em nosso site você pode acompanhar as obras, que estamos executando e pode saber as que já foram concluídas. Um cliente 
satisfeito volta e trás com ele um número enorme de referências. É isso que temos para você, uma forma de trabalhar clara e 
séria que irá  deixá-lo bastante satisfeito.

Se precisar realizar obras no seu prédio, loja ou indústria, solicite a visita de um dos nossos representantes comerciais. Logo verá 
que está a lidar com uma empresa séria e competente. 

Aguardamos a sua consulta!!!
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GET IN TOUCH

TRAVER LDA
SEDE - Rua Escadinhas da Senhora do Pranto, 1.
2140-901 - Chamusca.
FILIAL - Rua Doro, Lote 5.
2685-012 - Sacavém
Telem. +351 917 270 398 / 910 916 171 / 910 421 716       Tel. / Fax. +351 215 901 464
email: info@traver.pt                                                  site: www.traver.pt

Projeto Apoiado 
Por:


