


ligações inteligentes para instalações especiais
smart connections for special installations
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Integrada no ramo da construção civil, a SgCoin 
diferencia-se no setor das instalações especiais, 
apresentando-se como uma referência a nível 
nacional.
Regendo-se por elevados padrões de exigência, 
a SgCoin suporta a sua atividade em:
∙ Equipas técnicas especializadas;
∙ Conhecimento e experiência do seu quadro 

técnico;
∙ Investimentos na modernização dos seus 

equipamentos e instalações;
∙ Formação contínua dos seus colaboradores.

Integrated in the field of civil construction, SgCoin 
stands out in the sector of special installations, 
presenting itself as a national benchmark.
Relying on high standards of demand, SgCoin 
supports its activity in:
∙ Specialized technical teams;
∙ Knowledge and experience of its technical staff; 
∙ Investments in the modernization of its      

equipment and facilities;
∙ Continuous training of its employees.

Conhecimento e Visão
Knowledge and Vision

conhecimento 
e experiência

knowledge 
and experience
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Garantir a satisfação e sucesso de todos os seus 
stakeholders através da construção de soluções 

Ser uma das referências nacionais no ramo 
das instalações especiais, particularmente nas 
instalações elétricas e paralelamente, ter uma 
presença internacional forte e sustentada.

Excelência... nas soluções apresentadas aos 
nossos clientes.
Sustentabilidade...na condução do negócio.
Integridade... nas relações com os nossos 
stakeholders.

To ensure the satisfaction and success 
of all its stakeholders by creating 
innovative and reliable solutions.

of special installations, particularly in electrical 
installations and, at the same time, to have a 
strong and sustained international presence.

Excellence... in the solutions presented to our 
clients.
Sustainability... in leading the business.
Integrit... in the relations with our stakeholders.

missão

visão

valores

mission

vision

values
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Sustentabilidade

Experiência

Certificação

Competitividade

Especialização
Specialization

Experience

Accuracy 

Prevention

Safety

Integrity

Excellence
Sustainability

Certification

Competitiveness

Rigor

Prevenção

Segurança

Integridade

Excelência

Circuito de Valores
Circuit of Values
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Marcos Históricos
Historical Landmarks

Sucursal no Gana

Aquisição da Kitkuadro

Branch in Ghana

Acquisition of Kitkuadro
Opening of a branch 

in Abu Dhabi 5

Fundação da SgCoin

SgCoin Foundation

Internacionalização Abertura de Sucursal 
em Abu DhabiInternationalization

Sucursal em 
Moçambique

Branch in 

Mozambique
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Um Conhecimento para o Futuro
A Knowledge for the Future

Focada no crescimento orgânico e sustentável, 
e no reconhecimento da qualidade do trabalho 
e profissionalismo da sua equipa, a SgCoin 
destaca-se pela sua cultura alicerçada na 
transparência de processos, seriedade de 
ambições e respeito pelos seus parceiros.

Focused on organic and sustainable growth 
and on recognising the quality of the work and 
professionalism of its team, SgCoin stands out 
for its culture based on process transparency, 
serious ambitions and respect for its partners.

cultura SgCoin culture SgCoin
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A estratégia de crescimento da SgCoin passa 
pela aposta contínua em soluções integradas 
para os seus clientes, sustentada pela qualidade 
do serviço e por parcerias sólidas.

A ambição de responder de forma inovadora e 
diferenciadora às necessidades dos seus clientes 
e parceiros, exige da SgCoin o desafio contínuo 
de acompanhamento das evoluções tecnológicas 
do mercado, procurando assegurar a cada um a 
solução mais adequada, investindo na formação 
dos seus colaboradores e na modernização dos 
seus recursos e infraestruturas.

A SgCoin é detentora do alvará de construção 
n.º 68398 do Instituto da Construção e do 
Imobiliário (INCI), no mercado Português, bem 
como de todas as licenças necessárias no 
seu âmbito de atividade em todos os países 
onde opera, garantindo a execução de obras 
de grande dimensão no setor das instalações 
especiais, bem como assegurando a construção 
e remodelação de edifícios públicos e privados, 
residenciais, industriais ou comerciais.

As licenças extendem-se ainda à comercializa-
ção, instalação e manutenção de sistemas de 
proteção.

SgCoin’s growth strategy is based on the 
continuous commitment to create integrated 
solutions for its customers, supported by service 
with quality and solid partnerships.

The ambition of responding in an innovative and 
differentiated way to the needs of its clients and 
partners demands from SgCoin the continuous 
challenge of monitoring the technological 
evolutions of the market, in order to guarantee 
the most appropriate solution, investing in the 
training of its employees and the modernization 
of the resources and infrastructures.

SgCoin holds the construction permit no. 68398 
of the Construction and Real Estate Institute 
(Instituto da Construção e do Imobiliário - INCI) 
in the Portuguese market, as well as all the 
necessary licenses in its scope of activity in all 
the countries where it operates. The company 
also ensures the execution of large-scale 
works in the special installations sector and 
the construction and remodeling of public and 
private residential, industrial or commercial 
buildings.

The licenses also extend to the commercia-
lization, installation and maintenance of 
protection systems.
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Serviços
Services



9

Instalações Elétricas
Electrical Installations

A SgCoin tem uma vasta experiência no 
desenvolvimento e execução projetos com 
foco nas instalações elétricas de baixa e média 
tensão em edifícios domésticos, industriais e
comerciais.

Nesta área de negócios inclui-se ainda todas as 
instalações complementares, sendo elas:
Instalações de segurança
∙ Deteção e alarme de incêndio;
∙ Deteção e alarme de intrusão;
∙ Deteção e alarme de gás e CO2;
∙ CCTV;
Instalações de voz e dados (IT)
∙ Redes estruturadas Cat6a e Cat7;
∙ Redes de Fibra ótica;
Domótica / Gestão Técnica de Edifícios

SgCoin has extensive experience in developing 
and implementing projects focusing on low 
and medium voltage electrical installations in 
domestic, industrial and commercial buildings.

This business area also includes all 
complementary facilities, such as:
Security installations
∙ Fire detection and alarm;
∙ Intrusion detection and alarm;
∙ Gas and CO2 detection and alarm;
∙ CCTV;
Voice and data facilities (IT)
∙ Cat6a and Cat7 structured networks;
∙ Fiber Optic Networks;
Domotics / Technical Building Management



Quadros Eléctricos
Electrical Switchboards

Em 2013, com a aquisição da KITKUADRO®, 
empresa certificada pela ISSO 9001:2008, 
dedicada à produção de Quadros Elétricos, a 
SgCoin reforça a qualidade e eficiência dos 
seus serviços e paralelamente, amplia a sua 
responsabilidade na projeção e execução de 
obras de maior dimensão e exigência, nos 
vários mercados onde atua.

Assim, a KITKUADRO® surge com o intuito 
de complementar e fortalecer o serviço 
diferenciado e de excelência da SgCoin, a preços 
competitivos.
Desta forma, a SgCoin complementa a sua 
oferta com o serviço de execução de Quadros 
Elétricos com certificação e marcação CE 
(desde o desenho, composição, fabricação até à 
instalação), bem como o serviço de manutenção 
de Quadros Elétricos.

In 2013, with the acquisition of KITKUADRO®, 
a company certified by ISSO 9001: 2008, 
dedicated to the production of Electrical 
Switchboards, SgCoin reinforces the quality and 
efficiency of its services and at the same time 
broadens its responsibility in the projection 
and execution of works of greater dimension 
and demand in the several markets where it 
operates.

Thus, KITKUADRO® is designed to complement 
and strengthen SgCoin’s differentiated and 
excellent service at competitive prices.
In this way, SgCoin complements its offer with 
the production of Electrical Switchboards with 
certification and CE marking (from design, 
composition and manufacturing to installation), 
as well as the maintenance service of Electrical 
Switchboards.10
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Manutenção de Instalações 
Facilities Maintenance

Como ponto de partida para o desenvolvimento 
da área de manutenção, a SgCoin apostou no 
setor da manutenção de instalações elétricas.

Face ao sucesso que temos vindo a constatar, 
tanto nas manutenções preventivas, como nas 
manutenções corretivas, a SgCoin prevê alargar 
o âmbito das manutenções às restantes áreas de 
negócios.

As a starting point for the development of the 
maintenance area, SgCoin has focused on the 
maintenance of electrical installations.

Given the success we have seen in both 
preventive and corrective maintenance, SgCoin 
plans to extend the maintenance scope to the 
remaining business areas.



Projeto e Consultoria
Projects and Consulting

Com o desenvolvimento de todas as áreas 
de negócios, nomeadamente as instalações 
elétricas e mecânicas, surgiu naturalmente a 
capacidade técnica para a execução de projetos 
e consultoria que tem dois grandes focos.

O primeiro, de dar suporte a todos os processos 
que chegam à SgCoin, desde a análise em fase 
de orçamentação, até à conclusão da execução 
das instalações, garantindo deste modo ao 
cliente e parceiro a melhor solução quer a nível 
económico, quer a nível técnico.

O segundo, de assistir aos nossos clientes e 
parceiros, disponibilizando-lhes acessória 
técnica desde o primeiro momento (fase de 
conceção) até ao fim da execução dos seus 
projetos (fase de construção).

With the development of all business areas, 
namely electrical and mechanical installations, 
the technical capacity to carry out projects and 
consultancy has two main focuses.

The first is to support all the processes that 
arrive at SgCoin, from the analysis at a budget 
level, to the conclusion of the installations, thus 
guaranteeing the client and partner the best 
solution both economically and technically.

The second is to assist our customers and 
partners by providing them with technical 
support from the very first moment (conception 
phase) to the end of the execution of their 
projects (construction phase).

12
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AVAC e Hidráulicas
HVAC and Hydraulics

À semelhança das restantes áreas de negócio 
que foram sendo desenvolvidas nos últimos 
anos, por forma a disponibilizar aos seus 
clientes e parceiros uma solução chave na mão, 
a SgCoin está a apostar no desenvolvimento 
sustentado das instalações mecânicas, sejam 
elas de climatização ou hidráulicas.

A experiência e conhecimento técnico das 
equipas da SgCoin permite desenvolver 
soluções eficientes integradas nas áreas de:
∙ Aquecimento;
∙ Ventilação;
∙ Ar Condicionado;
∙ Qualquer outro sistema no setor de 

climatização;
∙ Redes de águas pluviais;
∙ Redes de extinção de incêndios; 
∙ Redes de saneamento.

Like the other business areas that have been 
developed in recent years, in order to provide its 
customers and partners with a turnkey solution, 
SgCoin is relying on the sustainable development 
of mechanical installations, whether they are air 
conditioning or hydraulic.

The experience and technical knowledge of the 
SgCoin’s teams allows the company to develop 
efficient solutions integrated in the areas of:
∙ Heating;
∙ Ventilation;
∙ Air Conditioning;
∙ Any other system in the air conditioning 

sector;
∙ Rainwater networks;
∙ Fire extinguishing nets;
∙ Sanitation networks.



Construção Civil
Civil Construction

De uma forma natural na estratégia de 
desenvolvimento da empresa, com vista a 
disponibilizar aos seus clientes e parceiros uma 
solução chave na mão, a SgCoin adicionou a 
construção civil às suas áreas de negócios.

Assim passou a executar projetos de:
∙ Construção de edifícios industriais;
∙ Construção de edifícios de logística;
∙ Construção de edifícios públicos e 

residenciais;
∙ Renovação de edifícios;
∙ Apoio para execução de instalações especiais.

SgCoin has added civil construction to its 
business areas in a natural way as one part of the 
company’s development strategy. One of the main 
aims is to provide its customers and partners with 
a turnkey solution. 

Thus, it started to now performs the following 
projects:
∙ Construction of industrial buildings;
∙ Construction of logistics buildings;
∙ Construction of public and residential buildings;
∙ Building renovation;
∙ Support in the execution of special installations.

14



15

O Futuro
The future



Estratégia Global
Global Strategy

A administração da SgCoin prevê um
crescimento anual do volume de negócios entre 
10% e 15%.

Esta previsão baseia-se nos seguintes fatores:
 
Mercado Português 
A aposta da SgCoin no mercado Português 
comprova-se com a fidelização dos seus clientes 
e parceiros.
O rigor, a seriedade, o corpo técnico e a confi-
ança dos nossos clientes, permitiram-nos execu-
tar projetos em todas as áreas de eletrotecnia, 
dos quais muito nos orgulhamos.

SgCoin predicts an annual turnover growth 
between 10% and 15%. This forecast is based on 
the following factors:
 

Portuguese Market
SgCoin’s commitment to the Portuguese market 
is proven by the loyalty of its customers and 
partners.
The strictness, seriousness, the technical staff 
and the confidence of our clients, have enabled 
us to carry out projects in all areas of electrical 
engineering, which we are very proud of.

16
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Mercado Internacional 
Crescimento do volume de negócios com 
o aumento de projetos nos mercados onde 
operamos e abertura de novos mercados, 
principalmente em África e Ásia.

Esta estratégia deseja potenciar a 
competência técnica da SgCoin sem esquecer a 
sustentabilidade financeira e a satisfação dos 
stakeholders.

International market
The turnover growth with the increase of 
projects in the markets where we operate and 
the opening of new markets, mainly in Africa 
and Asia.

This strategy seeks to enhance SgCoin’s technical 
competence without forgetting the financial 
sustainability and stakeholders’ satisfaction.

Argélia

Gana

Angola
Moçambique

Abu Dhabi

Venezuela

Portugal



Portfólio
Portfolio
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Portugal
Portugal

A aposta da SgCoin no mercado Português 
comprova-se com a fidelização dos seus clientes 
e parceiros.
O rigor, a seriedade, o corpo técnico e a 
confiança dos nossos clientes, permitiram-
nos executar projetos em todas as áreas de 
eletrotecnia, dos quais muito nos orgulhamos.

SgCoin’s commitment to the Portuguese market 
is proven by the loyalty of its customers and 
partners.
The strictness, seriousness, the technical staff 
and the confidence of our clients, have enabled 
us to carry out projects in all areas of electrical 
engineering, which we are very proud of.
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Loja Decathlon - Sintra
Decathlon Store - Sintra

Centro Saúde Sobral - Monte Agraço
Health Center in Sobral - Monte Agraço

Estabelecimentos recebendo Público
Establishments open to the public



Indústria
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Unidade Fabril da Panicongelados
Panicongelados Factory Unit

Unidade Fabril da Faustino&Ferreira
Faustino & Ferreira Factory Unit

Unidade Fabril do Grupo Novagente
Novagente Group Factory Unit

Unidade Fabril da INAPAL na AutoEuropa
INAPAL’s Factory Unit in AutoEuropa

Industry



22

Entreposto Lidl - Marateca
Lidl Logistic Centre - Marateca

Entreposto Lidl - Linhó
Lidl Logistic Centre - Linhó

Entreposto Sumol+Compal
Sumol + Compal Logistic Centre

Logística
Logistics
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Urbanização
Urbanization

Parque Municipal do Louriçal

Parque Stº. Agostinho - Leiria

Requalificação Paisagística - Zona envolvente campo futebol sintético
Field Requalification - Synthetic football pitch area
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Quadro Geral de Baixa Tensão 3200A - Panicongelados
Low Voltage General Board 3200A - Panicongelados

Transformador de Distribuição a Óleo 30kV/400V - 1600kVA
30kV / 400V Oil Distribution Transformer - 1600kVA

Postos de Transformação
Transformer Stations Electrical Switchboards

Quadros Elétricos

Quadro de Distribuição 1600A - Hospital Militar de Tamanrasset
Distribution Board 1600A - Tamanrasset Military Hospital

Eletrificação de QGBT 3200A - Panicongelados
QGBT 3200A Electrification - Panicongelados
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Quadro de Distribuição 1600A - Hospital Militar de Tamanrasset
Distribution Board 1600A - Tamanrasset Military Hospital

Gana
Ghana

O desejo de crescer e partilhar o know-how, 
levou a SgCoin a procurar novos mercados.
O mercado Ganês foi um mercado que se 
enquadrou nos nossos requisitos e que nos 
acolheu com muita exigência e seriedade.

A SgCoin tem o privilégio de ter desenvolvido 
e continuar a desenvolver o seu trabalho nos 
projetos mais importantes a nível nacional.

The desire to grow and share the know-how has 
led SgCoin to look for new markets.
The Ghanaian market was one of those that met 
our requirements and welcomed us with great 
demand and seriousness.

SgCoin is privileged to have developed and 
continues to develop its work on the most 
important projects at a national level.
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Dr. Kwame Nkrumah Circle Interchange

Execução do projeto elétrico e respetiva
instalação elétrica do Kwame Nkrumah Circle
Interchange, consistindo em:
∙ Rede de média tensão;
∙ Postos de transformação;
∙ Rede de baixa tensão;
∙ Rede de iluminação pública;
∙ Sistema de sinalização semafórica;
∙ Cancelas ferroviárias.

Implementation of the electrical project and 
corresponding electrical installation of the Kwame 
Nkrumah Circle Interchange, consisting of:
∙ Medium voltage network;
∙ Transformation substations;
∙ Low voltage network;
∙ Public lighting network;
∙ Traffic light system;
∙ Railway gates.

Dr. Kwame Nkrumah Circle Interchange

Rede de Iluminação - Flyover
Street Lighting - Flyover

Rede de Iluminação - Loop
Street Lighting - Loop
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Rede de Iluminação - Ramp Down
Street Lighting - Ramp Down

Posto de Transformação 11kV/433V - 100kVA
Transformer substation 11kV / 433V - 100kVA

Rede de Iluminação
Street Lighting

Sinalização Semafórica
Traffic Lights system



Execução do projeto elétrico e respetiva
instalação elétrica do Kasoa Interchange, 
consistindo em:
∙ Rede de média tensão;
∙ Posto de transformação;
∙ Rede de baixa tensão;
∙ Rede de iluminação pública;
∙ Sistema de sinalização semafórica;
∙ Trabalhos de construção civil.

Implementation of the electrical project and 
corresponding electrical installation of the Kasoa 
Interchange, consisting of:
∙ Medium voltage network;
∙ Transformation substation;
∙ Low voltage network;
∙ Public lighting network;
∙ Traffic lights system;
∙ Civil construction works.
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Kasoa Interchange

Rede de Iluminação - Kasoa Main
Street Lighting - Kasoa Main

Rede de Iluminação - Flyover
Street Lighting - Flyover

Kasoa Interchange
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Execução das instalações elétricas, rede de 
telecomunicações, rede de abastecimento de 
água, estações de bombagem de águas residuais 
e construção civil associada, para o Saglemi 
Housing Project, consistindo em:
∙ Rede de média tensão;
∙ Postos de transformação;
∙ Posto de secionamento;
∙ Rede de distribuição de baixa tensão;
∙ Rede de iluminação pública;
∙ Rede de telecomunicações;
∙ Rede de abastecimento de água; 
∙ Estações de bombagem de águas residuais.

Implementation of the electrical installations, 
telecommunications network, water supply 
networks, sewage pumping stations and 
corresponding civil constructions, for the Saglemi 
Housing Project, consisting of:
∙ Medium voltage network;
∙ Transformation substations;
∙ Sectional station;
∙ Low voltage distribution network;
∙ Public lighting network;
∙ Telecommunications network;
∙ Water supply network;
∙ Sewage pumping stations.

Saglemi Housing Project

Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e Águas
Electrical, Telecommunications and Water Infrastructures

Saglemi Housing Project



Execução da instalação elétrica do Heliporto 
e estação de bombagem de águas do projeto 
Offshore Cape Three Points (OCTP) da ENI em 
Sanzule, consistindo em:
∙ Rede de baixa tensão;
∙ Quadros elétricos de distribuição;
∙ Quadros elétricos de comando e automação;
∙ Grupos geradores.

Implementation of the electrical installation of 
the Heliport and water pumping station of the 
Offshore Cape Three Points (OCTP) project of ENI 
in Sanzule, consisting of:
∙ Low voltage network;
∙ Electrical switchboards;
∙ Control and automation switchboards;
∙ Generator groups.

30

ENI - Water Well and Helipad

Heliporto
Helipad

Caminho de cabos - Estação de bombagem 
Water well Cable Tray

ENI - Water Well and Helipad
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Argélia
Algeria

O compromisso com os nossos parceiros e o 
desafio e exigência do mercado Argelino levou a 
SgCoin a explorar as oportunidades neste que é 
um dos maiores países de África.

The commitment to our partners and the 
challenge and demand of the Algerian market 
has led SgCoin to explore the opportunities in 
one of the largest countries in Africa.
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Hospital Militar Tamanrasset
Tamanrasset Military Hospital

Rede de Iluminação Exterior
Outdoor Street Lighting

Distribuição de Energia - CANALIS 3200A
Power Distribution - CANALIS 3200A

Arranjos Exteriores
Outdoor Works
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Canalização Pré-fabricada - CANALIS 3200A
Prefabricated Busbar Trunking - CANALIS 3200A

Caixas de Distribuição da CANALIS 2500A
Switch Boxes for CANALIS 2500A

Quadro e Rede de Distribuição Normal e Socorrida
Switchboard and Distribution Network – Normal and Emergency
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Venezuela
Venezuela

Tendo sido uma das primeiras experiências 
de internacionalização da SgCoin, a Venezuela 
mostrou-se um mercado muito nosso amigo, 
que nos acolheu bem e que nos permitiu ganhar 
muita experiência e maturidade no processo de 
internacionalização.

Having been one of SgCoin’s first experiences of 
internationalization, Venezuela proved to be a 
very friendly market, welcoming us in a friendly 
way and allowing us to gain a lot of experience 
and maturity in the internationalization process.



Fábrica de Cua e Fábrica de Ocumare
Cua Factory and Ocumare Factory

Rede de Iluminação
Lighting Network

Rede de Iluminação
Lighting Network

Rede de Iluminação
Lighting Network

Rede de Iluminação
Lighting Network 3535



Ap. 42 - E.C. Marrazes

2416-901 Leiria 

Portugal

tel +351 244 829 043
fax+351 244 829 045

geral@sgcoin.com

Plot #317 - #322 - La Residential

East Dadekotopon

P.O. Box 3168 - Osu - Accra

Ghana

Phone +233 502475892

info@sgcoingh.com

Alvará nº 68398www.sgcoin.com
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