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A JGDS é uma empresa especializada na construção e remodelação de casas. Somos uma empresa na 
área da construção, com uma vasta experiência de mercado a operar em França, desde 1994 e 
actualmente contamos com cerca de 400 obras, em países como Alemanha, França, Portugal, Angola, 
Itália e Suécia, valor este que confirma a nossa experiencia e qualidade de construção.  
 
O nosso trabalho consiste na concretização da casa dos seus sonhos. 
 
A JGDS optou por se distinguir das restantes empresas da área, a operar em Portugal, através da 
implementação de novos e inovadores conceitos de construção de casas eficientes, seguras, práticas e 
modernas, oferecendo aos nossos clientes um conjunto de inúmeras vantagens. 
Pensando no melhor para os nossos clientes, temos ao seu dispor várias opções para a construção da 
sua casa, construções modulares em aço, ou construções em madeira. Ambos os conceitos, apesar de 
ainda pouco divulgados em Portugal serão, quer pelo seu conceito inovador, quer pelas suas imensas 
qualidades, num curto espaço de tempo, absorvidos por todos aqueles que procuram o melhor para o 
seu lar.  
 
As construções modulares em aço, como o próprio nome indica, são casas, que têm como base, 
estruturas construídas em aço corten, um material mais resistente do que o tijolo, ou mesmo, que o 
betão. Este é um conceito de construção, que se assemelha à estrutura de contentores e que já existe, 
há décadas, em países mais desenvolvidos, tais como a Holanda, Alemanha, E.U.A., pelas suas 
inúmeras vantagens. Nestas construções, são utilizados estruturas em aço, semelhantes a 
“contentores” com cerca de 6m e 12m de comprimento, com 2,5 metros de largura. A estrutura 
poderá ser revestida com um inúmeros matérias, tais como madeira, alvenaria, capoto, pedra, metal, 
pré-fabricado ou cortiça. Já a base estrutural é tratada com um produto anticorrosivo, garantindo 
assim a sua durabilidade.  
  

 



Resistência   
As paredes de uma estrutura modular têm uma espessura de cerca de 25 cm, pelo que, aliadas à elevada qualidade 
de outros materiais utilizados na construção resultam num maior isolamento térmico e acústico, inexistência de 
humidades (maior resistência a humidades), o que se percebe, facilmente, se pensarmos nos contentores que fazem 
o transporte de mercadorias em alto mar, durante dias a fio, meses até, e que estão sujeitos a todos os fenómenos 
da natureza…chegando mesmo a resistir a tufões, furacões ou tornados. 
  
Amovível  
Nos tempos actuais, a mobilidade é uma constante e neste sentido, uma casa modular, pelas suas dimensões 
padronizadas, permite que a estrutura seja deslocada, quer  pela via terrestre, marítima ou aérea, para que esteja 
sempre onde as suas necessidades profissionais ou familiares o exijam 
 
Modular 
Face à possibilidade de disposição e encaixe, vertical e horizontal, poderá ser, facilmente, adaptada às necessidades 
familiares, tais como, a chegada de um filho ou, simplesmente, porque pretende oferecer à sua família um espaço 
mais amplo, bastando, para isso, acrescentar módulos à estrutura, já existente. 
 
Tempo de construção reduzido  
Pelo facto de ser uma construção modular, os nossos clientes poderão disfrutar da sua casa de sonho, em apenas 3 
meses, quando numa construção tradicional, em betão, demoraria mais de 12 meses a ser concluída.  
 
Ecológica 
A pensar no nosso planeta, estas estruturas, contribuem de forma fundamental, para o futuro dos nossos filhos.  
A utilização de materiais naturais na sua construção, como por exemplo a lã mineral, no revestimento interior, 
permite a absorção do calor e do ruído, reduzindo assim os gastos energéticos; a reutilização de um resíduo que seria 
derretido, ou apenas abandonado ao ar livre, contribui para minimizar a poluição ambiental; reduz a utilização de 
recursos naturais na sua construção, como é o caso da água e da areia; pelo facto de não ser utilizado o tijolo 
permite, também, a redução do consumo de energia, que seria utilizada, na construção deste material; i 
nclui uma pré-instalação para energias renováveis. 
  



  
Pensamos, que num futuro bastante próximo, o desenvolvimento das sociedades e na tentativa de 
aumentar a qualidade de vida e maximizar as potencialidades das matérias à nossa disposição, esta 
será, sem dúvida, uma opção de elevado interesse para os nossos clientes. A junção de todas as 
vantagens referidas e, repare-se que não falamos em desvantagens porque estas não existem, é sem 
duvida uma mais-valia quando pretendemos adquirir uma habitação que nos permita ir muito mais 
além, em qualidade e eficiência.  
  
A JGDS pela sua vasta experiencia nestas construções de elevada qualidade e eficiência, criou a Emob, 
para que os seus clientes possam com total segurança, optar por uma marca de excelência. 
 A Emob é uma marca registada, que nasce da vasta experiencia nestas construções, do 
profissionalismo de todos os nossos colaboradores, da qualidade dos materiais utilizados e do nosso 
empenho em procurar, sempre, oferecer aos nossos clientes casas de elevada qualidade, para sua 
máxima satisfação. Só desta forma é possível que os nossos clientes se mantenham fidelizados à nossa 
marca por toda uma vida. Somos uma empresa que preza acima de tudo a máxima satisfação dos 
nossos clientes. 
Não somos apenas uma empresa de construção mas sim a melhor das empresas de construção de 
habitações modulares do país. Assim quem procura uma construção de elevada qualidade, sabe que 
poderá sempre contar com a Emob. 
 
Poderá visitar uma das nossas mais recentes construções, em Sanfins de Ferreira – Paços de Ferreira. 
 







Características container 





Tipologia Área Quantidade Preço 

Emob T0 15m2 1 17.475,00 € 

Emob T1 30m2 1 24.585,00 € 

Emob T2 30m2 1 24.740,00 € 

Emob T3 45m2 1 36.710,00 € 

Emob T2 ou T3 60m2 1 48.380,00 € 

Emob T2 ou T3 75m2 1 56.600,00 € 

Emob T3 90m2 1 67.075,00 € 

Emob T3 105m2 1 77.440,00 € 

Emob T3 120m2 1 87.570,00 € 

Emob T3 ou T4 135m2 1 97.430,00 € 

Emob T3 ou T4 150m2 1 107.105,00 € 

Emob T3 ou T4 ou + 165m2 1 116.655,00 € 

Emob T3 ou T4 ou + 180m2 1 126.090,00 € 

Emob T3 ou T4 ou + 195m2 1 135.235,00 € 

Tabela de preços (sujeito a IVA à taxa legal em vigor) 

Extra: 
Terraço com Deck exterior e respectiva estrutura 67€/m2 
Pórticos exteriores 22€/ml 
Transporte Ida/Volta (Cada modulo) 2,20€/km 
Auto grua Carga/Descarga 870€/8H 



Inclui: 
Estrutura em Aço Corten com cortes e transformação  
Revestimento  da cobertura  em tela cruzado com rufos 
Isolamento exterior paredes em poliuretano 
Isolamento interior paredes/tectos/chão em lã mineral 
Revestimento exterior em Lunawood laminado envernizado 
Revestimento interior paredes/divisórias em Superpan ou OSB 
Revestimento interior paredes I.S. em azulejo (valor de base 12,50€/m2) 
Pavimento I.S. em tijoleira (valor de base 12,50€/m2) 
Pavimento  em soalho pinho envernizado 
Tectos em Superpan ou OSB sobre estrutura metálica 
Caixilharia em alumínio ou PVC com vidro duplo 
Carpintarias em madeira  c/aro, puxador e fechadura 
Rede de águas e esgotos  com tubagem no interior até a entrada 
Louças sanitárias  com torneiras (até 600€ p/sanita/móvel lavatório 50/base de duche 80x80 c/resguarda) 
Móvel de Cozinha em melamina de cor branca 1,80m c/pio e torneira  (até 590€ sem Electrodomésticos) 
Rede eléctrica completa com cablagem do quadro eléctrico e aparelhagem da EFAPEL  
Pré-Instalação Ar-Condicionado na sala e Painel Solar 
 

Não inclui: 
Taxas, licenças, execução de ramais e processos Camarários 
Preparação do terreno, fundação e infra-estruturas 
Levantamento topográficas e estudos  geográficos 
Armários e mobiliários de decoração 
Electrodomésticos, AVAC, Painel Solar ou Foto Voltaicos 
Arranjos exteriores e modelação do terreno 
Terraço, Alpendre e Pala 
Outros não mencionadas 
 

Condições Gerais: 
Válido por 30 Dias, após esse prazo sujeito a alterações de preço. 
No caso deste orçamento ser aceite, deve-se proceder a escolha definitiva dos materiais 
Redacção e assinatura do contrato 
 

Condições de Pagamento: 
40% no contrato + 40% no meio da obra + 15% no dia de carregamento + 5% na conclusão 
 

Prazo de entrega: 
3 a 4 meses após a encomenda. 

 

. 







Emob 0a 

  15m2 

Emob 0b 

  15m2 



Emob 1a 

  30m2 

Emob 1b 

  20m2 



Emob 1c 

  20m2 

Emob 1d 

  30m2 



Emob 2a 

  55m2 

Emob 2c  

80m2 



Emob 2d 

  30m2 

Emob 2e  

35m2 



Emob 3a 

  40m2 

Emob 3b  

80m2 



Emob 2b 

  85m2 

Emob 3c  

95m2 





ESuspensa 

Dupla  10m2 



ESuspensa 

Simples 12m2 



Silver 1b  

  20m2 

Silver 1a 

  55m2 



Silver 2a 

  45m2 

Silver 2b  

  60m2 



Silver 2c 

  30m2 

Silver 2d  

  55m2 



Silver 3a 

  90m2 

Silver 3b  

  75m2 



Ut2  

  125m2 



Ot2  

  130m2 



Ut3  

  155m2 



Ut4  

  190m2 











NOSSA INSTALAÇÃO 
INDUSTRIA NOSSA INSTALAÇÃO 

INDUSTRIA 



Nossas realizações 





























































Obras em cursos 



Nossa instalação 





Pool Houses 





Bares 





CONSTRUÇÕES / REMODELAÇÕES / EDIFÍCIOS EM 
CONTENTORES / LSF / MADEIRA 

 

CASAS MODULARES / ECOLÓGICAS /  
MÓVEIS  & SUSTENTÁVEIS 

SHOWROOM: Rua do Progresso, 77 - 4590-417 LAMOSO – PAÇOS DE FERREIRA 

SITE:   www.jgds-epa.com     OU    www.jgds-epa.pt 
 jgds.epa@gmail.com - tlm:  939 391 341 / jgds.comercial@gmail.com – tlm: 935 426 333 


