
Apresentação



BEM-VINDO A CJP CONSTRUCTORA!

Quem somos

Empresa fundada em 1999 e é parte de um grupo de negócios de empresas de construção cuja organização membros
pertencem vasta experiência, dedicada à execução de obras, serviços e fornecimento de bens para o setor de construção e
buquês relacionados. A empresa em sua estrutura organizacional é composta por gerentes operacionais que atingem a
capacidade de produção desejada em sua gama.

Um pouco sobre nós

Acreditamos que a nossa vantagem competitiva está na atenção imediata aos nossos clientes, estabelecendo
condições para as relações comerciais justas e promover o princípio da "win-win".

O grupo empresarial de construção tem a capacidade necessária para a execução das superestruturas e infra-
estruturas. A sua vez, é dedicado à execução de restaurações, renovações ou reformas de imóveis com residencial escopo,
industrial e comercial no sector privado e público. O alcance da ideia de um "serviço completo" que se estende desde a execução
do trabalho, através da prestação ou fornecimento de bens inerentes materiais de atividade Suplidora, ferramentas e
equipamentos, para a conclusão do trabalho.



ORGANIZAÇÃO E ORGANIGRAMA

GERÊNCIA DE OBRAS
GERÊNCIA DE 

PROJETOS

GERÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS

Sua função é fazer 
com que os nossos 

estudos de 
viabilidade clientes e 
ofertas econômicas, 

estimativas e 
citações, aplicação 

de regras e 
procedimentos 

associados custos de 
engenharia, normas 

nacionais e 
internacionais e 

princípios.

O seu objectivo é a 
formulação e 

desenvolvimento de 
projetos em vários 

estágios de 
desenvolvimento de 
uma proposta, tais 
como arquitetura, 

detalhes de 
engenharia, 

estrutural, elétrica, 
mecânica e muito 

mais.

Funções 
inerentes 

responsáveis por 
arranjos 

administrativos e 
financeiros, bem 
como a decisão 
das finanças da 
empresa, além 
da gestão de 

recursos 
humanos



IDENTIDADE CORPORATIVA

Compromisso: Assumindo responsabilidades profissional e
eficiente, a fim de cumprir com os acordos.

Responsabilidade Social: Esta sinergia de que falamos é geminada
com o ambiente circundante, de modo a ter efeitos benéficos na
sociedade.

Cliente: Nós somos uma organização flexível estruturada e
orientada para adicionar valor à gestão das necessidades de
nossos clientes. Atender e satisfazer com qualidade e
profissionalismo dessas necessidades são pontos críticos em
nossa filosofia empresarial.

Pesquisas relacionadas: Sempre mantenha boas relações com
nossos funcionários, vendedores, fornecedores e prestadores de
serviços, a fim de receber a melhor qualidade de bens e serviços
necessários.

Conformidade regulatória: Garantir o cumprimento das
disposições legais e regulamentares em matéria de ambiente,
qualidade, trabalho, prevenção de riscos ocupacionais e todos
aqueles que afectam o nosso escopo.

Qualidade: Atingir o nosso foco na satisfação máxima do cliente
através da aplicação de normas de qualidade sob constante
revisão e um compromisso garantia de nossa realizado para além
dos períodos carteira de trabalho estritamente legais. Satisfação
pode ser o travão na via, portanto, nós enfatizamos sempre
melhorar o nosso serviço.

VALORES

A visão estratégica da nossa
organização é produzir
sinergia através do perfil do
futuro desejado e nossa
actividade procuramos criar
com muito esforço e ação,
objetivos e metas projetadas.
Envolver a bússola que nos
guie os líderes e
colaboradores, com a visão
clara de sempre satisfazer os
nossos clientes e membros
de nossa organização. Isso
vai nos permitir tudo o que
fazemos, faz sentido e
coerência.

VISÃO

A missão da empresa é a
execução de obras civis e
preparação de projetos
para organizações
públicas e privadas, a fim
de fornecer um serviço
completo satisfatório, a
principal razão para a
existência da nossa
organização. Também o
nosso serviço completo é
a nossa principal
vantagem competitiva da
nossa gama.

MISSÃO



CONTATOS WEB



COMUNICAÇÃO WEB
SKYPE: cjpconstructora WHATSAPP: +584241743596



TELEFONES





VISITE O NOSSO 
SITE
E REDES

CONSULTA NOSSA RADIO DE AÇÃO E 
EXPERIÊNCIAS no nosso caminho.
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