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Projectos e Instalações Eléctricas, Lda.

Amorlux

Amorlux, Projectos e Instalações Eléctricas, Lda, fundada em 1994, é uma empresa 
Portuguesa com ampla e reconhecida experiência no sector das instalações especiais, 
em particular no segmento das instalações eléctricas e afins.

Pretendemos por este meio dar a conhecer as áreas de intervenção da nossa empresa, 
na expectativa do vosso interesse.

A actividade da Amorlux compreende o desenvolvimento, engenharia, instalação,
e assistência técnica de instalações especiais em empreendimentos habitacionais,
escritórios, unidades industriais, unidades hoteleiras, e infra-estruturas públicas.

Optamos sempre pela utilização de produtos de referência, a preços sempre 
competitivos para os nossos clientes, mantendo sempre um nível de qualidade 
elevado.

Em cada trabalho executado pretendemos sempre deixar a nossa marca, marca essa 
que tem sido o nosso melhor marketing na angariação de novos clientes.

Estamos no mercado há 20 anos e pretendemos melhorar cada vez mais, o dia-a-dia
do nosso cliente.

Vitor Guisado
Administrador



Serviços ServiçosServiços

Segurança electrónica - A Amorlux dedica-se ao 
desenvolvimento de sistemas de controlo de acessos,  
sistemas automáticos de detecção de incêndio, de gás e 
monóxido de carbono, com os quais se garante a segurança 
de bens e pessoas.

Sistemas de CCTV - A Amorlux dedica-se à importação, 
comercialização e montagem de sistemas de circuito fechado 
de video vigilância com transmissão e visualização remoto 
através, de smartphones, tablets e computadores.

Redes Estruturadas - A Amorlux possuiu experiência 
comprovada e está perfeitamente equipada para fazer 
instalações e certificação de redes estruturadas de 
computadores, de qualquer dimensão e para todos os fins.
Redes Estruturadas em fibra óptica e Par de Cobre

 

Electricidade - A Amorlux concebe, desenvolve e implementa 
instalações eléctricas de baixa tensão em condomínios, 
escritórios, unidades industriais e hoteleiras. Esta actividade 
é complementada com o fabrico e instalação de quadros 
eléctricos.
• Redes Aéreas de Média e Baixa Tensão
• Postos de Transformação
• Redes Subterrâneas de Média e Baixa Tensão
• Iluminação Pública
• Limpeza e Conservação de Postos de Transformação em 
Tensão.
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Energias Alternativas - A Amorlux destaca-se no ramo das 
energias renováveis, tendo sido a primeira empresa portuguesa 
a certificar, junto das entidades competentes, uma instalação de 
Microgeração ao abrigo do Decreto-Lei n.º 363/2007.

A Amorlux concebe e executa instalações de produção de 
energia através de fontes renováveis, nomeadamente painéis 
fotovoltaicos em Sistemas isolados com baterias, Sistemas de 
Auto-Consumo e de Venda à Rede.  
 

Gestão Técnica - A Amorlux faz implementação de sistemas de 
controlo específicos para aplicações de climatização, iluminação, 
racionalização de energia, optimizando os consumos e a vida 
interna dos edifícios, sendo especialistas nesta área. 
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Portofolio Obras realizadas
Portofolio

Edifício residencial Fernando Pessoa.
Montagem e instalação de infra-estruturas eléctricas, 
de Segurança e Telecomunicações. Edifício situado na 
zona central de Lisboa, ao Saldanha.

Flamingos do Tejo - Condomínio residencial.
Montagem e instalação de infra-estruturas eléctricas, 
de Segurança e Telecomunicações. Empreendimento 
situado na zona da Expo, em Lisboa.

Edifício residencial na Av. 5 de Outubro.
Montagem e instalações eléctricas de baixa tensão, 
de telecomunicações, segurança. Edifício situado na 
avenida 5 de Outubro, em Lisboa.

Edifício Residencial Berna 21.
Montagem e instalação de infra-estruturas eléctricas, 
de Segurança e Telecomunicações. Situado na Avenida 
de Berna, em Lisboa.

Edifício Rua Barbosa du Bocage
Montagem e instalações eléctricas de baixa tensão, 
de telecomunicações, segurança. Edificio situado na 
avenida 5 de Outubro, em Lisboa.



Obras realizadasPortofolioPortofolio

Metro Sul do Tejo.
Montagem e instalação de infra-estruturas eléctricas no 
parque de material e oficinas, paragens de passageiros 
no concelho de Almada, serviços prestados à entidade 
proprietária Metro Transportes Sul do Tejo. 

Torre de São Rafael Parque Expo.
Instalações Eléctricas de Segurança e Telecomunicações 
para a empresa Ferrovial, Torre de São Rafael no Parque 
Expo Lisboa. 

Condomínio Vale dos Gatos.
Montagem e instalações eléctricas de baixa tensão, de 
telecomunicações  e segurança no complexo habitacional 
Vale dos Gatos.

Condomínio Emp. Monte da Quinta Resort.
Instalações eléctricas de baixa tensão, de 
telecomunicações e segurança no empreendimento 
habitacional Monte da Quinta, na Quinta do Lago, no 
Algarve. 

Empreendimento residencial Villas D’Água Algarve.
Instalações eléctricas de baixa tensão, de 
telecomunicações e segurança no condomínio 
habitacional Villas dá Água, em Olhos de Água,  
Algarve. 



Central Solar Fotovoltaica de Amareleja.
Coordenação da execução, fiscalização e certificação 
junto das entidades competentes da Central Solar 
Fotovoltaica de Moura na Amareleja para a empresa 
Acciona Solar, S.A.

OS NOSSOS CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR

Renovação do Hotel D. José - Quarteira.
Renovação de instalações eléctricas, telecomunicações 
e segurança.

Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.
Desenvolvimento de infra-estruturas eléctricas relativas 
a um Complexo Doca de Recreio propriedade do 
IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 
localizadas na Doca de Recreio de Olhão. 

Edifício Privilège - CÁFE Soc. de Construções.
Desenvolvimento de infra-estruturas eléctricas (posto de 
transformação) relativas a um complexo habitacional, na 
avenida João Crisóstomo, em Lisboa. 

Renovação do Hotel Sheraton.
Instalações eléctricas de baixa tensão e de 
telecomunicações. Renovação em 200 quartos do Hotel 
Sheraton em Lisboa. 



Portofolio Obras realizadas

Almada Residence.
Montagem e instalações eléctricas de baixa 
tensão, de telecomunicações, segurança.  situado 
na Cova da Piedade, em Almada. 
 

Emp. habitacional Quinta da Graciosa.
Instalações eléctricas de baixa tensão, de 
telecomunicações e segurança em condomínios, 
no empreendimento habitacional na Quinta da 
Graciosa em Cascais.  

Auto Monumental de Almada.
Instalações eléctricas de baixa tensão, de 
telecomunicações, segurança em escritórios 
e oficinas, na Auto Monumental de Almada 
representante da Citroën. 

Metro Transportes Sul do Tejo.
Coordenação da execução, fiscalização e certificação junto das 
entidades competentes de 8 Subestações de Tracção, interligadas 
por uma rede de 15kV, Células de CC, Transformadores auxiliares de 
15kV/400V, 13 Paragens de Passageiros. 1 Posto de Seccionamento e 
Transformação a 60kV para a empresa Meci, S.A. na Metro Transportes 
Sul do Tejo. Responsabilidade técnica da exploração das instalações.

Portofolio

Condomínio Edifício Parque Oceano.
Montagem e instalações eléctricas de baixa tensão, 
de telecomunicações, segurança. Condominio 
situado em Oeiras.



ENTRE AS MELHORES EMPRESAS, ESTÁ A NOSSA.
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Rua Quinta das Rosas n.º 17
2840-131 Aldeia de Paio Pires
Quinta da Galega
Portugal
Tel. 212 267 700
www.amorlux.pt
geral@amorlux.pt


