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Conscientes que a nossa mais valia está nos recursos humanos, adoptamos um modelo 
de proximidade e partilha de experiências entre todos os nossos colaboradores, visando a 
eficácia e satisfação dos nossos clientes. 

E porque esta partilha existe, e promovemos a sua continuidade, estamos em permanente 
evolução, com modelos de formação contínua e formação de novas competências.

Sempre atentos às exigências do mercado, dedicamos o nosso dia-a-dia a responder, com 
rigor e excelência, a todos quantos solicitam os nossos serviços.

A Gerência

MENSAGEM 
DA EMPRESA

Os padrões de qualidade com que sempre trabalhamos permitem-nos manter a imagem 
conquistada no sector, imagem que importa preservar e manter.

Agradecemos a todos os que nos ajudaram e ajudam a desenvolver este projecto.
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A génese dos negócios de Joaquim Peixoto Azevedo, homem de fortes convicções e 
que impulsionou os seus sucessores, ocorreu no final da década de 60, ao nível do 
desenvolvimento da actividade de aplicação de marmorites.

Na década seguinte, fortemente marcada pela importância assumida pelo sector da 
construção, Joaquim Peixoto Azevedo é confrontado com a necessidade de efectuar uma 
redefinição estratégica dos negócios.

Como resultado da expansão da actividade, na aplicação de marmorites, este homem, 
soube criar as condições para o rápido crescimento da nova área de negócio e para a 
afirmação de uma estratégia voltada para a verticalização da recém actividade da empresa.

APRESENTAÇÃO

Assim se iniciou uma fase de rápida evolução da actividade, marcada pelo alargamento 
para a área da construção civil e obras públicas, dando-se seguimento a uma política 
de investimento em equipamentos que se destinam a proporcionar a sustentabilidade 
pretendida nessa área, sempre em busca da qualidade dos serviços.

Devido aos novos desafios que enfrenta, concretiza-se a transmissão da gestão para a 
descendência familiar, na condução dos desígnios da empresa. As orientações voltadas 
para o crescimento sustentável mantêm-se, contudo com uma nova organização.

Eis que surge a criação da Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos Lda., em 1989, nome que 
ainda hoje mantém.
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CONSTRUÍMOS 
SUSTENTABILIDADE



A preservação e o respeito pelo ambiente constituem preocupações da JPA no 
desenvolvimento da sua actividade. Neste sentido tem procurado desenvolver e 
implementar, ao longo do tempo, um conjunto de boas práticas ambientais, que passam 
por fomentar nos seus colaboradores um sentido de responsabilidade no impacto das 
actividades.

O cumprimento dos requisitos regulamentares em matéria de ambiente, bem como o 
compromisso no sentido de uma melhoria contínua do comportamento ambiental, são 
também princípios da empresa.

Assim, a curto prazo, o objectivo é a obtenção da Certificação do seu Sistema de Gestão 
Ambiental de acordo com o referencial normativo ISO 14001.

AMBIENTE SEGURANÇA

Fazendo justiça ao seu espírito de aposta na qualidade dos seus produtos e serviços, e 
sempre visando a excelência como resultado final do seu trabalho, a próxima etapa da 
Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos Lda será implementar o Sistema de Gestão de Higiene 
e Segurança no Trabalho, de acordo com o referencial normativo NP4397/OHSAS 18001.
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SÓ HÁ UMA FORMA DE 
CONSTRUIR
Conquistar o reconhecimento



A JPA foi distinguida recentemente com estatuto de PME Líder pelo Instituto de Apoio a 
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).

As PME Líder é constituída por um grupo de empresas que, pelas suas qualidades de 
desempenho e perfil de risco, se posicionam como motor da economia nacional em 
diferentes sectores de actividade, prosseguindo estratégias de crescimento e liderança 
competitiva.

O objectivo desta iniciativa é apresentar, junto do mercado, as melhores PME ajudando a 
consolidar lideranças competitivas e facilitando o acesso a financiamento em condições 
mais vantajosas.

O IAPMEI pretende com esta iniciativa valorizar exemplos de bom desempenho. Este 
Estatuto visa conferir visibilidade a um conjunto restrito de pequenas e médias empresas 
que se notabilizaram pelo seu desempenho económico-financeiro e perfil de gestão, no 
quadro da estrutura empresarial portuguesa.

PME LÍDER CERTIFICAÇÃO

A Certificação dos seus Sistemas de Gestão, um requisito fundamental nos dias de hoje, 
continua a ser uma aposta da Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda.

Apostar na qualidade e na certificação é uma das principais prioridades da empresa, 
prosseguindo o forte empenhamento por que se tem pautado ao longo dos anos.

Em 2005, foi iniciada a implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade de acordo 
com o referencial normativo NP EN ISO 9001.

Do esforço de toda a organização na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, 
resultou a obtenção da Certificação da Gestão da Qualidade, em Setembro de 2006, 
certificação essa obtida após rigorosa auditoria efectuada pelo organismo de certificação 
EIC – Empresa Internacional de Certificação, com acreditação do IPQ – Instituto 
Português da Qualidade.
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PAVILHÕES



Cliente: Ribase
Morada: Marrancos, Vila Verde
Data de início: Julho 1999
Data de conclusão: Setembro 2000

RIBASE
PAVILHÃO INDUSTRIAL
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SMD
PAVILHÃO INDUSTRIAL
Cliente: SMD – Silva Martins & Duque S.A
Morada: Merelim, Braga
Data de início: Outubro 2000
Data de conclusão: Setembro 2001
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Cliente: Município de Ponte de Lima
Morada: Vitorino de Piães, Ponte de Lima 
Data de início: Outubro 2004
Data de conclusão: Agosto 2005

GIMNODESPORTIVO 
VITORINO DE PIÃES
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Cliente: Município de Ponte de Lima
Morada: Fontão, Ponte de Lima
Data de início: Outubro 2004
Data de conclusão: Agosto 2005

GIMNODESPORTIVO 
DE FONTÃO
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Cliente: Município de Vila Verde
Morada: Ribeira do Neiva, Ponte de Lima
Data de início: Outubro 2005
Data de conclusão: Setembro 2006

PAVILHÃO
GIMNODESPORTIVO
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Cliente: Castanheira & Castanheira, Lda.
Morada: Vila de Punhe, Viana do Castelo
Data de início: Outubro 2006
Data de conclusão: Dezembro 2007

SUPERFÍCIE
COMERCIAL
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Cliente: Carsiva
Morada: Fontão, Ponte de Lima
Data de início: Fevereiro 2008
Data de conclusão: Dezembro 2008

ENTREPOSTO
DE CARNES
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Cliente: Mármores Lázaro & Filhos, Lda
Morada: Padim da Graça, Braga
Data de início: Julho 2008
Data de conclusão: Junho 2009

PAVILHÃO 
INDUSTRIAL
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Cliente: By Castro Sousa, Lda.
Morada: Ponte de Lima
Data de início: Maio 2011
Data de conclusão: Novembro 2011

SUPERFÍCIE
COMERCIAL
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Cliente: Gráfica VilaVerdense
Morada: Gême, Vila Verde
Data de início: Junho 2013
Data de conclusão: Fevereiro 2014

GRÁFICA VILAVERDENSE
PAVILHÃO INDUSTRIAL
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Cliente: Meigal
Morada: Gemieira, Ponte de Lima 
Data de início: Maio 2015
Data de conclusão: Dezembro 2015

MEIGAL
PAVILHÃO INDUSTRIAL
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Cliente: Top Car
Morada: Atiães, Vila Verde
Data de início: Dezembro 2015
Data de conclusão: Junho 2016

TOP CAR
PAVILHÃO INDUSTRIAL
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Cliente: TRW
Morada: Gemieira, Ponte de Lima 
Data de início: Março 2016
Data de conclusão: Em desenvolvimento

TRW
PAVILHÃO INDUSTRIAL
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