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RESUMO DOS PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS 
 

Ao serviço da COGEDIR - Gestão de Projectos, S.A., elaborei entre outros, os seguintes 
estudos e projectos : 

 

Centros Comerciais 

 Empreendimento Imobiliário do “Parque BOTA  ABAIXO” Largo das Olarias - Coimbra 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento subterrâneo com três caves de 
estacionamento, cobertura constituindo praça Pública com  2 Arruamentos, Galeria 
Comercial com 2 pisos, 1 Bloco de habitação e escritórios com 5 pisos, 1 Bloco de habitação e 
escritórios com 4 pisos, 1 Bloco de comércio e escritórios  com 5 pisos. 

A estrutura do edifício em betão armado, é composta por Ensoleiramento geral, Paredes 
Moldadas de contenção periférica com recurso a ancoragens provisórias, laje de transição e 
pavimentos em laje fungiforme maciça. 

 Março de 2000 a Fevereiro de 2001 
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“Campus S.João / Hotel Ibis” Empreendimento Imobiliário do Hospital de S. João - Porto 

 

Projecto de Estruturas. Parque com duas caves de estacionamento subterrâneo, 2 pisos de 
Centro Comercial, cobertura e hotel composto por 2 blocos de R/C + 2 Pisos. A cobertura do 
centro comercial constitui praça pública e laje de transição para a estrutura do hotel. 
Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. Passadiço e 
cobertura da Clarabóia em estrutura metálica. 

Março de 2001 a Março de 2003 
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 “Fórum Theatrum” Edifício Misto - Parque de estacionamento subterrâneo, Centro Comercial e 
Habitação, na Av. Sá Carneiro em Bragança  

Projecto de Estruturas e de Contenção Periférica. 

Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão armado, ancorada por 
níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça 

Parque de estacionamento com três caves, 3 pisos destinados a centro comercial e dois 
blocos de habitação com 2 pisos. Reformulação do Projecto para adaptação de 3 salas de 
cinema e alterações arquitectónicas. 

Novembro de 2001 - Março de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV Miguel Capelo de Sousa – Resumo Projetos Estruturas   5 

 

Gaiarts Plaza Centrum , Vila Nova de Gaia  

 

Projecto de Estruturas e de Contenção Periférica. Reformulação de Projecto existente. 
Edifício para Retail, Hotel, Escritórios, Residencias Assistidas e Hospital Privado composto por 
sete blocos separados por junta de dilatação, constituído por Caves de estacionamento, 12 
Pisos e Cobertura.  

Fundações por estacas. Estrutura principal em betão armado, palas e coberturas em 
estrutura metálica. A estrutura dos Pisos envolveu solução com lajes pós esforçadas.  

Março de 2009 – Setembro de 2010 
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Parques de Estacionamento 

Parque de estacionamento Subterrâneo da Praça da Figueira em Lisboa 

 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento subterrâneo com quatro caves. A 
estrutura do edifício em betão armado, é composta por Ensoleiramento geral, Paredes 
Moldadas de contenção periférica com recurso a ancoragens provisórias e pavimentos em 
laje fungiforme maciça. 

 Setembro de 2000 / Abril 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de estacionamento Subterrâneo da Praça do Município - Covilhã 

Projecto de estruturas. Parque de estacionamento subterrâneo com três Caves e cobertura 
constituindo Praça Pública. Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão 
armado, ancorada por níveis. Túnel de acesso ao Parque. Estrutura em betão armado com 
pavimentos em laje fungiforme maciça.  

 Junho de 2001 / Setembro de 2001 
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Parque de estacionamento Subterrâneo Largo 5 de Outubro – Paredes de Coura 

 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento subterrâneo com duas Caves. Contenção 
periférica com recurso a entivação berlinesa, ancorada por níveis. Estrutura em betão 
armado com pavimentos em laje fungiforme maciça 

 Outubro de 2000 / Julho de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de estacionamento Subterrâneo Largo Hintze Ribeiro – Paredes de Coura 

 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento subterrâneo com duas Caves e secção de 
túnel rodoviário que o atravessa. Contenção periférica com recurso a estacaria, ancorada por 
níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça no parque 
subterrâneo, e laje de cobertura em arco abobadado no Túnel. 

 Junho de 2002 – Janeiro de 2003 
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Parque de estacionamento Rua Dr. Sousa – Tomar 

 

Parque de estacionamento com um piso enterrado, piso e um recuado sendo as suas 
coberturas, respectivamente  praça pública e cobertura ajardinada. A estrutura insere-se na 
base de um flanco da Encosta pelo que a estrutura foi dimensionada para conferir 
estabilidade da encosta com caráter permanente. Para a execução do piso enterrado foi 
necessário o recalce de Muro de Suporte existente de grandes dimensões em cantaria de 
pedra, integrado na arquitectura do Edificio. 

 Maio de 2003 / Maio de 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de estacionamento subterrâneo do Largo Vitorino Damásio - Lisboa 

 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento com três Caves e Cobertura constituindo 
Praça Pública. A estrutura do edifício em betão armado, é composta por Ensoleiramento 
geral, Paredes Moldadas de contenção periférica com recurso a ancoragens provisórias e 
pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Fevereiro de 2003 - Setembro de 2003 
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Parque de estacionamento subterrâneo e edifício na Avenida Heróis do Ultramar  - Pombal 

Projecto de Estruturas. Concurso. Parque de estacionamento com duas Caves e Cobertura 
constituindo Praça Pública. Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão 
armado, ancorada por níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. 

Março de 2004 / .... 

 

 

 

 

Parque de estacionamento subterrâneo da Praça da República - Coimbra 

Projecto de Estruturas. Concurso.Parque de estacionamento com duas Caves e Cobertura 
constituindo Praça pública. Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão 
armado, ancorada por níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. 

Maio de 2004 / .... 

Parque de estacionamento subterrâneo na Avenida Mouzinho de Albuquerque – Póvoa de Varzim 

Projecto de Estruturas.  Concurso. Parque de estacionamento com Cave e Cobertura 
constituindo Praça pública. 

Parque subterrâneo numa extensão aproximada de 1000 m, ao longo da Avenida, com 
recurso a estacaria e cobertura em laje pré-esforçada com 16m de vão livre. 

Fevereiro de 2005 / .... 

Parque de estacionamento subterrâneo na Rua de Gondarém - Porto 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento com 3 Caves e Cobertura constituindo 
Praça pública. 

Parque subterrâneo numa extensão aproximada de 150 m, ao longo da referida rua, com 
recurso a estacaria, cobertura em laje pré-esforçada e lajes alveoladas nas caves com 16m de 
vão livre. A estrutura será executada pelo método usualmente descrito de “Top Down”. 

Dezembro de 2006 / .... 
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Parque de estacionamento subterrâneo da Praça Adelino Amaro da Costa - Porto 

Projecto de Estruturas. Parque de estacionamento com três Caves e Cobertura constituindo 
Praça pública. . Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão armado, 
ancorada por níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Abril de 2005 a Outubro de 2008 
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Edifícios Terciário 

Sede de Administração Municipal - Angola 

Projecto de Estruturas. Edifício, constituído por, R/C sobreelevado e Cobertura. Estrutura em 
betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Maio de 2006 

Biblioteca – Huambo - Angola 

Projecto de Estruturas. Biblioteca composta por três corpos, com Auditório, Serviços 
Administrativos e Sala de Leitura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. 

Maio de 2006 

Biblioteca – Benguela - Angola 

Projecto de Estruturas. Biblioteca composta por três corpos, com Auditório, Serviços 
Administrativos e Sala de Leitura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. 

Junhho de 2006 

Biblioteca – N’Dalatando - Angola 

Projecto de Estruturas. Biblioteca composta por três corpos, com Auditório, Serviços 
Administrativos e Sala de Leitura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. 

Junho de 2006 

Cemitério Municipal de N’Dalatando - Angola 

Projecto de Estruturas. Capelas Mortuárias e Serviços de Apoio. Estrutura em betão armado 
com coberturas em laje fungiforme maciça. 

Julho de 2006 

Sede das Delegações Provinciais do Huambo - Angola 

Projecto de Estruturas. Edifício, constituído por, R/C, 3 Pisos e Cobertura.  Auditório. 
Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Julho de 2006 

Faculdade de Economia e Direito do Huambo - Angola 

Projecto de Estruturas. Edifício, constituído por, cinco Blocos, com Auditório, Serviços 
Administrativos, Salas de Aula, Biblioteca e Refeitório. 

Setembro de 2006 

Escola Superior Pedagógica de N’Dalatando - Angola 

Projecto de Estruturas. Edifício, constituído por, seis Blocos, com Auditório, Serviços 
Administrativos, Salas de Aula, Salas Polivalentes, Biblioteca e Refeitório. 

Setembro de 2006 
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Pavilhão Multiusos – Benguela, Angola 

Projecto de Estruturas. Pavilhão preparado para eventos desportivos, para 5000 
espectadores constituído por, pisos e bancadas em betão armado e cobertura em estrutura 
metálica.   

Desde Outubro de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício para Residências Assistidas, São Gonçalo - Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. Edifício, composto por dois blocos separados por junta de dilatação, 
constituído por 2 Caves de estacionamento, R/C, 5 Pisos e Cobertura. Estrutura em betão 
armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Março de 2007 / .... 
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Edifício Comercial, São Gonçalo - Ponta Delgada 

 

Projecto de Estruturas. Edifício, composto por dois blocos separados por junta de dilatação, 
constituído por 3 Caves de estacionamento, R/C, 3 Pisos e Cobertura. 

Pisos Comerciais destinados a Galeria Comercial, Discoteca, Playcenter, Sala de eventos e 
Hotel. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça, com recurso 
a pós esforço nos maiores vãos.  

Julho de 2007 / .... 

Edifício de Habitação e Comércio - Mamaia – Constanta - Roménia 

 

Projecto de Estruturas. Edifício, composto por 3 Caves de Estacionamento, Piso Térreo e 
Mezanine destinados a comércio, 23 pisos destinados a habitação e Cobertura.  

Edifício de inspiração náutica, apresentando em planta configuração segmentada em 3 
Gomos e unidos entre si pelos núcleos das caixas de escadas e elevadores. Estas Plantas 
variam em alçado, pelo que cada segmento se assemelha às velas de um Navio. 

A estrutura do edifício é composta por Ensoleiramento geral, Paredes Moldadas de 
contenção periféricas, Laje de transição ao nível do Piso Térreo, Lajes em betão armado pós 
esforçadas, Pilares inclinados. 

Outubro de 2007 / .... 
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Hotel Melia - Braga  

 

Projecto de Estruturas. Projecto de rede interna de gás. Edifício, composto por dois blocos 
separados por junta de dilatação, constituído por Cave de estacionamento, R/C, 12 Pisos e 
Cobertura. Plataforma de acesso sob estacaria. 

Fundações por estacas. Estrutura principal em betão armado com pavimentos em laje 
fungiforme maciça. A estrutura dos Pisos inferiores envolveu solução com lajes pós 
esforçadas.  

Março de 2008 –Julho de 2010  
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Hotel Terraços do mirante - 4 estrelas, Águeda 

 

Projecto de Estruturas. Edifício composto por duas caves de estacionamento, R/C + 4 Pisos e 
Cobertura. Contenção periférica com recurso a entivação berlinesa em betão armado, 
ancorada por níveis. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Junho de 2009. /  
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Pavilhão Gimnodesportivo para Escola Secundária Emídeo Garcia, Bragança  

Projecto de Estruturas. Edifício destinado à prática desportiva constituído por Cave, Piso e 
Cobertura mais anexos.Estrutura enterrada em betão armado e nave em estrutura metálica 
com 30 m de vãos interiores.  

Desde Maio de 2010 
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Edifícios Industriais 

Edifícios empresariais Firmago- Ferreiros – Braga 

Projecto de Estruturas. 7 Lotes de edifícios empresariais geminados – compostos por Cave; 
R/C, Piso e Cobertura. Estrutura em betão armado com recurso a lajes alveoladas em vãos de 
14m. 

Maio de 2003 – Agosto de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica de fundição de alumínio Firmago – Vimieiro – Braga 

Projecto de Estruturas. Edifício destinado a uma unidade fabril de fundição de alumínio e 
seus serviços administrativos com dimensões de 60m por 90m. Nave industrial em estrutura 
metálica com asnas de 20m de vão e corpo destinado aos serviços administrativos em 
estrutura de betão armado e lajes alveoladas préfabricadas. 

Novembro de 2003 – Dezembro de 2004 
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Instalações da Carclasse – Meadela – Viana do Castelo 

Projecto de Estruturas. Edifício destinado a um Stand de viaturas da marca Mercedes, 
Oficinas e Serviços administrativos. É constituído por uma cave de estacionamento, R/C, Piso 
administrativo e cobertura. 

A estrutura metálica das 2 Naves tem as dimensões aproximadas em planta de 80 x 44 m2 e 
de 25 x 49 m2 respectivamente.  

Maio de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavilhão Industrial Flex200 –Zona Industrial de Ovar 

Projecto de estruturas de uma Nave Industrial que contempla seis pórticos treliçados com 
vão de 67 metros de comprimento, 12 metros de afastamento e uma cércea de 20 metros. A 
estrutura suspende uma ponte rolante que se desenvolve em todo o plano da cobertura. 

Novembro de 2013 - Abril de 2014 
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Edifícios Habitacionais 

Empreendimento habitacional “Encosta do Sol”– Sobrado - Valongo 

Projecto de Estruturas. 3 Blocos de apartamentos para 70 habitações, caves por bloco e sub-
cave conjunta, arranjos exteriores em terreno com inclinação acentuada. Projecto e 
execução faseada. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça e 
aligeiradas de vigotas pré-esforçadas. 

Março de 2000 a Abril de 2001 

Edifício de habitação na Rua Serpa Pinto n.º 296, em Matosinhos 

Projecto de Estruturas. Edifício de apartamentos composto por Cave, R/C, e cinco Pisos. 
Estrutura em betão armado com pavimentos em lajes aligeiradas de vigotas pré-esforçadas. 

Abril de 2000 

Edifício de comércio e habitação em Baltar - Paredes 

Projecto de Estruturas. Edifício composto por dois blocos separados por junta de dilatação 
com Cave, R/C, e dois Pisos. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme 
maciça. 

Maio de 2000 

Frente Urbana do Parque da Cidade – Lotes 11, 12, 13, 14   - Porto 

Projecto de Estruturas. 4 Blocos de Apartamentos, compostos por 2 Caves, R/C, 4 Pisos e 
Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Julho-Outubro de 2001 
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Conjunto habitacional “Cidade Foz” - Foz do Douro - Porto  

Projecto de Estruturas. Edifício de habitação, constituído por 2 Caves de estacionamento, 
R/C, 5 Pisos e Cobertura, Piscina exterior . Assistência Técnica. Estrutura em betão armado 
com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Janeiro de 2002 - Março de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifícios de habitação e comércio em São Gonçalo – Lotes AC-6, AC-7, AC-8, AC-9     Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. 4 Blocos de Apartamentos, compostos por 2 Caves, R/C, 4 Pisos e 
Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça.  

Julho de 2003 – Fevereiro de 2004 
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Edifício de habitação e comércio em São Gonçalo – Lote A2 - Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. Edifício, composto por 2 Caves, R/C, 4 Pisos e Cobertura. Estrutura 
em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Dezembro de 2004 – Maio de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício habitacional “Proeza” – Foz do Douro - Porto 

Projecto de Estruturas. Edifício de habitação, composto por dois blocos separados por junta 
de dilatação, constituído por 2 Caves de estacionamento, R/C, 5 Pisos, Recuado e Cobertura. 
Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Dezembro de 2004 – Fevereiro de 2005 

Edifício de habitação e comércio em São Gonçalo – Lote 2 - Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. Edifício, composto por quatro blocos separados por junta de 
dilatação, constituído por 2 Caves de estacionamento, R/C, 4 Pisos e Cobertura. Estrutura em 
betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Abril de 2005 – Julho de 2005 

Edifício misto de habitação e comércio,  Rua Dª Filipa de Lencastre – Rio Tinto - Gondomar 

Projecto de Estruturas. Edifício, constituído por 3 Caves de estacionamento, R/C, 3 Pisos e 
Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Maio de 2005  

Edifício de habitação e comércio em São Gonçalo – Lote 3 - Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. Projecto de rede interna de gás. Edifício, composto por quatro blocos 
separados por junta de dilatação, constituído por 2 Caves de estacionamento, R/C, 4 Pisos e 
Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Julho de 2005 / .... 

Edifício de habitação e comércio em Olival – Vila Nova de Gaia 

Projecto de Estruturas. Projecto de rede interna de gás. Edifício, composto por três blocos 
separados por junta de dilatação, constituído por  Cave de estacionamento, Piso Comercial, 2 
Pisos e Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Março de 2005 / ..... 
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Edifício de habitação e comércio em São Gonçalo Arruamento AC5/AC11 - Ponta Delgada 

Projecto de Estruturas. Projecto de rede interna de gás. Edifício, composto por dois blocos 
separados por junta de dilatação, constituído por 2 Caves de estacionamento, R/C, 4 Pisos e 
Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em laje fungiforme maciça. 

Março de 2007 / .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício habitacional Passeio Alegre - Porto 

Projecto de Estruturas. Projecto de rede interna de gás. Edifício de habitação, composto por 
constituído por, R/C, 3 Pisos e Cobertura. Estrutura em betão armado com pavimentos em 
laje fungiforme maciça. A estrutura dos Pisos envolveu solução com lajes pós esforçadas.  

Dezembro de 2010 – Fevereiro de 2011 
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Infraestruturas Rodoviárias 

Túnel rodoviário com recurso a estacaria em Paredes de Coura 

Projecto de Estruturas.  Túnel rodoviário numa extensão de 90 m com recurso a estacaria e 
cobertura em arco no centro de paredes de Coura. Túnel em curva e secção variável para 
acesso ao parque de estacionamento subterrâneo do largo Hintze Ribeiro, que atravessa. 

Novembro de 2000 – Abril de 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduto Urbano – Paredes de Coura 

Projecto de Estruturas. Viaduto Urbano em curva de quatro vãos com 38 m de 
desenvolvimento, composto de laje e pilares fungiformes. 

 Abril de 2002 – Novembro de 2002 
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Passagens Inferiores Lubango- Angola 

Projecto de Estruturas. Passagens Inferiores à via de ligação ao aeroporto, sendo 2 com 16m 
de vão e uma com 25m de vão em betão armado. 

Novembro - Dezembro de 2006 

Prolongamento de Túnel rodoviário sob Avª Liberdade - Braga 

Projecto de Estruturas. Contenção periférica com recurso a estacaria e muros de berlim em 
betão armado, cobertura em laje pré-esforçada com 10m de vão livre. 

O Prolongamento do Túnel tem um desenvolvimento de 310m de extensão subjacente à 
referida Avenida, sendo 233m enterrados e 77 m correspondentes à Boca do Túnel e 
respectivos muros de Ala. Estrutura executada pelo método usualmente descrito de “Top 
Down”. 

Desde Abril de 2008 a Junho de 2009  

 

 

 

 

 

 

 

Interligação de  Parque de Estacionamento Subterrâneo do Centro Comercial Liberdade Street Fashion 
com o Túnel rodoviário sob Avª Liberdade - Braga 

Projecto de Estruturas. Contenção periférica com recurso a estacaria e muros de berlim em 
betão armado. 

Galeria enterrada de acesso e saída de viaturas ao piso -2 do Parque de estacionamento do 
Centro Comercial.  Estes acessos paralelos ao Túnel existente sob a Avenida da Liberdade, 
desenvolvem-se paralelamente ao túnel existente, numa extensão aproximada de 150m. 
Gestão de projecto.  

Desde Novembro de 2008  
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Reabilitação, Reforço e Reparação de Edifícios 

Reabilitação de edifício na Rua Urbano Moura nº259 Vila Nova de Gaia  

Relatório das patologias detectadas e intervenção a efectuar. Elaboração do Caderno de 
encargos. Renovação das fachadas para solução de isolamento térmico pelo exterior, 
terraços e interiores do edifício. 

Setembro de 2000/ Dezembro de 2001 

Remodelação do Hotel Castor - Porto 

Projecto de Estruturas. Reforço de fundações, inclusão de novos elementos estruturais e 
reforço da estrutura existente em betão armado, com vista a adequar à nova arquitectura do 
Hotel remodelado. 

Março de 2004 – Abril de 2004 
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Reconversão de Pavilhão Industrial em Centro Comercial – E.N.109, S. João - Ovar 

Projecto de Estruturas. Reformulação e reforço da estrutura metálica existente, de modo a se 
adequar ao novo projecto de arquitectura. 

Janeiro – Novembro de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte da Catumbela, Benguela - Angola 

Projecto de contenção e consolidação de taludes. Edifício histórico, localizado numa 
elevação. Necessitando de intervenção para reforço e consolidação dos taludes que 
suportavam as muralhas. 

 Março de 2007 
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Reabilitação de Edifício para o Hotel Skyna, Lisboa  

Projecto de Contenção Periférica, de Demolições e Reabilitação estrutural. 

Reabilitação e reforço sísmico da estrutura de um edifício em betão armado,  para 
adequação a uma unidade Hoteleira. O projecto envolveu variadas técnicas de reforço de 
estruturas, incluindo, recalce de fundações, reforços com elementos metálicos e adição de 
betão em elementos estruturais. 

Janeiro de 2010 – Maio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitação de Edifício para o Hotel Netto- Sintra  

Projecto de Contenção Periférica e de Preservação de fachadas. Projecto de Estruturas. 

Reabilitação do edifício do antigo Hotel Netto em Sintra, envolvendo diversos trabalhos de 
contenção periférica, recalces e contenção da fachada a preservar, bem como a realização de 
nova estrutura em betão armado. 

Setembro de 2011 / .... 
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Revisão de Projectos e Outros 

 

Pavilhão Industrial Flex200 –Zona Industrial de Ovar 

Revisão do projecto de estrutura de um Pavilhão Industrial, bem como da estrutura de 
suporte da sua Ponte Rolante. 

Setembro - Outubro de 2010 

Aeroporto de Lisboa Remodelação do Curbside de Partidas e Acesso à estação Metro Aeroporto – 
ANA Aeroportos de Portugal 

Revisão e compatibilidade entre Projectos das diferentes especialidades. Aferição de erros e 
omissões das quantidades de trabalho e do seu orçamento. 

 Maio - Setembro de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo para a implantação de um Aeroporto em Ilhabela - Estado de São Paulo – Brasil 

Estudo para a implantação de um Aeroporto em Ilhabela e selecção das melhores 
alternativas de localização. Definição de layout e dimensionamento da pista, taxiways e 
plataforma de embarque. 

Julho - Novembro de 2011 

Aeroporto de Lisboa - Reformulação das áreas comerciais e de serviços dos pisos 2,4,5 e 6 – Fase II 
Lote B –  ANA Aeroportos de Portugal 

Revisão e compatibilidade entre Projectos das diferentes especialidades com vista à 
expansão das salas de Raios X, novas áreas de Check-IN e novas ligações à sala de recolha de 
bagagens . 

 Julho - Outubro de 2014 
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Ao serviço da PAVICENTRO- Pré-fabricação, S.A. , colaborei entre outros nos seguintes 
trabalhos, estudos e projectos : 

 

Pré-dimensionamento de estruturas e fundações de armazéns pré-fabricados em betão armado. 
 
Pré-dimensionamento de passagens superiores de três  tramos recorrendo a vigas pré-fabricadas 
em betão armado pré-esforçado com pré-esforço de continuidade. 
 
Projectos de pontões e túneis pré-fabricados.  
 
Projecto de nova solução para passagem superior de Peões. Concepção e optimização das peças 
constituintes. 
 
Projecto e gestão de processo de painéis em betão armado. Dimensionamento das ligações 
metálicas de suporte 

Grajormar Unidade Industrial/comercial- Terrugem – Sintra 

Projecto de estruturas de edifício comercial e armazém. Gestão do projecto. Projecto da rede de águas e 
esgotos. 
Abril de 1999 – Setembro de 1999 

 

 

 

 

 

Nota: As datas mencionadas referem-se, de um modo aproximado às datas desde a execução do projecto à 
finalização da obra em questão. Existe na maior parte dos casos um desfazamento temporal, entre a 
finalização do projecto e o início da obra.  


