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Descrição do Projecto: Mais de 4km de ferrovia dupla, 
incluindo a Ponte de S. João sobre o Rio Douro, com 
um comprimento total de 1140m de estrutura contínua 
e um  vão central de 250m, o túnel da Serra do Pilar, 
Viadutos de acesso, outras superestruturas,  infraestru-
turas, e estações.
Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Projec-
to de Execução de Estruturas e Diversas Especialidades, 
incluindo Assitência Técnica durante a construção, En-
saios de Carga e Monitorização. 

Project Description: More than 4km of double track rail-
way, including the S. João Bridge over the river Douro, 
with a total length of 1140m of continuous structure and 
a central span of 250m, the Serra do Pilar tunnel, access 
viaducts, other super-structures, infra-structures and 
stations.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures and all other specialities, including 
Site Technical Assistance during Construction and Load 
Tests. 

PONTE DE S. JOÃO SOBRE O RIO DOURO, Porto, Portugal

Ano/Year : 1992

Dono de Obra/Owner : REFER E.P. (C.P.)
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Descrição do Projecto: Ponte com extensão total de 
614,4m, com um tabuleiro de 26,5m de largura em 
laje vigada de betão armado. Arco constituído por duas 
costelas em caixão, interligadas por contraventamento 
losangular, com arco de 270m de corda e 52m de flecha 
que constituiu recorde mundial à época.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Projec-
to de Execução de Estruturas e Diversas Especialidades, 
incluindo Assitência Técnica durante a construção e En-
saios de Carga. 

Project Description: Bridge with total extension of 
614,4m, with a deck 26,5m wide. Arch built with two box 
ribs joined by bracing, with a span of 270 m and the arch 
is 52 m tall, world  record at the time.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures and all other specialities, including 
Site Technical Assistance during Construction and Load 
Tests. 

PONTE DA ARRÁBIDA, SOBRE O RIO DOURO, Porto, Portugal

Ano/Year : 1963 

Dono de Obra/Owner : Junta Autónoma das Estradas
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PONTE DA ARRÁBIDA, SOBRE O RIO DOURO, Porto, Portugal

Descrição do Projecto:
A Ponte sobre o Rio Sado e os seus viadutos de acesso 
ficam próximos da aldeia de Santa Margarida do Sado, 
na nova auto-estrada do Baixo Alentejo (A26). Com um 
comprimento total de 899m, constituído por três estru-
turas independentes, com comprimentos relativamente 
equilibrados: Ponte Central com um comprimento 
de 279m (com vãos de 36m sendo o maior de 64m) e 
2 Viadutos de acesso com 238m (modulação de vãos 
com 29+5x36+29 m) e 382m (modulação de vãos de 
29+9x36+29m) cada.
A transição entre a Ponte e os Viadutos é realizada em 
pilares encontro.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção. 

Project Description: The Bridge over the Sado River and 
its access viaducts are next to the  village of Santa Mar-
garida do Sado, on the new Baixo Alentejo Highay A26. 
The bridge has  a total length of 899m, constituted by 
three independent structures with relatively balanced 
lengths: Central Bridge with a length of 279m (with cur-
rent spans of 36m and a major span of 64m) and 2 ac-
cesses Viaducts with 238m (modulation of spans with 
29+5x36+29m) and 382m each (modulation of spans of 
29+9x36+29m). 
The transition between the Bridge and approach Via-
ducts is performed on transition piers.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

PONTE SOBRE O RIO SADO, Portugal

Ano/Year : 2010 - 

Dono de Obra/Owner : Rodovias do Baixo Alentejo/
SPER/EP
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Descrição do Projecto: Trata-se de uma estrutura mo-
nolítica entre pilares e tabuleiro, apoiando livremente 
sobre os encontros.  Os pilares vistos em alçado são 
constituídos por duas hastes abrindo em V formando 
um ângulo de 90º entre si. O tabuleiro é uma secção em 
caixão, tricelular, com dimensões em planta de ~17,50m 
por 160 m, um vão central de 80m e vãos de extremi-
dade de 40m cada.

Serviços Realizados: Concepção e Estudo Prévio.

Project Description: A pier/deck monolithic structure, 
freely supported on the abutments. The two piers are V-
shaped, forming a 90 degree angle between them. The 
deck is a tricelular box girder, with plan deck dimensions 
of approximately 17,50m by160m, with an 80m central 
span, and a 40 m span on each end.

Scope of commission: Concept and Preliminary Design.

PONTE FERROVIÁRIA SOBRE O RIO AVE, Vila do Conde, Portugal

Ano/Year : 2006

Dono de Obra/Owner : Metro do Porto S.A.
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PONTE FERROVIÁRIA SOBRE O RIO AVE, Vila do Conde, Portugal

Descrição do Projecto: Ponte rodoviária sobre o Rio 
Douro, em superestrutura contínua de betão armado 
pré-esforçado, de rótula aberta, losangular, tendo um 
vão central de 110m (recorde nacional) e dois vãos la-
terais de 42m cada.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Bridge over Douro River, with a con-
tinuous prestressed concrete superstructure, with open 
losangular joint, with a central span measuring 110m 
(national record) and two lateral spans with 42m each.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests.

PONTE DE MOSTEIRÔ SOBRE O DOURO, Portugal

Ano/Year : 1968 / 1992

Dono de Obra/Owner : Hidroeléctrica do Douro SARL/
JAE
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Descrição do Projecto: Viaduto que assegura a ligação 
entre a Estrada Municipal EM575 Norte e EM533-1 Sul, 
garantindo o espaço adequado para a Linha Ferroviária 
em reformulação, com vão máximo de 58m e compri-
mento total de 233m. 

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução, incluindo Assistência Técnica durante 
a construção.

Project Description: Viaduct in Pinhal Novo, for Suppres-
sion of Current Railway Crossing – Connection between 
Municipal Road 575 and Municipal Road 533-1, with a 
maximum span of 58m and total lenght of 233m.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests.

VIADUTO DO PINHAL NOVO, Portugal

Ano/Year : 2003

Dono de Obra/Owner : REFER E.P.
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Descrição do Projecto: 2 Viadutos na ligação da entrada 
principal do aeroporto com a zona de partidas, têm com-
primentos totais de 162,25m e 167,27m, com vãos máxi-
mos de 30m e larguras da ordem dos 11m, com duas 
faixas de rodagem de sentido único.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção.

Project Description: 2 Viaducts connecting the depar-
tures and the curbside of  Lisbon’s Airport with  total 
lenghts of 162,25m and 167,27m with a maximum span 
of 30,00m and 11m width, with two one way lanes.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

VIADUTOS DO AEROPORTO DE LISBOA, Portugal

Ano/Year : 1999 / 2002

Dono de Obra/Owner : ANA, Aeroportos e Navgação 
Aérea E.P..
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Descrição do Projecto: 6 viadutos ao longo da Auto-es-
trada A2 constituídos por duas plataformas, uma para 
cada sentido de tráfego, de forma contínua em toda sua 
extensão. Possuem vãos máximos de 36m e uma exten-
são total de 1365m.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução, incluindo Assistência Técnica durante 
a construção.

Project Description:  6 viaducts along the A2 highway 
composed by 2 decks, one for each traffic direction, in all 
their extension. With maximum spans of 36m and a total 
extension of 1365m.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

VIADUTOS NA AUTO-ESTRADA A2, Portugal

Ano/Year : 2001

Dono de Obra/Owner : BRISA S.A.
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VIADUTOS NA AUTO-ESTRADA A2, Portugal

Descrição do Projecto: Projecto de ampliação do Aero-
porto do Funchal, parte estrutural, com prolongamento 
da pista em estrutura contínua de betão armado pré- es-
forçado na extensão de cerca de 1.400m e na largura de 
165m, a cerca de 60m acima do nível do mar. Estrutura 
composta por um conjunto de pórticos transversais de 
grandes dimensões, afastados de 32m e solidarizados 
por uma laje de 1,00 a 1,70m de espessura, pré-esforça-
da bidireccionalmente.

Serviços Realizados: Projecto base de ampliação para 
pista de 2.336m e 2.781m.

Project Description: Structure for the Expansion Project 
of the Funchal Airport, comprising the extension of the 
track in an area of about 1.400x165m2, standing ap-
proximately 60m above the sea level. Structure com-
posed by a set of high dimension transversal frames, 
32m apart and con- nected  by a high thickness slab deck 
with 1,00m to 1,70m high, pre-stressed bidirecional. 

Scope of commission: Base Project o f the expansion of 
the runway to 2.336m and 2.781m.

AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DO FUNCHAL, Madeira, Portugal

Ano/Year : 1992

Dono de Obra/Owner :ANAM - Aeroportos e 
Navegação Aérea da Madeira S.A.
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Descrição do Projecto: Projecto de 10 Viadutos na auto-
estrada do Baixo Alentejo A26, com vãos máximos de 
40m e uma extensão total de 971,3m.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução, incluindo Assistência Técnica durante 
a construção.

Project Description: Detail Design of 10 Viaducts  for the 
new Baixo Alentejo Highway A26, with maximum span 
of 40m and a total lenght of 971,3m.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Design, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

SUB-CONCESSÃO DO BAIXO ALENTEJO, o. arte especiais, Portugal

Ano/Year : 2009 - 

Dono de Obra/Owner : Rodovias do Baixo Alentejo/
SPER/EP
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Descrição do Projecto: Projecto de 51 passagens supe-
riores, 22 passagens inferiores, 34 passagens agrícolas, 
10 pontões e 4 passagens sobre o caminho de ferro na 
auto-estrada A26 do Baixo Alentejo.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução, incluindo Assistência Técnica durante 
a construção.

Project Description: Detail Design of 51 Overpasses, 22 
Underpasses, 34 culverts, 10 small bridges and 4 railway 
overpasses on the new Baixo Alentejo Highway A26.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Design, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

SUB-CONCESSÃO DO BAIXO ALENTEJO, o. arte correntes, Portugal

Ano/Year : 2009 – 

Dono de Obra/Owner : ACE – Rodovias do Baixo 
Alentejo/SPER/EP
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Descrição do Projecto: Projecto de 2 passagens superi-
ores, 1 passagem inferior e 1 viaduto, obras inseridas no 
2º lanço da EN 10-8, entre Praias do Sado e Mitrena.
O viaduto é constituído por um tabuleiro, contínuo, 
apoiado sobre pilares e dois encontros nos extremos, 
perfazendo um comprimento total entre juntas do ta-
buleiro/encontros de 495 metros.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução, incluindo Assistência Técnica durante 
a construção.

Project Description: Detail Design of 2 Overpasses, 1 
Underpass and 1 viaduct on the EN 10-8 road, between 
Praias do Sado and Mitrena.
The viaduct consists in a single deck, supported on piers 
and an abutment on each end, with a total length of 
495m.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Design, including Site Technical Assistance during Con-
struction.

Ano/Year : 2009 

Dono de Obra/Owner : Estradas de Portugal E.P.E.

VIADUTO ALTO DA GUERRA/MITRENA, Setúbal, Portugal
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VIADUTO ALTO DA GUERRA/MITRENA, Setúbal, Portugal

Descrição do Projecto: Obra singular com ~170m de 
comprimento para cruzamento desnivelado de duas vias 
férreas, via dupla superior e via única inferior, com viés 
de 20gr.,  o que obrigou a soluções especiais de pré-es-
forço.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assitência 
Técnica.

Project Description: Double track railway viaduct, ~170 
m long, in a very skewed overpass of another railway, 
with 35 m spans of pre-stressed concrete with a special 
complex pre-stressing solution given the geometric re-
straints.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures and foundations, and Site Technical 
Assistance.

Ano/Year : 1998

Dono de Obra/Owner : REFER E.P. 

VIADUTO NO EIXO FERROVIÁRIO NORTE-SUL, Portugal
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Descrição do Projecto: Ponte suspensa atirantada com 
vão central de 120m e dois laterais de 35m. Tabuleiro 
constituído por uma estrutura mista com vigas longitu-
dinais metálicas  que suportam uma laje em betão ar-
mado. Projecto de reabilitação em 1989 devido à queda 
da torre pendular do lado de Xai-Xai.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assitência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.  Projecto de reabilitação em 1989.

Project Description: Cable Stayed bridge with a central 
span of 120m and two lateral spans of 35m. Deck built 
with  longitudional metallic beams supporting a concrete 
deck.
Reparation project in 1989, due to the colapse of pendu-
lar tower at Xai-Xai side.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests. Restoration of the 
bridge in 1989.

PONTE SOBRE O RIO LIMPOPO, EM XAI-XAI, Moçambique

Ano/Year : 1964 / 1989

Dono de Obra/Owner : Governo de Moçambique.
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Descrição do Projecto: Avaliação Estrutural incluindo 
Programa de Ensaios na ponte e viadutos. Trata-se de 
um conjunto com cerca de de 3 km, com soluções em 
laje vigada e caixão, em grande parte pré-fabricada, com 
vão central de 70m no canal principal, projecto original 
do Prof. Edgar Cardoso (1972-74). 

Serviços Realizados: Avaliação Estrutural incluindo  
Modelação Analítica e Programa de Ensaios. 

Project Description: Structural Evaluation including  
Load Tests Program for the bridge and viaducts. The 
group of structures has a total length of over 3 km, com-
prising several pre-cast and moulded on site  deck solu-
tions from T-beams to box girders, with a central span of 
70m on the main channel. Original design by Prof. Edgar 
Cardoso (1972-74). 

Scope of commission: Structural Evaluation including 
Analytic Modelling and Load Tests Program. 

PONTE GENERAL NOBRE CARVALHO, Macau, China

Ano/Year : 2008

Dono de Obra/Owner : Governo de Macau-DSSOP / 
Laboratório de Engenharia Civil de Macau (LECM) 
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Descrição do Projecto: Projecto de reforço e substi-
tuição de várias pontes ferroviárias da linha Belo Ho-
rizonte-Divinópolis, utilizando a técnica, de sua autoria, 
de pré-esforço de estruturas metálicas e, ainda do betão 
armado pré-esforçado.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Reinforcement and replacement 
project of several railway bridges in the line Belo Horizon-
te-Divinópolis, using his own technique for pre-stressed 
steel structures and also for pre- stressed concrete.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs  of structures, including Site Technical Assistance  
during Construction and Load Tests.

Ano/Year : 1981

Dono de Obra/Owner : RFFSA

PONTES FERROVIÁRIAS, Minas Gerais, Brasil
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Descrição do Projecto: Ponte suspensa com 80m de vão 
central e com comprimento total de 140m. Recuperação 
e Reforço da estrutura desactivada depois de grave in-
cêndio. Projecto original do Prof. Edgar Cardoso (1957). 

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assitência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Suspended Bridge with a central 
span of 80m and with a total length of 140m. Repair and 
Reinforcement of the deactivated structure after a fire 
incident. Original Project by Prof. Edgar Cardoso (1957). 

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures and foundations, including Technical 
Assistance during the construction, Load tests and Moni-
toring. 

PONTE SOBRE A ALBUFEIRA DO MARANHÃO, Aviz, Portugal

Ano/Year : 1999

Dono de Obra/Owner : Câmara Municipal de Aviz
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Descrição do Projecto: Ponte de ligação da Ilha de 
Moçambique ao continente, em estrutura de betão ar-
mado, sobre o mar, com extensão de 3.400m.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Asssitência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Bridge connecting the Moçambique 
Island to the continent, with concrete structure, over the 
sea, with 3.400m of overall length..

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests.

PONTE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE, Moçambique

Ano/Year : 1962

Dono de Obra/Owner : Governo de  Moçambique.
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PONTE DA ILHA DE MOÇAMBIQUE, Moçambique

Descrição do Projecto: Ponte suspensa sobre o rio Save, 
com 3 vãos centrais de 210m e 2 vãos laterais de 90m. 
Solução original em que se substitui a clássica viga de 
rigidez das pontes suspensas convencionais por dois ca-
bos, pré-esforçados ao longo de toda a ponte constituin-
do com os pendurais inclinados e os cabos funiculares 
estruturas altamente estáveis e pouco deformáveis. 

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Suspension bridge over Save river, 
with 3 central spans with 210m and 2 lateral spans with 
90m. Original solution where the classical rigidity beam 
of the traditional suspended bridges, was replaced with 
two pre-stressed cables over the entire bridge, with in-
clined suspenders and funicular cables, a highly stable 
structure with very low deflections. 

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests.

PONTE SOBRE O RIO SAVE, Moçambique

Ano/Year : 1962

Dono de Obra/Owner : Governo de Moçambique.
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Descrição do Projecto: Reforço da superestrutura e in-
fraestrutura da Ponte de Boane sobre o rio Umbéluzi, 
ficando com 4 vãos centrais de 60m e 2 vãos extremos 
de cada lado com 30m. Solução de tecnologia de reforço 
onde se introduz “pré-esforço nas estruturas metálicas”.
O tabuleiro é em estrutura metálica com 2 vigas contínu-
as, treliçadas, ligadas pela estrutura de suporte da via 
férrea, única na parte inferior e por contraventamento 
na parte superior.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assitência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Superstructure and infrastructure 
reinforcement of the Boane bridge over the Umbéluzi 
river, with 4 central spans of 60 m each 2 lateral spans 
of 30 m long.
Reinforcement technology solution where it´s introduced 
“pre-stressing the metallic structure”.
The deck is a metallic structure with 2 continuous beams, 
latticed, binded by the support structure of the railway, 
single on the lower end and by bracing on the upper end.

Scope of commission: Concept and Detailed Designs of 
structures, including Site Technical Assistance during 
Construction and Load Tests

PONTE FERROVIÁRIA DE BOANE, Moçambique

Ano/Year : 1985

Dono de Obra/Owner : Governo de Moçambique



21

PONTE FERROVIÁRIA DE BOANE, Moçambique

Descrição do Projecto: Na segunda fase de desenvolvi-
mento do Porto de Nacala  previu-se a construção do 
Cais acostável, a Sul da Ponte de Maiaia, e o prolonga-
mento para Sudoeste do actual Muro-Cais, situado a 
Norte da Ponte.
A parte principal do Cais é constituída por uma plata-
forma ou tabuleiro com 160m de comprimento e 22 m 
de largura, cujo principal elemento resistente é uma laje 
de 0,60 m de espessura, de betão armado pré-esforçado 
apoiada em 186 estacas.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assitência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description:In the second stage of development 
of the Nacala Port, it was planned the construction of 
a pier, on the South of the Maiaia bridge, and the ex-
tension to Southwest of the existing wall-pier, on the 
bridge´s north side.
The main pier is composed by a platform with 160 m 
length and 22m wide, and it´s main resistant element 
is a 0,60m reinforced concrete slab, supported on 186 
piles.

Scope of commission:  Concept and Detailed Designs 
of structures, including site Technical Assistance during 
Construction and Load Tests.

PORTO DE NACALA, Moçambique

Ano/Year : 1972

Dono de Obra/Owner : Governo de Moçambique.
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Descrição do Projecto: Estrutura em laje monolítica de 
betão armado pré-esforçado com a extensão de 320m 
a que se segue outra com 200m, assentes sobre esta-
cas de grande comprimento verticais e inclinadas.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Mo-
nitorização. Projecto e revisão da recuperação do cais.

Project Description:  Structure with a monolithic pre-
stressed concrete slab deck with 320m of extension, 
fol- lowed by other with 200m, based on high vertical 
and inclined piles. 

Scope of commission: Concept, Preliminary and De-
tailed Designs of structures, including Site Technical 
Assistance during Construction and Load Tests. Design 
and review of rehabilitation.

CAIS DE MOÇAMEDES, Angola

Ano/Year : 1966 / 2011 -

Dono de Obra/Owner : Companhia Mineira do Lobito / 
Angola Exploration Mining Resources S.A.
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Descrição do Projecto: Ponte suspensa sobre o rio Zam-
beze, com 3 vãos centrais de 180m e 2 vãos laterais de 
90m. Solução original, semelhante à ponte sobre o rio 
Save, em que se substitui a clássica viga de rigidez das 
pontes suspensas convencionais por dois cabos, pré-es-
forçados ao longo de toda a ponte constituindo com os 
pendurais inclinados e os cabos funiculares, estruturas 
altamente estáveis e pouco deformáveis.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Projec-
to de Execução de Estruturas, incluindo Assitência Téc-
nica durante a construção, Ensaios de Carga e Monitori-
zação. Projecto de reabilitação após desastre de cheias.

Project Description: Suspension bridge over Zambeze 
river, of 3 central spans with 180m and 2 lateral spans 
of 90m. Original solution, similar to the bridge over the 
Save river, where the classical rigidity beam of the tra-
ditional suspended bridges was replaced by two pre-
stressed cables along the entire bridge, with inclined sus-
penders and funicular cables, a highly stable structure 
with very low deflections.

Scope of commission:  Concept, Preliminary and De-
tailed Designs of structures, including Site Technical As-
sistance during Construction and Load Tests. Rehabilita-
tion design after flood disaster.

PONTE SOBRE O RIO ZAMBEZE EM TETE, Moçambique

Ano/Year : 1962 / 1981

Dono de Obra/Owner : Governo de Moçambique.
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Descrição do Projecto: Ponte rodoviária atirantada,  
com viga metálica de vão central de 260m e com torres 
de betão armado, sobre fundações indirectas atingindo 
os 50m de profundidade.

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Cable stayed bridge with a central 
span of 260m, with a steel girder deck, supported on 
concrete towers founded on piles with over 50m depth.

Scope of commission:  Concept, Preliminary and De-
tailed Designs of structures, including Site Technical As-
sistance during Construction and Load Tests.

PONTE SOBRE O RIO QUANZA, Angola

Ano/Year : 1966

Dono de Obra/Owner : Governo de Angola / Junta Au-
tónoma de Estradas de Angola
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Descrição do Projecto: Ponte sobre o Rio Mondego sen-
do o tramo central metálico atirantado, com um vão de 
225m e os laterais de betão armado pré-esforçado em 
estrutura contínua e em curva. As torres elevam-se 85m 
acima da água, em betão armado

Serviços Realizados: Concepção, Estudo Prévio e Pro-
jecto de Execução de Estruturas, incluindo Assistência 
Técnica durante a construção, Ensaios de Carga e Moni-
torização.

Project Description: Cable stayed Bridge over the 
Mondego River with steel deck , a central span with 
225m, and pre-stressed concrete access viaducts with 
a continuous an curve structure. The concrete towers of 
the bridge rise 85m over the water level.

Scope of commission: Concept, Preliminary and Detailed 
Designs of structures, including Site Technical Assistance 
during Construction and Load Tests.

PONTE DA FIGUEIRA DA FOZ, Figueira da Foz, Portugal

Ano/Year : 1983

Dono de Obra/Owner :  
Ministério das Obras Públicas, JAE 
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Descrição do Projecto: Este trabalho abrange um con-
junto de 17 Obras de Arte Especiais, com comprimentos 
totais que variam entre os 138m e os 814m, 88 Obras 
de Arte Correntes e 41 Obras Acessórias nos troços IC2 - 
Variante da Batalha, IC36 - Leiria Sul/Leiria Nascente IC9 
- Nazaré/Alcobaça/EN1, IC9 - Fátima/Ourem, IC2 - Nó do 
IC36/Nó da EN109 e EN242 - Variante da Nazaré,  todos 
pertencentes à Subconcessão do Litoral Oeste.

Serviços Realizados: Revisão de Estudos Prévios e Pro-
jectos de Execução de Obras de Arte.

Project Description:This assignment includes a total o 17 
Bridges and Viaducts with a length between 138m and 
814m, 88 overpasses and underpasses and 41 retaining 
structures and another complementary structures within 
the sections IC2 - Variante da Batalha, IC36 - Leiria Sul/
Leiria Nascent, IC9 - Nazaré/Alcobaça/EN1, IC9 - Fátima/
Ourem, IC2 - Nó do IC36/Nó da EN109 and  EN242 - Vari-
ante da Nazaré,  all in the Litoral Oeste Road Subconces-
sion.

Scope of commission: Design Review for all Bridges, Via-
ducts, Overpasses,  underpasses  and Complementary 
Structures in the indicated sections.

SUBCONCESSÃO LITORAL OESTE, Litoral Oeste, Portugal

Ano/Year : 2012

Dono de Obra/Owner : EP/ AELO -Autoestradas do Lito-
ral Oeste/ ACE – Litoral Oeste Construtores/Clenci
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Descrição do Projecto: Concessão Rodoviária com cerca 
de 24km de extensão em zona de orografia muito aci-
dentada que inclui um túnel com mais de 5km de ex-
tensão,  12 Obras de Arte Especiais, com vãos entre até 
148m, comprimentos totais que variam de 60m a cerca 
de 940m, elevando-se em alguns casos mais de 130m 
acima do solo, 43 Obras de Arte Correntes e várias Obras 
Acessórias (muros e outras).

Serviços Realizados: Revisão de Projectos de Execução.

Project Description: Road Concession stretching for 
more than 24km in a very dramatic  landscape, including 
a tunnel of more than 5km in length,  12 Viaducts with 
spans reaching 148m and lengths between 60m and 
940m,in some cases elevating more than 130m above 
the ground, 43 overpasses and underpasses and several  
complementary structures (retaining walls and other)

Scope of commission: Design Review for all Bridges, Via-
ducts, Overpasses,  underpasses and some Complemen-
tary Structures.

SUBCONCESSÃO TÚNEL DO MARÃO, Marão, Portugal

Ano/Year : 2008 – 

Dono de Obra/Owner :  INIR / Auto-estrada do Marão / 
Infratúnel ACE / CLENCI
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Descrição do Projecto: Inspecção, Recuperação e Re-
forço do Túnel das Alhadas ao km 7+368 do Ramal da 
Figueira da Foz.

Serviços Realizados : Inspecção Detalhada, Estudos Pre-
liminares até ao Projecto de Execução para o reforço do 
Túnel, incluindo assistência técnica. 

Project Description: Inspection, Repair and Reinforce-
ment of the Alhadas Tunnel at km 7+368 of the Figueira 
da Foz branch.

Scope of commission: Detailed Inspection, Preliminary 
and Detailed designs for the Tunnel  Reinforcement , in-
cluding Technical Assistance during construction

TÚNEL DAS ALHADAS, Figueira da Foz, Portugal

Ano/Year : 2007

Dono de Obra/Owner : REFER E.P.
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Descrição do Projecto: Inspecção, Recuperação e Re-
forço do Túnel de S. Bento (755m de comprimento) na 
ligação entre as estações de  Campanhã e S. Bento no 
Porto.

Serviços Realizados: Inspecção Detalhada, Estudos Pre-
liminares até ao Projecto de Execução para o reforço do 
Túnel, incluindo assistência técnica.

Project Description: Inspection, Repair and Reinforce-
ment of the S. Bento Tunnel (755m long) which links the 
Campanhã and S. Bento railway stations in Porto .

Scope of commission: Detailed Inspection, Preliminary 
and Detailed designs for the Tunnel  Reinforcement , in-
cluding Technical Assistance during construction.

TÚNEL DE S. BENTO, Porto, Portugal

Ano/Year : 2008 -

Dono de Obra/Owner :  REFER E.P.
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