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Ponte da Arrábida, sobre o rio Douro
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EDGAR CARDOSO é uma companhia privada de Serviços
de Engenharia, independente de qualquer outra entidade na indústria, tais como fabricantes, empreiteiros
ou fornecedores.
Sediada em Lisboa, a empresa corporiza uma experiência
multinacional de mais de seis décadas de envolvimento
em projectos complexos, marcantes e inovadores.
A EDGAR CARDOSO é desde há muito uma referência da
Engenharia nacional e internacional. Mais de 40% da sua
actividade está associada a projectos internacionais. Disponibiliza serviços de excelência em especial na área das
pontes e estruturas, mas também da energia, geotecnia,
vias de comunicação, hidráulica e ambiente. Entre estes
contam-se o projecto, consultoria, inspecção, monitorização e gestão.
A Estrutura da EDGAR CARDOSO agrega um leque alargado de valências, as quais possibilitam uma resposta
integrada de elevados padrões de qualidade mesmo em
projectos de grande complexidade e dimensão.
EDGAR CARDOSO is a private engineering company, independent from any other entity in the industry, such as
suppliers and contractors.
Headquartered in Lisbon, the company embodies a multinational experience of more than six decades of involvement in complex, distinctive and innovative projects.
EDGAR CARDOSO has been a reference in national and
international engineering for a long time. More than
40% of its activity is associated to international projects.
It provides highly skilled excellence engineering services
especially in bridges and structures, but also in geotechnical works, roads, railways, hydraulics, energy and environment. Among these are the design, consultancy,
inspection, monitoring and management. The structure
of EDGAR CARDOSO embodies a large range of competences, which enable an integrated response with high
quality standards even in large and complex projects

Ponte de S. João, sobre o rio Douro

HISTÓRIA
Fundada pelo Professor Edgar Cardoso para englobar
toda a sua actividade na área da Engenharia, a empresa
é uma extensão natural de continuidade do seu mentor,
da sua actividade e visão de superação, rigor e excelência.
A sua história cobre mais de seis décadas, centenas de
obras e realizações notáveis em quatro continentes e
envolve muitos dos mais notáveis engenheiros Portugueses, sempre com a marca indelével do génio do Professor Edgar Cardoso.

Ponte sobre o rio Cávado, 1953
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Ponte da Arrábida, 1961

Reabilitação da ponte de Tete, 1981

Ponte de S. João, 1990

Ponte do Ervedal, 1999

Ponte sobre o rio Sado, 2012

HISTORY
Founded by Professor Edgar Cardoso to include all of his
activity in the Structural Engineering area, the company
is a natural extension of its mentor, of his dynamic and
vision of reaching further, overcoming, through rigor
and excellence.
Its history covers more than six decades and includes
hundreds of remarkable works and projects in four continents, involving many of the most notable Portuguese
Engineers, always with indelibly inspired by the genius of
Professor Edgar Cardoso.
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HERANÇA

Ponte sobre o rio Longa, Angola

Sustentabilidade é sinónimo de respeitar
e aprender com o passado para melhor
construir o futuro.
Valorizar a memória é um princípio fundador da Edgar Cardoso, que tanto tem privilegiado projectos de realizações novas e
arrojadas como a recuperação de obras e
construções que adequadamente reabilitadas ou reforçadas continuarão a servir,
perpetuando a herança e identidade dos
povos.
O arquivo histórico da empresa cobre toda
a sua história, encerrando um acervo
único de informação técnica, histórica
e sociológica sobre centenas de obras
de grande vulto em Portugal, Angola,
Moçambique, Brasil, Guiné, Índia, China e
vários outros países, em milhares de documentos e objectos.
É este acervo que tem potenciado e enriquecido a actuação da empresa e dos
seus clientes na conservação, beneficiação
e reabilitação de obras anteriormente
projectadas que sofreram os desmandos
do tempo e do homem, nas circunstâncias
mais variadas.
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Ponte sobre o rio Zambeze, em Tete

Ponte General Nobre de Carvalho, Macau

HERITAGE

Uma das 10 soluções apresentadas no estudo prévio para a ponte sobre o rio Tejo, em Lisboa

Sustainability also means to respect and learn from the past to better build the future.
To value the memory is a founding principle in Edgar Cardoso, by privileging of new and daring construction developments as well as rehabilitation
and regeneration projects of structures and facilities that will continue to operate and perpetuate the human heritage and identity.
The archive of the company includes a unique collection of technical, historical and sociological information on hundreds of relevant engineering
works in Portugal, Angola, Mozambique, Brazil, Guinea, India, China and various other countries in thousands of documents and objects.
This collection has enforced and enriched the role of the company and its clients in the maintenance, conservation and rehabilitation of previously
designed structures that have suffered the battering of time and man, in the most different circumstances.
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Processo construtivo da ponte da Arrábida
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Ponte da Arrábia, sobre o rio Douro

VISÃO E EQUIPA

VISION AND TEAM

O “ADN” da Edgar Cardoso, deriva do espírito do seu fundador, tendo sido potenciado por todos os seus colaboradores, passados e actuais, que perpetuaram
essa singular herança de conhecimento e experiência, e que com ela são os seus
activos mais preciosos.
O Professor Edgar Cardoso sempre procurou ver mais além, desafiar, inovar. Não
pela inovação em si, mas para através dela criar verdadeiramente valor, superar
expectativas, atingir o inefável. Perpetuar esta visão e esta forma de estar não
é tarefa fácil, mas para aqueles que mais de perto colaboraram com ele e que
continuam a dar corpo a este projecto, tal constitui um desafio imprescindível,
irrecusável.
A Edgar Cardoso reúne actualmente uma equipa multidisciplinar altamente qualificada a qual inclui algumas dezenas de Colaboradores e Consultores que têm
reconhecidamente servido a Engenharia com a sua experiência e conhecimento
em inúmeras obras de referência.

Edgar Cardoso’s DNA, which derives from the spirit of its founder, has been potentiated by all his its collaborators, past and present, that have perpetuated this
inheritance of knowledge and experience, which together are the company’s most
precious assets.
Professor Edgar Cardoso always sought to look forward, to challenge, to innovate. Not just for innovation in itself, but to create true value through innovation,
to surpass expectations, to reach the unreachable. To perpetuate this vision and
way of being is not an easy task, but for those who have worked closer to him and
that continue to give life to this project, it represents an essential and irrefusable
challenge.
Presently, Edgar Cardoso incorporates a distinct and versatile multidisciplinary
team, which includes numerous Collaborators and Consultants that have been
serving the Engineering area with their experience and knowledge in many reference works.

INOVAÇÃO
A missão da Edgar Cardoso foi desde o início trabalhar para a
Excelência das Obras de Engenharia em que se envolve, por
forma a maximizar o valor criado para o Dono de Obra, para
os respectivos utilizadores e para a sociedade em geral, sempre privilegiando o caminho da Inovação como meio de atingir estes objectivos.
Surpreender, extrapolar, inovar e superar sempre foram atitudes naturais e correntes, não a excepção. Nessa medida, a
Edgar Cardoso continua a privilegiar na sua acção as actividades de Investigação e Desenvolvimento, quer através de
estruturas e equipas dedicadas, quer na sua actividade corrente.

INNOVATION
Edgar Cardoso’s mission is the one that has always oriented
its mentor: working to attain Excellence in all the projects in
which it participates, as a mean to maximize Value for the clients, for the users and for society in general, in a continuous
perspective of Sustainability and always privileging Innovation
as a path to achieving those objectives.
To surprise, extrapolate, innovate and overcome have always
been the natural and current positioning of the company and
not the exception. This way, Edgar Cardoso keeps on electing applied Research and Development activities as a priority,
both through dedicated teams and projects and through applications in its regular activity.
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Laboratório da ponte de S. João

Subestação de Pedralvas
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ÁREAS DE ACTIVIDADE

ACTIVITY AREAS

Apesar de continuar a centrar a sua actividade na Engenharia de Estruturas, a Edgar Cardoso integra também
valências na área de Vias de Comunicação, Energia, Telecomunicações, Hidráulica e Ambiente, em todas com
a mesma postura de pautar as suas intervenções pela
procura da excelência e tendo o cliente como centro da
sua actuação.

Despite of continuing to centre its activity around Structural Engineering, Edgar Cardoso also provides services
in the areas of Transport Infrastructures, Energy, Telecommunications, Hydraulics and Environment, all of
them with the same devise of guiding its interventions
by the search of Excellence and always having the client
as the centre of its action.

Aeroporto do Funchal

PRINCIPAIS SERVIÇOS

MAIN SERVICES

Projecto de Obras de Arte e Túneis
Projecto de Estruturas Especiais e Estruturas de Edífícios
Projecto de Vias de Comunicação
Projecto de Especialidades em Edifícios
Projecto de Sistemas de Potência, Subestações e Linhas de AT e MAT
Projecto de Infraestruturas Públicas e Espaços Exteriores
Projecto de Obras Hidráulicas e Ambientais
Projectos de Estruturas Aeroportuárias
Coordenação de Projectos
Gestão de Empreendimentos
Revisão de Projectos e Consultoria Técnica
Inspecção de Estruturas
Ensaios de Estruturas, Modelos Reduzidos e Materiais
Monitorização em Tempo Real de Estruturas
Estudos Analíticos e Investigação

Bridge and Tunnel Design
Special Structures Design
Transport Infrastructures Design (motorways, railways and airports)
Building Design
Power Systems, Substation and HT and VHT Lines Project
Public Infrastructures and Urban Landscape Design
Environmental and Hydraulics Design
Airport Infrastructures
Design Coordination
Project Management
Design Review and Technical Consultancy
Structural Inspection
Tests on Structures, Reduced Scale Models and Materials
Structural Monitoring in real time
Analytical Studies and Research
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Rua Andrade Corvo Nº 29, 7º Andar - 1050-008 Lisboa
Tel: +351 213 527 682
Fax: +351 210 192 712
Email: info@edgarcardoso.pt
www.edgarcardoso.pt

Edificio Rovuma, Rua da Sé, Nº 114, ESC. 112 - Maputo
(+258) 844 200 885
www.edgarcardosomoz.com

