
 
 
 

PROJECTOS EXECUTADO 
ESTRUTURAS METALICAS 

DESCRIÇÃO 

ALFENA TRADE CENTER 
Estrutura metálica de trade center com cerca 100 toneladas de aço em 
perfis normalizados numa área total de 4524m2. 

MERCADO MUNICIPAL DE FARO 
Estruturas diversas para coberturas e estruturas de apoio – 30 
toneladas. 

UNICER 

Nova Unidade Fabril de Pedras Salgadas – Estrutura para Nave 
Industrial de 30 metros de vão livre e 100 metros de comprimento total 
– 3210 m2, 135 toneladas. Construção em perfis normalizados 
reforçados com estrutura de inércia variável. 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE 
CAMPO – VALONGO 

Estrutura para pavilhão Gimnodesportivo com 36 metros de vão livre, 
incluindo estruturas anexas de acesso e zona das bancadas – 1945 
m2, 130 toneladas. Estrutura em perfis normalizados e inércia variável 
executada de raíz em fábrica. 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE 
SOBRADO – VALONGO 

Estrutura para pavilhão gimnodesportivo com 36 metros de vão livre – 
1800 m2, 70 toneladas. Construção em perfis normalizados. 

SACOPOR – Unidade fabril de Alenquer 

Estrutura para novo armazém, 2 naves industriais com 30 e 40 metros 
de vão livre num total de 4200 m2, 124 toneladas. Estrutura ultraleve 
em perfis construídos de raíz de inércia variável para sustentar 
revestimento em placas de betão armado pré-fabricado. 

UNILUSO – Transporte e Aluguer de 
Viaturas 

Projecto de Nave Industrial com 45 metros de vão livre – 3050 m2, 100 
toneladas. Estrutura executada em construção de inércia variável 
ultraleve. 

Centro de Inspecções - Famalicão 
Projecto de Nave Industrial com 21m de vão livre – 750 m2, 25 
toneladas. Construção em perfis normalizados. 

Vizelpas – Nave Industrial 
Projecto de Nave Industrial com 30m de vão livre – 1200 m2, 36 
toneladas. Construção em perfis normalizados. 

Pavilhão Industrial – RIOX 2000 
Projecto de Nave Industrial com 26 de vão livre – 1600 m2, 60 
toneladas. Construção em perfis normalizados 

Centro de Computação Gráfica 
Universidade do Minho – NVE Engenharia 

Edifício de serviços. 1000 m2, 50 toneladas. Análise estrutural e 
projecto de melhoria com reformulação total do esquema e tipo de 
estrutura. 

Distribui – Parque Empresarial de Baltar – 
NVE Engenharia 

Projecto de Nave Industrial com 25 de vão livre – 1000 m2, 40 
toneladas. Reformulação de projecto de estrutura metálica com 
análise aprofundada e beneficiamento do comportamento estrutural. 

  
EDIFÍCIOS DESCRIÇÃO 

2010 Elaboração do projecto de estabilidade de um edifício destinado a 
hotelaria (Hotel Ouro) sito na cidade do Porto no valor de 3.100.000,00€ 
licenciado pela Câmara Municipal do Porto. 

2009 Elaboração dos projectos de estabilidade e comportamento térmico, e 
fiscalização de obra de um conjunto de 7 edifícios para habitação 
unifamiliar sito na freguesia de Souto em Arcos de Valdevez no valor de 
800.000,00€ licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2009 Elaboração do projecto de estabilidade de um edifício para Gabinete de 
Radiologia sito em Espinho no valor de 2.100.000,00€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Espinho. 

2008 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, segurança contra o risco de 
incêndio, ventilação e exaustão de fumos e gases de combustão, 
condicionamento acústico, comportamento térmico e direcção técnica 



de obra de um edifício para habitação multifamiliar sito no Lote 4 do 
Loteamento da Prova em Arcos de Valdevez no valor de 1.260.000,00€ 
licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2008 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, ventilação e exaustão de 
fumos e gases de combustão, segurança contra o risco de incêndio, 
condicionamento acústico, comportamento térmico e direcção técnica 
de obra de um edifício para habitação multifamiliar sito no Lote 3 do 
Loteamento Quinta da Casa Nova em Arcos de Valdevez no valor de 
1.241.450,00€ licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2007 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, ventilação e exaustão de 
fumos e gases de combustão, condicionamento acústico, 
comportamento térmico e direcção técnica de obra de um edifício para 
habitação multifamiliar sito no Lote 4 do Loteamento Quinta da Casa 
Nova em Arcos de Valdevez no valor de 1.416.625,00€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2006 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, segurança contra o risco de 
incêndio, ventilação e exaustão de fumos e gases de combustão, 
condicionamento acústico, comportamento térmico e direcção técnica 
de obra de um edifício para habitação multifamiliar sito no Lote 5 do 
Loteamento da Prova em Arcos de Valdevez no valor de 1.080.000,00€ 
licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2006 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, ventilação e exaustão de 
fumos e gases de combustão, condicionamento acústico, 
comportamento térmico e direcção técnica de obra de um edifício para 
habitação multifamiliar sito no Lote 2 do Loteamento Quinta da Casa 
Nova em Arcos de Valdevez no valor de 1.309.430,00€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2005 Elaboração dos projectos de arquitectura, estabilidade, distribuição de 
água, saneamento de águas residuais e pluviais, segurança contra o 
risco de incêndio, condicionamento acústico, comportamento térmico e 
direcção técnica de obra de um edifício para habitação unifamiliar sito 
na freguesia de Nogueira em Ponte de Barca no valor de 214.511,00€ 
licenciado pela Câmara Municipal de Ponte da Barca. 

2005 Elaboração dos projectos de arquitectura, estabilidade, distribuição de 
água, saneamento de águas residuais e pluviais e segurança contra o 
risco de incêndio de uma unidade fabril sito na freguesia de Vila Nova 
de Muía em Ponte da Barca no valor de 564.800,00€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2005 Elaboração dos projectos de estabilidade, distribuição de água, 
saneamento de águas residuais e pluviais, ventilação e exaustão de 
fumos e gases de combustão, condicionamento acústico, 
comportamento térmico e direcção técnica de obra de um edifício para 
habitação e comércio sito no Lote 1 do Loteamento Quinta da Casa 
Nova em Arcos de Valdevez no valor de 1.142.510,00€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2004 Fiscalização da obra de construção da Piscina Municipal de Monção 
2004 Direcção técnica de obra de um edifício para habitação e comércio sito 

na urbanização Quinta da Casa Nova em Arcos de Valdevez no valor 
de 1.149.800,00€ 

2003 Direcção técnica de obra de um edifício para habitação e comércio sito 
no lugar da Campa em Ponte da Barca no valor de 1.760.493,96€ 

  
INFRASTRUCTURES URBAINES DESCRIÇÃO 

2007 Elaboração dos projectos de infra-estruturas viárias, abastecimento de 
água, saneamento de águas residuais e pluviais e sistema de 
deposição de resíduos sólidos do Loteamento Urbano de Guilhadezes 



em Arcos de Valdevez, no valor de 129.868,79€ licenciado pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2006 Elaboração dos projectos de infra-estruturas viárias, abastecimento de 
água, saneamento de águas residuais e pluviais e sistema de 
deposição de resíduos sólidos e direcção técnica de obra de 
Loteamento Urbano da Prova em Arcos de Valdevez, no valor de 
268.610,32€ licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

2005 Elaboração dos projectos de infra-estruturas viárias, abastecimento de 
água, saneamento de águas residuais e pluviais e sistema de 
deposição de resíduos sólidos e direcção técnica de obra do 
Loteamento Urbano Quinta da Casa Nova em Arcos de Valdevez, no 
valor de 436.510,21€ licenciado pela Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez. 

  
ESTUDOS TÉCNICOS DESCRIÇÃO 

2007 Elaboração de estudo de composição para confecção de betão pronto 
em central para a empresa “BEIRAMINHO – Lda.” 

2003 Análise térmica da Ponte sobre o Rio Ave no âmbito do projecto individual 
da Licenciatura em Engenharia Civil. 

  
COMPORTAMENTO TÉRMICO DE 

EDIFÍCIOS 
DESCRIÇÃO 

2012 Emissão de 200 Declarações de Conformidade Regulamentar no 
âmbito da certificação energética de edifício relativos a edifícios para 
habitação e serviços. 

2012 Emissão de 60 Certificados Energéticos no âmbito da certificação 
energética de edifício relativos a edifícios existentes e novos de 
habitação e serviços 

2011 Emissão de 190 Declarações de Conformidade Regulamentar no 
âmbito da certificação energética de edifício relativos a edifícios para 
habitação e serviços. 

2011 Emissão de 80 Certificados Energéticos no âmbito da certificação 
energética de edifício relativos a edifícios existentes e novos de 
habitação e serviços. 

2010 Emissão de 90 Declarações de Conformidade Regulamentar no âmbito 
da certificação energética de edifício relativos a edifícios para habitação 
e serviços. 

2010 Emissão de 74 Certificados Energéticos no âmbito da certificação 
energética de edifício relativos a edifícios existentes de habitação e 
serviços. 

 


