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DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Edgar Manuel Pereira ALVES RIBEIRO 

E-mail: edgar.ribeiro@adfconsultores.com 

 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Opção de Estruturas, 

pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 

2008, tendo sido aluno “Erasmus” em Roma, na Facoltà di 

Ingegneria della Università “La Sapienza”. 

Prémio Secil Universidades – Engenharia Civil 2008 com o 

projeto final de curso - “Ponte da Ribeira – Projeto de uma ponte 

pedonal entre Porto e Gaia “ 

 

CARTEIRA PROFISSIONAL 

Membro Efetivo da Ordem dos Engenheiros, com o nº 61740. 

 

FUNÇÕES ACTUAIS OU MAIS RECENTES 

Consultor e Projetista de Estruturas de Edifícios e Pontes no 

gabinete de projetos Adão da Fonseca – Engenheiros 

Consultores, Lda. (www.adfconsultores.com). 

 

LÍNGUAS 

Português, Inglês e Italiano (falados e escritos). 

Conhecimentos básicos de Espanhol, Francês e Alemão. 

 

DADOS PROFISSIONAIS IMPORTANTES 

Iniciou a sua atividade profissional em 2008 na afaconsult, tendo 

participado em projetos de edifícios das mais variadas 

tipologias. 

Em Abril de 2012 iniciou o seu percurso na empresa ADÃO DA 

FONSECA – Engenheiros Consultores, trabalhando 

maioritariamente na elaboração de projetos de edifícios 

industriais em estrutura metálica. 

Entre Setembro de 2013 e Agosto de 2015 integrou a empresa 

britânica AKT II, em Londres, participando sobretudo em projetos 

de reabilitação de edifícios e edifícios altos. 

Em Setembro de 2015 regressou a Portugal e voltou a colaborar 

com a ADÃO DA FONSECA  – Engenheiros Consultores, fixando-

se na cidade de Lisboa. 

 

TRABALHOS MAIS RELEVANTES 

PROJECTOS DE EDIFÍCIOS 

Terminal Intermodal de Campanhã, no Porto, integrando na 

equipa do arquiteto Nuno Brandão Costa. Intervenção de grande 

escala junto da estação ferroviária contemplando cerca de 

18 000m² de obra nova. O novo edifício engloba um terminal 

rodoviário, um parque de estacionamento automóvel, acessos 

em galeria a Sul e em passadiço a Norte e uma zona de parque 

natural. O edifício principal é parcialmente enterrado e 

desenvolve-se numa métrica regular de eixos afastados de 7.5m. 

Na conceção estrutural do edifício, devido às diferentes 

condicionantes, foram conjugadas soluções estruturais de lajes 

maciças fungiformes e apoiadas em vigas, lajes aligeiradas e 

lajes pré-fabricadas do tipo “pi” em betão armado pré-esforçado. 

A estrutura vertical é na sua maioria composta por pilares de 

betão armado e por paredes de contenção existindo 

pontualmente núcleos e paredes interiores de dimensão 

reduzida. No terminal rodoviário existe um número considerável 

de vigas de grande altura vencendo vãos até 44m. 

 

Estaleiros Navais Astilleros del Alba (ASTIALBA), em Sucre, 

Venezuela, integrado na equipa liderada pela Empresa EGT 

Engenharia Ltda. Estaleiros com uma capacidade de produção 

de 250.000ton de aço por ano e uma área total de cerca de 

2.000.000m2. Projeto básico das estruturas metálicas de 26 

pavilhões industriais com uma área total de implantação superior 

a 226.000m2, vãos até 44 m, alturas superiores a 50m e 

equipamentos de elevação com capacidades até 400ton (projeto 

de execução). 

 



 CURRICULUM VITAE de 

EDGAR ALVES RIBEIRO 
 

2 / 5 

Entrance Lozovac, Krka, Croácia – Entrada do parque natural de 

Krka, composta por quatro edifícios distintos que dão apoio a 

uma cobertura comum inclinada, de forma triangular, que se 

desenvolve em consola nas suas arestas mais elevadas. A 

estrutura é integralmente é betão armado, apresentando lajes 

maciças no interior dos edifícios, com espessuras correntes, e 

uma laje aligeirada de grande espessura na cobertura, de modo 

a minimizar o peso da mesma. Projeto desenvolvido em parceria 

com a BALMOND & ADAO Consultancy Limited em colaboração 

com os arquitetos da ATMOSFERA. 

 

No 1 New Oxford Street, em Londres – Reabilitação e 

amplificação de um edifício histórico de 1930 em betão armado, 

que visa adaptar o edifício às exigências modernas de edifícios 

de serviços e escritórios. A transformação engloba a 

reconstrução dos dois últimos pisos e acréscimo de um piso em 

estrutura metálica, a demolição de elementos verticais e o 

reforço de vigas e pilares existentes para alargamento de vãos 

existentes, assim como a introdução de novos elementos 

estruturais para garantir a estabilidade lateral do edifício. 

Participação na equipa projetista da AKT II na elaboração do 

projeto em colaboração com o gabinete de arquitetura ORMS. 

Projeto galardoado com o prémio “New London” 2015 na 

categoria de conservação e restauro e com o prémio regional 

RIBA Londres 2018. A intervenção foi concluída em 2017. 

 
 

 

One Nine Elms, em Londres – Empreendimento composto por 

duas torres para habitação e serviços com caves comuns. As 

torres têm cerca de 200m e 160m e são constituídas por núcleos 

de betão armado e pilares mistos que suportam lajes pré-

esforçadas de espessura reduzida. As caves são compostas por 

dois pisos enterrados e estão condicionadas não só pelo nível 

freático elevado, mas também pela presença de um ramal de 

esgoto de grandes dimensões em funcionamento, incorporado 

na configuração estrutural, e pela existência de estacas 

pertencentes às construções a demolir. Participação na equipa 

projetista da AKT II na elaboração do projeto em colaboração 

com o gabinete de arquitetura KPF (em construção). 

 

Nova Sede da EDP, em Lisboa – Edifício composto por duas 

torres alongadas de 7 pisos elevados, que descolam do chão 

em dois cantos opostos e estão conectadas ao longo de 6 pisos 

enterrados. Acima do piso 0 o edifício é constituído por lâminas 

metálicas afastadas 1.20m, que apoiam desfasadamente as 

treliças metálicas do pavimento e por núcleos de betão armado. 

Nos pisos enterrados a solução estrutural é composta por 

paredes de betão armado ao longo dos dois pisos superiores, 

que se apoiam indiretamente nos pisos inferiores. Estes têm 

como estrutura uma malha ortogonal de 8x8m² de pilares ovais 

em betão armado e mistos que apoiam lajes fungiformes com 

capitéis elípticos. Entre cada consola e o piso 0 da torre oposta 

desenvolve-se ainda um passadiço em caixão metálico que dá 

também apoio às lâminas da praça. Participação na equipa 

projetista da afaconsult em colaboração com a equipa do 

arquiteto Manuel Aires Mateus (construído). 
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Novo Hospital de Évora – Projeto de execução da unidade 

hospitalar de 78.075m² de área bruta. Composta por um volume 

principal de maior expressão que termina em consola em cada 

um dos seus topos e vários volumes de menor dimensão 

desenvolvidos transversalmente ao corpo principal. As soluções 

estruturais consistiram na sua maioria em lajes fungiformes 

apoiadas em pilares de betão armado e mistos e núcleos, 

recorrendo-se pontualmente a vigas pré esforçadas e a 

estruturas metálicas. Participação na equipa projetista da 

afaconsult em colaboração com a equipa do arquiteto Souto 

Moura. 

 

Escola Secundária de Ponte de Lima – Intervenção de 18700m², 

que engloba a reconstrução e ampliação dos pavilhões 

escolares existentes ao abrigo do programa parque escolar. A 

ampliação engloba a construção de um laboratório sobre o 

campo de jogos e um passadiço que garante a conexão entre 

todos os corpos. No projeto foram utilizadas desde soluções 

mais correntes e económicas como lajes de vigotas, a soluções 

mais ousadas como vigas pré-esforçadas com 32m de vão. 

Participação na equipa projetista da afaconsult na elaboração do 

projeto em colaboração com os arquitetos Serôdio, Furtado & 

Associados, Arquitectos (construída). 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliação do “The Style Outlets” e Retails Park, em Vila do 

Conde – Ampliação do edifício comercial Factory, adotando 

soluções estruturais similares às do edifício existente, constituído 

essencialmente por pórticos ou asnas ortogonais em estrutura 

metálica e conceção estrutural da nova entrada principal do 

complexo. Projeto de duas grandes superfícies, cuja solução 

consiste numa cobertura metálica de geometria irregular em 

planta apoiada em pilares de betão armado. Projeto realizado 

em colaboração com a SuaKay Arquitectos (construído). 

 

Condomínio Jardins do Livro, Luanda, Angola. Edifício de 

habitação e escritórios de geometria irregular com 25 pisos 

elevados e 4 pisos enterrados. A solução estrutural é composta 

por lajes fungiformes apoiadas em pilares mistos e núcleos de 

betão armado, existindo ainda um piso de transferência com 

vigas de grande altura pré-esforçadas. Participação na equipa 

projetista da afaconsult em colaboração com os arquitetos 

Serôdio, Furtado & Associados, Arquitectos. 
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Armazéns no Cais da Fontinha, em V.N. de Gaia. Remodelação e 

ampliação de 5 antigos armazéns e uma casa de habitação 

situados na margem do rio Douro, convertendo-os em escritórios 

e habitações. Nas soluções adotadas procurou-se aproveitar ao 

máximo os elementos de alvenaria de pedra existentes. A 

estrutura dos edifícios, além das paredes de alvenaria, engloba 

também vigas, pilares e lajes em betão armado. As coberturas 

são constituídas por elementos de madeira nos blocos existentes 

e por estruturas metálicas porticadas nos blocos novos. O 

calçamento de elementos de pedra foi uma das peculiaridades 

desta obra. Participação na assistência técnica à obra, enquanto 

colaborador da afaconsult. Projeto realizado em colaboração 

com a equipa do arquiteto Alexandre Burmester. 

 

 

Centros Escolares de Abrantes - Bemposta e Rio de Moinhos – 

Edifícios térreos em betão armado compostos por vários 

volumes prismáticos formando corpos geométricos agrupados. 

Participação na equipa projetista da afaconsult em colaboração 

com os arquitetos da Aires Mateus & Associados, Lda 

(construído em 2012). 

 

 

 

 

 

 

PROJETOS DE PONTES E VIADUTOS 

Ponte Pedonal sobre a 2ª Circular, em Lisboa – Estrutura 

composta por um tramo central paralelo à 2ªa circular com 18m 

de comprimento apoiado em 4 tramos oblíquos que vencem o 

vão por cima da 2ª circular. A estrutura é essencialmente mista 

sobre a estrada, transitando para betão fora da zona central. A 

secção transversal é em caixão, de forma triangular, e de 

geometria aproximadamente constante. Projeto desenvolvido 

pela equipa de projeto da AdF em colaboração com os 

arquitetos Telmo Cruz e Maximina Almeida (construído em 2015). 

 

 

Pasarella Peatonal Fuente Clara, Medellin, Colombia – projeto de 

execução para o consórcio Ferrocol (Colpatria+Ferrovial) da 

passagem superior sobre a autovia 80, com um comprimento 

total de 205 m, composta por três vãos com comprimentos até 

26m e uma rampa de acesso. Projeto realizado em colaboração 

com a IDEAM (construído em 2015). 

 

 

Puente Dársena, Avenida del Rio, Malecon II, Barranquilla, 

Colômbia – projeto de execução para a Mota-Engil. Ponte 

integral sobre a ligação entre a Darsena e o rio Magdalena. (em 

construção). 
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Puente Amatitlán, ligação entre Cidade do México e Acapulco, 

México – alargamento do tabuleiro de 10m para 20m de largura e 

reforço dos pilares e encontros, incluindo fundações em zona de 

alta sismicidade. Projeto realizado em colaboração com a 

IDEAM. 

 

Ferrovia de Integração Oeste-Leste, estado da Bahia, Brasil - 

Colaboração no projeto da Ponte Ferroviária sobre o Rio 

Galheirão, com um comprimento total de cerca de 90m, 

divididos em vãos de 30m com vigas pré-esforçadas com seção 

em I (em fase de concurso). 

 

 

OUTROS PROJETOS 

VIGAS LANÇADEIRAS 

INFRAESTRUTURAS 

 

Viga Lancadeira LG50/100 - colaboração com a empresa BERD 

na conceção e dimensionamento de elementos metálicos 

constituintes do equipamento BERD para execução de tabuleiros 

de viadutos. A lançadeira LG50/100 destina-se ao içamento e 

colocação de aduelas pré-moldadas de betão, permitindo 

executar vãos até 100m. 

 

Arroyo 65, Barranquilla, Colombia – sistema para controlo de 

cheias constituído por soluções do tipo Box-Culvert em betão 

armado para a condução de águas pluviais torrenciais ao longo 

de mais de 2500m até à zona de descarga, no rio Magdalena. O 

caudal máximo de projeto, para um período de retorno de 

100anos, é de cerca de 82 m3 / s (construído em 2018). 

 

 

 

REVISÃO DE PROJETOS 

Cimbre BERD M30x25 - revisão do projeto de estruturas 

metálicas transversais do cimbre utilizado na construção da 

Rodoanel, em São Paulo, Brasil (construída em 2012-13). 

 

 

 

Lisboa, Fevereiro de 2019 

Edgar Alves Ribeiro 


