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MARCELO CARVALHO
DADOS PESSOAIS
Nome completo: Marcelo Mateus de Carvalho
Email: marcelo.carvalho@adfconsultores.com

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
Mestrado Integrado em Engenharia Civil – Opção de Estruturas,
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em
2011.

CARTEIRA PROFISSIONAL
Membro Efectivo da Ordem dos Engenheiros, com o nº 69046.

Edifício de escritórios no lote A9a2 - ZAC Paris Rive Gauche,
integrando a equipa de projecto da estrutura metálica. Edifício

FUNÇÕES ACTUAIS OU MAIS RECENTES

com 24 350 m2 de área de construção metálica/mista e

Consultor e Projectista de Estruturas de Edifícios e Pontes no

para a BYSTEEL, sub-empreiteiro do empreiteiro geral PETIT

gabinete de projectos Adão da Fonseca – Engenheiros

construction, e cujo Dono de Obra é a Vinci Immobilier.

localizado no 13º bairro de Paris em França. Projeto elaborado

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

LÍNGUAS
Português e Inglês.

DADOS PROFISSIONAIS IMPORTANTES
Iniciou a sua actividade profissional em agosto de 2011 na
empresa SOPSEC, SA., como Engenheiro Projectista de
Estruturas, onde se manteve até 2013.
Em setembro de 2013 integra, como Engenheiro Projectista, a
empresa ADÃO DA FONSECA – Engenheiros Consultores. Lda
(AdF) para participar na elaboração de projectos de estruturas
de Edifícios e de Pontes e para a prestação de serviços de
consultas e pareceres.

TRABALHOS MAIS RELEVANTES

Novo Laboratório de Análises Clínicas do Porto, integrando a
equipa da MVCC Arquitectos no projecto de adaptação e reforço
estrutural para instalação do novo Laboratório, com uma solução
de pós-esforço com recurso a estrutura metálica. A área de
intervenção total é de cerca de 6 500 m2, sendo 3 200 m2
relativos à requalificação de edifícios existentes e os restantes 3
300 m2 relativos a obra nova. (1ª fase da obra terminada).

PROJECTOS DE EDIFÍCIOS
Complexo Imobiliário Cinnamon Life Colombo, no Sri Lanka,
integrando a equipa de projecto com o gabinete de Arquitectura
Balmond Studio, do Arquitecto Cecil Balmond. O complexo inclui
2 torres de habitação com 107 825 m2, 1 torre de escritórios com
46 815 m2, um hotel com 128 419 m2, um centro de congressos
com 10 873 m2, um centro comercial com 36 232 m2 e
estacionamento com 72 545 m2, num total de 402 709 m2 de
área de construção (em construção).
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Terminal Intermodal da Campanhã, no Porto, integrando a
equipa de projecto do Arquitecto Nuno Brandão da Costa. A área
de intervenção total de cerca de 18 000 m2 de obra nova,
(Projeto de Execução da Estrutura e Fundações em 2018).

PROJECTOS DE OBRAS DE ARTE
Ferrovia de Integração Oeste-Leste, estado da Bahia, Brasil
2 passagens Inferiores com uma extensão de 43m, em betão
armado, no cruzamento de Rodovias com a Ferrovia.
Colaboração no projecto da Ponte Ferroviária sobre o Rio
Galheirão: comprimento total de cerca de 90m, divididos em
vãos de 30m com vigas pré-esforçadas com seção em I (em
fase de concurso).

REVISÕES DE PROJECTOS
Terminal Portuário Ponta da Madeira em São Luis do Maranhão,
Brasil – revisão de todos os elementos estruturais constituintes
do Berço Norte do píer IV do terminal portuário de Ponta da
Madeira. Plataforma com área total de 19.300 m2 assente sobre
um total de 186 estacas com cerca de 40 m de altura livre.

Porto, fevereiro de 2019
Marcelo Mateus de Carvalho
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