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DADOS PESSOAIS 

Nome completo: Tiago Daniel Rebocho Nunes Alves 

Morada: Av.Pedra Verde, 242, 4465-229 São Mamede de 

Infesta – Portugal 

Cartão Cidadão nº 11717120 4 ZY9; NIF 228580889 

Nacionalidade: Portuguesa 

Email: tiago.alves@adfconsultores.com 
 

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 

Licenciatura em Engenharia Civil – Opção de Estruturas – FEUP, 

em 2003. 

CARTEIRA PROFISSIONAL 

Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros, com o nº 45630. 

FUNÇÕES ACTUAIS OU MAIS RECENTES 

Consultor e Projectista de Estruturas de Edifícios e Pontes no 

gabinete de projectos Adão da Fonseca – Engenheiros 

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

LÍNGUAS 

Português, Inglês e Espanhol (falado e escrito). 

DADOS PROFISSIONAIS IMPORTANTES 

Iniciou a sua actividade profissional em 2003 na Afassociados – 

Projectos de Engenharia, SA como Projectista de Estruturas e 

desempenhando mais tarde as funções de Director de Projecto. 

Em Janeiro de 2007 integra, como Director de Projecto, a  

recém-formada empresa ADÃO DA FONSECA – Engenheiros 

Consultores para a elaboração de projectos de estruturas 

complexas de Edifícios e de Pontes, para a coordenação e 

direcção de quaisquer projectos na área da Engenharia Civil, e 

para a prestação de serviços de consultas e pareceres 

especializados 

TRABALHOS MAIS RELEVANTES 
(até Janeiro de 2006, os trabalhos foram desenvolvidos na  AFAssociados, 
na qualidade de Projectista de Estruturas ou Director de Projecto. 
Posteriormente, os trabalhos são desenvolvidos na Adão da Fonseca - 
Engenheiros Consultores) 

 

 

 
 

PROJECTOS DE EDIFÍCIOS 

Complexo Imobiliário Baía de Luanda – Parcela A em Angola, 

integrando a equipa de arquitectos da Intergaup – Gabinete de 

Urbanização e Planeamento e incluindo 2 edifícios de habitação, 

2 edifícios de escritórios, um hotel, um centro de congressos 

com 3 pisos e 55432 m2 de edifício de estacionamento, num total 

de 180860 m2 de área de construção; 

 

Hipermercado Sá em Machico, com 13 928 m2 de área, 

integrado na equipa do atelier de Arquitectura Nova Onda 

(construído); 

Biblioteca Central de Angra de Heroísmo – Projecto vencedor do 

Concurso Público, integrando a equipa da Arquitecta Inês Lobo. 

Dono de Obra: Governo Regional dos Açores. Valor de Obra: 

€6.000.000,00, dos quais €2.350.000,00 referentes à 

especialidade de estruturas (construído); 

 

Pólo das Artes da Universidade de Évora - Projecto vencedor do 

Concurso Público de Reconversão da Fábrica dos Leões, 

integrando a equipa da Arquitecta Inês Lobo. Dono de Obra: 

Universidade de Évora. Valor de Obra: €6.500.000,00, dos quais 

€1.250.000,00 referentes à especialidade de estruturas. Dono de 

Obra: Universidade de Évora. (construído); 
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Requalificação da Escola Secundária Joaquim de Carvalho, na 

Figueira da Foz, com 31 800m2 de área, para a empresa Parque 

Escolar, EPE, liderando a equipa de Engenharia de Estruturas da 

AdF integrada na equipa da Arquitecta Inês Lobo (construído); 

 

Requalificação da Escola Secundária Rodrigues Lobo, em Leiria, 

com 23 412 m2 de área de construção, para a empresa Parque 

Escolar, EPE, liderando a equipa de Engenharia de Estruturas da 

AdF integrada na equipa da Arquitecta Inês Lobo (construído); 

 

Reabilitação da Escola Secundária Mário Sacramento em Aveiro, 

com 16.000 m2 de área, para a empresa Parque Escolar, EPE, 

liderando a equipa de Engenharia de Estruturas da AdF 

integrada na equipa da Arquitecta Inês Lobo (construído); 

Escola Avelar Brotero, Reabilitação da Escola Avelar Brotero, em 

Coimbra, integrada na equipa da Arquitecta Inês Lobo 

(construído); 

Adega da Quinta do Noval – Projecto de execução da Adega da 

Quinta do Noval, integrando a equipa do Arquitecto Arnaldo 

Pimentel Barbosa (construído); 

Adega da Quinta do Vallado – Reabilitação e construção da 

Quinta do Vallado, nova Adega, integrando a equipa do 

Arquitecto Francisco Vieira de Campos (construído); 

 

Adega HO – Projecto da Adega HO situada em Santa Marta de 

Penaguião, integrando a equipa do Arquitecto Frederico 

Valsassina (construído); 

 

Museu Ibérico de Arqueologia e Arte – Projecto Base do Museu 

Ibérico de Arqueologia e Arte, em Abrantes, integrando a equipa 

do Arquitecto João Luís Carrilho da Graça; 

 

Hospital Geral de Santo António – CICA – Centro Integrado de 

Cirurgia do Ambulatório – Elaboração do Projecto de Concepção 

e Construção para o Concurso Público Internacional, integrando 

a equipa da MECH – Engenheiros Associados, Lda e com o 

Arquitecto Pedro Balonas, para a Construtora San José. 

Novas instalações do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 

Salazar e da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

com 41 800 m2 de área de construção, em colaboração com o 

Engenheiro Pedro Moás e integrando a equipa do Arquitecto 

José Manuel Soares (construído); 

Complexo Imobiliário Estoril Sol, em Cascais, com 50 000 m² de 

construção para comércio e habitação e 20 000 m2 de espaços 

exteriores, para a sociedade Estoril Sol SGPS em colaboração 

com o Engenheiro Pedro Moás, e integrando a equipa do 

Arquitecto Gonçalo Byrne (construído); 
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Edifício de Comércio e Escritórios na Fundação Cupertino 

Miranda no Porto, com uma área de construção de 5 500 m2 e 

integrando a equipa do Arquitecto Souto Moura (construído); 

Piscinas do Complexo Desportivo de Braga para a Câmara 

Municipal de Braga, em colaboração com o Engenheiro Rui 

Oliveira e integrando a equipa dos Arquitectos Souto Moura e 

Rafael Gaspar (em construção). 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação do Pólo II 

da Universidade de Coimbra integrando a equipa de arquitectos 

do Atelier 15 (construído); 

Edifício do Ouro na Rua do Ouro no Porto, para a DIMO, 

Desenvolvimento Imobiliário e Construção SA, integrando a 

equipa do Arquitecto Rogério Cavaca (construído); 

 Novas Instalações da fábrica Inapal Metal em Palmela para a 

Inapal Metal, SA integrando a equipa do Arquitecto Francisco 

Vieira de Campos (construído); 

 

 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. Projecto 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 

(projecto de execução). 

 

Complexo Imobiliário Multifuncional na Ásia, integrando a equipa 
de arquitectos da BalmondStudio e incluindo 2 torres de 
habitação com 107 825 m2, 1 torre de escritórios 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); 

 

PROJECTOS DE ESCULTURAS 

Escultura no Empreendimento Burgo no Porto, da autoria do 

Escultor Ângelo Sousa e em colaboração com o Engenheiro 

Pedro Moás (construído); 

 

PROJECTOS DE PONTES E VIADUTOS 

Viaduto duplo de Vale de Flores, na A10  – Auto-Estrada 

Lisboa/Carregado, com o comprimento total de 1 178 m, em 

colaboração com o Engenheiro António Adão da Fonseca 

(projecto realizado para a BRISA, mas construído um projecto 

variante do empreiteiro). 

Anteprojecto da Terceira Travessia do Tejo em Lisboa (TTT) para 

o Consórcio TAVETEJO, melhor classificado na 1ª fase do 

concurso promovido pelo Estado Português para a Linha 

Ferroviária de Alta Velocidade, Troço Lisboa-Poceirão (projecto 

realizado em colaboração com IDEAM, S.A.). 
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Ponte pedonal sobre o rio Douro, entre as Ribeiras do Porto e de 

Vila Nova de Gaia e no local onde se posicionava, no início do 

século XIX, a Ponte das Barcas – ponte totalmente suspensa de 

um pilar único com a altura de 62 m acima da água, com um 

comprimento total de 350 m dos quais 150 em curva, com 

tabuleiro em caixão de secção aerodinâmica em aço à altura de 

12 m acima da água, fazendo parte da equipa liderada pelo 

Engenheiro António Adão da Fonseca (estudo prévio realizado 

em 2006, por via de contrato da FEUP com a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia). 

 

Viaduto sobre a A4, integrado na A41 Auto-Estrada Picoto (IC2) / 

Nó da Ermida (IC25) constituído por 2 tabuleiros com o 

comprimento de 332.50 m e 13.10 m de largura cada, sendo os 

vãos sobre a autoestrada em estrutura mista aço-betão (projecto 

de execução terminado em 2009 integrando a equipa de 

Armando Rito, Engenharia, S.A. e obra actualmente construída). 

 

Viaduto sobre o Vale do Rio Ferreira, integrado na A41 Auto-

Estrada Picoto (IC2) / Nó da Ermida (IC25) constituído por 2 

tabuleiros de vigas pré-fabricadas com o comprimento de 385 m 

e 13.10 m de largura (projecto de execução terminado em 2009 

integrando a equipa de Armando Rito, Engenharia, S.A. e obra 

terminada em 2010). 

 

Sete novas Passagens Superiores integradas na A3 – Auto-

Estrada Porto/Valença, Sublanço Maia/Santo Tirso, constituídas 

por estruturas contínuas de três vãos sendo os laterais pré-

fabricados e o central em estrutura mista aço-betão. Estas obras 

irão permitir o alargamento e beneficiação da Auto-Estrada para 

2x3 vias (projecto de execução terminado em 2009 em 

colaboração com Armando Rito, Engenharia, S.A. e obra 

actualmente construída). 

 

Projecto de execução do Viaduto 1.1 na Ligação à Trafaria com o 

comprimento de 144 m e 14.20 m de largura, inserido na 

Subconcessão do Baixo Tejo, AEBT - Auto-Estradas do Baixo 

Tejo (projecto terminado em 2010 e obra actualmente 

construída). 

Projecto de execução do Viaduto de Belverde inserido no IC 32 

constituído por 2 tabuleiros com o comprimento de 299 m e 

12.60 m de largura cada, inserido na Subconcessão do Baixo 

Tejo AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo (projecto terminado em 

2010 e obra actualmente construída). 

Projecto de execução do Viaduto das Freiras inserido no IC 32 

constituído por 2 tabuleiros com o comprimento de 148 m e 

15.60 m de largura cada, inserido na Subconcessão do Baixo 

Tejo, AEBT – Auto-Estradas do Baixo Tejo (projecto terminado 

em 2010 e obra actualmente construída). 

Projecto de execução do Viaduto das Laranjeiras inserido no 

IC 32 constituído por 2 tabuleiros com o comprimento de 232 m 

e 15.60 m de largura cada, inserido na Subconcessão do Baixo 

Tejo, AEBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo (projecto terminado em 

2010 e obra actualmente construída). 

Cinco Obras de Arte inseridas no projecto Millora General del Eix 

Diagonal na Catalunha, com soluções pré-fabricadas para os 

tabuleiros e encontros e pilares em betão armado (projecto de 

execução terminado em 2010 em colaboração com IDEAM, S.A.) 

Anteprojeto do Viaduto Milano Expo 2015 para o concurso 

promovido pelo Estado Italiano para os acessos ao recinto da 

Exposição Universal integrando a equipa de Cecil Balmond. 
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Projecto de Execução do Viaduto de acesso à Autopista 

Presidente Arturo Illia, em Buenos Aires – Argentina. Situado 

numa zona de Buenos Aires com grande visibilidade, o Viaduto 

atravessa um parque ferroviário de 3 linhas suburbanas e 

respectivo parque de manobras, com inúmeras condicionantes 

para a localização dos apoios. Do ponto de vista estrutural o 

Viaduto é composto por dois tabuleiros metálicos em dupla 

acção mista, independentes e paralelos, desenvolve-se ao longo 

de cerca de 770m em curva horizontal com 200 m de raio e 

possui um vão máximo de 125 m (em construção). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERITAGENS E PARECERES 

 

Revisão do Projecto de um Centro Comercial em Madrid com 6 

pisos e 141 500 m2 de área de construção, em colaboração com 

o Engenheiro Pedro Pacheco para a SONAE. 

Revisão do projecto e verificação da segurança estrutural do 

dimensionamento da Passagem de Peões sobre a Via de Cintura 

Externa da Guarda junto à Escola C+S da Guarda (ponte 

pedonal em arco do tipo "Bow-String"). 

Controle de Qualidade do Projeto (CQP) de estruturas da obra 

CONTORNO DE LAURO DE FREITAS - INTERSECÇÃO COM A 

BA-526, Brasil. 

Controle de Qualidade do Projeto (CQP) das estruturas metálicas 

da Cobertura da Arena do Palmeiras, em São Paulo, Brasil. 

 

Porto, Julho de 2018 

Tiago Alves 


