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UNIDADE FABRIL 
DE METALOMECÂNICA

Esta obra surge no âmbito de expansão 
e internacionalização de uma grande 
metalomecânica portuguesa para o mercado 
argelino. Este mercado, particularmente nas 
estruturas metálicas, apresenta índices muito 
promissores dado o desenvolvimento do 
próprio país.

Para a implementação foi projetada uma 
unidade fabril de metalomecânica pesada, 
processo de produção e galvanização a 
quente, situada a cerca de 100 km da capital 
da Argélia, Argel. A instalação industrial 
possui, aproximadamente 100 000 m2, sendo 
constituída pelos edifícios principais de 
produção e todas as instalações necessárias 
para o respetivo processo laboral, desde 
balneários, refeitório, administração, 

estação de tratamento de águas residuais, 
reservatórios, acessos, redes exteriores e 
outras obras acessórias.

A dimensão dos dois grandes edifícios da 
unidade fabril, fabricação e galvanização, 
é de 21 200 m2 e 16 000 m2, respetivamente, 
com a existência de diversos equipamentos 
industriais, nomeadamente pontes 
rolantes de grande tonelagem, a operar 
simultaneamente a vários níveis, bacia de 
retenção de ácidos e outros. O projeto incluiu 
o dimensionamento de todos os edifícios 
da respetiva unidade bem como a respetiva 
reabilitação profunda de algumas estruturas 
existentes no lote.

ESTUDOS E PROJETOS
ARQUITETURA E ENGENHARIAS

Localização 
Aïn Defla, Argélia

Dono da Obra 
Groupe Batimetal

Custo Estimado 
35 milhões de EUR

Fase 
Projeto de Execução

Área 
10 ha

VISUALIZAÇÃO 3D  
DO INTERIOR DA ESTRUTURA

PORMENOR  
DOS PÓRTICOS

MODELO DE CÁLCULO 
DA ESTRUTURA

MODELO ESTRUTURAL 
 BIM (TEKLA)



A A1V2 acompanhou o cliente desde início 
tendo desenvolvido todas as fases do projeto, 
desde o APD (Avant Project Sommaire) 
ao Projecto de Execução incluindo o 
acompanhamento da obra (assistência 
técnica) e a preparação do processo e 
entrega nas autoridades argelinas.

Responsáveis por todas as especialidades, 
17 ao todo, desde loteamento, arquitetura, 
estruturas, hidráulica, elétricas, segurança até 
redes de ar comprimido, gás de soldadura 
e gás natural.

No que concerne aos grandes desafios do 
projeto, destaca-se a própria gestão de 
projeto, com várias equipas de trabalho 
das várias especialidades e destacadas em 

Portugal e na Argélia, compreendendo mais 
de 40 técnicos, milhares de documentos e 
comunicações. O desafio da parte técnica foi 
transversal a praticamente todas as equipas: 
o dimensionamento estrutural dos grandes 
edifícios metálicos, com elevadas cargas dos 
equipamentos, a complexidade de redes e 
compatibilização das mesmas, a particular 
inovação de redes de hidráulica de modo a 
dar resposta às exigências, as redes elétricas, 
reservatórios de gás, etc.

Por fim, destaque para os métodos de 
trabalho e os mais recentes softwares 
utilizados, trabalhando-se maioritariamente 
em BIM incluindo modelos de fabricação e 
preparação de obra das estruturas metálicas.

VISTA GERAL

MODELO ESTRUTURAL 
BIM (REVIT)


