António M. F. Serra
Engº Civil Projectista - Profissional Liberal desde Janeiro de 2000
Diplomado em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra
Nível de Qualificação

- E2 ( Mestrado )

Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros de Portugal

Anterior a 2000 :
Grupo Vidor – Responsável pelos projectos do Grupo para a zona sul do País.
Câmara Municipal de Sintra–EngºCivil Projectista no Departamento de Obras Municipais.
Empresa VilaNorte – Consultor e Projectista.

Contacto : serra.antonioferreira@gmail.com e serra.antonio@sapo.pt

Frase em que me revejo : “ Só há duas espécies de homens , os que desistem e os que
resistem “

Cumpro o serviço militar no R.A.C.(Regimento de Artilharia de Costa), de 1986/08/18
a 1987/12/18 . Faço a recruta no R.A.C. de Oeiras de 1986/08/18 a 1986/12/17 e o restante
serviço militar ( 1986/12/18 a 1987/12/18 ) no R.A.C. no Forte do Outão na Serra da Arrábida em
Setúbal .

Tenho Bons conhecimentos das línguas francesa e inglesa tanto a nível oral como
escrita . Ao ser examinado pelo Instituto de Línguas Cambridge School de Coimbra ,
obtenho o Diploma referente ao Nível 5 ( Advanced ) , como classificação deste Instituto aos
meus conhecimentos da língua inglesa escrita e falada.

Sou programador em Basic de programas informáticos referentes a diversas especialidades
na área da Engenharia Civil.

Sou portador da licença de Projectista de Redes de Gás Natural nº04/PRG/4326 da
Direcção Geral de Energia e Geologia desde 1998 .

Tenho Bons conhecimentos e experiência em Cálculo Estrutural , Dimensionamento
de Betão Armado , Estruturas Metálicas e Mistas , Dimensionamento de Redes de
Abastecimento de Água e Combate a Incêndios , Dimensionamento de Redes de Esgotos
Domésticos e Pluviais , Comportamento Térmico e Comportamento Acústico .

Tenho experiência na utilização de ferramentas informáticas , tanto a nível de
Desenho ( Autocad ) , como a nível de Cálculo de Estruturas e Dimensionamento de Betão
Armado e Estruturas Metálicas . Possuo facilidade na interpretação de qualquer tipo de software
adaptado às especialidades de Engenharia Civil em função de ser projectista de todas as
especialidades .

Para além de variadíssimos edificícios e moradias , em que desempenho cargos a nível de
Direcção ou de Fiscalização de Obra , sou o Engenheiro Civil Projectista e Autor de diferenciadas
especialidades dos seguintes projectos que referencio seguidamente , pela dimensão , valor das
obras e alguma complexidade :

Obras Públicas :

Mercado Municipal de Agualva - Sintra
Escola da Abrunheira - Sintra
Centro de Dia de Fação - Sintra
Centro Lúdico das Lopas - Sintra
Muro de suporte do Grajal ( 100m de comprimento) para sobrecargas de veículos
TIR - Sintra
Muros de Suporte do Mercado Municipal de Agualva - Sintra
Centro de Dia em Agualva - Sintra
Centro Cultural de Palmela
Escola do Ensino Básico nº2 ( Santana ) - Sesimbra
Escola do Ensino Básico nº3 ( Quinta do Conde ) - Sesimbra
Centro de Emprego de Abrantes

Outros :

Lar de Idosos na Sobreda - Almada
Discoteca Ondeando com 2 pisos em elevação em Corroios - Seixal
Edíficio de Habitação com 4 pisos em elevação e 1 em cave , com 94 fogos , piscina e
restaurante na Quinta da Beloura - Sintra
Condomínio com 8 Edifícios de Habitação e 1 de Escritórios para Algueirão - Sintra
Edifício Industrial “Carnes Nobre” - Rio Maior
Ampliação em Estrutura Mista do Restaurante “O Gato Preto” com uma área superior a
2000 m2 sendo o vão a vencer pelas asnas metálicas principais de 22.70m - Rio Maior
Condomínio de 44 moradias na Urbanização Golden Eagle Golf Resort - Rio Maior
Edíficio Industrial Parque Manuel da Mota - Pombal
Nota: Em todos estes Projectos sou o autor dos respectivos desenhos em Autocad das
respectivas especialidades em que intervenho.

