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A BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA. foi fundada
em Fevereiro de 1973, e a sua actividade principal consiste na prestação de
serviços de Engenharia para o sector da Construção Civil e Obras Públicas.

35 anos na vanguarda
da engenharia

Ao longo dos últimos trinta e cinco anos os Engenheiros
da BETAR ESTUDOS têm desenvolvido projectos de Fundações e
Estruturas de Edifícios com os mais prestigiados arquitectos e equipas
projectistas do País. Recentemente tem diversificado a sua actuação,
desenvolvendo projectos de outras especialidades de engenharia,
incluindo a gestão e coordenação dos projectos.
Nos anos 90, complementando o domínio da Engenharia Civil, organiza
um sector da empresa dedicado aos projectos de Hidráulica.
Os projectos de edifícios elaborados pela BETAR são fruto do trabalho
de cerca de trinta profissionais, inseridos numa estrutura organizativa
dinâmica que, aliando as mais modernas ferramentas e tecnologias
de análise, cálculo, desenho e tratamento de informação, à formação e
valorização científica e profissional contínua dos seus quadros, permite
responder com eficácia e qualidade aos desafios dos seus clientes.
O vasto curriculo da BETAR ilustra a diversidade e qualidade do trabalho
realizado, quer quanto à dimensão, quer quanto à natureza das obras
produzidas, resultando em numerosos primeiros lugares em concursos
públicos e privados, bem como participações em prémios Valmor e Secil.

Na segunda metade da década de oitenta, verifica-se uma expansão
significativa do mercado das Obras Públicas, com especial incidência
na construção de novas vias de comunicação e modernização
da rede viária do País.
Com o objectivo de tornar autónomo o departamento de projectos
de pontes e estradas da Betar Estudos e Projectos de Estabilidade,
foi criada em Janeiro de 1988 a BETAR Consultores, Lda.,
que desenvolve projectos de Obras de Arte correntes, Obras de Arte
Especiais e Reabilitação e Reforço de Pontes existentes.
Consciente da necessidade de conservação e manutenção das pontes,
em 1998, a BETAR Consultores desenvolveu o primeiro Sistema
de Gestão de Obras de Arte Português (GOA) tendo assumido,
desde então, uma posição de liderança num segmento de mercado
em pleno crescimento, estando o Sistema de Gestão – GOA, instalado
em todos os concessionários de redes viárias, no concessionário
da rede ferroviária (REFER), estando nesta altura em adaptação
para a rede do Metropolitano de Lisboa e para a EPAL.
Foi recentemente desenvolvido um Sistema de Gestão aplicado
aos pórticos de sinalização das autoestradas e itenerários principais,
ferramenta exclusiva para a Gestão da Conservação destas estruturas
sob a alçada das concessionárias.
Sustentada na qualidade do seu corpo técnico e na experiência adquirida
ao longo da sua existência, a BETAR Consultores assume actualmente
um papel de destaque na Engenharia Portuguesa.
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A BETAR foi fundada em 1973 desenvolvendo, desde então,
projectos de Fundações e Estruturas de Edifícios.
No início dos anos 80 inicia a sua actividade no âmbito dos projectos
de Obras-de-arte, acompanhando o crescente desenvolvimento
da Infra-estrutura rodoviária do país.
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Nos anos 90, complementando o domínio da Engenharia Civil, organiza
um sector da empresa dedicado aos projectos de Hidráulica.
Na última década, respondendo a uma procura crescente da Gestão
de Infra-estruturas, desenvolve novos produtos, GOA (Gestão de Obras
de Arte), dedicados a esta actividade, formatados de acordo
com as necessidades de cada cliente.
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Em 2007 o Grupo BETAR obtém a certificação de Qualidade
de acordo a norma ISO 9001.
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Para oferta do serviço completo de engenharia, a BETAR tem vindo,
em parceria com gabinetes de referência do nosso país, a coordenar
todos os projectos de especialidades.
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O Grupo BETAR dispõe de um quadro técnico altamente qualificado
e especializado, contando com cerca de 60 profissionais inseridos
numa estrutura organizativa dinâmica que permite responder
com eficácia e qualidade aos desafios dos seus clientes.

Internacionalização
A Betar tem ampliado o seu campo de actuação, elaborando projectos para o Brasil, Argélia, Angola, Moçambique
e Cabo Verde. Também nas Inspecções de Obras de Arte, a Betar tem alargado a sua actuação, fazendo inspecções
na Grécia, Bulgária, Argélia e Moçambique

A facturação do Grupo BETAR atinge, em 2007, os 4 milhões de euros.
Casa das Mudas
Calheta
Madeira

centro cultural
de sines

Revisão de Projectos
Planeamento e Fiscalização
de Obras
Inspecção e Peritagem
de Obras
Estudos de Viabilidade
Técnica e Económica

Projectos de Obras de Arte
• Pontes
• Viadutos
• Túneis
• Passagens Inferiores
e Superiores
Projecto de Reforço e
Reabilitação/Alargamento
de Obras de Arte

Salvaguarde o seu Investimento

Agência Europeia
de Seg. Marítima e Observ.
da Droga e Toxicodependência
Lisboa

Pavilhão do Arade
Portimão

Edifícios Qualidade
Tagus Park

Carlton Palace
Lisboa

Gestão de Obras de Arte

Sistema de Gestão de Obras de Arte
Conheça as suas Pontes

Sistema de Gestão de pórticos
Dê-lhes a importância que merecem

O Sistema de Gestão de Obras
de Arte -GOA foi desenvolvido integralmente pela BETAR
Consultores, tornando-a pioneira nesta área.
Desde 1998 a BETAR assume-se como líder de mercado na
Gestão de Obras de Arte

Em 2006 a BETAR voltou a inovar concebendo um novo
produto para a Gestão de Pórticos de Sinalização, já instalado
em várias concessionárias

Deixe-nos ’olhar‘ pelas suas pontes
Inspecções periódicas

A equipa técnica da BETAR conta com milhares de inspecções
realizadas; tendo uma vasta lista de entidades que já
recorreram aos nossos serviços especializados

© rodrigo cabral

Projectos de Loteamento
e Planos e Pormenor
• Arruamentos
• Infra-estruturas
de Hidráulicas
• Infra-estruturas de Gás
• Infra-estruturas Eléctricas,
Telefónicas e de Iluminação
Pública
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Áreas de intervenção
Projectos Prediais
• Fundações e Estruturas
• Escavação e Contenção
Periférica
• Demolição e Contenção
de Fachadas
• Segurança e Saúde
• Redes de Distribuição
de Água e de Gás
• Redes de Drenagem de
Águas Residuais Domésticas
e Pluviais
• Comportamento Térmico
e Acústico dos Edifícios
• Instalações Eléctricas,
Mecânicas (AVAC) e
Telecomunicações
• Segurança Integrada e
Gestão Técnica Centralizada
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O corpo técnico da BETAR inspecciona e apoia os seus
clientes na gestão dos seus Pórticos, incluindo a verificação
de segurança destas estruturas, frequentemente
neglicenciadas
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Nos últimos tempos, a relação com Angola intensificou-se através de uma parceria efectuada com a empresa PROGEST,
com sede em Luanda (Rua Rainha Ginga no 147, 2.º andar, Luanda – República de Angola)
aumentando a nossa capacidade de intervenção nesse país

