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O Grupo BETAR teve o seu início em 
Fevereiro de 1973, começando como 
uma pequena empresa de Engenharia 
de Estruturas, em projectos que se 
vieram a constituir como marcos da 
construção em Portugal, como o Hotel 
da Balaia e as Torres de Tróia. 

Quarenta anos passados sobre 
essa data, e muitas obras depois, 
espalhadas pelo País e pelo Mundo, 
é hoje uma empresa de Engenharia 
verdadeiramente multidisciplinar 
e global, continuando a projectar 
na área de Estruturas de Edifícios 
e de Pontes – a sua paixão de 
sempre –, e estendendo o seu 
conhecimento partilhado às áreas 
de Infra-estruturas Hidráulicas, de 
Geologia e de Geotecnia, às Infra-
estruturas Viárias, à Inspecção e 
Gestão de Pontes, Viadutos e Obras 
Especiais, aos Planos de Urbanização, 
à Fiscalização e Gestão de Projectos. 

A conjugação destas valências pode 
ser testemunhada no trabalho que 
a BETAR tem vindo a desenvolver 
na expansão para sul da Cidade de 
Maputo, com o Plano e Ponte de 
KaTembe, ou na Marina de Luanda, em 
Angola. 

Baseando-se sempre num 
profundo respeito pela Engenharia, 
a BETAR desenvolve os seus projectos 
com um espírito de contínua inovação 
e independência, de modo a que estes 
reflictam os requisitos e objectivos 
do Cliente e os seus resultados 
contribuam para um Mundo mais 
desenvolvido e sustentável.  

Com uma mentalidade 
aberta e vontade de inovar, 
a BETAR desenvolveu e implementou 
o sistema GOA de Gestão de Obras de 
Arte, uma ferramenta e metodologia 
hoje difundida por todo o País e no 
estrangeiro.

Nome de referência no panorama da 
Engenharia Civil Portuguesa, mercê das 
competências científicas comprovadas 
ao longo de quarenta anos de 
actividade, o Grupo BETAR conserva 
desde a génese um dinamismo 
empresarial, que passa pela aposta na 
formação contínua dos seus quadros. 
Garante da solidez institucional é 
também a postura profissional de 
encarar todos os projectos como 
desafios, procurando sempre a 
concretização dos objectivos, no 
respeito pela qualidade, cumprimento 
de prazos e orçamentos. 

A BETAR é, desde 2007, uma empresa 
certificada pela norma ISO 9001.

Do grupo de empresas BETAR fazem 
parte: BETAR Estudos, BETAR 
Consultores, GEOTEST, BETA, 
MzBETAR e BTR.AO, com escritórios 
em Lisboa, Maputo e Luanda.

•Portugal

•Angola 

•Argélia

•Bulgária

•Brasil

•Cabo Verde

•Grécia

•Moçambique

•Senegal

 

há mais de 40 anos na vanguarda da engenharia áreas de intervenção internacionalização

Complexo Sky Center  
do Grupo eSCom, em luanda

ponte armando emílio Gebuza  
Sobre o rio zambeze
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Centro de Formação proFiSSional  
marítimo no Sumbe, em anGola  
projeCtoS de inFraeStruturaS HidráuliCaS

praça do Campo pequeno, liSboa  
eSCavaçõeS e Contenção periFériCa

en115 - eStabilização de taludeS
ponte Ferroviária na matola  
CampanHa de SondaGenS

plano muniCipal de Combate à poluição 
ambiental – muniCípio de maputo

plano de zonamento eColóGiCo  
do muniCípio de maputo

eStudoS de impaCto ambiental  
doS planoS  parCiaiS de urbanização  
da katembe, unidadeS 3 e 10

ponte da katembe e eStradaS para  
a ponta do ouro, em moçambique  
projeCtoS de inFraeStruturaS viáriaS

ediFíCio epSilon 24,  
em maputo

ediFíCio Sede do banCo ÚniCo,  
em maputo

ediFíCio kinGS tower,  
em luanda

requaliFiCação  
e ampliação da eSCola  
GarCia de Horta, no porto

Centro de arteS  
da CalHeta – CaSa daS mudaS,  
na madeira

ediFíCio Heron CaStilHo,  
em liSboa

Ceiia – Centro para  
a exCelênCia e inovação  
na indÚStria automóvel,  
em matoSinHoS

ttt – ponte daS CalaS  
Sobre o rio tejo

nova ponte de tete  
Sobre o rio zambeze

ponte de penaCova  
Sobre o rio mondeGo

viaduto da várzea,  
ae litoral oeSte
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urbanização baía doS eleFanteS 
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ponte da portela  
Sobre o rio mondeGo

ponte de portimão
Sobre o rio arade

ponte nª Srª Guia 
 Sobre o rio lima

ponte da CHamuSCa  
Sobre o rio tejo

tÚnel da av. da repÚbliCa,  
liSboa

viaduto v5,
marão

pavilHão do arade

luanda mediCal Center,  
em luanda

ediFíCio Sede do banCo bCi,  
em maputo

aeroporto de GuarulHoS,  
em São paulo (ante-projeCto 
ConCurSo)

ampliação e remodelação do muSeu  
naCional de maCHado de CaStro, em Coimbra

praça do Campo pequeno, liSboa  
eSCavaçõeS e Contenção periFériCa
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•Edíficios e Estruturas Especiais

•Pontes e Túneis

•Infra-estruturas de Transportes
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•Hidráulica e Recursos Hídricos
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O Grupo BETAR teve o seu início em 
Fevereiro de 1973, começando como 
uma pequena empresa de Engenharia 
de Estruturas, em projectos que se 
vieram a constituir como marcos da 
construção em Portugal, como o Hotel 
da Balaia e as Torres de Tróia. 

Quarenta anos passados sobre 
essa data, e muitas obras depois, 
espalhadas pelo País e pelo Mundo, 
é hoje uma empresa de Engenharia 
verdadeiramente multidisciplinar 
e global, continuando a projectar 
na área de Estruturas de Edifícios 
e de Pontes – a sua paixão de 
sempre –, e estendendo o seu 
conhecimento partilhado às áreas 
de Infra-estruturas Hidráulicas, de 
Geologia e de Geotecnia, às Infra-
estruturas Viárias, à Inspecção e 
Gestão de Pontes, Viadutos e Obras 
Especiais, aos Planos de Urbanização, 
à Fiscalização e Gestão de Projectos. 

A conjugação destas valências pode 
ser testemunhada no trabalho que 
a BETAR tem vindo a desenvolver 
na expansão para sul da Cidade de 
Maputo, com o Plano e Ponte de 
KaTembe, ou na Marina de Luanda, em 
Angola. 

Baseando-se sempre num 
profundo respeito pela Engenharia, 
a BETAR desenvolve os seus projectos 
com um espírito de contínua inovação 
e independência, de modo a que estes 
reflictam os requisitos e objectivos 
do Cliente e os seus resultados 
contribuam para um Mundo mais 
desenvolvido e sustentável.  

Com uma mentalidade 
aberta e vontade de inovar, 
a BETAR desenvolveu e implementou 
o sistema GOA de Gestão de Obras de 
Arte, uma ferramenta e metodologia 
hoje difundida por todo o País e no 
estrangeiro.

Nome de referência no panorama da 
Engenharia Civil Portuguesa, mercê das 
competências científicas comprovadas 
ao longo de quarenta anos de 
actividade, o Grupo BETAR conserva 
desde a génese um dinamismo 
empresarial, que passa pela aposta na 
formação contínua dos seus quadros. 
Garante da solidez institucional é 
também a postura profissional de 
encarar todos os projectos como 
desafios, procurando sempre a 
concretização dos objectivos, no 
respeito pela qualidade, cumprimento 
de prazos e orçamentos. 

A BETAR é, desde 2007, uma empresa 
certificada pela norma ISO 9001.

Do grupo de empresas BETAR fazem 
parte: BETAR Estudos, BETAR 
Consultores, GEOTEST, BETA, 
MzBETAR e BTR.AO, com escritórios 
em Lisboa, Maputo e Luanda.

•Portugal

•Angola 

•Argélia

•Bulgária

•Brasil

•Cabo Verde

•Grécia

•Moçambique

•Senegal

 

há mais de 40 anos na vanguarda da engenharia áreas de intervenção internacionalização

Complexo Sky Center  
do Grupo eSCom, em luanda

ponte armando emílio Gebuza  
Sobre o rio zambeze
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