
MOTA-ENGIL ENGENHARIA

Pré-Esforço



A Mota-Engil Engenharia é líder destacada em Portugal na sua
área de atuação, encontrando-se muito bem posicionada na
rota de expansão à escala internacional. Com 70 anos de
experiência no desenvolvimento de projetos ambiciosos,
concretizados com base do pioneirismo das técnicas de
construção, na vanguarda das novas tecnologias, e nas
capacidades e competências das nossas pessoas, a empresa é
cada vez mais uma referência nos projetos de engenharia e
construção no mundo.

Somos o que fazemos!

A Mota-Engil Engenharia constrói e beneficia infraestruturas
rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, hidráulicas
e urbanas. No âmbito da construção civil tem também um
currículo invejável, na concretização de projetos de construção
e reabilitação de Edifícios Públicos, Escritórios e Comércio,
Habitação, Trabalhos Agrícolas e Industriais, Silos e Chaminés,
entre outras construções.
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Diversidade
nos negócios e 
nas soluções técnicas

Os negócios especializados da
Mota-Engil Engenharia permitem
a disponibilização de capacidades
e competências técnicas à
medida das necessidades e
complexidades de cada obra.

A área de Pré-Esforço é um deles.

Negócios 
Especializados
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PRÉ-ESFORÇO

A área de Pré-esforço da Mota-Engil Engenharia foi
criada em 1995.

A sua atividade teve inicio com a aplicação de pós-
tensão em obras. No entanto, acompanhando a
evolução do mercado e através do know-how
adquirido, foi expandindo a sua área de influência
para outras atividades, como a aplicação de juntas
de dilatação, o fornecimento de aparelhos de apoio e
a injeção e selagem de fissuras.

Em cada uma destas atividades, a área do Pré-
esforço procura aumentar a gama de produtos e
soluções para melhor servir o seu cliente, como são
exemplos: Execução de juntas de dilatação metálicas
de dentes “Finger-Joints”, fornecimento e instalação
de aparelhos de apoio antissísmicos HDRB e de
aparelhos de apoio oleodinâmicos H-Safe e a
selagem de fissuras em pavimentos betuminosos.
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A área aplica os seguintes tipos de Pós-tensão em
obra, em cordão e em barra de alta resistência:
• Aderente e não aderente;
• Exterior eventual e definitivo;
• Provisório, de equilíbrio, espiamento e
travamento.

Utilizando o sistema de pré-esforço Dywidag
(certificado segundo as Especificações Técnicas
Europeias) e através de profissionais qualificados, a
área visa ir de encontro às expetativas do cliente,
visando garantir uma elevada qualidade do serviço
e a satisfação do cliente.

Pós-tensão em obra

Serviços

PRÉ-ESFORÇO
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Movimentação de estruturas de betão metálicas e
mistas de onde se destacam:
• Elevação, empurre e ripagem de tabuleiros e
estruturas;
• Levantamento de tabuleiros (para eventual
substituição/reparação de aparelhos de apoio);

Para estes trabalhos a área dispõe de uma variedade
considerável de equipamentos hidráulicos.

Movimentação de estruturas pesadas

Serviços

PRÉ-ESFORÇO
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Fornecimento e instalação dos seguintes tipos de juntas de dilatação:
• Aparentes (representantes da marca AGOM em Portugal) que se subdividem em:

• Metálicas de dentes “Finger-Joints”;
• Mistas (neoprene armado e aço);
• Neoprene armado.

As juntas aparentes estão direcionadas para deslocamentos desde +/-15mm
até +/- 800mm, sendo esta tipologia aplicada principalmente em obras de arte
correntes e especiais.

• Não aparentes e ocultas (representantes da marca ENNIS PRISMO):
• Juntas em betume modificado.

Estas juntas combinam um ligante modificado por elastómeros e um agregado
cuidadosamente selecionado, conferindo uma resistência e flexibilidade
capazes de suportar deslocações horizontais de +/- 25 mm, sendo de destacar
o facto de ser totalmente estanque, com impacto de ruído de tráfego muito
reduzido, de célere e económica instalação e facilmente reparável.

Juntas de dilatação

Serviços

PRÉ-ESFORÇO

Neoprene armado

Não Aparente em betume modificado

Metálicas de dentes “Finger-Joints”

Aparente Mista
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Fornecimento e instalação dos seguintes tipos de Aparelhos
de Apoio da marca AGOM (certificados segundo as
Especificações Técnicas Europeias):

Aparelhos de apoio

Serviços

PRÉ-ESFORÇO

• Unidirecionais, Fixos e Multidirecionais em Neoprene
Cintado;

• Unidirecionais, Fixos e
Multidirecionais do tipo
Pot-bearing;

• Oleodinâmicos,
Antissísmicos e Esféricos.

Aparelho Apoio Antissismico Aparelho Apoio Oleodinâmico

Aparelho Apoio Neoprene 

cintado
Aparelho Apoio Pot-bearing
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Selagem de fissuras

Serviços

PRÉ-ESFORÇO

A selagem de fissuras é uma das atividades mais recentes da
área do Pré-esforço.
A selagem das fissuras divide-se em dois grupos em função
do local de aplicação das mesmas:

• Selagem e injeção de fissuras em betão armado;

• Selagem de fissuras em pavimento betuminoso.
Selagem e injeção de fissura

em betão armado

Selagem e injeção de fissura

em betão armado

Selagem e injeção de fissura

em betão armado

Selagem de fissura em

pavimento betuminoso

Selagem de fissura em

pavimento betuminoso
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e-mail: comercialpef@mota-engil.pt

Escritórios e Estaleiro

Via Adelino Amaro da Costa, 315 

2. º Pavilhão 

4470-557 Moreira da Maia - PORTUGAL

tel.: +351 229 438 140

fax: +351 229 483 726
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FRANÇA

20 ter Rue Schnapper

78100 Saint Germain en Laye

Laye

France

REINO UNIDO
2 Fountain Court, Victoria 

Square

AL1 3TF St. Albans

UK


