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OPWAY Engenharia 

Processo de montagem antecipada de 

andaime na construção da estrutura de 

betão armado e execução de alvenarias exteriores de edifícios 

de arquitectura corrente 

 

EMPRESA 

A OPWAY nasceu em Janeiro de 2008 na sequência da aquisição da SOPOL pela 

OPCA, dando início a um novo universo empresarial que assume a estratégia de 

consolidar o projecto de um grupo empresarial diversificado e internacionalizado, 

procurando a optimização da sua performance e da retribuição do capital investido 

pelos accionistas. 

 

A OPCA, Obras Públicas e Cimento Armado, S.A. foi uma das mais prestigiadas 

empresas a actuar no sector da engenharia, construção civil e obras públicas desde 

1932, tendo vincado, ao longo das últimas décadas, uma posição relevante no 

sector, posição essa alicerçada na permanente paixão pelo risco e pela inovação 

assumida pelos seus dirigentes e ilustrada pela assinatura de muitas das principais 

obras de arquitectura e engenharia nacionais. Por seu turno, a SOPOL – Sociedade 

Geral de Construções e Obras Públicas, S.A. foi fundada em 1959 e desde então 

contribuiu para a realização de obras e infra-estruturas marcantes para o progresso 

e desenvolvimento do País, afirmando-se pela qualidade, tecnicismo e rigor da sua 

execução. 

 

O posicionamento da empresa em Consórcios concorrentes ao financiamento, 

construção e exploração de todos os grandes investimentos em construção 

previstos realizar até 2017, garante que a OPWAY, Engenharia permanecerá, no 
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futuro, na primeira linha de todos os grandes investimentos estruturantes a 

concretizar em Portugal. 

 

ENVOLVIMENTO 

A força orientadora da implementação deste projecto é a existência de uma 

componente de risco agravada para a segurança dos trabalhadores afectos aos 

trabalhos de execução de estrutura de betão armado de edifícios. Esta fase da obra 

é a que mais contribui para a maior causa, a nível nacional, de acidentes mortais 

na construção – as quedas em altura. 

 

A implementação da metodologia de montagem antecipada de andaime permite 

alcançar evidentes vantagens em matéria de segurança no trabalho, e portanto na 

prevenção do risco de queda em altura, na medida em que é a que mais garantias 

dá em termos de eficácia das protecções colectivas necessárias e do respectivo 

controlo. 

 

PROJECTO 

O projecto consiste na utilização da metodologia, na perspectiva da segurança no 

trabalho, de montagem antecipada de andaime periférico, durante a construção da 

estrutura de betão armado e execução de alvenarias exteriores de edifícios de 

arquitectura corrente. Isto em contraponto com a metodologia tradicional, em que 

este tipo de andaime só é montado para os acabamentos exteriores finais, tais 

como o reboco, pinturas ou outros revestimentos exteriores. 

 

O estudo em causa pretendeu comparar a metodologia da montagem antecipada do 

andaime com a metodologia tradicional, não só em termos de eficácia como 

protecção colectiva para os trabalhadores, como também em termos de análise 

económica dos custos inerentes a cada uma das soluções. 
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RESULTADOS 

〉 Pilar Ambiental: 

No caso da metodologia tradicional todas as protecções colectivas contra quedas 

em altura são, por lei, em madeira (tábuas de guarda corpos). No final de cada 

obra existe uma quantidade bastante significativa destes guarda corpos danificados 

e sem possibilidade de reutilização, uma vez que estão sujeitos a solicitações 

mecânicas severas e a condições atmosféricas adversas.  

 

Ao ser adoptada a solução de montagem antecipada de andaime, uma vez que 

estes são metálicos, deixaremos de ter que recorrer a um recurso natural 

(madeira). 

 

〉 Pilar Económico: 

A solução de montagem antecipada do andaime permite uma economia de custos 

em cerca de 20% face à metodologia tradicional (que é menos eficaz). 

 

〉 Pilar Social: 

A eliminação de acidentes por queda em altura para o exterior do edifício que são, 

como já foi referida, a principal causa de acidentes mortais na construção. 

 

Este estudo permitiu também à OPWAY vencer o prémio de Boas Práticas “Prevenir 

Mais, Viver Melhor no Trabalho” da Autoridade para as Condições do Trabalho na 

edição de 2006 e traz consideráveis benefícios para imagem da empresa. 

 

A principal lição aprendida foi a de que esta metodologia tem que ser encarada 

sempre em conjunto com uma análise pormenorizada da arquitectura da obra a 

executar no sentido de, com a antecedência possível e necessária, prevermos todas 

as condicionantes existentes e definirmos à partida todos os pormenores técnicos. 

Assim, quanto melhor for este trabalho de preparação, maior é a eficácia que esta 

solução pode trazer. Um trabalho de preparação menos atento pode levar mesmo à 

inviabilidade desta metodologia. 
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É nossa convicção que, para obras de edifícios de arquitectura corrente, esta 

metodologia passe a ser a referência para a construção da estrutura de betão 

armado e alvenarias exteriores. 

 

 


