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MENSAGEM DE ABERTURA

CONSTRUIR UMA HISTÓRIA
COM FUTURO
› Presidente da Comissão Executiva

Gonçalo Moura Martins

Comemoramos também
70 anos de presença em
Angola e também nesta
altura importa destacar
que sempre ali estivemos
para os bons e maus
momentos, e sempre a
merecer a confiança de
quem sabe reconhecer
quem coloca o seu melhor
ao dispor daquele país.

SINERGIA 49

O Grupo Mota‑Engil celebra 70 anos e nesta
edição damos destaque a esta efeméride,
evocando o passado mas focando-nos
no futuro.

sempre ali estivemos para os bons e maus
momentos, e sempre a merecer a confiança
de quem sabe reconhecer quem coloca
o seu melhor ao dispor daquele país.

Orgulhamo-nos hoje de ser uma das principais multinacionais portuguesas, e nesta
edição destacamos a visita com que nos
honrou o Senhor Presidente da República
Portuguesa, Professor Marcelo Rebelo
de Sousa, a uma obra da Mota‑Engil em
Moçambique num reconhecimento simbólico da nossa presença naquele país de que
muito nos orgulhamos.

Nesta edição destacamos igualmente
a “Semana México en Porto”, um evento
que contou com o envolvimento da Embaixada do México em Portugal, a Fundação
Manuel António da Mota e a Mota‑Engil,
tendo sido o maior evento jamais realizado
em Portugal de promoção das relações
económicas e culturais entre o México e
Portugal, dois países que têm um enorme
potencial para reforço das suas relações.

A presença da mais alta figura do Estado
num projeto promovido por um promotor
português que confiou na nossa capacidade
de execução para desenvolvermos o maior
edifício de Maputo, traduz o que os portugueses são capazes de fazer quando se unem
para concretizar projetos ambiciosos mas
ao alcance da capacidade de execução que
a engenharia portuguesa e a Mota‑Engil em
particular têm feito pelo mundo.
A mesma confiança foi reconhecida ao
Grupo em Angola, que depois de concluir
com distinção a 1.ª fase da requalificação das
ruas de Luanda, foi a entidade selecionada
para desenvolver a 2.ª fase. Comemoramos
também 70 anos de presença em Angola e
também nesta altura importa destacar que

Nesta ocasião, formalizo uma vez mais
o nosso agradecimento ao Senhor Ministro da Economia, Prof. Caldeira Cabral,
que encerrou o Seminário Económico
México – Portugal, referindo que tudo
continuaremos a fazer para cumprirmos
com a função de “porta-aviões” com que
nos caracterizou na sua intervenção para
promover a internacionalização de outras
empresas portuguesas para o México.
Também sobre este evento, formalizo
as minhas saudações ao Senhor Embaixador Alfredo Perez Bravo, que nos
contagiou a todos pelo entusiasmo com
que se envolveu neste evento, agradecendo
igualmente as palavras que publicamente
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dirigiu à Mota‑Engil pelo investimento que
temos vindo a realizar de forma crescente
no México, assim como aos restantes
participantes.

da operação e a promover um trabalho
consolidado de crescimento neste mercado,
com colaboradores de elevada capacidade
técnica e de inovação.

Olhando para o futuro, e promovendo
atempadamente a estratégia de internacionalização e diversificação que temos
vindo a aprofundar ao longo dos últimos
anos, damos conta nesta edição do início
de atividade no Chile, Paraguai e República
Dominicana.

Com uma aposta contínua que tem motivado
um rápido crescimento das três regiões de
atuação definidas como prioritárias, merece
igualmente destaque o trabalho que temos
vindo a desenvolver de melhoria contínua
das políticas transversais, traduzidas no
projeto iCORE, mas igualmente em diversas
outras iniciativas que temos levado a cabo
na uniformização de processos de controlo
e planeamento que, estou certo, trarão
benefícios de produtividade e eficiência
à organização, e que serão um importante
instrumento de reforço da coesão do Grupo.

Este resultado é fruto de um trabalho contínuo dos últimos quatro anos e da vontade
estratégica do Grupo, bem interpretada pela
equipa executiva que lidera a gestão desta
região, merecendo igualmente o devido
reconhecimento pelo reforço e afirmação
da Mota‑Engil como player regional nas
infraestruturas.
Merecem também destaque os primeiros
casos de mobilidade internacional de colegas da EGF, que assim veem concretizadas
as suas ambições para uma carreira internacional e conferem ao Grupo a capacidade de
internacionalizar o know-how especializado
na área do Ambiente.

Olhando para
o futuro, e promovendo
atempadamente
a estratégia de
internacionalização
e diversificação que
temos vindo a aprofundar
ao longo dos últimos anos,
damos conta nesta edição
do início de atividade
no Chile, Paraguai
e República Dominicana.

Na próxima edição daremos conta em
detalhe do Novo Plano Estratégico que
designamos “StepUp 2020”, um documento
que traduz o compromisso de toda a gestão
de topo do Grupo na visão estratégica e nos
objetivos a atingir em 2020.
Continuamos assim a cada ano, e com
o contributo de mais de 26.000 colaboradores, a Construir uma História com Futuro.

Uma palavra igualmente para os nossos
colegas na Irlanda, que através da MEIC
e Glan Agua, estão a reforçar a capacidade

AGOSTO 2016
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“

DEPOIMENTO DE ANTÓNIO MOTA
E GONÇALO MOURA MARTINS
SOBRE OS 70 ANOS DA MOTA‑ENGIL
Adormeci com saudade e hoje acordei cheio
de orgulho (...) do projeto que fizemos
nestes 70 anos, partindo de Amarante
para as florestas de Cabinda à busca de
um futuro melhor até aquilo que hoje
somos, com presença em 22 países e com
26.000 colaboradores em 3 continentes.
› Presidente do Conselho de Administração

António Mota

A minha dúvida sobre escrever este artigo sobre os 70 anos
da Mota‑Engil era justificada por achar que a direção executiva
e a terceira geração da Família Mota deveriam ter esse privilégio.
Mas ontem, aqui nos Açores, adormeci com saudade e hoje acordei
cheio de orgulho.
Saudade dos muitos que tanto fizeram pela Mota‑Engil – Fernando
Melo, José Maria Seguro, Joaquim Pinheiro, Artur Seara, António
Figueiredo, João Sousa, José Alves, Mário Candal, António Teiga,
Vasco Peixoto, Osvaldo Pires e tantos outros. Saudade ainda daqueles
que recentemente nos abandonaram: José Luís Sapateiro, João David
e Silva e Pedro Montalvão. Saudade das muitas conversas que tive
com o Eng.º Valadas Fernandes durante a germinação da Mota‑Engil,
mas, acima de tudo, saudade do meu pai e da minha mãe e do amor
que sempre dedicaram à família Mota‑Engil.
Mas o Orgulho sobrepôs-se à saudade, e lembrei-me do projeto que fizemos
nestes 70 anos, partindo de Amarante para as florestas de Cabinda à
busca de um futuro melhor, até aquilo que hoje somos, com presença
em 22 países e com 26.000 colaboradores em 3 continentes.
Fomos madeireiros, somos construtores. Somos prestadores de serviços ambientais, concessionários de auto-estradas e com presença
na logística.
Nascemos portugueses mas sentimo-nos angolanos. Somos mexicanos,
polacos, peruanos, moçambicanos. Temos 22 nacionalidades porque
é assim que nos sentimos: nacionais em cada um dos países em
que trabalhamos.
SINERGIA 49

”

Orgulho em ser uma referência da engenharia portuguesa com
pessoas formadas nas empresas originárias Mota & Companhia
e Engil S.A., mas orgulho também em ter cativado pessoas que,
podendo escolher para onde quereriam ir, vieram trabalhar
connosco. Obrigado Jorge.
Orgulho numa comissão executiva liderada por um homem da
casa e que incorpora um misto de experiência e muita ambição,
incorporando a terceira geração da Família Mota.
Orgulho nos nossos parceiros angolanos. Orgulho nos nossos sócios no
Brasil, família Rezende, e os nossos sócios no México, família Miguel.
Orgulho nos primeiros grandes passos da internacionalização no Peru
e na Polónia onde tantos peruanos e polacos se sentem membros
desta grande família que é a Mota‑Engil.
Orgulho em todos vocês e na minha família, e em especial na
minha mulher e nas minhas irmãs, que sem elas, esta empresa seria
diferente, estou certo.
Enorme esperança para o futuro da terceira geração que os mais
experientes saberão preparar para o futuro, quer trabalhem dentro
ou fora do grupo, mas acima de tudo um enorme contentamento de
ser parte desta empresa.
Amanhã mais fortes do que hoje.
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“

Falar da história da Mota-Engil é retornar
à visão, ambição e carácter do seu
fundador, Manuel António da Mota.
São 70 anos de afirmação, de
responsabilidade, de crescimento,
mas também de acolhimento, de respeito,
de memória. A história de cada um de nós.
› Presidente da Comissão Executiva

Gonçalo Moura Martins

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”
Assim escreveu na imortal “Mensagem” Fernando Pessoa, introduzindo o épico capítulo “Mar Português” que testemunha os nossos
pátrios heróis e aventureiros que, à frente do seu tempo, novos
horizontes rasgaram.
Os grandes empreendimentos resultam sempre de homens de
excepção, de visionários.
Falar da história da Mota-Engil é retornar à visão, ambição e carácter
do seu fundador, Manuel António da Mota, relevando também quem
pelo direito lhe sucedeu, mas pelos feitos o mereceu, traduzida
em episódios que lhe foram agregando a dimensão, engenho,
capacidade, resiliência, coesão e que corporizam,

”

São 70 anos de afirmação, de responsabilidade, de crescimento,
mas também de acolhimento, de respeito, de memória.
E é essa memória que a todos convido a conhecer, porque o entendimento do passado, sempre nos prepara melhor para o futuro.
Mas a história do Grupo escreveu-se, também, pela mão de
milhares de outros homens e mulheres, que a todos, estou certo,
moldou e formou, multiplicando-se por outras tantas histórias…
A história de cada um de nós.
Parabéns Mota-Engil.

››Histórias de sucessos e insucessos
››Histórias de paixões e comoções
››Histórias de sonhos e realizações
››Histórias de desafios individuais e superação coletiva

AGOSTO 2016

8

INSTITUCIONAL

PRESIDENTE DA
REPÚBLICA PORTUGUÊS
VISITA OBRA
DA MOTA‑ENGIL
EM MOÇAMBIQUE
Marcelo Rebelo de Sousa foi conhecer
o trabalho da Mota‑Engil

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa
durante a visita a Moçambique
Fotos: Rui Ochôa/Presidência da República

O Presidente da República português,
Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em
visita oficial a Moçambique e fez
questão de visitar uma importante obra
da Mota‑Engil, o edifício Platinum, em
Maputo. Nesta visita, o Presidente da
República foi recebido por António Mota,
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Mota‑Engil, Manuel Mota,

O Presidente da
República português
esteve em visita oficial
a Moçambique e fez
questão de visitar uma
importante obra da
Mota‑Engil, o edifício
Platinum, em Maputo.
SINERGIA 49

CEO da Mota‑Engil África, e Aníbal Leite,
Presidente da Mota‑Engil Moçambique.
António Mota ficou “muito satisfeito” com
a visita do Presidente e considera que
é “um reconhecimento de que a engenharia portuguesa tem valor”.
Para Manuel Mota, “este momento é um
motivo de grande orgulho para a Mota‑Engil
e veio numa altura muito importante para
o país porque veio sinalizar o comprometimento dos investidores portugueses no
mercado de Moçambique”.
O edifício Platinum será um dos maiores
de Maputo, com cerca de 41.000m²
e 98m de altura acima do solo, sendo
destinado a escritórios, habitação e comércio. A construção do edifício Platinum
iniciou‑se em março de 2014 e deverá estar
concluída no segundo semestre deste ano.

PLATINUM: UMA REFERÊNCIA
EM MAPUTO
O edifício Platinum, construído pela
Mota‑Engil para a Promovalor, encontra-se
na fase de acabamentos da obra, num edifício que incorpora uma fusão de residências,
escritórios e lojas na intemporal Avenida
Julius Nyerere, zona nobre de Maputo,
contando a área de residências com
25 pisos, e a de escritórios com 21 pisos.
Este edifício, que é já uma referência na
cidade de Maputo, é caraterizado pelos
seus traços minimalistas, onde a assinatura do Arquiteto Frederico Valssassina
é verificada na preocupação pela harmonia entre os materiais.
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Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa e António Mota

O Presidente Português faz questão de cumprimentar os trabalhadores
presentes na obra

O edifício Platinum será um dos
maiores edifícios de Maputo,
com cerca de 41.000m², sendo
destinado a escritórios, habitação
e comércio.
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL PROMOVE
RELAÇÃO ENTRE
PORTUGAL E MÉXICO
A “Semana de México en Porto 2016”
contribuiu para dinamizar as relações
económicas entre os dois países e contou
com a presença do Ministro da Economia
português, Manuel Caldeira Cabral, e o
Embaixador do México em Portugal,
Alfredo Perez Bravo
O Grupo Mota‑Engil, através da Fundação
Manuel António da Mota e com o apoio
da Embaixada do México em Portugal,
promoveu a “Semana de México en Porto
2016”, uma iniciativa que decorreu de
11 a 20 de maio no Mercado do Bom
Sucesso, na cidade do Porto.
Durante estes 10 dias, o Mercado do Bom
Sucesso foi palco do melhor que o México
tem para apresentar, da moda à gastronomia
e às artes visuais contemporâneas, passando
pela música e pelo cinema, dando assim
a oportunidade ao público de conhecer
um país de uma enorme riqueza histórica
e cultural.

SEMINÁRIO MÉXICO - PORTUGAL
A “Semana de México en Porto 2016” teve
início com um seminário económico para
SINERGIA 49

Ministro da Economia, Manuel Caldeira
Cabral, encerrou o seminário

dar a conhecer o contexto macroeconómico
do México e divulgar oportunidades de
investimento no país.
Presente no México desde 2008, e atualmente com uma carteira de encomendas
superior a 1.000 milhões de dólares, a
Mota‑Engil é atualmente a empresa portuguesa com maior investimento realizado
neste país, estando empenhada em promover a aproximação entre os dois países e
apoiar a dinamização das suas relações
económicas.
António Mota, Presidente do Conselho
de Administração do Grupo Mota‑Engil,
afirmou no Seminário: “Somos uma empresa que no México já se considera mexicana,
e, como tal, quisemos divulgar aquilo que
estamos a fazer num mercado tão grande
como é o México”.
Para Carlos Mota Santos, Presidente da
Mota‑Engil América Latina, a Mota‑Engil
“pode ser um fator agregador para outras
empresas portuguesas, sobretudo nas
áreas onde o Grupo atua, sempre numa
lógica de parceria, de partilha de risco e
de criação de valor”.
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O ministro português da Economia,
Manuel Caldeira Cabral, encerrou o evento,
simbolizando, com a sua presença, a elevada relevância diplomática que o Estado
Português confere ao México e ao potencial
de desenvolvimento comercial na relação
entre os dois países.
Na sua intervenção, o ministro português
considerou a Mota‑Engil como “um exemplo
de sucesso”, salientando, durante a sua intervenção no Seminário, que “a Mota‑Engil é
uma empresa com a qual contarei sempre
para que seja um apoio às empresas portuguesas que queiram entrar no México”, até
porque “já foi em muitos outros países o
chamado porta-aviões que ajudou as empresas mais pequenas a entrar nos mercados,
nomeadamente em África”, sublinhou
o governante.

Embaixador Alfredo Pérez Bravo e Maria Manuela Mota no ato simbólico
de inauguração da exposição

Para João Parreira, CEO da Mota‑Engil
América Latina, esta iniciativa “privilegia
a presença do Grupo no México enquanto Grupo económico relacionado com
as infraestruturas” e como “elemento de
consolidação das relações económicas”.
O Embaixador do México em Portugal, Alfredo Pérez Bravo, lembrou que a Mota‑Engil
“contribuiu muito para o desenvolvimento
do México e continua a crescer, por isso é
uma história de êxito muito positiva”.

INAUGURAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
E CONCERTO
Outro dos pontos altos da programação da
“Semana de México en Porto 2016” foi a
inauguração de duas exposições de artistas
mexicanos, num evento que contou com a
presença de dezenas de ilustres convidados,
com destaque para o Presidente da Câmara
do Porto, Rui Moreira, e o Embaixador
do México, Alfredo Perez Bravo, os quais,
a par de António Mota e Manuela Mota,
em representação do Grupo Mota‑Engil
AGOSTO 2016

12

INSTITUCIONAL

Embaixador Alfredo Pérez Bravo
e António Mota

"[Familia Mota] São pessoas
extraordinariamente
empreendedoras, que
fazem por nós aquilo
que às vezes a cidade
esquece, e são também
extraordinárias pelo
que fazem na parte
social, tendo deixado já
boas memórias daquilo
que têm feito e que
continuarão a fazer".
RUI MOREIRA

e da Fundação Manuel António da Mota
(FMAM), promoveram o ato simbólico
de inauguração.
O Presidente da Câmara do Porto lembrou
na ocasião que “a Mota‑Engil é a única
empresa da cidade do Porto que faz parte do
PSI-20”, sendo um “extraordinário parceiro”
para o município. Rui Moreira aproveitou
também para homenagear a família Mota,
afirmando que “são pessoas extraordinariamente empreendedoras, que fazem por
nós aquilo que às vezes a cidade esquece,
e são também extraordinárias pelo que
fazem na parte social, tendo deixado já
boas memórias daquilo que têm feito e que
continuarão a fazer”.
A exposição “Entre Ramas” apresentou uma mostra coletiva de pintura
composta por 35 obras de seis pintoras contemporâneas. Merry Calderoni,
Mariló Carral, Beatriz Castañeda, Liliana
Duering, Mari Jose Marín e Marta Ramírez
elegeram a flora mexicana como fonte
de inspiração artística.
Já a exposição “Oaxaca de Juárez” contou
com 19 pinturas e 7 gravuras do mestre de
Oaxaca, Sergio Hernández, que remetem
para o universo da efemeridade da vida.

SINERGIA 49

Carlos Mota Santos, Presidente da
Mota-Engil América Latina, marcou
presença como orador do seminário

Após esta inauguração, o concerto do cantor
português Luís Represas e da mexicana
Rocio Ruiz animou o público que encheu
o Mercado do Bom Sucesso, um momento
de cumplicidade e intercâmbio musical
onde se ouviram grandes êxitos musicais
dos dois países.
Sobre esta iniciativa, Manuela Mota, presidente da Fundação Manuel António da
Mota, lembrou que a Fundação “está aberta
a todos” e que “é importante saberem o
que a Fundação faz. Para além do prémio
Manuel António da Mota, das bolsas de
estudo e de outras atividades de cariz social,
esta vertente também é muito importante.
A Fundação é de todos".
O administrador executivo da Fundação
Manuel António da Mota, Rui Pedroto,
afirmou que “o objetivo foi divulgar a cultura
mexicana ao público português, tirando
partido do Mercado do Bom Sucesso, que é
um edifício emblemático da cidade do Porto
na zona da Boavista. O México é um país que
tem uma grandeza enorme, quer do ponto
de vista territorial, quer demográfico, e tem
também uma cultura muito rica e muito
variada ao longo das suas regiões. Além
disso, é também um país com que Portugal
partilha longos laços de amizade”.
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A mexicana Rocío Ruiz e o português Luís Represas foram os artistas
consagrados que proporcionaram um maravilhoso concerto na cidade do Porto

"O objetivo foi divulgar
a cultura mexicana ao
público português, tirando
partido do Mercado
do Bom Sucesso, que
é um edifício emblemático
da cidade do Porto".
RUI PEDROTO

João Parreira, CEO da Mota‑Engil América Latina, foi orador no Seminário
Económico México-Portugal

Ao longo dos 10 dias, a programação da
“Semana de México en Porto 2016” contou
ainda com um espetáculo de danças folclóricas mexicanas protagonizado pelo grupo
“Los Chapulines”, atuações de um grupo de
mariachis composto por 12 músicos mexicanos, um espetáculo de canções tradicionais
com os “Son de México”, diversos workshops
de cozinha mexicana e showcookings,
sessões de cinema e muita música. A moda
também esteve em destaque, com o desfile
"Resignificación de Frida Kahlo”, com propostas da estilista Nelyda Acosta inspiradas na
obra da artista mexicana.

O programa de promoção cultural “Semana
de México en Porto 2016” contou com
o apoio da Secretaria de Relações Exteriores do México/SRE, Agência Mexicana de
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento/AMEXCID, Embaixada do México
em Portugal, Fundação Manuel António
da Mota e Mota‑Engil.

AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL EXPANDE
ATIVIDADE NA AMÉRICA
LATINA PARA CHILE,
PARAGUAI E REPÚBLICA
DOMINICANA
Com a entrada em novos mercados
e a obtenção do maior contrato
ganho na Colômbia, o Grupo reforça
de forma significativa a sua carteira
de encomendas na região

Depois de um trabalho intenso de cerca de
dois anos a identificar oportunidades, estudar
e licitar projetos, o Grupo Mota-Engil obteve a
ambicionada adjudicação dos primeiros contratos em três novos mercados, nomeadamente
o Chile, República Dominicana e Paraguai.
Com a angariação dos novos contratos, a
Mota-Engil América Latina passa assim a atuar
em sete países da região, concretizando a cada
dia a sua ambição como player regional no
setor da construção e gestão de infraestruturas.
Os contratos entretanto anunciados recentemente totalizam mais de 370 milhões de
euros na Plataforma Colômbia, um valor
muito significativo para uma área recente
e que é a responsável pela gestão dos mais
novos mercados da região da América Latina.

CHILE
No Chile, onde o Grupo tem um escritório de
representação comercial para acompanhar
as maiores empresas mineiras na região, a
Mota-Engil ganhou o primeiro contrato para
reparação no Porto de Antofagasta, segunda
região do País, localizada a 1.400km de
Santiago do Chile, sendo o valor de contrato
de 5,8 milhões de euros.

REPÚBLICA DOMINICANA

Projeto imobiliário Ciudad Juan Bosch

João Parreira, CEO da Mota-Engil América Latina

SINERGIA 49

Sendo um mercado com inúmeras potencialidades, a Mota-Engil participará, na
República Dominicana, no projeto de
construção "Ciudad Juan Bosch", onde a
empresa assegurou um contrato para a construção de 1.704 apartamentos, num valor
de 41,8 milhões de euros para um prazo
de construção de 18 meses.
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Sendo uma prioridade estratégica a avaliação
de oportunidades para o conjunto de atividades e competências no Grupo, a Mota-Engil
está igualmente a avaliar a possibilidade
de diversificar na área do Ambiente, onde
o Grupo é líder em Portugal e apresenta
tecnologia de vanguarda europeia.

PARAGUAI
Num mercado em estudo durante os últimos
dois anos, a Mota-Engil conseguiu, no primeiro semestre deste ano, assinar contrato
com o Ministério de Obras Publicas e Comunicações para a conceção e construção
do sistema de transporte público de passageiros Asunción y San Lorenzo – Projecto
BTR (BUS de Tránsito Rápido – Corredor
Central: Troços 2 e 3).
Este projeto, emblemático para a cidade de
Asunción, para o Estado paraguaio e para
a Mota-Engil, terá um valor contratual de
45,6 milhões de euros e um prazo de execução de 22 meses, marcando assim a entrada
da Mota-Engil neste mercado onde o Grupo
pretende alargar a sua atividade para outros
projetos no setor das infraestruturas.
João Parreira, CEO da Mota-Engil América
Latina, explicou à SINERGIA a estratégia
para cada um destes novos mercados: “As
recentes notícias, e aquelas que esperamos ter
brevemente, vêm confirmar a nossa estratégia
de implementação na região (com mais de
dois anos de preparação) para conquistar
um estatuto de empresa regional, operando
em distintos países.
Conforme o nosso plano estratégico, a
América Latina deverá ter mais do que dois
mercados com uma faturação superior a 250
milhões de euros recorrentemente. Assim,
manter o crescimento, a rentabilidade e a
diversificação, exige um esforço constante
de melhoria da nossa presença na região
e, mais importante, de ganhar relevância
nesses mercados.
É com orgulho que a estratégia definida
anteriormente, com novos mercados, já deu

resultados expressivos. Esperemos continuar
a partilhar boas notícias nos próximos meses".
Em 2015, João Parreira anunciou, em entrevista
à SINERGIA (ver edição 47), que o mercado
da Colômbia passaria a ser a Plataforma de
Coordenação dos novos mercados da Região.
Menos de 12 meses depois, perguntámos ao
CEO da região como classifica a opção implementada ao longo do último ano.

POSICIONAMENTO NA COLÔMBIA

Construção de escolas: um novo
desafio na Colômbia

Sobre a Colômbia, refere que “não só cumpriu
com o mandato de ser a plataforma e gestora
dos novos mercados, bem como ganhou
relevância por si mesma. Hoje, é já o nosso
segundo mercado em termos de Carteira de
Encomendas. Estamos, como empresa, muito
satisfeitos pela aposta na Colômbia, que tão
bons frutos tem dado ao grupo".
É disso exemplo a "participação da Mota‑Engil
no programa de concessões, o mais ambicioso na América Latina, fazendo parte do
grupo ganhador com a Odinsa, nosso sócio
de referência colombiano. Atuação em setores
importantes como o petroleiro colombiano,
com várias obras para a Ecopetrol, construção
de instalações para o exército colombiano e no
setor da saúde, com um conjunto de mais de
50 concursos de obra pública. É um resumo
de sucesso da nossa presença na Colômbia".

de ser um "porta-aviões" para a fileira de
construção civil portuguesa. A construção e
reconstrução do parque escolar colombiano
pode ser uma oportunidade para que o Grupo
Mota-Engil agregue ao seu redor um sem
números de empresas do setor da construção,
desde os pavimentos cerâmicos, revestimentos, à própria instalação. São um inúmero
conjunto de atividades que a indústria e o
setor em Portugal já mostrou ser competitivo
e competente. É mais um desafio, é mais uma
ambição do Grupo”.
Com a adjudicação de dois contratos-quadro,
“Antioquia - Eje Cafetero - Pacífico” e “Caribe
1”, a Mota-Engil terá a seu cargo a responsabilidade pelo desenvolvimento de diversos
projetos de infraestruturas educativas na
Colômbia num total de 10.000 salas de aula.
Inserido num extenso programa governamental para todo o país, o contrato celebrado tem
um prazo global de 36 meses no modelo de
design and build.

O MAIOR CONTRATO GANHO
ATÉ AGORA
Quanto ao mais recente contrato no valor de
280 milhões de euros relativo a construção
de escolas na Colômbia, considera como “um
desafio, para a ambição do Grupo Mota-Engil
AGOSTO 2016
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GONÇALO MOURA
MARTINS NOS CEO
AWARDS 2016
Distinção realizada pela
revista Finance Monthly
Gonçalo Moura Martins
foi referenciado na
publicação como um dos
líderes europeus a destacar.

MOTA‑ENGIL
RECEBE PRÉMIO
INTERNACIONAL
O Investors Relations, João
Vermelho, volta a garantir
o 3º lugar nos prémios
da prestigiada revista
Institutional Investor, na
categoria “Building
& Construction”

A publicação inglesa Finance Monthly,
dedicada ao segmento de Negócios e Empresas, publicou em julho a distinção “CEO
Awards 2016”, num processo de reconhecimento dos melhores líderes empresariais
a nível global no ano em curso.

A Mota‑Engil foi distinguida com mais
um prémio internacional na área financeira. O diretor de Investors Relations da
Mota‑Engil, João Vermelho, foi distinguido na All-Europe Executive Team 2016,
a lista anual da revista Institutional
Investor, que premeia os profissionais
que mais se destacaram nesta área.
Pelo segundo ano consecutivo, João
Vermelho volta a garantir o 3º lugar no
ranking desta publicação internacional,
na categoria "Building & Construction".
Este ranking é o resultado do inquérito
efetuado a mais de 1.600 analistas e gestores de ativos, que classificaram também a
Mota‑Engil como empresa em excelência
de Investor Relations.

Na edição deste ano, Gonçalo Moura Martins
foi referenciado na publicação como um dos
líderes europeus a destacar, entre vários
líderes executivos dos diversos continentes,
sendo o único português assim distinguido
neste número da referida publicação.

João Vermelho,
diretor de Investors Relations

Pelo segundo ano consecutivo, João Vermelho
volta a garantir o 3º lugar no ranking da publicação
internacional All-Europe Executive Team 2016,
na categoria “Building & Construction”.
SINERGIA 49
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ASSEMBLEIA
GERAL DA
MOTA‑ENGIL
ELEGE DOIS NOVOS
ADMINISTRADORES
97,85% dos acionistas
apoiaram a votação
favorável
A Assembleia Geral de Acionistas da
Mota‑Engil SGPS decorreu, como habitualmente, no Auditório da Fundação Manuel
António da Mota, na cidade do Porto, e
contou, entre os pontos na agenda de
trabalhos, com a aprovação dos Resultados
Anuais de 2015, e o alargamento do Conselho de Administração para 17 membros no
mandato até 2017.

A Assembleia Geral de
Acionistas da Mota‑Engil
SGPS decorreu, como
habitualmente, no
Auditório da Fundação
Manuel António da Mota,
na cidade do Porto.

Estiveram presentes nesta sessão os representantes de cerca de 73% do capital, tendo
sido aprovados todos os pontos da ordem
de trabalhos por larga maioria e alguns
mesmo por unanimidade, como foi o caso
do Relatório de Gestão, Balanço e restantes demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2015.

novos membros a integrar o Conselho
de Administração da sociedade para o
mandato em curso, passando assim a fazer
parte deste órgão Manuel António Mota
e Eduardo Pimentel.

Especial destaque para a aprovação, com
97,85% dos votos, da eleição de dois

Foi ainda aprovada a proposta de Aplicação de Resultados que prevê a distribuição
do dividendo equivalente a 0,05 euros
por ação, assim como o Relatório sobre
as práticas de Governo Societário.

Conselho de Administração

Comissão Executiva

PRESIDENTE

PRESIDENTE

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota

Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins

VICE-PRESIDENTES

MEMBROS

Gonçalo Nuno Gomes de Andrade Moura Martins
Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo

Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

VOGAIS
Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos
Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota Neves da Costa
Maria Paula Queirós Vasconcelos Mota de Meireles
Carlos António Vasconcelos Mota dos Santos

Ismael Antunes Hernandez Gaspar
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel

Ismael Antunes Hernandez Gaspar
José Pedro Matos Marques Sampaio de Freitas
António Martinho Ferreira Oliveira
Manuel António Fonseca Vasconcelos Mota
João Pedro dos Santos Dinis Parreira
Eduardo João Frade Sobral Pimentel
Luís Filipe Cardoso da Silva
Luís Francisco Valente de Oliveira
António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
António Manuel da Silva Vila Cova
AGOSTO 2016
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Grupo que marcou presença na sessão de Joanesburgo

PROJETO iCORE
O exemplo de uma multinacional na procura
da melhoria contínua dos seus processos
O Grupo Mota-Engil é atualmente uma multinacional presente em mais de 20 países,
com cerca de 300 empresas integradas em
três sub-holdings regionais e num modelo
societário e de governo exigente do ponto
de vista do seu controlo interno, em função
do crescimento internacional que conheceu o Grupo, especialmente nos últimos
10 anos em que a representatividade fora
de Portugal passou de 25% para 75% do
total do volume de negócios do grupo e com
tendência de crescimento.
Foi este o enquadramento para o arranque
do iCORE - Controle Interno & Reporting, um
projeto suportado na Comissão Executiva
SINERGIA 49

através do CFO, José Pedro Freitas, e que
contou com a coordenação de Luís Silva,
Administrador do Grupo, e o envolvimento
diário de Castanheira Rodrigues e Joaquim
Alves, que no terreno colocaram o projeto em
implementação com o apoio de consultores
externos, mas com grande envolvimento de
todos os interlocutores internos que foram
chamados a contribuir em vários momentos.
Dado o objetivo final de disseminação de
forma contínua, das melhores práticas de
controlo interno (incluindo todos os ciclos
do sistema de informação, nomeadamente,
orçamento, compras, controlo de produção,
investimentos, tesouraria e fiscalidade) bem
como de produção de informação contabilística e financeira, o projeto terá como um dos
seus mais visíveis resultados finais o Dossier
de Políticas Globais do Grupo (Mota-Engil
Global Policies Dossier), o qual terá atualizações periódicas e concentrará os parâmetros
de cumprimento e de uniformização das
principais regras transversais do Grupo.
O projeto contou já com sessões de apresentação em todas as regiões do Grupo, o que
permitiu partilhar conhecimento e envolver
os colaboradores que de forma próxima
lidam com todos os temas abrangidos
pelo iCORE.
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José Pedro Freitas

Por isso pedimos ao CFO do Grupo, José
Pedro Freitas, um comentário ao projeto,
os seus principais objetivos, vantagens
e próximos passos.
› O que motivou o desenvolvimento
do projeto iCORE?
O iCORE nasceu como um Programa de
melhoria contínua, transversal ao Grupo,
com o principal foco na procura da excelência, no controlo interno e no modelo de
reporte das empresas, das regiões e, principalmente, do Grupo. A implementação do
iCORE teve portanto motivações internas,
mas orientou-se também para as necessidades dos stakeholders externos.
Deste modo, o Programa foi dividido
em vários projetos com objetivos mais
ou menos ambiciosos tendo em conta
a meta, em termos de prazo, definida a
priori: concluir o programa até ao fim do
3º trimestre de 2016.
O primeiro desses projetos designou-se
por "Group Finance Manual" e orientou-se principalmente à conceptualização
da matriz de controlos internos das
empresas do Grupo, à conceptualização
e implementação de diversas checklists
de procedimentos de reporte, à elaboração

do manual de políticas contabilísticas do
Grupo e à formação interna.
Pela sua relevância, foi autonomizado um
outro projeto designado "Intercompany"
destinado à conceptualização e implementação de novos procedimentos na área de
reconciliação de saldos e fluxos intragrupo,
com reforço das valências transversais e
melhoria dos controlos e suportes técnicos
a partir do ERP do Grupo.
Numa vertente mais técnica, o projeto
de "Governance, Risk and Compliance"
(GRC) foi implementado para mitigar
os riscos e aumentar o controlo nos
acessos aos sistemas de reporte, estando
neste momento em fase de implementação, depois de um complexo processo
de conceptualização.

O Projeto terá como
um dos seus mais visíveis
resultados finais o Dossier
de Políticas Globais
do Grupo, o qual terá
atualizações periódicas e
concentrará os parâmetros
de cumprimento
e de uniformização
das principais regras
transversais do Grupo.

Por fim, o projeto de "Disaster Recovery
Plan" (DRP) veio completar o programa,
permitindo assegurar a estabilidade do
reporte e do controlo interno das operações
no Grupo, ao definir os procedimentos
necessários e suficientes para que, em caso
de desastre grave nos escritórios centrais,
os sistemas de suporte à operação não
estejam, em caso algum, indisponíveis
mais de 12 horas.
AGOSTO 2016
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Momento da sessão que decorreu no México

estrutural é tão mais importante quanto
mais dispersas geograficamente estiverem
as nossas operações.

O Grupo tem hoje um
Plano de Recuperação de
Desastres, tem um robusto
modelo de acessos aos
sistemas informáticos,
tem uma estrutura
procedimental sólida e
uma equipa dedicada.

› Como classifica o projeto até ao
momento?
Diria, sem exageros, que se tratou de um
projeto com grande impacto na organização,
algo bem visível nas diversas sessões de
formação/apresentação que fomos efetuado. Realizadas em diversos países, essas
sessões complementaram de forma exemplar
o Programa, pois o sucesso de todos os seus
projetos depende da compreensão por todos
quanto à importância da coesão e do esforço conjunto para manter um alto nível de
qualidade e segurança, fundamentais para
assegurar a excelência no controlo interno
e no reporte.
O excecional feedback recebido de todos
quantos participaram nas diversas sessões
mostrou como o Programa não estaria
completo sem estas sessões e foi ainda um
sinal claro de reforço de que o alinhamento
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› Principais vantagens e próximos
passos
As vantagens são claras: o Grupo tem hoje
um Plano de Recuperação de Desastres,
tem um robusto modelo de acessos aos
sistemas informáticos, tem uma estrutura
procedimental sólida e uma equipa dedicada
ao acompanhamento dos saldos e fluxos
intragrupo, tem um completíssimo manual
de políticas contabilísticas e criou as bases
para implementação de uma matriz de
controlos internos transversal.
Todas estas melhorias já implementadas
exigem um plano de manutenção e de
constante adaptação a um Grupo cada vez
mais complexo e isso constitui per se um
“próximo passo” desafiante e que deverá
envolver todos. Mas existe obviamente um
passo que será talvez mais desafiante do que
o próprio iCORE, refiro-me à implementação
de forma transversal e completa das matrizes de controlos internos conceptualizadas,
projeto que implicará mudanças na maioria
das empresas do Grupo, exigindo um esforço
de planeamento e adaptação às diversas realidades com que nos deparamos e a potenciais
alterações e melhorias sobre as ferramentas
de suporte utilizadas. Em síntese, estamos a
falar de um projecto baseado num modelo
“Glocal” (pensar global e actuar local).
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Top 100 mundial
CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE INFRAESTRUTURAS

Europa

América Latina
África

Top 30 Europeu

Uma visão de futuro
internacional e diversificada
Fundado em 1946, o Grupo Mota-Engil é hoje uma multinacional com atividade centrada
na construção e gestão de infraestruturas segmentada pelas áreas de Engenharia
e Construção, Ambiente, Concessões de Transportes, Energia e Mineração.
O seu percurso empresarial é marcado por uma cultura de empreendedorismo
e de inovação na procura permanente de novos horizontes e o seu crescimento assenta
numa estratégia integrada de diversificação essencial para um Grupo cada vez mais
internacional, inovador e competitivo à escala global.

www.mota-engil.com
ESTRADA PATIVILCA CONOCOCHA HUARAZ ANCASH - OBRA REALIZADA PELA MOTA-ENGIL PERU

AGOSTO 2016
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MOTA‑ENGIL CONTRIBUI
PARA A PARTILHA DE
CONHECIMENTO NAS
ÁREAS DA ENGENHARIA
EM PORTUGAL
Mota‑Engil Engenharia
convidada a participar e a partilhar
experiências em diversos eventos

Elevar o papel
dos ensaios e da
experimentação na
prática da engenharia
civil com qualidade
foi o objetivo do
Congresso.
SINERGIA 49

A Mota‑Engil Engenharia, como líder do
setor em Portugal e com um conjunto
de negócios especializados em toda a
cadeia de valor do setor da construção,
foi convidada a participar e a partilhar
experiências em diversos eventos, como
são exemplos os últimos em que marcou
presença: 1.º Congresso de Ensaios e
Experimentação, 8.º Congresso Rodoviário
Português e o Seminário “Estado de arte
sobre a execução de obras geotécnicas:
Ancoragens no terreno”.
No 1.º Congresso de Ensaios e Experimentação em Engenharia Civil, que teve lugar
em Lisboa, organizado pela Associação
de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE) e pelo IST, a Mota‑Engil
Engenharia, para além de ser expositor

no evento, apresentou três artigos e fez
parte da Comissão Técnica e da Comissão
Científica, através do respetivo Laboratório Central. Numa perspetiva futura de
significativa atividade na área da reabilitação, o tema deste congresso, “Ensaiar
para Reabilitar”, pretendeu elevar o papel
dos ensaios e da experimentação na prática da engenharia civil com qualidade,
inovação, segurança, competitividade
e sustentabilidade.
Relativamente ao 8.º Congresso Rodoviário Português, que decorreu no Centro
de Congressos do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, a
empresa participou com nove trabalhos e
fez parte da Comissão Organizadora e da
Comissão de Revisão. De referir também
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a participação do Presidente do Conselho
de Administração do Grupo Mota‑Engil,
António Mota, na Comissão de Honra do
evento. O objetivo do certame foi amplamente concretizado através da partilha de
experiências entre profissionais do setor,
tendo Moçambique sido o país convidado
da edição deste ano.
O Seminário “Estado de arte sobre a execução de obras geotécnicas: Ancoragens
no terreno”, que se realizou também no
LNEC, contou igualmente com o apoio da
Mota‑Engil Engenharia.
O evento surgiu no âmbito da revisão
das Normas Europeias sobre obras
geotécnicas especiais, dedicando-se
sobretudo à EN1537, que foi traduzida

pela Subcomissão 10 da Comissão Técnica
de Normalização do Instituto Português
da Qualidade, da qual a Mota‑Engil
Engenharia é membro. Este Seminário
transformou-se, assim, numa ação de
divulgação e aplicação das tecnologias
de execução, ensaios, monitorização e
manutenção de ancoragens em terreno.
Direcionado a técnicos ligados à atividade,
o evento contou também com o apoio da
Sociedade Portuguesa de Geotecnia e da
Associação Portuguesa de Geólogos.
AGOSTO 2016

24

MOTA‑ENGIL NO MUNDO

EUROPA

GLAN AGUA
E MOTA‑ENGIL IRELAND
CONSTRUCTION COM
NOVAS INSTALAÇÕES
O investimento traduz o compromisso com
o mercado irlandês através da criação
de 60 novos postos de trabalho com
expansão prevista para o Reino Unido
O Grupo Mota-Engil expandiu as suas
operações na Irlanda e inaugurou novos
escritórios na cidade de Loughrea, no
condado de Galway, onde funcionará a
Glan Agua Limited, especialista em soluções
de água e resíduos, e a MEIC Limited, de
engenharia civil, ambas detidas pelo Grupo
Mota-Engil em parceria com a empresa
de construção GKM.
A expansão das instalações tem por objetivo preparar o acréscimo da atividade no
mercado da Irlanda, prevendo a empresa
aumentar a sua atividade no Reino Unido,
na expectativa de criar 60 novos postos
de trabalho nos próximos cinco anos.

O Grupo Mota‑Engil
expandiu as suas
operações na Irlanda
prevendo continuar a
alargar a sua atividade
no Reino Unido.
SINERGIA 49

Na cerimónia de inauguração da nova sede
marcaram presença dois representantes
do Governo da Irlanda. A ministra para
a área do Jobs Enterprise and Innovation,
Mary Mitchell O’Connor, congratulou-se com
o anúncio de que a Glan Agua está a expandir a sua atividade na Irlanda e a trazer

Gonçalo Moura Martins marcou
presença no evento sinalizando
o compromisso do Grupo
Mota‑Engil na Irlanda

emprego qualificado e técnico para Galway.
"Estou convicta que irá beneficiar Loughrea
e as zonas circundantes. Uma das minhas
prioridades enquanto ministra é contribuir
para o fomento de um ambiente onde o
crescimento do emprego possa prosperar,
particularmente na Irlanda rural. Acredito
que apenas uma economia forte apoiada
no trabalho pode pagar pelos serviços
necessários para criar uma sociedade justa”,
acrescentou Mary Mitchell O'Connor.
O ministro de Estado irlandês para a área de
Public Works and Flood Relief, Sean Canney,
destacou também que "é ótimo ver esta
empresa em expansão e a criar novos postos
de trabalho, que serão um impulso significativo para Loughrea e toda a região. É muito
positivo para uma cidade do tamanho de
Loughrea ganhar um investimento desta
dimensão, o que demonstra que as empresas podem localizar-se em regiões onde as
infraestruturas e mão de obra qualificada
necessárias estão disponíveis".
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Mary Mitchell O’Connor, congratulou-se com
o anúncio de que a Glan Agua está a expandir
a sua atividade na Irlanda e a trazer emprego
qualificado e técnico para Galway. "Estou
convicta que irá beneficiar Loughrea e as
zonas circundantes".
O CEO da Mota-Engil, Gonçalo Moura Martins,
esteve também presente no evento e garantiu que “a Mota-Engil está a reafirmar o seu
compromisso com este mercado e a intenção
de continuar a investir neste país, a fim de
posicionar a empresa como líder nas áreas
técnicas em que atua. Estamos também
empenhados em desenvolver oportunidades
de carreira e em formar jovens engenheiros
locais para expandir a nossa atividade não
só na Irlanda, mas também no Reino Unido”.
Fundada em 2008, a Glan Agua Limited conta
atualmente com 63 trabalhadores e é um dos
principais fornecedores da Irlanda no que
respeita a projetos de design, construção,
operação e manutenção de serviços no setor
das águas e das águas residuais. Já a MEIC
Limited foi fundada em 2007 e desde então
desenvolveu uma série de projetos-chave de
infraestrutura e construção na Irlanda.
Considerando o momento relevante para
o desenvolvimento da Mota-Engil na Irlanda, a

SINERGIA contatou os responsáveis do mercado, tendo Luís Moreira da Silva referido que
"desde os meus primeiros dias na Irlanda que
um dos objetivos definidos foi ter um escritório
que dignificasse a presença da Mota‑Engil na
Irlanda e que permitisse aumentar as capacidades da nossa jovem equipa. Este objetivo
foi agora alcançado e representa um passo
muito importante para as nossas empresas
irlandesas, contudo, trata-se apenas de uma
pequena parte da estratégia de crescimento que
estamos a implantar aqui. A Irlanda e o Reino
Unido fazem parte do futuro da Mota-Engil”.
Abordando o negócio e as expetativas para
o mercado, começámos por Karl Ziemmer,
Managing Director da Glan Agua, que refere
“Estamos muito satisfeitos por finalizarmos a
mudança para o nosso moderno escritório de
Loughrea, que irá facilitar o crescimento e a
expansão futura nos mercados da Irlanda e
do Reino Unido das duas empresas: a nossa
empresa do setor das águas, Glan Agua
Limited, e a Mota-Engil Ireland Construction.

O nosso novo escritório permitirá ainda
um maior alinhamento da nossa marca
com o Grupo Mota-Engil e temos muito
gosto que Gonçalo Moura Martins tenha
tido a possibilidade de nos acompanhar
na celebração deste acontecimento".
Quanto à MEIC, Tom O'Connor, Managing
Director da empresa, considera que "a abertura dos nossos novos escritórios em Loughrea
é um marco significativo desde que iniciámos
o desenvolvimento da marca Mota-Engil
na Irlanda e no Reino Unido. Com estas
novas instalações, e os laços que continuam
a crescer entre a Irlanda e toda a família
de empresas da Mota-Engil, a capacidade
de continuarmos a expandir e a prestar os
nossos serviços para um mercado ainda
maior é grandemente reforçada”.
O Grupo continua assim a promover o desenvolvimento internacional da sua atividade,
criando valor e promovendo oportunidades
de carreira para os seus colaboradores.
AGOSTO 2016
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GLAN AGUA
A empresa do Grupo Mota‑Engil
quintuplicou os valores de faturação em
apenas três anos e já é uma das empresas
líderes no setor das águas na Irlanda
A operar na Irlanda desde 2008, a Glan
Agua atua no fornecimento de soluções
para o setor da água e de águas residuais,
apresentando competências no ciclo
integral da água, desde a captação, tratamento, armazenamento, distribuição, e
ainda recolha, reabilitação e tratamento de
águas residuais.

uma oferta transversal nesta área, e que os
motivos da liderança no setor assentam no
facto de terem “uma equipa de engenheiros e cientistas jovens, entusiasmados e
motivados em oferecer aos nossos clientes
um serviço com as soluções mais inovadoras e eficazes” e de poderem contar com
o know-how do parceiro Mota‑Engil.

Com a inauguração dos novos escritórios
da empresa, a SINERGIA falou com o
administrador Karl Zimmerer, que admite
que a Glan Agua aproveitou uma necessidade que o mercado irlandês tinha por

“Quando a Glan Agua foi fundada existia
uma barreira significativa para novos
operadores no setor. No entanto, fazermos
parte da Mota‑Engil permitiu-nos utilizar
toda a experiência e os vastos recursos do
Grupo, incluindo um relacionamento muito
bem-sucedido com a Manvia e o apoio da
Indaqua, para fazermos crescer o nome da
Glan Agua e da sua marca dentro da indústria. A Mota‑Engil funcionou como selo de
garantia e isso permitiu que os nossos clientes
ganhassem confiança e percebessem que
temos capacidade para assumir os projetos
mais difíceis, com a melhor qualidade e no
tempo previsto”, referiu Karl Zimmerer.

A operar na Irlanda
desde 2008, a Glan Agua
atua no fornecimento de
soluções para o setor da
água e de águas residuais,
apresentando diversas
competências.
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Karl Zimmerer, Managing Director
da Glan Agua

A Glan Agua apresenta uma oferta de
serviços one-stop-shop, que poderão ser
também concessões de longo prazo, já
que garante o abastecimento de água,
a construção de canais e operação, mas
também a execução e modernização
de projetos de águas residuais, bem
como outros serviços de engenharia
civil, de equipamento e de arquitetura,
em parceria com a Mota‑Engil Ireland
Construction.
Em apenas três anos, a Glan Agua
aumentou a faturação de cinco milhões
de euros para 25 milhões de euros, facto
que Karl Zimmerer explica referindo que
“existia um défice de capacidade nesta
área porque as infraestruturas de águas e
esgotos tinha sofrido um desinvestimento grande nos últimos 20 anos, acompanhado por um crescimento da população
no início dos anos 2000”, sendo que logo
que houve sinais de retoma após a crise
financeira e económica, “a água foi o
primeiro setor a receber um aumento do
investimento e o governo irlandês criou
uma nova empresa de serviços públicos
de água, empresa essa que procurou
de imediato parceiros que tivessem a
capacidade de dar resposta aos desafios,
e a Glan Agua conseguiu acompanhar
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"A Mota‑Engil funcionou
como selo de garantia
e isso permitiu que
os nossos clientes
ganhassem confiança
e percebessem que temos
capacidade para assumir
os projetos mais difíceis,
com a melhor qualidade
e no tempo previsto”.
KARL ZIMMERER

Os representantes dos escritórios da MEIC e da Glan Agua com Sean Canney,
ministro para a área de Public Works and Flood Relief e Martin Shanahan,
CEO da IDA Ireland
Um dos maiores desafios com que a Glan
Agua se depara “é a falta de técnicos de
engenharia graduados nas universidades
da Irlanda e do Reino Unido”. “Devido à
enorme redução no setor da construção
registado ao longo dos últimos 8 a 10 anos,
houve uma grande diminuição de alunos
nos cursos de engenharia na Irlanda e aí,
mais uma vez a possibilidade de contarmos com o apoio do Grupo Mota‑Engil tem
sido fundamental porque tem permitido
recrutar excelentes engenheiros licenciados nas universidades portuguesas, o
que nos dá uma vantagem sobre nossos
concorrentes”, esclarece Karl Zimmerer.

porque tem as principais competências
para oferecer serviços de valor acrescentado, com particular destaque nas
tecnologias inovadoras e de baixo custo,
minimizando os riscos para os clientes e
para o Grupo", explicou Karl Zimmerer.
Recentemente, a Mota‑Engil inaugurou
os novos escritórios da Glan Agua, em
Loughrea, no condado de Galway, e que
o administrador Karl Zimmerer acredita

que permitirão ao negócio “crescer ainda
mais, tanto na Irlanda como nos restanes mercados do Reino Unido, porque
permite desenvolver novas tecnologias e
design para garantir uma permanência na
vanguarda da inovação. Os novos escritórios estão mais alinhados com a marca
de alta qualidade da Mota‑Engil e asseguram que possamos fazer crescer a nossa
equipa, adotando a cultura e os princípios
da marca do Grupo Mota‑Engil”.

Para os próximos tempos, a Glan Agua
pretende expandir atividade para o mercado
do Reino Unido. Karl Zimmerer admite que
“o mercado do Reino Unido é extremamente regulado e estruturado, com os planos
de gestão de ativos de investimento de
longo prazo (AMP) a serem estabelecidos
a cada cinco anos, mas vamos apostar em
levar tecnologias e design inovador para o
mercado, já que a inovação é a chave para
o sucesso do nosso negócio”. O objetivo da
Glan Agua para o Reino Unido nos próximos
tempos é desenvolver a marca de sucesso
no mercado, de modo a posicionar-se como
um dos principais parceiros para o plano
de investimentos AMP 7, que decorrerá no
período 2020-2025.
AGOSTO 2016
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MOTA-ENGIL
TERMINA OBRA
NA POLÓNIA
ANTES DO PRAZO
PREVISTO
A Mota‑Engil Central
Europe concluiu o troço II
Stryków – Tuszyn da
autoestrada A1 antes do
prazo definido em contrato

O troço II Stryków — Tuszyn da autoestrada
A1, construído pela Mota‑Engil Central
Europe já foi finalizado e está pronto para
a concessão e utilização, quase dois meses
antes do prazo contratual.
A autoestrada foi inaugurada pelo
Vice-Primeiro-Ministro polaco, Piotr
Gliński, pelo Ministro das Infraestruturas
e do Desenvolvimento, Andrzej Adamczyk,
pela Presidente da Câmara de Lodź, Hanna
Zdanowska, e por diretores da GDDKiA.
A Mota‑Engil Central Europe teve em conta
a época de férias e a Jornada Mundial da
Juventude, em Cracóvia, para cumprir a
ambiciosa tarefa de finalizar este troço
antes do prazo definido no contrato. A
decisão de acelerar os trabalhos e de
os concluir quase dois meses antes do
previsto foi influenciada pelo facto do
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troço poder ajudar na organização deste
evento que obriga a uma logística exigente.
A época de férias também se mostrou
importante, uma vez que a maioria dos
polacos quer chegar à região costeira de
forma rápida e segura.
A autoestrada A1, também conhecida como
Autoestrada Amber, foi iniciada no final de
2014 e é um dos mais importantes investimentos em infraestruturas na Polónia. Esta
autoestrada tem uma importância estratégica
para o transporte internacional, nacional e
também local, já que permite a transferência
de tráfego para fora do centro da cidade.
O novo troço de 40km da A1 liga as saídas
de Stryków (Łódź Norte) e Tuszyn, e permite
que o tráfego que circula na direção norte-sul
contorne a cidade de Łódź, reduzindo a
distância até ao mar Báltico em aproximadamente uma hora.
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VERMELO
– UM NOVO
EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL EM
CRACÓVIA
O projeto Vermelo implica a construção
de um edifício de nove andares com
158 apartamentos com áreas habitáveis de 35 a 111m2, incluindo estúdios
e apartamentos de cinco assolhadas. Uma
importante comodidade para os residentes
com veículos motorizados será a espaçosa

garagem subterrânea. Este moderno edifício situar-se-á perto do centro de Cracóvia,
na avenida Listopada 29, na zona norte da
cidade. Prevê-se que o empreendimento
esteja concluído no primeiro semestre
de 2018.

A Mota‑Engil Central Europe
deu início à construção de
um novo empreendimento
residencial em Cracóvia

EUROPA
O primeiro contrato, entre Radomicko
(sem vias de ligação) e Lezno Pld inclui
a construção de uma via rápida com
19km de extensão, duas vias de ligação
e 16 infraestruturas de engenharia ao
longo da estrada construída. Com um
período estimado de 22 meses até à
conclusão, este contrato está avaliado em
443 milhões de zlótis polacos (cerca de
100 milhões de euros).

A Mota‑Engil Central Europe assinou
recentemente dois novos contratos com
a GDDKiA (Direção Nacional de Estradas
e Autoestradas) para a construção de dois
troços diferentes da via rápida S5.

O segundo contrato diz respeito à construção de um troço de 16km entre as saídas
de Kościan Południe e Radomicko,
incluindo quatro novas vias de ligação
e infraestruturas de engenharia. Com
um período de construção estimado de
32 meses, este contrato está avaliado
em 303 milhões de zlótis polacos (cerca
de 70 milhões de euros).

MOTA‑ENGIL
CENTRAL
EUROPE ASSINA
DOIS NOVOS
CONTRATOS
Os contratos adjudicados
perfazem cerca de
170 milhões de euros
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TERCEIRA EDIÇÃO
DO EVENTO
SEMANA DA
SEGURANÇA
CONCLUÍDA COM
ÊXITO
O maior evento
de promoção de saúde
e segurança

SINERGIA 49

Terminou com êxito mais uma edição do
Semana da Segurança, o maior evento
de promoção de uma cultura de saúde
e segurança nos locais de construção na
Polónia. Este evento é levado a cabo pelos
signatários do Acordo para a Segurança na
Construção, que inclui as maiores empresas de construção na Polónia.
"A Semana da Segurança, a maior campanha de promoção da cultura de saúde
e segurança nos estaleiros de obras no
nosso país, já é conhecida por investidores,
instituições e parceiros de negócios. Participamos em todas as atividades essenciais
para a segurança na construção. Seguindo
o nosso exemplo, foram criados diversos
acordos locais entre empresas de construção com o apoio da Inspeção Nacional do
Trabalho. Fomos capazes de estimular
uma tendência positiva em todo o setor
da construção", diz Michał Wasilewski,
Coordenador do Acordo para a Segurança
na Construção.

Durante o Semana da Segurança, tiveram
lugar 57 eventos, formações e simulações
de emergência em estaleiros de obras da
Mota‑Engil Central Europe, o que permitiu
que a promoção da cultura de trabalho
seguro chegasse a centenas de trabalhadores da Mota‑Engil Central Europe e
de empresas subcontratadas. O evento
Semana da Segurança tem não apenas
o objetivo de chamar a atenção para a
segurança a curto prazo, mas sobretudo
o de concentrar as atenções dos signatários do Acordo na contínua manutenção
de atividades em torno da questão da
segurança, ao longo de todo o ano.

Decorreram 57 eventos,
formações e simulações
de emergência em
estaleiros de obras
da Mota‑Engil Central
Europe.
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A SUMA recolheu mais de 46 toneladas de
resíduos durante e após as queimas das
fitas de Coimbra, Aveiro e Porto, evento
de grande relevância em Portugal e que
assinala a conclusão do ano letivo no
ensino superior, sendo um momento de
produção elevada de resíduos urbanos,
o que impõe uma intervenção em registo
just in time, para devolver as melhores
condições de salubridade às ruas destas
cidades após o evento.
Em Coimbra, para concretização desta
operação de grande envergadura e
exigência que, para além da recolha de
resíduos implicou a limpeza e lavagem
das ruas percorridas, foi mobilizados

um grande número de meios humanos
e materiais.Os resíduos, prontamente
recolhidos à medida que o cortejo
avançava entre a Porta Férrea e a Baixa
(área de intervenção da SUMA), totalizaram 26,3 toneladas.
Em Aveiro e no Porto foram recolhidas sete e
20 toneladas de resíduos, respetivamente.
Os resultados destes serviços, imediatamente visíveis, demonstraram a capacidade
técnica e o comprometimento da SUMA
com as autarquias, populações residentes e
visitantes, sendo também demonstrativos
da adaptação da empresa às exigências
e especificidades destes eventos.

SUMA
CONCRETIZA
COM SUCESSO
OPERAÇÃO
EXIGENTE DE
RECOLHA DE
RESÍDUOS
Empresa atua com
meios técnicos e humanos
de relevância em Coimbra,
Aveiro e Porto

Foram recolhidas mais
de 46 toneladas de
resíduos durante e após
as queimas das fitas de
Coimbra, Aveiro e Porto.
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Ismael Gaspar, presidente da EGF, marcou presença como orador

EUROPA

EGF PARTICIPA
NO 10º FÓRUM
NACIONAL DE
RESÍDUOS
Ismael Gaspar e Tomás
Serra marcaram presença
num debate que reuniu o
setor dos resíduos sobre as
novas metas da Comissão
Europeia para 2030

O 10º Fórum Nacional de Resíduos decorreu em Lisboa e contou entre os oradores
com o presidente da EGF, Ismael Gaspar,
num evento que teve cerca de 400 participantes, durante dois dias, e foram discutidos os principais desafios do setor, identificando as tendências internacionais.
Este ano, o Fórum Nacional de Resíduos
privilegiou o debate em torno de um novo
ciclo marcado pela Economia Circular, e que
traz um novo desafio depois da preocupação em criar condições para uma correta
gestão dos resíduos, garantindo soluções de
encaminhamento e tratamento. Atualmente, com a Economia Circular, pretende‑se
reintegrar os resíduos como recurso na atividade económica.
Foi com este mote que o presidente do
Conselho de Administração da EGF, Ismael
Gaspar, e o diretor da empresa, Tomás
Serra, fizeram parte do painel de oradores,
onde tiveram oportunidade de abordar
diversas questões sobre sustentabilidade
e debater as novas metas e exigências
europeias para o pós-2020.
O presidente do Conselho de Administração
EGF, Ismael Gaspar, lembra que é muito

SINERGIA 49

importante que exista “uma visão estratégica para o setor e uma ponderação na
forma como são articuladas as políticas e
como são tomadas as decisões necessárias,
porque é essencial que elas tenham racionalidade económica. Qualquer pessoa, por
mais sensibilidade ecológica que tenha,
dificilmente vai mudar hábitos se isso
desequilibrar o seu orçamento familiar”.
Para Tomás Serra, diretor de produção da
EGF, “os objetivos que agora estão a ser
discutidos para 2030 são muito severos,
por isso temos de começar já a trabalhar
com eles em mente, senão dificilmente
os conseguiremos cumprir”. Para haver
soluções ambientalmente corretas elas
“têm de ter também uma sustentabilidade
económica”, acrescenta.
Para o ano 2030, a novas metas da Comissão
Europeia para o setor dos resíduos consistem na limitação de 10% para o depósito
dos resíduos em aterro, a reciclagem dos
resíduos urbanos com um mínimo de 65%
e a reciclagem dos resíduos de embalagens
em 75%, procurando integrar a Economia
Circular como novo paradigma da política
de resíduos.
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Gabriela Ventura, Administradora da EGF, iniciou a sessão de trabalho

Com a integração da EGF, o Grupo Mota‑Engil
tem assumido um forte empenho na transmissão de valores, práticas e estratégias.
Como tal, o Grupo desenvolveu mais uma
ação e promoveu um encontro em que
estiveram presentes os diretores‑gerais
das onze concessionárias, bem como os
responsáveis de Comunicação e de Recursos
Humanos, com o objetivo de dar a conhecer
o Plano de Comunicação e o Programa
RH para a EGF.
A apresentação iniciou-se com os responsáveis de Comunicação, que fizeram questão
de transmitir uma mensagem direcionada para a monitorização de resultados:
“A Comunicação também é negócio”, já que
pretende criar-se um elo de compromisso
para que todos trabalhem numa colaboração próxima, de forma a maximizar
a eficácia do retorno dos investimentos
e reforçar o sentido de grupo.
Para Ana Loureiro, diretora de Comunicação
da EGF, “é importante haver uma comunicação integrada para que se possa falar a
uma só voz nos temas de interesse comum
porque a nossa preocupação é claramente
atingir resultados. É essencial também ressalvar a questão das assessorias de imprensa
para termos uma forma de comunicar com
o exterior que seja coerente”.
O diretor-geral da Resiestrela, Carlos Pais,
esteve presente na iniciativa, que considerou
“bastante útil” uma vez que “vai ajudar a
melhorar a eficiência do trabalho porque
quando temos regras muito claras sobre qual

o caminho por onde devemos ir, passamos a
ter um maior comprometimento e podemos
tornar-nos mais eficientes no nosso dia-a-dia
e na resolução de problemas".
Miguel Ferreira, diretor-geral da Suldouro,
destaca a diferença com o passado em que
“cada empresa funcionava por ela própria e não
existia uma imagem comum” e acredita que a
aposta defendida pelo Grupo Mota-Engil “faz
sentido” porque “há muitos recursos em que
deve haver sinergias para aumentar o retorno, porque se vamos investir temos também
de medir o que vamos receber depois".
A segunda parte da sessão seguiu com
o Programa RH para a EGF, onde foi debatido
o papel desta área enquanto parceira estratégica do negócio analisando os objetivos
e os desafios que se perspetivam.
No último ano, a área de Recursos Humanos
promoveu diversas iniciativas de integração,
tais como eventos de acolhimento, distinções
de antiguidade, processos de mobilidade
interna e internacional, programas de
formação, assim como a harmonização de
um conjunto de processos e benefícios nas
várias concessionárias.
O trabalho em curso visa dotar a EGF de um
conjunto de processos-chave em matéria de
gestão e desenvolvimento do capital humano
que promovam um processo de integração
eficaz, a mobilidade interna e geográfica,
o reforço de uma cultura de meritocracia
assente no reconhecimento das pessoas
e na satisfação interna dos colaboradores.

EGF PARTILHA
CONHECIMENTO
COM
CONCESSIONÁRIAS
Reunião teve como objetivo
dar a conhecer o Plano
a implementar nas áreas
de Recursos Humanos
e Comunicação

Para Luís Monteiro, diretor de Recursos
Humanos da Mota-Engil Ambiente e Serviços, “o principal ativo da EGF reside no
seu capital humano, existindo uma enorme
expectativa e recetividade de todos os seus
quadros em relação ao valor que a EGF e o
Grupo podem aportar, particularmente, no
que respeita à gestão dos recursos humanos.
É por isso um enorme desafio e privilégio
poder estar envolvido num processo cujo
resultado é tão importante para o sucesso
da EGF e do Grupo”.
De modo a continuar a promover a partilha
de boas práticas entre as várias concessionárias e a trabalhar no sentido de uma melhoria
constante, de futuro existirão mais encontros
com os responsáveis das diferentes áreas
de todas as empresas da EGF.
AGOSTO 2016
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COLABORADORES
DA EGF ACEITAM
DESAFIO DE
MOBILIDADE
INTERNACIONAL
Miguel Soeiro e Pedro Cabral
são os mais recentes colaboradores
da Mota-Engil na América Latina

Na anterior edição da SINERGIA foi
dado um especial destaque à EGF pela
possibilidade de internacionalização da
empresa e a oportunidade que poderia
resultar para a promoção de carreiras internacionais de alguns dos colegas da EGF
e suas participadas.

“O crescimento das nossas
pessoas é o crescimento
do Grupo. Para além do
benefício para as pessoas,
que encontram deste lado
do Atlântico estimulantes
oportunidades de
desenvolvimento,
é também o Grupo que
se reinventa a cada dia".
JOÃO PARREIRA
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Assim sendo, e passados alguns meses da
integração da EGF no Grupo Mota-Engil,
vimos nesta edição dar conta dos primeiros
exemplos de oportunidades gerados pela
Mota-Engil América Latina, que, lançando
concursos internos para toda a organização, possibilitou que dois colegas da EGF
pudessem concretizar esta sua ambição
e, através do seu exemplo, comprovar
a expetativa para os colegas que mais
recentemente chegaram ao Grupo.
Miguel Soeiro, da Valorlis, irá trabalhar
durante meio ano neste mercado como

encarregado de aterro, e Pedro Cabral, da
Amarsul, exercerá funções até final do ano
como diretor de operações, colaborando
nos projetos em avaliação pelo Grupo
neste mercado.
Miguel Soeiro começou a trabalhar na
Valorlis no ano 2002 como chefe de serviços, onde teve a seu cargo a triagem,
o apoio à recolha seletiva, a exploração de um aterro, entre várias outras
áreas de responsabilidade. Nesta altura,
e já na República Dominicana, Miguel
Soeiro afirma que “os trabalhos estão a
decorrer de acordo com as expectativas”
e adianta que aceitou “esta experiência
motivado pelo facto de ser um desafio,
tanto pela sua dimensão como pela
aposta na exploração a nível energético.
Acredito que este projeto e outros que
possam surgir serão uma mais-valia a
nível profissional e enriquecedores para
o meu curriculum”, acrescenta.
Pedro Cabral, licenciado em Engenharia
Química, exerceu funções de natureza
técnica e operacional na Amarsul entre
1999 e 2007. Em 2008 passou a chefiar
a divisão de qualidade e monitorização,
onde esteve dois anos até integrar a
direção financeira através do gabinete
de planeamento e controlo de gestão,
com funções de controlo orçamental e
análise de investimentos e de dados da
área técnica.
Quanto à mudança para a República
Dominicana, Pedro Cabral admite que
é uma “oportunidade de crescer profissionalmente” e espera poder dar o seu
contributo para criar uma equipa coesa e
orientada para o objetivo. “Candidatei-me
por considerar que se trata de um grande
projeto, interessante do ponto de vista
profissional, que corresponde à minha
necessidade de abraçar novos desafios e
oportunidades e também por poder ter
contato com uma cultura diferente numa
experiência internacional”, afirma Pedro
Cabral, que vê a “mobilidade internacional
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Miguel Soeiro

Pedro Cabral

REPÚBLICA
DOMINICANA

VALORMINHO
RESULIMA
RESINORTE
SULDOURO
RESIESTRELA
ERSUC
VALORLIS
VALORSUL

VALNOR

AMARSUL

ALGAR

como uma forma de valorizar recursos e
de ter contato com diferentes culturas
e empresas do Grupo. Considero que
estes processos trazem uma mais-valia
também para a empresa, pela partilha
de conhecimento e também por serem
de facto um contributo importante para
a valorização do capital humano”, admite
Pedro Cabral.
Como maior empregador de portugueses no
exterior e larga experiência na promoção de
carreiras internacionais de diversos colegas
para diversos mercados, a Mota-Engil continuará a investir na internacionalização
e crescimento da empresa, permitindo
assim também aos colaboradores a aposta
em novos desafios para um constante desenvolvimento profissional e pessoal.

Segundo João Parreira, CEO da Mota‑Engil
América Latina, “o crescimento das nossas
pessoas é o crescimento do Grupo. Para
além do benefício para as pessoas, que
encontram deste lado do Atlântico estimulantes oportunidades de desenvolvimento,
é também o Grupo que se reinventa a cada
dia, amadurecendo com a exposição de
cada um de nós a novas experiências e
desafios de gestao intercultural, de tomada
de decisão em condicões de incerteza, de
transferência bidirecional de conhecimento, de adaptação e de resiliência. Numa
frase, «somos o que fazemos», mas também
onde o fazemos e com quem o fazemos.
Sejam muito bem-vindos à América
Latina!”.

“Candidatei-me por
considerar que se trata
de um grande projeto,
interessante do ponto
de vista profissional,
que corresponde à
minha necessidade de
abraçar novos desafios
e oportunidades e
também por poder
ter contato com uma
cultura diferente
numa experiência
internacional”.
PEDRO CABRAL
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VALORSUL
PROMOVE
CONCURSO
“SEPARA
E GANHA”
Escolas recolhem
233 toneladas separadas
no âmbito do Programa
Ecovalor

Terminou o concurso “Separa e Ganha”,
promovido pela Valorsul, que levou
240 escolas de 19 municípios da sua área
de atuação a separar o maior número
de embalagens possível. Este concurso,
integrado no programa Ecovalor, desafiou
as escolas a recolher embalagens para
reciclar oferecendo, por cada saco fornecido pela empresa, um prémio monetário
de 50 cêntimos.
As regras de separação foram as mesmas
do Ecoponto Amarelo: latas, embalagens

de plástico e pacotes de bebida. Além
deste prémio acessível a todas as escolas,
houve um prémio especial de 2,5 euros por
saco para as escolas de cada município que
tivessem o melhor desempenho.
No final, 153 escolas foram contempladas
com prémios pela dedicação demonstrada,
tendo a Valorsul atribuído um total de 24 mil
euros, em contrapartida das 233 toneladas de
embalagens separadas entregues. As escolas
que mais se destacaram foram a EB1/JI
Sacadura Cabral, na Amadora, que separou
5.135 kg de embalagens; a EB1 Paínho, no
Cadaval, que separou 5.486 kg e a EB1/
JI Moita dos Ferreiros, na Lourinhã que
conseguiu enviar para reciclagem 7.553 kg
de embalagens.

153 escolas foram
contempladas com
prémios pela dedicação
demonstrada, tendo a
Valorsul atribuído um
total de 24 mil euros,
em contrapartida
das 233 toneladas de
embalagens separadas
entregues.
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A Valorsul foi distinguida com o prémio
“Marca de Confiança dos Portugueses”
em 2016, na categoria de Ambiente, pelo
segundo ano consecutivo.
A empresa de tratamento de resíduos
foi considerada aquela em que os consumidores mais confiam, com 24% dos
votos dos inquiridos, numa pergunta
aberta e sem referencias de resposta,
dirigida a 13.200 assinantes da revista
Seleções de Reader’s Digest. Em 2.º lugar
ficou a Lipor com 15% e em 3.º lugar
a SUMA com 13%.

Para a Valorsul, esta distinçao é “motivadora”
e a empresa promete continuar a responder
com um profundo sentido de serviço público
e de compromisso para com os seus clientes
e parceiros, de modo a manter-se como
uma empresa de excelencia, inovadora,
sustentável e socialmente responsável.
O estudo “Marca de Confiança dos Portugueses” avalia, todos os anos, a opinião
dos consumidores sobre a confiança que
depositam nas variadas marcas de diferentes produtos e serviços de mercado, em
65 categorias.

VALORSUL
ELEITA MARCA
DE CONFIANÇA
EM 2016
A empresa de tratamento
de resíduos vê assim
reconhecido o seu sentido
de serviço público
e de compromisso
com os cidadãos

A empresa de
tratamento de resíduos
foi considerada aquela
em que os consumidores
mais confiam, com 24%
dos votos dos inquiridos.
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ALGAR DIVULGA
RESULTADOS DE
CONCURSO ESCOLAR
ALGAR incentiva as escolas algarvias
a fazer a correta separação dos resíduos
recicláveis com o concurso “Vamos dar
vida aos Resíduos”
A 4ª edição do concurso escolar “Vamos dar
Vida aos Resíduos”, promovido pela Algar,
empresa responsável pela valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos
no Algarve, decorreu durante o ano letivo
de 2015/2016, tendo como Vencedor a
Escola Secundária Poeta António Aleixo
de Portimão.
O concurso contou com a adesão de
45 escolas abrangendo uma população de
24.100 alunos.

A adesão ao
concurso foi
de 45 escolas
abrangendo cerca
de 24.100 alunos.
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Os resultados obtidos foram fantásticos,
tendo sido contabilizados, após 5 meses
de intensivos trabalhos, 137 toneladas de
resíduos recicláveis corretamente separados e encaminhados para valorização
via reciclagem.
Comparativamente com a 3ª edição deste
concurso, a ALGAR verificou um aumento
global nas quantidades recolhidas nas
escolas participantes em 39%, o que corresponde a mais 38 toneladas.

A iniciativa que voltou a contar com o
apoio da Sociedade Ponto Verde (SPV) teve
como destinatários os alunos do primeiro
ciclo ao secundário de todas as escolas da
região do Algarve.
Através do desenvolvimento de um
conjunto de atividades, a comunidade
escolar criou planos para a gestão dos
resíduos melhorando o seu processo de
separação/deposição seletiva. Surgiram
equipas “Brigadas da Reciclagem”, cuja
missão foi verificar se o destino final dos
resíduos da escola era o adequado à sua
valorização/tratamento.
Também as áreas residenciais circundantes
às escolas participantes foram envolvidas
neste processo, com sensibilização aos
moradores para que encaminhassem para
a ALGAR os resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE) e que utilizassem corretamente os ecopontos, local
de deposição das embalagens de resíduos
recicláveis.
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As professoras Mariana Teles, Marta
Vilela e Maria João Silva, da Escola
Secundária Poeta António Aleixo
e Maria João da ALGAR.

Como incentivo à execução dos Planos
de Gestão dos Resíduos que as escolas
implementaram, a ALGAR e a SPV disponibilizaram formação e equipamentos
para a deposição seletiva dos recicláveis como Ecobags (para embalagens
de papel/cartão, vidro e plástico/metal),
contentores para os REEE e Pilhões para
as pilhas e acumuladores.
“As diretivas europeias e as orientações
nacionais exigem uma atitude cívica mais
responsável e fazem apelo especial às
novas gerações. A recuperação e valorização dos resíduos é uma obrigação
de todos nós, diz José Pinto Rodrigues,
diretor geral da ALGAR".
A escola que apresentou o melhor resultado no “Ranking de Resíduos Recicláveis
Recolhidos”, com um total de 11 toneladas
de resíduos, recebeu um computador de
última geração. Além disso, a ALGAR
ainda sorteou um tablet entre os alunos
que fizeram parte da equipa “Brigada da
Reciclagem”, mentores das várias campanhas de sensibilização realizadas dentro
e fora da escola.

Para que não se esqueçam que o seu papel
é fundamental e para que continuem o
bom trabalho desenvolvido ao longo de
todo o ano letivo, todos os participantes
receberam Ecobags.
A ALGAR pretende continuar a promover
este género de iniciativas, pelo que se
prevê que exista uma 5ª edição do concurso no ano letivo 2016/2017, certamente
com mais novidades.
O objetivo será continuar a passar a mensagem de que as boas práticas ambientais
desenvolvidas poderão trazer inúmeros
benefícios no que respeita à qualidade de
vida, não só do espaço escolar mas também
de toda a comunidade e contribuir para
a formação pessoal destes futuros cidadãos.

ANÁLISE QUANTIDADES RECICLÁVEIS RECOLHIDOS ESCOLAS (KG)
Ano letivo

Vidro

Papel/ Cartão

Plástico/ Metal

Pilhas

REEE

Total

2014/2015

28.530,91

38.976,78

22.937,31

385

7.972

98.802

2015/2016

39.504,04

49.528,19

36.204,75

319

11.522

137.078

38

27

58

-17

45

39

10.973,13

10.551,41

13.267,44

-66

3.550

38.276

Δ%
Crescimento (Kg)
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JORNADAS
“COMPROMISSO
2020”
A Resinorte reuniu em Fafe
os autarcas responsáveis
pelos 35 municípios que
compõem o Sistema
Norte Central e respetivos
técnicos

As Jornadas “Compromisso 2020” contaram
com a presença do presidente do Conselho
de Administração da EGF, Ismael Gaspar, do
presidente do Conselho de Administração
da Resinorte, Tomás Serra e do presidente
da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha,
que deram abertura ao encontro, que teve
como objetivo promover a partilha de ideias
e os objetivos propostos para 2020 a nível
das metas ambientais.
SINERGIA 49

Ismael Gaspar (ao centro) e Tomás Serra (à direita) foram oradores pela EGF

Com a presença de representantes dos
35 municípios que integram a Resinorte,
Ismael Gaspar destacou na ocasião que “os
nossos principais objetivos passam pela
valorização da EGF, continuando a promover
a qualidade do serviço público, e pelo reforço
do diálogo com os Municípios. Aproveito
para reforçar que o cumprimento das metas
2020 vai implicar um grande investimento
e vai depender, em muito, da mudança de
comportamento dos munícipes".
De acordo com a intervenção de Tomás Serra,
presidente da Resinorte, “a Resinorte tem
sentido, sobretudo face aos desafios que se
nos vão colocando, que é importante existir
um trabalho conjunto com os municípios e
os munícipes. É fundamental um trabalho
de proximidade, que tenha em conta as
experiências de todos os atores e que prepare o futuro. Por isso mesmo, as Jornadas
são, este ano, mais focadas na partilha de
experiências e de projetos".
A partilha de experiências e casos de sucesso
foi o ponto-chave destas Jornadas pelo que
foram convidadas a intervir as técnicas Joana

Amorim e Crisália Alves dos Municípios
de Vila Nova de Famalicão e Guimarães,
apresentando experiências e resultados
de 15 anos de recolha seletiva e também
do projeto PAYT no Centro Histórico
de Guimarães.
Conscientes da necessidade urgente de
mudanças de comportamento dos munícipes, houve espaço para uma abordagem de
comunicação estratégica pela diretora de
comunicação da EGF, Ana Loureiro, e para
a divulgação do Plano de Comunicação
2016/2017 da Resinorte para a comunidade
escolar, numa apresentação assegurada por
Sofia Oliveira.
A Resinorte é a entidade responsável pela
exploração e gestão do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos do Norte-Central, que integra
35 municípios. Serve uma população de
cerca de um milhão de habitantes cobrindo
uma área superior a 8.000km2, pelo que
recebe e trata cerca de 350 mil toneladas
de resíduos por ano.
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A Manvia está implementada em Espanha
desde agosto de 2015, tendo como atividade
principal a engenharia e construção de
sistemas de Analisadores.
Nesse sentido, a Manvia España desenvolve
uma oferta completa de serviços com o
objetivo de se posicionar como um fornecedor integral de serviços industriais para
uma grande variedade de clientes presentes
em diversos setores, nomeadamente nas
energias tradicionais, renováveis, química,
petroquímica, entre outros.
Para Manuel David Exposito, diretor‑geral
da empresa, “os sistemas de Analisadores
englobam um conjunto de tecnologias,
desenhos e equipas que permitem a obtenção
de medidas analíticas fiáveis em processos
contínuos, bem como a monitorização de
emissões e controlo de efluentes”, acrescentando que esta atividade “compreende de
uma forma integral, o desenho, construção,
instalação e funcionamento dos sistemas
completos, até ao tratamento dos dados
analíticos”. Manuel Exposito acredita que
esta atividade acrescenta muito valor à
empresa e “poderá a médio prazo ser uma
das unidades de negócio mais relevantes
da Manvia”.
Sedeada em Gijón, a Manvia España conta
com 35 colaboradores efetivos, sendo a
maioria, engenheiros ou técnicos especializados. Complementando a atividade em
Espanha, a Manvia também se encontra
presente no México, através de uma filial.
Com um ano de atividade já tem uma
faturação assegurada de seis milhões de
euros para 2016.
Das propostas já apresentadas e decididas
pelos clientes foi conseguida uma taxa de
sucesso de cerca de 80 por cento, sendo que
até maio foram apresentadas 18 propostas
cujo valor ascende a 13 milhões.
Dentro da sua política de abertura a novos
negócios, a Manvia iniciará durante o quarto

trimestre de 2016 a operação e manutenção de parques eólicos, inicialmente em
Espanha, mas com a perspetiva de realizar a
manutenção de 2.500 MW de aerogeradores
a nível mundial, através de uma parceria
com uma das maiores empresas construtoras desta área.
Sobre a atividade da Manvia em Espanha,
o presidente do Conselho de Administração
da Manvia, Pedro Vieira Neves, esclareceu
que “foi aproveitada uma oportunidade neste
país com vantagens inegáveis. Está suportada
num produto com elevada incorporação
de engenharia de detalhe, tendo possibilitado a nossa entrada na indústria pesada,
nomeadamente no mercado do Oil & Gas
e da produção de Energia”, sublinhou,
acrescentando que após a consolidação
destas áreas, a Manvia vai desenvolver
igualmente a atividade da Manutenção
Industrial e posteriormente a de Facility
Management, concluindo que “em paralelo,
também é nosso objetivo desenvolver
a área da reabilitação de condutas, através
da Manvia Condutas, quer em Espanha
quer nos países da América Latina”.

EUROPA

MANVIA ESPAÑA
Aposta nos sistemas de
analisadores e parques
eólicos com a América Latina
no horizonte
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ENCONTRO DE
QUADROS “NA
ROTA 2016/2020”
Durante dois dias, cerca
de 80 colaboradores da
Manvia, rumaram até à
Covilhã para usufruírem
de momentos de partilha
de conhecimento, mas
também de lazer e convívio,
numa iniciativa que vai na
sua oitava edição

Sob o mote “Na Rota 2016/2020”, o Encontro de Quadros teve como objetivo apresentar o novo Plano Estratégico da empresa e
as principais linhas orientadoras trabalhadas com o empenho e contributo de todos
ao longo do último ano, e que orientam “a
viagem” a realizar nos próximos cinco anos.
Num ambiente descontraído e informal, os
colaboradores da Manvia, organizados em
SINERGIA 49

equipas, tinham como desafio percorrer
um arquipélago e seguir várias rotas disponíveis, com destino a nove ilhas: Liderança
Edifícios, Reabilitação Condutas, Internacionalização para a América Latina, Notoriedade, Ambiente e Indústria, Marca Manvia/
parcerias Clientes, Pessoas, Infraestruturas,
Aumento da Rentabilidade e Processos.
Coube uma vez mais a Pedro Vieira Neves,
presidente do Conselho de Administração
da empresa, iniciar a sessão de trabalho,
começando por enumerar os pontos
determinantes para o sucesso da Manvia,
realçando a importância de partilhar com
os colaboradores, um projeto muito bem
pensado, pormenorizado e estruturado para
os próximos cinco anos.
“O novo Plano Estratégico é muito
completo, não só em relação à evolução
do negócio em si e na identificação de
novos negócios e novas geografias, como
também na sustentabilidade, comunicação
e desenvolvimento do próprio mercado da
manutenção em parceria com universidades”, sublinhou, acrescentando que neste
sentido, é fundamental dar a conhecer
a atividade da manutenção.
Por outro lado, este novo ciclo veio ainda
obrigar a reformular todo o Sistema de Gestão
Integrado (SGI) com novos processos que
procuram “não só suportar a empresa para

este novo desafio, mas também para que
funcione como uma só, com procedimentos
idênticos para todos”.
Neste Encontro de Quadros que contou
com a participação dos colegas da Manvia
Espanha, destacou-se ainda a presença
de Ismael Gaspar, membro da Comissão
Executiva do Grupo e CEO da Mota‑Engil
Ambiente e Serviços que salientou o alinhamento entre todas as áreas de negócio do
Grupo, constatando que se têm desenvolvido de uma forma motivadora e com boas
perspetivas de futuro.
Ismael Gaspar acredita que reforçar o
conceito de cross-selling, da notoriedade e
procura de melhores margens, aproveitar
oportunidades, quer em Portugal, quer em
Espanha e acompanhar a inovação e evolução tecnológica, são os fatores que mais
poderão contribuir para um crescimento
sustentável desta área de negócio. “É um
objetivo ambicioso mas possível com uma
equipa motivada e com um grande espírito
de coesão”.
Durante o dia, os vários grupos trabalharam com empenho, motivação e a animação foi sempre uma constante. A viagem
acabou com mais um desafio, desta vez
colocando à prova os dotes culinários das
equipas, que se mostraram à altura dos
grandes chef’s.
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MANUTENÇÃO
NA ASCENDI
DESDE 2006
A Manvia é, desde 2006, a responsável
pela gestão e execução da manutenção
e conservação das instalações elétricas
e equipamentos de ar condicionado dos
edifícios e nós da Ascendi.
Trata-se de um contrato que compreende
sete concessões dispersas de Lisboa para
Norte num total de 1.300km e onde a
Manvia é responsável pela manutenção
“desde o ponto de entrega de energia pelo
distribuidor, até à lâmpada e para além
disso, tem ainda a responsabilidade técnica dos equipamentos de ar condicionado”.
Como explica Inácio Ribeiro, diretor
da divisão de autoestradas, são estas
as principais intervenções, “quer nas
autoestradas propriamente ditas, quer
nos vários edifícios das sete concessões,
assim como nas portagens tradicionais
e nas portagens em regime exclusivamente eletrónico sem quaisquer barreiras
na via (Multi Lane Free Flow) nas quais
temos de garantir a alimentação elétrica
durante 24 horas por dia”.
Com cerca de 20 pessoas afectas ao contrato, a Manvia garante também um piquete

em cada concessão, “que dependendo da
urgência da situação, tem de dar resposta
rápida”.

Relação de parceria
construída há dez anos

Este contrato já com alguns anos, é importante para a Manvia, que não quer ser
apenas uma empresa prestadora de serviços, mas um parceiro.
“A confiança que a Ascendi deposita na
Manvia faz-nos caminhar e aprender mais
no dia a dia. Queremos que o cliente fique
cada vez mais satisfeito e, por isso, o nosso
objetivo é resolver os problemas de forma
rápida e o mais eficiente possível, colaborando e dando todo o apoio ao cliente”,
sublinha Inácio Ribeiro, acrescentando
que este será sempre um grande desafio.
“É um contrato complexo pois, se por
um lado tem de responder a um plano
de manutenção preventiva, por outro,
existem situações do dia a dia que não
conseguimos prever mas para as quais
temos de estar preparados e que têm de
ser resolvidas quase de imediato, uma vez
que podem colocar em causa os sistemas e
o funcionamento da própria operação das
autoestradas”, concluiu.

“A confiança que
a Ascendi deposita na
Manvia faz-nos caminhar
e aprender mais no
dia a dia. Queremos que
o cliente fique cada vez
mais satisfeito".
INÁCIO RIBEIRO
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MANVIA GANHOU
A MANUTENÇÃO
DE MAIS CINCO
CENTROS
COMERCIAIS

Em 2016, a Manvia confirmou uma
posição de destaque na manutenção
deste tipo de edifícios, tendo assegurado
a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de cinco centro
comerciais em Portugal. No início do
ano garantiu o Aquaportimão, no Algarve, o Parque Nascente no Porto e, em
Agosto, ganhou os Dolce Vita Coimbra,
Porto e Douro.

Para a Manvia tratam-se de contratos
de grande relevância, quer pela dimensão e tipologia dos edifícios, quer pelo
grau de exigência dos clientes, considerando, por um lado, que poderão
dar ainda mais visibilidade à empresa
e, por outro, contribuir também para
o reforço da presença da Manvia na
prestação de serviços de manutenção
em centros comerciais.

Os contratos englobam a manutenção da
rede elétrica de distribuição, redes gerais
de águas e esgotos, rede de extinção de
incêndios, rede de águas e condutas de
climatização e equipamentos de AVAC.

Atualmente fazem parte do portfolio da
Manvia 16 centros comerciais de norte
a sul do país, de diferentes promotores.

Empresa reforça presença
nesta área em Portugal

EUROPA
O vinho verde Portal da Calçada Branco
Reserva 2015 venceu o prémio de ouro na
gala da Comissão de Viticultura da Região
dos Vinhos Verdes, no Palácio da Bolsa, no
Porto, em mais um reconhecimento, desta
feita por um painel de provadores nacionais.
Dias antes desta gala, a Quinta da Calçada
marcou presença na 7ª edição da Wine and
Gourmet Japan, uma das mais importantes
feiras internacionais do setor. Para além
de formações técnicas sobre a Região dos
Vinhos Verdes e de provas comentadas,
foi feita uma apresentação das melhores
colheitas nacionais em harmonização com
a gastronomia nipónica, com vista a promover o consumo de vinho verde no Japão,
numa iniciativa promotora da exportação
de um vinho excecional.
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VINHO VERDE
DA CALÇADA COM
PRÉMIO OURO
Portal da Calçada Branco
Reserva 2015 reconhecido
no Porto, marca presença
em Feira no Japão
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Pedro Couceiro é o novo diretor-geral do
hotel de charme Casa da Calçada Relais &
Châteaux, detido pela Mota‑Engil Turismo,
e localizado em pleno centro histórico de
Amarante. Antes de ingressar na Casa da
Calçada, Pedro Couceiro ocupou o mesmo
cargo no hotel Casino de Chaves, do grupo
Solverde. Formado em Gestão Hoteleira no
Instituto Superior de Espinho e graduado
em Direção Hoteleira pela Associação de
Diretores dos Hotéis de Portugal, na sua
formação Pedro Couceiro acumula ainda
um MBA em Hotelaria e Turismo, do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento
do Turismo.
Para Pedro Couceiro, “dirigir uma unidade
de charme é o concretizar de um sonho
e a Casa da Calçada Relais & Châteaux,
para além de o ser, é uma referência na
hotelaria nacional e internacional e está
integrada numa grande empresa". Com
o seu “know-how, experiência e vontade
de abraçar este projeto”, Pedro Couceiro
irá certamente “contribuir para o sucesso”
da Casa da Calçada, uma unidade que
considera “cheia de potencial e carisma”. O
diretor afirma que os primeiros meses de
trabalho desde que assumiu funções “têm
sido muito positivos, intensos, exigentes e
surpreendentes também". O conhecimento
dos procedimentos que uma unidade da
prestigiada cadeia Relais Chatêaux exige
tem sido “uma prioridade, assim como
tudo o que envolve um restaurante premiado com uma estrela Michelin” como é o
Largo do Paço, inserido no hotel. “Estamos
num patamar elevadíssimo e temos todos
os olhos em cima de nós”, admite Pedro
Couceiro.
Quanto a ingressar num Grupo com a
dimensão da Mota‑Engil, Pedro Couceiro
mostra-se “muito confortável e motivado” e
lembra que “é uma empresa que tem muito
orgulho no seu passado e muita confiança
para o futuro. Existe vontade de fazer mais
e melhor, e sendo uma empresa familiar
a proximidade com as equipas é grande e
sabem reconhecer o valor das pessoas".

PEDRO COUCEIRO
É O NOVO
DIRETOR-GERAL
DA CASA DA
CALÇADA
A Casa da Calçada foi construída durante
o séc. XVI para ser um dos principais
palácios do Conde de Redondo. Recuperada em 2001, a propriedade é já
um dos hotéis mais emblemáticos e
simbólicos da hospitalidade portuguesa, tendo‑se tornado, em novembro de
2013, membro da conceituada cadeia dos
Relais & Châteaux, tendo sido também
declarada pelo Governo Português um
edifício de relevante interesse arquitetónico, histórico e cultural. Para Pedro
Couceiro, pertencer à Relais & Châteaux
e contar uma estrela Michelin no restaurante “são dois pontos que só por si
demonstram a qualidade e excelência
das instalações e dos serviços da Casa da
Calçada. Como tal, queremos proporcionar sempre uma experiência repleta de
emoções, queremos que os hóspedes se
sintam bem e para isso faço questão de,
sempre que possível, cumprimentá-los
à chegada. Assim, cria-se desde logo uma
relação de confiança, porque queremos
que cada hóspede se sinta único".
Para os próximos tempos, o diretor-geral
da Casa da Calçada afirma que “os desafios
são muitos e os principais são o serviço
de excelência que temos de proporcionar
aos hóspedes e uma maximização das

Ao integrar o Grupo
Mota‑Engil, Pedro Couceiro
salienta o desafio de trabalhar
num hotel de charme que
é uma referência na hotelaria
nacional e internacional

receitas. Quero, juntamente com toda
a equipa, contribuir de forma sustentável
para o crescimento do negócio".
“Possuímos umas instalações fantásticas e queremos que a Casa da Calçada
Relais & Châteaux seja a porta de entrada
e de descoberta do melhor que a Região
do Porto e do Douro têm para oferecer.
Divulgamos a nossa história, o golfe,
a gastronomia, a cultura e promovemos
passeios pela cidade e pela região”, acrescenta Pedro Couceiro.
AGOSTO 2016
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MOTA‑ENGIL ANGOLA
CONTRIBUI PARA A
MELHORIA DAS RUAS
DE LUANDA
Empresa tem em curso o contrato
da 2.ª fase do projeto
A otimização do tráfego
rodoviário citadino
possibilitará um
incremento na qualidade
de vida dos habitantes
da cidade de Luanda
e uma melhoria na
imagem da cidade.

ANGOLA

No âmbito do Programa de Revitalização
dos Eixos Viários de Luanda, o Governo
Provincial celebrou um contrato com a
empresa Mota‑Engil Angola para a execução
das obras de reparação e melhoramento
dos arruamentos da Cidade de Luanda, no
seguimento da 1.ª fase do projeto de fundo
de requalificação rodoviária da província.
Com um valor contratual de 71,4 milhões de
dólares, as obras tiveram início a 13 de julho
de 2016, com um prazo de execução dividido
em várias fases. O escopo dos trabalhos
nas 80 ruas selecionadas compreenderá
a reparação e reposição de pavimento,
reparação de passeios, pintura de lancis,
sinalização vertical e horizontal, colocação de
tampas de esgoto, reabilitação da iluminação
pública, arborização de jardins e manutenção e limpeza hidráulica de coletores
de saneamento.
Adicionalmente, um dos troços, com uma
extensão de aproximadamente 1km, sofrerá
uma intervenção profunda, que inclui a
limpeza e remoção de entulho, escavação
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da via existente, preparação do terreno de
fundação, execução de camada drenante,
sub-base e base, betuminoso, sinalização
horizontal e vertical, execução da rede
de abastecimento de águas, da rede de
drenagem de águas pluviais, rede elétrica
e travessias técnicas.
O prazo de execução encontra-se segmentado em várias etapas, expostas de seguida,
tendo por base o que foi contratualmente
estabelecido:
››Embelezamento das ruas – 6 meses
››Ruas com intervenção profunda – 12 meses
››Reabilitação da iluminação pública
– 8 meses
››Poda de árvores, arborização de jardins
e manutenção – 8 meses
››Limpeza hidráulica de coletores de
saneamento – 8 meses
O prazo de execução, a extensão e a complexidade dos trabalhos exigirá o envolvimento
de aproximadamente 350 trabalhadores
a operar simultaneamente em várias ruas,
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Será desenvolvido um
plano de comunicação,
em articulação com as
autoridades da cidade,
com o intuito de clarificar
e integrar os cidadãos nas
intervenções a executar.

maioritariamente em regime noturno, por
forma a minimizar os transtornos causados
no dia a dia da cidade, que, em dias normais,
possui um dos maiores volumes de tráfego
rodoviário de toda a África Meridional.
À semelhança do que foi feito na primeira
fase de revitalização das ruas de Luanda, será
desenvolvido um plano de comunicação,

em articulação com as autoridades da
cidade, com o intuito de clarificar e integrar
os cidadãos nas intervenções a executar,
de modo a minimizar os impactos negativos que este tipo de trabalhos promove.
Esta ação decorre do facto de os resultados obtidos com o uso desta estratégia,
na primeira fase do projeto, terem sido
manifestamente positivos.

Esta 2ª fase permitirá a otimização
do tráfego rodoviário citadino, possibilitando, por um lado, um incremento na
qualidade de vida dos habitantes da cidade
de Luanda, e por outro, uma melhoria
significativa da imagem da cidade.

AGOSTO 2016
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interiores e paredes moldadas de 0.45m e
0.60m de espessura nos elementos verticais
perimetrais.
As palas de cobertura do edifício serão
materializadas por treliças metálicas
vencendo vãos na ordem dos 33m.
Os pisos tipo de escritório e o restaurante têm uma área de 360m 2, sendo
que os pisos de estacionamento e comércio possuem 1.060m 2. Os pavimentos
dos pisos tipo, serão compostos por
pavimento técnico sobrelevado revestido
a alcatifa. Os tetos serão em quadrícula
acústica amovível.

IMOB
BUSINESS
TOWER
A torre mais
alta de Luanda

Com 135m de altura, o
empreendimento Imob
Business Tower é um
edifício de escritórios e
comércio, com 33 pisos
acima do solo e um
piso subterrâneo.

O empreendimento Imob Business Tower
é um edifício de escritórios e comércio, com
33 pisos acima do solo e um piso subterrâneo. Com efeito, o empreendimento possui
27 pisos de escritório, 6 pisos de estacionamento e comércio, bem como um restaurante
panorâmico na cobertura. Atualmente é
SINERGIA 49

Os pisos de escritório serão em open
space, apoiados por copas, wc´s masculinos e femininos, wc´s para mobilidade
reduzida e salas técnicas.

considerado o edifício mais alto de Luanda,
com 135m de altura, estando localizado na
Rua Major Kanhangulo.
O elevado desenvolvimento em altura
do edifício, levou a uma solução estrutural
de betão armado, com núcleo rígido nas
caixas de escadas e elevadores, e nas
paredes das empenas, elementos resistentes preponderantes no contraventamento
da estrutura.
As lajes dos pisos são fungiformes aligeiradas
com moldes recuperáveis, em betão armado
pré-esforçado realizando vãos até 10m.
A laje do piso -1 apresenta uma solução
maciça, ensoleiramento geral com 1,80m
altura e uma densidade de armadura
de 450kg/m3, em virtude da presença de
esforços resultantes da transmissão de carga
dos sistemas de contraventamento ao solo
de fundação.
As fundações do edifício são do tipo
indireto, estacas moldadas in situ com
ø600 e ø1.200 nos elementos verticais

O piso subterrâneo será equipado com
dois geradores de 750 kva cada, para
energia socorrida, e dois reservatórios de
água para consumo e combate a incêndio.
Os alçados principal e posterior do edifício
serão revestidos em fachada cortina de vidro
e as paredes das empenas de betão serão
revestidas a alumínio compósito.
Os acessos verticais serão servidos por
quatro elevadores sociais, um elevador de
serviços, uma escada interior e uma exterior
de emergência. A cobertura e as empenas
laterais irão abrigar a casa das máquinas dos
elevadores e dois reservatórios de água com
capacidade de 100m3 cada para consumo.
O ritmo dos trabalhos avança dentro do
prazo contratual, sendo prevista a conclusão
do edifício no final de junho de 2017.
A obra encontra-se na fase de conclusão
da estrutura de betão armado, tendo sido
betonada a laje do piso 33, no passado dia
24 junho 2016. Atualmente, decorrem os
trabalhos de revestimentos e instalações
especiais ao nível dos pisos de escritórios.
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MOTA-ENGIL
ANGOLA CONCLUI
NOVO PROJETO
EM LUANDA

Mota‑Engil Angola conclui primeiro velório público de Luanda

Concluída a obra por parte da Mota‑Engil,
teve lugar o ato de vistoria, para efeito
da receção provisória do primeiro velório
público da província de Luanda, tendo
marcado presença o dono da obra, o GPL
(Governo Provincial de Luanda), o consultor,
“DAR Angola Consultoria Lda", para além
do empreiteiro.
A construção do empreendimento, localizado junto ao cemitério de Santa Ana,
é composto por uma estrutura combinada
de betão armado e armação metálica, com
lajes mistas colaborantes.
Com dois pisos, o edifício conta com uma
sala com capacidade para 250 pessoas, com
todas as funcionalidades numa área total
de construção de 3.040m2.
A subempreitada de serralharia teve um
peso importante na execução desta obra.
Efetivamente, a construção foi segmentada
em várias estruturas metálicas, as quais
procuraram conjugar o alumínio e o vidro,
no interior, e o revestimento de alumínio
compósito, no exterior.

Saliente-se igualmente o nível de acabamentos interiores, dos quais se destacam os
revestimentos em pavimento e as paredes
em pedra natural, incluindo as paredes
das casas de banho. Em algumas salas,
poderá observar-se a execução de paredes
em madeira lacada, com posterior aplicação
de painéis de veludo. Também os tetos
falsos são bastante ornamentados, exibindo
sancas rebaixadas e portas de madeira
lacadas a branco.

Mais uma construção
de extrema importância
para a província de Luanda

A construção deste edifício e do parque
de estacionamento veio suprir uma carência logística extremamente importante
na província de Luanda.

QUANTIDADES RELEVANTES
Área de construção:
Movimento de terras:
Cofragem:
Aço em varão:
Betão hidráulico:
Pedra grampeada:

3.040 m²
1.500 m³
16.500 m²
350 ton
2.875 m³
2.800 m²
AGOSTO 2016
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FORMAÇÃO DE
TÉCNICOS DE
SEGURANÇA
Curso decorreu no Centro de
Formação Profissional Maria
Amália Mota, em Luanda

A área de recursos humanos e de Segurança e
Ambiente da Mota‑Engil Angola concluíram,
em dezembro, a componente curricular da
2.ª edição do Curso de Técnico de Segurança
e Saúde no Trabalho, lecionado no Centro de
Formação Profissional Maria Amália Mota.
Este curso teve como objetivo reforçar
a equipa de Segurança, no sentido de dar
continuidade à implementação de medidas
e ações adotadas que visam a diminuição
dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, de modo a proteger a integridade
do trabalhador no local de trabalho.

ANGOLA

O curso teve uma componente letiva de
1.562 horas, das quais cerca de 700 horas
são de componente técnica. Este curso teve
como objetivo proporcionar uma saída
profissional na área de Segurança, Higiene
e Saúde no trabalho, voltada para o âmbito
da construção civil.
Dos 20 formandos iniciais, 18 concluíram
com sucesso a formação, estando atualmente 3 desses formandos a fazer o estágio
profissional nas obras a decorrer. Os restantes encontram-se ainda a efetuar o estágio
curricular de 700 horas.

AFRICA
Mais do que uma mera ação de formação,
foi um momento de interação entre colaboradores que proporcionou a clarificação de
alguns temas relacionados com questões
de ação na higiene e segurança no local de
trabalho, abordando dificuldades reais com
as quais a generalidade dos colaboradores
da Mota-Engil se deparam diariamente, pelo
que serão realizadas de forma contínua.

FORMAÇÃO
MINUTO
ECOLÓGICO
Mota‑Engil Angola promove
sessões de formação
e sensibilização

As áreas de recursos humanos e de Segurança e Ambiente da Mota-Engil Angola
desenvolveram o Projeto Minuto Ecológico,
que tem como objetivo promover ações
de sensibilização sobre o uso de equipamentos e procedimentos de emergência
SINERGIA 49

no escritório (e.g., uso de extintores em
situação de incêndio urbano), reciclagem
de componentes, entre outras iniciativas.
Estas ações visaram informar e esclarecer
acerca diversos temas, sobretudo relacionados com questões comportamentais e
atitudinais perante situações inesperadas
no local de trabalho, bem como aspetos de
índole ambiental.

Este projeto destinou-se sobretudo aos
colaboradores da sede e sucursal, pelo que
terá abrangido a totalidade das pessoas que
se encontram nestes locais, estando prevista
a sua realização uma vez por mês ao longo do
ano, e serão transversais a todos os colaboradores das diversas áreas da empresa.
Com efeito, acreditamos que a responsabilidade de saber e agir da maneira correta
depende de cada um de nós.
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Dando sequência à afirmação da Mota‑Engil
em Moçambique, a empresa viu ser
reconhecida, na edição da Tektónica de
2016 em Moçambique, a sua capacidade
e empenho na prossecução de obras de
grande relevância no país, recebendo uma
distinção numa cerimónia em que marcou
presença Paulo Pereira, em representação
da empresa.
Neste evento, realizado em Maputo, a
Mota‑Engil marcou igualmente presença
com um stand na Expoconstrução Tektónica
Moçambique, realizada na Universidade
Eduardo Mondlane. Trata-se da única feira
realizada em Moçambique com representatividade dos sectores de Construção e Obras
Públicas e onde foi possível à Mota-Engil
apresentar as suas valências técnicas e
o seu vasto portfolio de obras marcantes
realizadas neste mercado.

Paulo Pereira recebeu o prémio pela
Mota‑Engil Moçambique

MOTA-ENGIL
ÁFRICA
MOÇAMBIQUE
RECEBE PRÉMIO
TEKTÓNICA 2016

AFRICA

MOTA‑ENGIL
ÁFRICA
MOÇAMBIQUE
FESTEJA O DIA DO
TRABALHADOR
COM OS SEUS
COLABORADORES
Uma comemoração que
teve lugar na Praça dos
Trabalhadores, em Maputo

Tal como já é tradição, a Mota‑Engil África
Moçambique comemorou o dia 1 de maio
participando na cerimónia tradicional na
praça dos Trabalhadores, em Maputo, e
nas províncias, nas quais participaram os
trabalhadores de todas as áreas existentes
no mercado de Moçambique.

Após os desfiles, as comemorações
tiveram continuidade no estaleiro Central
da Machava (colaboradores de Maputo)
ou nos estaleiros de obra (nas províncias)
onde foi feito um discurso de felicitação aos
trabalhadores afetos na empresa e depois
servido um almoço.
AGOSTO 2016
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SOBRE A OBRA:

NOVA PONTE
SOBRE O RIO
UMBELÚZI, EM
BOANE, A BOM
RITMO

Cliente:
Portos e Caminhos de Ferro
de Moçambique, E.P. - CFM
Breve descrição da obra:
A empreitada consiste na construção de uma nova ponte ferroviária
sobre o rio Umbelúzi e respetivos
acessos, o que permitirá colocar
fora de serviço a ponte existente
que apresenta um estado avançado
de deterioração dos materiais.

A ponte tem no seu total
363m de comprimento

Com início a 11 de junho de 2016 e com
três dias de duração, foi realizado o lançamento de três tramos da viga metálica
do tabuleiro da nova Ponte sobre o Rio
Umbelúzi em Boane. Esta operação contou
com a visita do dono de Obra, a CFM,
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através do seu presidente do Conselho
de Administração, Victor Gomes.
Prevê-se que a segunda fase do lançamento
do tabuleiro metálico ocorra no início do
mês de Agosto.

A nova ponte ferroviária sobre o rio
Umbelúzi tem um comprimento
total de 363m, sendo constituída
por um tabuleiro misto de vigas
metálicas de altura de 2,70m e laje
de betão armado prefabricada,
com dilatação livre no encontro
do lado de Goba e bloqueadores
no encontro do lado de Maputo. Os
cinco pilares e um dos encontros
fundaram em maciços de encabeçamento assentes em 26 estacas.
Os trabalhos de via a executar
consistem no assentamento de
1500m de via balastrada, dos quais
678m de via a norte da ponte
(lado Maputo), 340m de via no
tabuleiro da nova ponte e 532m
de via a sul da ponte.
A linha de Goba existente entre
os km 37+138 e o 38+600 será
desativada imediatamente após a
ligação à nova variante, sendo desmontada e removida de seguida.
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MOTA-ENGIL
ÁFRICA
MOÇAMBIQUE
INICIA
CONSTRUÇÃO DA
FÁBRICA BELEZA
Projeto envolve a construção
de três edifícios
AS QUANTIDADES
PRINCIPAIS SÃO:
Movimento de terras
3.470 m3
Aço em armaduras
138 ton
Betão
7.250 m3
Cofragem
7.040 m2
Chapa colaborante lajes 13.140 m2
Chapa revestimentos
21.180 m2
Estrutura metálica perfis 970 ton

A Mota-Engil, na liderança de um consórcio
que integra a Martifer-Amal e a Normasa, tem
em curso um novo projeto em Moçambique
de construção de três edifícios designados
como Fábrica Beleza, que integram um
edifício para a administração, edifício fabril
e edifício social.
O edifício fabril será construído com recurso
a fundações diretas e em estrutura metálica (pilares, vigas e cobertura). Neste, o
piso intermédio e mezanines (lajes) serão
materializados com recurso a chapa colaborante e colocação de lâmina de betão,
enquanto que as zonas técnicas, sanitários e

escritórios, serão efectuados com divisórias
em alvenarias.
O edifício da administração e edifício social
serão realizados em construção tradicional de
betão, caixilharias diversas e divisórias em
alvenarias. O edifício da administração será
constituído por diversos escritórios, salas de
reuniões e instalações sanitárias. Por seu lado,
o edifício social será constituído por refeitório
e instalações sanitárias com balneários.
Em complemento, serão também efectuados
dois pequenos arruamentos, estacionamentos e diversos arranjos exteriores.

AFRICA
A Mota‑Engil recebeu a adjudicação de
uma nova empreitada para conceção
e construção de um novo liceu em Conde,
distrito de Lobata.
Com um valor de contrato de 4,4 milhões
de euros, e financiado pela República da
China, o projeto tem um prazo de execução
de 18 meses.
Esta obra, cujo dono é o Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, constitui o novo desafio da Mota‑Engil em São Tomé
e Príncipe, depois da ampliação do aeroporto
internacional do Príncipe e do Resort Sundy
Beach, atualmente em construção.

MOTA‑ENGIL COM
NOVO CONTRATO
EM SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE
Construção de um Liceu
é o novo desafio
AGOSTO 2016
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A MOTA-ENGIL
ZÂMBIA APOIA
O SIMPÓSIO
DE DESENVOLVIMENTO DE
INFRAESTRUTURAS
DA ZÂMBIA
Evento promove e discute
desenvolvimento nacional
sustentável

Noel German (Mota-Engil Zâmbia) ao lado do presidente Edgar Chagwa Lungu

O Simpósio de Desenvolvimento de Infraestruturas «Zâmbia rumo a 2063» teve lugar
nos dias 22 de 23 de junho de 2016, no
Centro Internacional de Conferências
Mulungushi em Lusaka, na Zâmbia.
Este evento foi organizado com o objetivo
de discutir e compreender o atual desenvolvimento de infraestruturas na Zâmbia, para
promover a participação local, desenvolver
formas de retenção de riqueza, obter apoio
financeiro para desenvolver as empresas,
bem como para elucidar os participantes
sobre a importância do desenvolvimento

das infraestruturas como fator-chave para
o desenvolvimento da Zâmbia.
O evento foi aberto oficialmente por Sua
Excelência o Presidente da Zâmbia Edgar
Chagwa Lungu, que reafirmou o esforço
do governo no sentido de continuar a
implementar projetos de desenvolvimento
de infraestruturas no país, com vista a
alcançar um desenvolvimento nacional
sustentável.
A Mota-Engil Zambia orgulha-se de ter
participado no evento.

AFRICA
Palesa afirma: "Gostaria de agradecer à Thandulwazi por me ter dado a grande oportunidade
de ter uma bolsa. Até ao momento, continuo a
dar-me muito bem com as pessoas do programa de bolsas. Como agora estamos de férias,
ofereceram-me um emprego relacionado com
o que estou a estudar no Central Square, em
Sandton. Estou a gostar muito e já aprendi
imenso. Envio, em anexo, uma fotografia
minha no local de trabalho".

MOTA-ENGIL
CONSTRUCTION
SOUTH AFRICA
A MUDAR VIDAS
ATRAVÉS DE
BOLSAS DE
ESTUDO
Programa de
responsabilidade social
do Grupo Mota-Engil
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Como parte do Programa de Responsabilidade Social do Grupo, a Mota-Engil
Construction South Africa tem vindo a trabalhar em conjunto com algumas instituições
para conceder bolsas de estudo a adolescentes e jovens da África do Sul. Trata-se de um
processo em curso e, recentemente, surgiu
uma história de sucesso. Apresentamos-lhe
Palesa Makomole.

Através do trabalho da Mota-Engil com as
Bolsas de Estudo da Thandulwazi, Palesa recebeu uma bolsa para estudar na Mangosuthu
University of Technology, em Kwazulu Natal,
na África do Sul. Atualmente, aproveitando
o período de férias, está a participar num
projeto da Mota-Engil no Central Square.
Estas bolsas e outros programas de apoio
promovidos pela Mota-Engil Construction
South Africa, terão, sem dúvida, um impacto
positivo e irão melhorar as vidas de muitos
sul-africanos no campo da engenharia.
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AFRICA

MOTA‑ENGIL NO UGANDA
NOVO MERCADO,
NOVO PROJETO
A MESMA DEDICAÇÃO,
A MESMA QUALIDADE
INFORMAÇÃO SOBRE O PROJETO
DA VARIANTE DE KAMPALA NORTE

A relação entre os
expatriados da Mota‑Engil
e as comunidades onde
o projeto está a ser
implementado é construída
independentemente do
estatuto de cada membro
das mesmas.

Com o apoio da União Europeia e do Governo
do Uganda, representado pela Autoridade
Nacional das Estradas do Uganda (UNRA), a
Mota‑Engil Engenharia está a implementar
o projeto de «Aumento da capacidade da
Variante de Kampala Norte». O projeto visa
diminuir o congestionamento, reduzir o
tempo de viagem e os custos de utilização de
veículos e proteger as estradas da cidade de
Kampala de danos provocados pela passagem
de camiões comerciais pesados. Este projeto,
com duração de três anos, localiza-se na
região central do Uganda e constitui uma via
dupla da Variante Norte com 21km.

RELAÇÃO DAS COMUNIDADES COM
OS EXPATRIADOS DA MOTA‑ENGIL
Para oferecer trabalhos de qualidade aos
clientes, é necessária uma boa relação com
os diferentes intervenientes nas áreas de
operação. Victor Mestre, chefe de topografia,
trabalha no projeto há dois anos e tem uma
vasta experiência de 27 anos de trabalho com
a Mota‑Engil. Este é um projeto que exige um
acompanhamento topográfico constante e,
para tal, Victor Mestre conta com uma equipa
composta por um topógrafo e quatro assistentes
que executam os trabalhos de campo diários,
auxiliando os encarregados da obra nos aspetos
relacionados com a preparação dos terrenos,
a drenagem e as obras estruturais.
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Victor Mestre enalteceu a relação com as
comunidades onde projeto está a ser implantado, considerando muito boas as interações
diárias durante o trabalho. Citou exemplos
de atividades realizadas no âmbito da sensibilização para o HIV e da distribuição de
alertas de saúde, como sejam folhetos sobre
segurança rodoviária e saúde que são sempre
partilhados entre trabalhadores e as escolas
da comunidade. Estas ações transmitem confiança e garantia de segurança à comunidade
e aos trabalhadores durante a evolução dos
trabalhos de construção da Variante Norte.
A relação entre os expatriados da Mota‑Engil
e as comunidades onde o projeto está a ser
implementado é construída independentemente do estatuto de cada membro das
mesmas, desde que se trate de um residente da
comunidade afetada pela projeto ou de outra
pessoa com que interaja em locais públicos.
As interações com a comunidade mostram
que esta não tem dúvidas quanto à qualidade do trabalho da Mota‑Engil nas obras de
construção da Variante de Kampala Norte,
que têm como objetivos principais diminuir
o tráfego à entrada e à saída da cidade de
Kampala e proteger a estrada de danos.
Estas obras constituirão, pois, uma melhoria
do sistema de transporte e beneficiarão
todos os utilizadores da cidade de Kampala
em especial e no Uganda em geral.
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BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO:
› Construção de uma via dupla de 17,5km. O total dos 21km da Variante
de Kampala Norte inclui quatro faixas de rodagem, duas em cada sentido.
› Construção de três novas pontes pedonais em Kyebando, Kulambiro – Ntinda
e Naalya.
› A largamento da estrada num cruzamento de nível (rotunda) em Sentema.
› Construção de cinco novos nós de ligação diferentes em Hoima, Gayaza,
Kyebando, Ntinda e Naalya.
› Nas rotundas de Hoima, Gayaza, Kyebando e Naalya, haverá pontes
que garantirão a passagem superior, ao passo que na rotunda de Ntinda,
a passagem será subterrânea.
› Seis cruzamentos serão melhorados com a introdução de semáforos
e de iluminação pública.
Devido a esta confiança e à calorosa receção dos ugandenses, Victor Mestre foi
além da cidade de Kampala e visitou locais
como o Parque Nacional Impenetrável de
Bwindi, a nascente do rio Nilo, o Parque
Nacional Rainha Isabel e o Santuário de
Rinocerontes de Ziwa. Existem locais verdadeiramente únicos no Uganda para visitar
com amigos e para «afinar o instrumento»
(de acordo com o princípio n.º 7 do Dr.
Stephen R. Covey). Victor Mestre aproveitou
para retomar o seu antigo passatempo da
fotografia. De facto, segundo nos conta,
estes locais ajudaram‑no a descontrair e
foram ao encontro das expetativas. Victor
Mestre pretende voltar a visitar estes lugares.

› O separador central contará com barreiras de segurança em toda a extensão
da Variante de Kampala Norte.
› Construção de uma via pedonal / ciclovia separada em toda a extensão
da Variante de Kampala Norte.
› Diminuição do congestionamento de tráfego no centro da cidade de Kampala.
› Aumento da viabilidade comercial da região metropolitana de Kampala

CARATERÍSTICAS DE CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO
Velocidade de conceção: 80km/h

Extensão total: 21km

Número de faixas de rodagem: 4

Largura das vias: 3.5m

Gradiente máximo na estrada
principal: 5,5 %

Gradiente máximo das rampas
de acesso 6.5 %

Terraplenagem: 1.454.564m 3

Sub-base estabilizada: 119.398m 3

Camada de base de brita: 33.716m3

Camadas betuminosas: 157.764ton

Betão (cimento): 30.825m 3

Aço de reforço: 2.365ton

Autoridade contratante: Gabinete de Autorização Nacional do Ministério das
Finanças e do Desenvolvimento Económico
Entidade supervisora: Autoridade Nacional das Estradas do Uganda (UNRA)
Representante da entidade supervisora: COWI A/S em associação com PEC
Autoridades de financiamento: União Europeia, Governo do Uganda, Banco
Europeu de Investimento
Empreiteiro: Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A.
Preço do contrato: 67.394.566,56 €
Data de início: 14 de julho de 2014
Data de conclusão contratual: 13 de julho de 2017
Duração: 36 meses + 12 meses de período de garantia
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Outros locais interessantes que também
visitou foram: o Templo Bahai, o Centro
Cultural de Ndere, uma vila artesanal que
uma pessoa interessada em cultura e fotografia não deverá perder se estiver no
Uganda, a pérola de África.

A comunidade é
um interveniente
fundamental, pelo que
a Mota‑Engil trabalha
de forma próxima
com as comunidades
onde decorre o projeto
através dos respetivos
líderes locais.

RELAÇÃO DA MOTA‑ENGIL COM
O PESSOAL LOCAL
O pessoal local tem uma boa relação com
a Mota‑Engil enquanto empresa e uma das
trabalhadoras, Mirembe Hellen, funcionária
do Departamento de Saúde, também considerou boa a relação com a empresa.
Mirembe Hellen trabalha no projeto de
Kampala Norte há um ano e oito meses,
assegurando que os trabalhadores têm boas
condições de saúde no local de trabalho,
isto é, livres de doenças. Mirembe Hellen
apontou como exemplo os programas de
desenvolvimento de competências em que
os trabalhadores locais participam para se
dotarem de conhecimento e de informação
sobre saúde, segurança e ambiente, o que
contribui para a prevenção de doenças, sobrecargas e ocorrência de lesões ou acidentes
no exercício das suas atividades.
A comunidade é um interveniente fundamental, pelo que a Mota‑Engil trabalha
de forma próxima com as comunidades
onde decorre o projeto através dos respetivos líderes locais, organizando reuniões
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regulares com a equipa de saúde e segurança
de forma a criar um bom entendimento e
assim reforçar os laços com as comunidades.

BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS
PELA MOTA‑ENGIL AO PESSOAL
LOCAL E ÀS COMUNIDADES ONDE
DECORRE O PROJETO
No que respeita à saúde e à segurança,
tem havido desenvolvimento de competências dos trabalhadores. Formaram-se
21 socorristas, contando cada departamento
com um socorrista para complementar o
representante da Mota‑Engil em caso de
acidente / lesão.
Foram levadas a cabo sessões de educação
e de sensibilização sobre a saúde dedicadas
ao pessoal e às comunidades locais, em
áreas como a do HIV / SIDA e a da higiene
e saneamento para a prevenção de doenças.
Estas sessões foram realizadas em algumas
escolas, como são exemplo as escolas Heritage e Bwaise.
Os serviços de aconselhamento, de realização de testes de HIV e de tratamento
médico aos trabalhadores que não têm
acesso fácil a serviços médicos na clínica
são levados semanalmente até ao estaleiro
da obra. Estes serviços visam sobretudo o
tratamento de doenças como infeções respiratórias do trato superior, cefaleias, malária,
diarreia e casos de primeiros socorros etc.
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A Mota‑Engil leva a cabo
sessões de educação
e de sensibilização
da comunidade sobre
saúde e oferece também
oportunidades de
emprego às pessoas
nas áreas de operações
do projeto.

Além do tratamento, procedeu-se à vacinação dos trabalhadores contra o tétano,
devido ao risco de exposições posteriores
no local de trabalho.
Realizam-se palestras educativas sobre o uso
do preservativo e distribuem-se preservativos com o objetivo de implementar uma
mudança comportamental e uma estratégia
de redução da transmissão da doença de
forma a contribuir para taxas mais baixas
de prevalência do HIV e de mortalidade. Nas
comunidades, por exemplo de Kiwanga, e nas
áreas próximas da pedreira, são fornecidas
mensalmente caixas de preservativos para
contribuir para a campanha de prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis,
como a HIV / SIDA, sífilis etc.
Implementam-se campanhas de sensibilização para a saúde e a segurança
rodoviária nas escolas. Estas campanhas

foram realizadas nas escolas situadas na
zona onde decorre o projeto, ou seja, em
Kiwanga e ao longo da Variante Norte.
Entre elas contam-se: jardim de infância e
escola primária de Hill Side; escola primária Bypass Standard Academy e a escola
primária Lowly and Jolly.
Distribuem-se panfletos sobre saúde e segurança rodoviária ao longo da Variante Norte
para garantir que a comunidade e todos os
utilizadores da estrada têm conhecimento
das obras de construção viária em curso
numa determinada área.
A Mota‑Engil oferece também oportunidades
de emprego às pessoas das comunidades
nas áreas de operação do projeto. Entre os
diferentes empregos contam-se: controladores de tráfego, inspetores, armadores de
ferro, pedreiros, trabalhadores pontuais,
empregados de limpeza etc.

Desenvolvimento das infraestruturas, ou
seja, regularização e nivelamento da estrada,
desde o asfalto às áreas de operação, como
sejam a estrada de Kalagala à pedreira, a
estrada de Buntaba e a estrada em direção
à área de empréstimo da Mota‑Engil, que
foram regularizadas, alargadas e niveladas,
tendo sido colocados sistemas de controlo
de erosão. Estas obras melhoraram o sistema
de transportes nas respetivas áreas.
O fornecimento de artigos escolares foi
alargado a outras escolas. Por exemplo, um
total de 25 alunos do jardim de infância Soar
Grammar, em Kiwanga, teve o privilégio de
receber materiais escolares, tais como cadernos, canetas, lápis, resmas de papéis etc.,
que facilitam o processo de aprendizagem na
escola. O diretor da escola agradeceu o apoio
e pediu à Mota‑Engil para dar continuidade
a estes programas de apoio às gerações mais
jovens no nível escolar e pré-escolar.
Artigos lúdicos de pediatria e produtos básicos, como sabão, açúcar e alimentos, são
fornecidos mensalmente às comunidades
afetadas pelo projeto, como sejam os membros das comunidades próximas da pedreira,
Buntaba e Kiwanga.
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AMERICA LATINA

ANTÓNIO MOTA
VISITA OBRA EM
GUADALAJARA
A obra do Metro de
Guadalajara é uma das mais
importantes em curso na
América Latina

O presidente do Grupo Mota-Engil, António
Mota, acompanhado pela administração da
Mota-Engil América Latina, visitou a obra
que a Mota-Engil México está a realizar em
Guadalajara, no Estado de Jalisco.

Depois de finalizada, prevê-se que esta linha
de metro transporte aproximadamente
250 mil utentes por dia, o que, de acordo
com as autoridades mexicanas, será o dobro
da capacidade atual.

O projeto consiste na construção de um
viaduto elevado e de um lanço de túnel que
fará parte da Linha 3 do metro de superfície
de Guadalajara, a segunda maior cidade
do México.

A visita do Presidente do Conselho de
Administração a uma obra que representa
um dos maiores desafios atuais do Grupo
Mota-Engil, constitui um fator de motivação
acrescida para os responsáveis deste projeto.

A receber António Mota estiveram os Administradores responsáveis
pela América Latina e da Mota‑Engil México

João Parreira, António Mota e Carlos
Mota Santos
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AMERICA LATINA

MOTA-ENGIL
MÉXICO
PATROCINA
EXPOSIÇÃO
DE ARTE
A exposição conta também
com o apoio da Universidade
Nacional Autónoma do México
A Mota-Engil México é patrocinadora
da exposição "Arqueologia, Biologia” do
artista Anish Kapoor no Museu Universitário
Arte Contemporânea (MUAC), na Cidade
do México.

e a liberdade de forma, como espaço
potencial que cria”.
Estas obras de Anish Kapoor desenvolvem‑se
em quatro pontos temáticos e estão expostas
ao longo de quatro salas do Museu, ocupando
mais de 2.000m².

A mostra é composta por esculturas elaboradas entre os anos 1980 e 2016, num
conjunto de 22 peças do artista indo-britânico
– incluindo algumas inéditas – entre elas uma
série de pinturas de silicone e uma enorme
peça de terra e resina.

O Museu Universitário Arte Contemporânea
na Cidade do México junta-se assim a diversos espaços que já receberam esta mostra,
como o Palácio de Versalhes, em França, o
Museu de Arte Contemporânea em Sidney,
a Galeria Nacional de Arte Moderna de Nova
Deli, o Museu Guggenheim, em Bilbau, a Tate
Modern, em Londres, entre outros.

A exposição conta com as curadoras Cecilia
Delgado Masse e Catherine Lampert, para
quem esta obra “tem uma dimensão própria
que envolve o espectador” e convida cada
visitante a “experimentar tanto a plenitude

A exposição, produzida pelo Museu Universitário Arte Contemporânea da Universidade
Nacional Autónoma do México e pelo seu
Patronato Fundo de Arte Contemporânea AC,
estará patente ao público até 27 de novembro.

AMERICA LATINA

MOTA-ENGIL
MÉXICO ASSINALA
DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE
A Mota-Engil México, de acordo com o seu
compromisso para com o Meio Ambiente,
juntou-se à celebração do Dia Mundial do
Meio Ambiente, estabelecido pelas Nações
Unidas desde 1973, e que atualmente se
assinala a 5 de junho em mais de 100 países.
Este ano, a Mota-Engil México criou um
programa ambiental para sensibilizar os
colaboradores, subempreiteiros e comunidades vizinhas através de práticas levadas
a cabo pela Comissão Nacional de Áreas
Naturais Protegidas.

organizou atividades com crianças de
comunidades vizinhas das obras que tem
em curso e promoveu concursos de desenho
e fotografia relacionadas com a proteção do
meio ambiente.

Programa ambiental procurou
sensibilizar colaboradores,
subempreiteiros e
comunidades vizinhas

Com estas ações, a Mota-Engil pretende não
só fomentar a proteção do meio ambiente
no interior da empresa, mas também alargar
a mensagem a subempreiteiros, familiares
e comunidades, de modo a contribuir
para a cooperação e motivação de todos,
tornado-os agentes ativos para o desenvolvimento sustentável..

A Mota-Engil distribuiu também cadernos
feitos com papel reciclado aos colaboradores,
AGOSTO 2016
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AMERICA LATINA

MOTA-ENGIL
EXCELLENCE BASICS
Programa de divulgação e consolidação
da excelência no México

João Paulo Vieira

colaboradores de Mota-Engil México através de uma dinâmica de sinergias internas
e a transferência de conhecimento entre
as áreas técnicas e de projetos.
Entre os objetivos que o programa pretende
atingir, destacam-se:

A formação garante
o desenvolvimento
de competências críticas
junto dos colaboradores
Mota‑Engil México,
através de uma dinâmica
de sinergias internas
e de transferência
de conhecimento
SINERGIA 49

No seguimento de iniciativas corporativas
como a criação de Centros de Competências e o Projeto iCORE, que procuram um
alinhamento e divulgação do know-how
dentro do universo Mota-Engil, no México
foi desenvolvido um programa que permite
a um nível mais operacional, a divulgação
e consolidação de práticas desenvolvidas
ao longo de 70 anos, desde a fundação
do Grupo, designado de Mota‑Engil
Excellence Basics.
Este programa promove standards
de excelência nas vertentes técnica,
administrativa, comportamental e de
cross-funcional. Além disso, aciona um
quadro de formação que garante o desenvolvimento de competências críticas nos

››Assegurar a formação de
colaboradores-chave envolvidos nos
processos críticos do negócio.
››Garantir a transmissão e implementação de boas práticas e know-how
na empresa.
››Promover um vínculo de conhecimento
e comunicação bidirecional.
››Motivar e desenvolver
colaboradores-chave.

ABORDAGEM PEDAGÓGICA
O programa Excellence Basics promove
de modo contínuo, ao longo do tempo e
de acordo com as prioridades do negócio, a realização de iniciativas e ações
de carácter formativo e de transmissão
do know-how.
Através de distintos formatos e dinâmicas, pretende-se assegurar a partilha de
conhecimento, metodologias e ferramentas
da empresa, mostrando aos participantes
experiências úteis e relacionadas com o seu
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dia a dia profissional, a resolução de problemas reais, a discussão entre partes nas
situações no local e o questionamento crítico
da suas práticas, numa lógica bidirecional
entre o universo das obras e os serviços que
se oferecem a partir da estrutura.
O ciclo de ação está estruturado da seguinte
forma:
1. As áreas ou os responsáveis por projetos propõem um tema e apresentam
a sua necessidade.
2. Os recursos humanos apoiam as
áreas na organização e preparação do
conceito, os materiais e a logística para
a sessão de trabalho.
3. Realização da sessão ou iniciativa.
4. Os recursos humanos registam e promovem a avaliação do curso ou sessão.
O curso está focado para os seguintes perfis
funcionais: diretores de projeto, administradores de obra, técnicos e encarregados gerais.

MARCO DE AÇÃO
A Mota-Engil Excellence Basics assegura
a realização de ações e iniciativas de desenvolvimento nas vertentes administrativa,
técnica, comportamental e corporativa,
envolvendo os colaboradores numa interação
bidirecional – Obra com Estrutura – promotora de sinergias e alinhamento. O quadro
de ação está dividido nas seguintes áreas:

BRAND
EXCELLENCE
A história do
Grupo ME e os
seus protagonistas;
A cultura viva
e os valores ME
(...)

TECHNICAL
EXCELLENCE
Técnicas Laboratoriais; Métodos
Construtivos; Planeamento
e Controlo de Custos; Básicos
de Qualidade, Segurança
e Meio Ambiente; Project
Management (...)

BEHAVIOURAL
EXCELLENCE
Leadership Basics; Gestão
Intercultural; Código de
Conduta; Inteligência
Emocional(...)

Até à data, houve duas sessões, a primeira
das quais foi realizada em 30 de maio, no
edifício da sede onde os gestores participaram no curso "Processos de RH". Naquela
sessão, foram abordados os seguintes tópicos:
››A importância do administrador de obra
nos processos RH;
››Canais de comunicação nos processos RH;
››Reporte de incidências;
››Mobilidade de pessoas;
››Recrutamento.

ADMINISTRATIVE
EXCELLENCE
Reporting
de Incidências
Salariais; Processo
de Compras
em SAP; Cash-flow
(...)

CROSS-FUNCTIONAL
EXCELLENCE
Sinergias e colaboração
entre áreas; Conhecimento
do Negócio; Gestão
dinâmica de prioridades;
Alinhamento;
Estratégico;
(...)

A segunda sessão decorreu no início de junho
para diretores de projeto e responsável de
obra com o nome de "Excelência Técnica
para Responsáveis de Obra".
Na sessão, com diferentes responsáveis das
áreas técnicas, compartilhou-se conteúdo
relacionado com:
››Ambiente;
››Segurança;
››Sistema de Gestão Integral;
››Orçamentação
››Planeamento e Controlo de Custos,
››Compras,
››Controlo de Materiais e Equipamento.
Pretende-se que esta partilha de experiências entre as obras e a relação com as áreas
de apoio, venham enriquecer e desenvolver competências críticas nos quadros da
Mota‑Engil México, assim como promover
o processo de melhoria contínua ao nível
organizacional e de comunicação dentro
da empresa.

Ricardo Vasconcelos durante a sessão
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AMERICA LATINA
PRIMEIRA PEDRA EM TACNA

MOTA-ENGIL
A LIGAR O PERU
Conservação de Humajalso-Desaguadero
e Acoy Vizcachane são os novos
projetos rodoviários
A Mota‑Engil, como operadora de referência
no setor da construção e obras públicas no
Peru, tem desenvolvido alguns dos mais
importantes projetos rodoviários neste País
onde o Grupo Mota‑Engil marca presença
desde 1998.
Adjudicados dois novos contratos em
dezembro de 2015 por um valor próximo de
451 milhões PEN (123 milhões de euros), a
Mota‑Engil Peru, terá a responsabilidade na
gestão, melhoria e conservação rodoviária
de dois troços designados por Humajalso –
Desaguadero e Acoy – Vizcachane.

Desde 1998 que o
Grupo Mota‑Engil marca
presença em projetos
rodoviários de grande
importância neste país.

Para assinalar o início da realização das
Obras, marcou presença na cerimónia na
região de Tacna o Presidente da República, Ollanta Humala, acompanhado pelos
ministros de Transportes e Comunicações,
José Gallardo, e Construção e Saneamento,
Francisco Dumler, tendo estado presente
Jorge Balsemão pela Mota‑Engil Peru.

HUMAJALSO – DESAGUADERO
Com um valor de 220 milhões PEN
(60 milhões de euros), a intervenção definida contratualmente contempla, por um
prazo de 60 meses, o serviço de melhoria e
conservação rodoviária, que abrange uma
extensão de 420km, ligando as regiões de
Tacna, Moquegua e Puno convertendo este
eixo num corredor comercial. A obra será
executada em dois anos, estendendo-se a
manutenção por três anos adicionais. Este
projeto melhorará as condições de utilização,
conectividade e acessibilidade, diminuindo
a duração da viajem e melhorando a vida
da população dos distritos envolventes,
promovendo, ainda, o desenvolvimento
sócio-económico das regiões, através da
criação de 450 postos de trabalho.

ACOY – VIZCACHANE
Situado na região de Arequipa, e numa
vertente semelhante de conservação e
melhoria do corredor rodoviário que
compreende Acoy – Andamayo – Viraco

TROÇO 06
C=122,10KM
TROÇO 04
C=46,60KM

TROÇO 02
C=23,85KM

CABANACONDE

AYO
TROÇO 07
C=26,00KM

TROÇO 03
C=9,65 KM

TROÇO 05
C=38,00KM

HUAMBO
TROÇO 01
C=99,40 KM

ANDAMAYO

TROÇO 08
C=24,21KM
PATAHUASI
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Foram adjudicados dois
novos contratos de cerca
de 123 milhões de euros
à Mota‑Engil Peru com
o objetivo de melhorar
dois troços rodoviários.
– Dv. Machahuay – Andagua – Ayo –
Huambo – Cabanoconde – Chivay – Vizcachane, a Mota‑Engil Peru irá trabalhar
num eixo com 389km conhecido pela
estrada denominada dos vulcões, contribuindo para a promoção de oportunidades
de desenvolvimento para a região, num

contrato de 60 meses e com uma valor de
231 milhões PEN (63 milhões de euros).
A intervenção permitirá reduzir os custos
de circulação na via e reduzir a duração
de viagem, em benefício da população,
tornado a região mais competitiva.

INTERVENÇÃO:
A concretização destes projetos consolida a
posição de liderança da Mota‑Engil no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária no
Peru, sendo o objetivo manter a qualidade
de construção com que se tem caracterizado
a empresa neste mercado.

AMERICA LATINA

Novamente na cidade branca

de infraestrutura civil e eletromecânica
que se iniciou em junho, e que inclui:
construção de instalações como oficina
de manutenção, depósitos de água
e combustível, estação de distribuição de
combustível, pavimentação com uma via
de acesso asfaltada de 1,5km e, por último,
uma subestação e instalações elétricas.

Foi adjudicada à Mota-Engil Peru (MEP)
a construção da ampliação da estação
de transferência de Pillones, um projeto

O projeto tem como objetivo final o transporte de minério de la Minera Las Bambas
(MMG) até ao Porto Matarani.

INICIO DA OBRA
EM PILLONES

Com a utilização de transporte ferroviário,
será reduzida de forma significativa a circulação de veículos pesados entre Pillones
e o Porto de Matarani.
A MEP consolida assim a sua posição como
uma das principais empresas de construção
deste tipo de infraestrutura no Peru.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Cimento: 10.421m3
Fornecimento e fabricação
de tanques metálicos: 6 unidades
Aço: 326.126kg
Fornecimento e instalação
de condutores elétricos: 22.466ml
Cofragens: 24.273m2
Fornecimento e instalação
de grupos geradores: 7 unidades
Fornecimento e instalação
de estrutura metálica: 254.000kg
AGOSTO 2016
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INAUGURACÃO
DO TERMINAL DE
CARGA DE TALARA
Mota-Engil Peru marcou
presença na cerimónia num
projeto para o qual tem
prestado o seu contributo

Foi inaugurado o terminal de Carga MU2
na Refinaria de Talara, uma infraestrutura
que permitirá receber carga seca e embarcações a partir das quais se descarregará
parte dos materiais e equipamentos requeridos pelo projeto de modernização em
curso em Talara, e que, pelo seu peso e
dimensão, não podem ser transportados
de outra forma.
Para concretizar a obra realizada pela
Mota‑Engil, foram feitas dragagens de
171.900m3 de solo marítimo, colocação
de 246 pilares metálicos e instalação
da plataforma.
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A cerimónia de inauguração contou com
a presença do Presidente da Petroperú,
Germán Velásquez Salazar, o alcaide da
província de Talara, José Bolo Bancayán, e a
conselheira regional, Grecia Arriola Ortega,
entre outras autoridades, que com a sua
presença prestigiaram a cerimónia onde
esteve a administração da Mota-Engil Peru.
Após a conclusão da obra de modernização,
a infraestrutura será utilizada como terminal
de carga líquida, capaz de apoiar as operações da nova Refinaria de Talara, uma das
mais importantes infraestruturas do setor
do Oil & Gas no Peru.
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MOTA-ENGIL PERU:
UM EXEMPLO DE
SEGURANÇA NO
TRABALHO
Um pilar fundamental
do modelo de gestão
Mota‑Engil Peru
Na Mota-Engil Peru, a segurança é um
pilar do seu modelo de gestão: envolve
os seus trabalhadores e cria uma cultura
própria de segurança. Esta reflete-se em
maiores níveis de satisfação em todas as
áreas de trabalho, gerando um sentimento
de bem-estar comum que constitui um
importante sinal de saúde empresarial.
Dos resultados mais importantes, destacam-se recentemente dois projetos:

LAGUNAS NORTE
A Mota-Engil Peru (MEP), desenvolveu
trabalhos a partir de dezembro de 2014
em Lagunas Norte, de construção de
bacias de Lixiviação (Fase 6A e 6B), para
a empresa Mineira Barrick Misquichilca
S.A.A (MBM), iniciando-se a operação em
janeiro de 2015.
A MEP e a MBM contam com um total de
2.100.000 horas homem trabalhadas (HHT)
com um índice de sinistralidade durante
a duração do projeto de 0.

As operações da MEP em Segurança,
Saúde Ocupacional e Meio Ambiente,
foram monitorizadas e reportadas a tempo,
alcançando a satisfação do cliente, o que
revela uma cultura de compromisso desde
a Administração a todos os colaboradores, podendo concluir-se que o projeto
PAD fase 6 é um exemplo de Sinergia e
Competitividade no tereno como na Gestão
Administrativa.

ANTAMINA
A equipa do projeto de manutenção de rotina
de Antamina chegou a 1 milhão de HHT
sem acidentes.
Os trabalhos iniciaram-se em julho de 2013,
realizando acessos, reparação de faixas de
rodagem, limpeza de calhas, obras de arte
e de drenagens de águas.
Assim, a Mota-Engil Peru encoraja todos os
seus funcionários a continuar o seu trabalho
de forma segura e pode até mesmo chegar
a mais horas sem acidentes, para alcançar
a excelência em segurança.

As operações da
MEP em Segurança,
Saúde Ocupacional
e Meio Ambiente,
foram monitorizadas
e reportadas a tempo,
alcançando a satisfação
do cliente, o que
revela uma cultura
de compromisso.
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A administração da Mota‑Engil Peru marcou presença demonstrando o seu compromisso com a segurança

AMERICA LATINA

JORNADA
DE SEGURANÇA
NA MOTA-ENGIL
PERU

No Peru, realizou-se a primeira Jornada
de Segurança e Saúde no Trabalho denominada "Liderança Empenhada", com a participação ativa da administração. Este evento
foi dirigido à primeira linha de comando
dos projetos da Mota-Engil Peru, assim
como aos diretores das áreas funcionais
da empresa.

Formaram-se grupos
de trabalho para debater
diferentes questões
e experiências

Como parte da metodologia da Jornada,
formaram-se grupos de trabalho para
debater as questões levantadas e partilhar
experiências. Desta forma enriqueceram-se
as sessões sobre Gestão de Segurança nos
projetos, com a reflexão sobre a necessidade

de melhorias e o sucesso na implementação
de novas medidas através de uma atitude
de liderança nas obras e áreas de trabalho.
Antes de finalizar a jornada, todos os
participantes realizaram um compromisso
pessoal com a segurança: "Manter nos nossos
projetos o esquema de liderança empenhada,
continuando com a procura de inovações
e/ou estratégias que nos ajudem a minimizar
os perigos e riscos das nossas atividades".

Antes de finalizar
a jornada, todos os
participantes realizaram
um compromisso pessoal
com a segurança.
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CONSITA
ADQUIRE ATERRO
NO BRASIL
Os primeiros meses do ano da CONSITA
foram marcados pela aquisição de um aterro
de resíduos, que se declara numa nova fase na
expansão da empresa brasileira no mercado.

de 2018, data de validade da sua licença
de operação, este aterro absorva cerca de
2.506.438m³ de resíduos e 219.456m³ de
material inerte, sob forma de cobertura.

Este aterro destina-se a resíduos de construção
e demolição e tem uma área aproximada de
107 hectares, apresentando uma capacidade
de admissão diária de 2000m³ de resíduos.

A estratégia de consolidação de clientes e
de expansão para novas áreas geográficas
no mercado de limpeza urbana e recolha
de resíduos é evidente na CONSITA desde
que a SUMA iniciou a implementação do seu
modelo de gestão. De forma a fazer prever um
empreendimento de êxito e mais uma aposta
de sucesso em terras brasileiras, soma-se

Situado na zona rural do município de
Santa Luzia, na região metropolitana de
Belo Horizonte, é expetável que até agosto

O aterro localiza-se em Belo
Horizonte e tem uma área de
mais de 100 hectares, com
capacidade para mais de
2.700.000m³ de resíduos
e material inerte
ainda a vertente de diversificação de áreas
de negócio, já que a empresa portuguesa
acionista pode partilhar um conhecimento
técnico específico no setor dos resíduos,
onde atua há mais de 20 anos.
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Através da sua participada no Brasil,
ECB – Empresa Construtora Brasil, a
Mota‑Engil tem em curso a execução de um
aterro para o reforço do corpo da Barragem
de Forquilha III e as futuras instalações
da estrada próxima e da linha férrea. As
obras civis, executadas para a empresa
brasileira VALE, consistem na escavação,
carga, transporte e aterro semi-compactado
para a execução do contrapilhamento (um
aterro por debaixo do dique) da Pilha de
Estéril (PDE) ponto III/Forquilha III, com
fornecimento de materiais. A distribuição
do material e respetiva compactação é feita
utilizando equipamentos de esteira.

Também com a empresa VALE como dono de
obra, a Mota-Engil tem a seu cargo o serviço
de implantação de drenagens superficiais para
a proteção do corpo de aterro das Barragens
do Grupo e de Forquilha IV, no município
de Ouro Preto - Minas Gerais, assim como
o enclausuramento de tubagens de rejeitos,
que passam no aterro da Barragem do Grupo,
totalmente pressurizada.

MOTA-ENGIL
EXECUTA
MAIS DUAS
OBRAS PARA A
EMPRESA VALE
Os projetos consistem na
execução de um aterro para
o reforço da barragem de
Forquilha, em Minas Gerais,
assim como vários trabalhos
de drenagens e tubagens

Para este projeto, com fornecimento de materiais e em regime de empreitada total, está
prevista a escavação de cavas ou valas em
material de primeira categoria, com profundidade até três metros e com embaraço de água.
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MARTIFER
EM CAMPO NO
EURO 2016
Empresa participou
na construção do Estádio
em Lyon

A Martifer entrou uma vez mais em campo
numa grande competição desportiva internacional, com a construção do Grand Stade OL,
que recebeu seis jogos do Europeu de Futebol
de 2016.
Trata-se de um estádio com mais de 58 mil
lugares, que envolveu o fabrico e montagem
de mais de 7.525ton de estrutura metálica de elevada complexidade de fabrico,
pela geometria das ligações e exigência de
soldadura.
A montagem da obra teve início em
outubro de 2014, tendo sido concluída
em outubro de 2015, e contou, no pico
da obra, com cerca de 130 colaboradores.
O processo de montagem envolveu a utilização de 15 mega torres de escoramento
com 30m de altura e 200ton de capacidade,
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montadas em duas fases para permitir o
escoramento temporário das 32 treliças
principais do estádio. Estas torres foram
retiradas após o descimbre da estrutura com
recurso a macacos hidráulicos de 200ton,
num processo cuja conceção e execução
foi integralmente assegurada pelas equipas
da Martifer.
Com este estádio, a Martifer soma já uma
participação em 12 infraestruturas construídas para grandes eventos desportivos
internacionais.

Um estádio com mais de
58 mil lugares, que envolveu
o fabrico e montagem
de mais de 7.525ton de
estrutura metálica.
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A Martifer esteve presente no maior projeto de arte contemporânea do mundo, o
projeto WindArt, com a criação de duas
torres eólicas projetadas e desenhadas por
dois artistas contemporâneos portugueses
reconhecidos internacionalmente: Joana
Vasconcelos e Vihls.
O WindArt celebra a construção do Parque
Eólico do Douro Sul, um dos maiores da
Europa, com 150MW de potência instalada, num verdadeiro tributo às energias
renováveis.
Localizado na Serra de Leomil, em
Moimenta da Beira, o projeto WindArt,

visa explorar a integração das torres
eólicas na paisagem circundante – quer
humana, quer natural – estabelecendo
um jogo subtil de interação com a mesma,
numa simbiose perfeita e de promoção
desta região do país.
Este parque faz parte do Ancora Wind,
uma empresa criada pela Ventinveste
(detida pela Martifer e pela Galp Energia)
e pela Ferrostaal para desenvolver um
portefólio de 171,6MW, distribuídos
por quatro parques eólicos localizados
nos concelhos de Góis, Castanheira de
Pera, Sernancelhe, Castro Daire, Viseu
e Moimenta da Beira.

O projeto WindArt, visa explorar a integração
das torres eólicas na paisagem circundante
– quer humana, quer natural.

WINDART:
PRODUZIR
ENERGIA
COM ARTE
Participaram no projeto
artistas como Joana
Vasconcelos e Vihls
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PORTAL
ON.ME CHEGA
AO MÉXICO
Implementação reforça comunicação
interna e a capacidade de gestão
documental de obras, entre
outras funcionalidades

O Portal ON.ME
assume‑se como
a plataforma
integradora do Grupo,
que se responsabiliza
pela dinamização da
comunicação interna.
SINERGIA 49

No seguimento da estratégia de uniformização das plataformas do Grupo, ficou
disponível uma versão do Portal ON.ME
com ferramentas dedicadas à Mota‑Engil
México, estendendo-se assim o processo
de internacionalização desta plataforma
colaborativa, depois da sua implementação
em Angola e no Peru.
É deste modo que continuamente se
cumprem os propósitos para o qual foi
idealizado o Portal ON.ME, assumindo-se
como a plataforma integradora do Grupo,
que se responsabiliza pela dinamização
da comunicação interna, potenciando a
centralização e partilha de conhecimento.
Com esta uniformização de processos
e plataformas, espera-se que o mercado mexicano consiga beneficiar de um
aumento substancial de produtividade
pela facilidade de acesso à informação e
usufruto de uma ferramenta colaborativa
suportada em Sharepoint, afirmando-se
deste modo o principal repositório de
informação da empresa.
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René Proal (Mota-Engil México) e Silvia Fidalgo (Mota-Engil SGPS) formaram
a equipa de implementação do ON.ME México

“A implementação do
ON.ME México favorecerá o
reforço do sentido de união,
a identidade e a cultura
Mota‑Engil num mercado
com grande dispersão de
projetos ao longo de uma
superfície equivalente a
mais de 20 vezes o território
Português".
RICARDO VASCONCELOS

Este projeto contou com o envolvimento
de várias estruturas do Grupo como a área
corporativa de Comunicação, entidade
responsável pela Gestão e Desenvolvimento
do Portal, os Sistemas de Informação da
MESP, Tecnologias e Sistemas de Informação do Grupo e, do lado da Mota‑Engil
México, os Sistemas de Informação, recursos humanos e Comunicação, assim como
a área técnica de Engenharia.
A estrutura corporativa do Portal foi responsável pela gestão da parametrização e conceção
do projeto, assegurando a implementação
local, bem como a formação ao focal point
mexicano e potenciais editores das áreas do
SGI, Segurança e Ambiente. Destaque-se o
facto de apenas no 2º mês de utilização se
verificar uma duplicação de visitantes exclusivos diários, o que traduz o envolvimento
crescente da organização com a plataforma.
Futuramente, e com o carregamento progressivo dos Sites de Obra, esta plataforma
tornar‑se‑á ainda mais útil e um exemplo
de boas práticas para a organização relativamente à gestão da informação das suas obras.
Para Pedro Arrais, Diretor de Comunicação do Grupo e responsável pelo

Portal Corporativo ON.ME, “O México é
atualmente responsável por alguns dos
maiores e mais complexos projetos em
curso no Grupo Mota‑Engil, sendo por
isso importante termos avançado nesta
fase para a implementação desta ferramenta conhecida no Grupo, garantindo
uma plataforma que assegura a partilha
de conhecimento de forma centralizada
e segura na informação. Isto para além
das múltiplas vantagens de reforço da
Comunicação Interna e Institucional de
um mercado muito relevante para o Grupo
Mota‑Engil".
Para Ricardo Vasconcelos, Diretor de
recursos humanos e de Comunicação da
Mota‑Engil México, “a implementação
do ON.ME México favorecerá o reforço
do sentido de união, a identidade e a
cultura Mota‑Engil num mercado com
grande dispersão de projetos ao longo
de uma superfície equivalente a mais de
20 vezes o território Português. O ON.ME
permite-nos, apesar das distâncias, entrar
todos os dias a trabalhar “pela mesma
porta” e ir conhecendo as caras e acompanhando os feitos daqueles que todos os
dias, em frente de obra, vão construindo
o nosso futuro.
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MOTA‑ENGIL TV
CHEGA A ANGOLA
E IRLANDA
Partilha de Informação
e Reforço da Cultura e Valores
são os principais objetivos

A Mota‑Engil TV, canal de televisão corporativa, continua a expandir a sua presença
pelo Mundo Mota‑Engil.
Depois de marcar presença em Portugal,
África do Sul e Polónia, em 2016 a televisão
corporativa chegou a Angola e a Irlanda.

“Um esforço adicional
da estrutura corporativa
de comunicação, o que
fazemos com gosto e com
a consciência de estar a
cumprir com a missão a
que nos comprometemos
como função corporativa".
PEDRO ARRAIS

Para Pedro Arrais, diretor corporativo da área
de Relações Institucionais e Comunicação do
Grupo, “o desafio de implementação do canal
de televisão corporativa foi colocado por parte
das estruturas responsáveis destes mercados,
o que é de salutar como reconhecimento do
papel da comunicação interna no reforço
da cultura e valores da Mota‑Engil e como
meio promotor da divulgação do que o Grupo
está a fazer a cada momento em cada país
e em cada negócio, sendo um tema central

de aproximação e envolvimento de colegas
em diferentes países que contribuem para o
sucesso de um Grupo cada vez mais diversificado do ponto de vista geográfico".
A expansão concretizada nos últimos meses
exigirá, segundo Pedro Arrais, “um esforço
adicional da estrutura corporativa de comunicação, o que fazemos com gosto e com a
consciência de estar a cumprir com a missão
a que nos comprometemos como função
corporativa, mas exigirá igualmente das
próprias estruturas de cada país o compromisso de partilhar o que de melhor fazem em
cada segmento de negócio mas também na
vertente da partilha de conhecimento técnico, ações de boas práticas em inovação, bem
como no envolvimento com as comunidades
locais em ações de solidariedade nas quais
a Mota‑Engil tem a nível global um firme
compromisso".
Importa referir que cada um destes postos
tem um ciclo de emissão dedicado, sendo o
Peru o próximo país de destino da Mota‑Engil
TV, a concretizar até final de 2016.

O canal de televisão
corporativa
– Mota‑Engil TV –
cada vez mais presente
pelo mundo Mota‑Engil.
SINERGIA 49
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Culturaviva

CULTURAVIVA
– 3ª EDIÇÃO
DO CICLO DE
MÚSICA
A 3ª edição do Ciclo de
Música volta a surpreender
com novos intérpretes
e expressões musicais,
numa programação
eclética e singular

CICLO
DE MÚSICA
MAI-DEZ
2016

ENTRADA
LIVRE

Criado em 2014, o programa “Culturaviva”
procura servir de marca e de referência às
manifestações culturais que se desenrolam nos
espaços da Fundação, em particular no seu
auditório, complementando a oferta cultural
que tem por palco a sua sala de exposições,
espaço multifuncional mais vocacionado para
as artes plásticas e formas afins de expressão
artística.
De maio a dezembro de 2016 a Fundação irá
apresentar ao público a 3ª edição do Ciclo de

Um grupo de colaboradores da Mota‑Engil
Peru (MEP) fez parte da ação de voluntariado
Construyendo Sonrisas 2015 (Construindo
Sorrisos 2015), organizada pela empresa
e pela Fundação Manuel António da Mota.
Este ano, foram apoiados dois centros de
desenvolvimento integral do INABIF, localizados em Pachacutec, Ventanilla, distrito
onde se encontra o nosso estaleiro central:
Sembrando Esperanza e PROFAM. Os voluntários participaram numa manhã de
celebração, na qual se realizou um espetáculo natalício, uma feira do chocolate e uma
sessão de entrega de prendas. Participaram
também na implementação de uma bio-horta
móvel. Esta ação voluntária foi possível graças aos colaboradores que nela participaram
apadrinhando uma criança e àqueles que
ofereceram o seu tempo de sábado para levar
alegria a mais de 190 crianças de Pachacutec.

melhorar as instalações de ambos os centros.
Foram compradas arcas frigoríficas, fogões,
liquidificadores, panelas e outros artigos de
cozinha para armazenar e preparar os alimentos das crianças das instituições Sembrando
Esperanza e PROFAM. Foi também instalado
um lavatório e sanitas nas casas de banho.
A Mota‑Engil Peru doou ainda 70 cadeiras e
10 mesas e secretárias, contribuindo desta
forma para a comunidade de Pachacutec.

Música integrado no programa “Culturaviva”,
trazendo ao auditório da Fundação novos
intérpretes e expressões musicais, procurando assim reeditar o assinalável êxito das
anteriores edições, num total de oito concertos.
Novamente com a colaboração do Curso de
Música Silva Monteiro, prestigiada escola
de música da cidade do Porto, a 3ª edição
do Ciclo de Música volta a surpreender com
novos intérpretes e expressões musicais, numa
programação ecléctica e singular.

CONSTRUINDO
SORRISOS
Ação de voluntariado
garante apoio a centros
de desenvolvimento integral
em Pachacutec

Com o apoio dos voluntários da MEP e a
participação da Fundação Manuel António da
Mota, concluímos assim um ano de intercâmbios e relações positivas com a comunidade.

O valor das contribuições obtido, graças
aos voluntários da MEP, foi utilizado para
AGOSTO 2016
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CULTURA
EM EXPANSÃO
A cultura e coesão
social dão as mãos na
cidade do Porto

O programa “Cultura em Expansão”, da
iniciativa da Câmara Municipal do Porto,
regressou em abril para a terceira edição
que se prolonga até dezembro em vários

locais da cidade. O programa contempla um
conjunto de eventos dispersos pelos vários
bairros sociais do Porto, visando aproximar
a cultura dos extratos da população mais
desfavorecidos e com reduzidos hábitos de
consumo cultural de qualidade.
Nesta edição, a programação está dividida
em quatro áreas distintas, a saber: “Laboratórios”, “Música”, Cinema e Cineclubismo”
e ainda Teatro e Dança”, sendo que na
primeira, artistas e residentes dos bairros
da cidade vêem a sua ligação reforçada.
O projeto conta com a parceria e mecenato
da Fundação Manuel António da Mota e
da Mota‑Engil.

FUNDAÇÃO
OFERECEU A
COLABORADORES
DO GRUPO O
CURSO “INFANT
SWIMMING
RESOURCE”
Curso de sobrevivênvia em
meios aquáticos para crianças

A Infant Swimming Resource (ISR) é uma
fundação criada em 1966 nos EUA que utiliza
técnicas desenvolvidas pelo seu fundador,
Harvey Barnett, com o objetivo de ensinar
crianças a sobreviver a uma queda acidental
em meios aquáticos.
Destinado a crianças dos seis meses aos seis
anos, ensinadas de acordo com o ritmo de cada
um, estes cursos com a duração de 10 minutos,
durante cinco dias por semana em aulas individuais, podem variar entre quatro a seis semanas
para bebés dos seis aos 12 meses, e de seis a
oito semanas para crianças entre o um e os
seis anos. A prioridade é sempre a segurança.
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A Fundação Manuel António da Mota,
associando-se ao programa, ofereceu
cinco cursos aos filhos dos colaboradores
com menores recursos económicos, tendo
sido selecionados seis candidatos de várias
empresas do Grupo Mota‑Engil, com idades
compreendidas entre os 20 meses e os
quatro anos de idade.
As aulas tiveram início no passado dia
13 de junho e decorreram até ao final de
julho, sendo que a Fundação contratou
ainda uma Educadora de Infância para
prestar todo o apoio necessário durante
o período das aulas.
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III EDIÇÃO DA
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
EMPRESARIAL
DE SUCESSO
Mostra de boas
práticas em destaque
na cidade do Porto

Decorreu em março a 3ª edição do evento
“Responsabilidade Social Empresarial de
Sucesso”, iniciativa conjunta da Fundação
Manuel António da Mota e do GRACE
– Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania
Empresarial.
No início da manhã, Rui Pedroto, presidente da Comissão Executiva da Fundação, abriu o Mercado de Boas Práticas
na presença da Secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Maria Fernanda Rollo, do vereador da
Câmara Municipal do Porto, Manuel
Pizarro, e de Paula Guimarães, presidente do GRACE – Grupo de Reflexão
e Apoio à Cidadania Empresarial, de
que a Fundação é associada e membro
da Direção.
Esta mostra de boas práticas que decorreu
no Mercado do Bom Sucesso, na cidade
do Porto, contou com a participação de

18 empresas que puderam partilhar as suas
experiências e sensibilizar os visitantes
para os seus programas de Responsabilidade Social Corporativa.
Em simultâneo, decorreu no Auditório
da Fundação uma mesa redonda com
elementos da Direção do GRACE moderada por Paulo Ferreira, jornalista do Porto
Canal, e que contou com a presença de
mais de uma centena de estudantes do
ensino superior e convidados ligados
ao mundo académico, onde foi debatida a importância da responsabilidade
social nas empresas e a sua ligação
ao ensino superior.
O debate inseriu-se no projeto do Grace
“Uni.Network” que visa, através de um
conjunto de atividades, sensibilizar a
comunidade universitária para a importância da responsabilidade social no
mundo contemporâneo.

O evento contou com a presença de mais de uma
centena de estudantes do ensino superior e convidados
ligados ao mundo académico.
AGOSTO 2016
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FUNDACAO MANUEL ANTONIO DA MOTA

FUNDAÇÃO
MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA
RECONHECIDA
NO PERU
A reforma educativa
nacional é estimulada
por várias organizaçãoes
que incentivam a melhoria
do ensino no pais
Todo o esforço envidado pela Fundação
foi destacado pelo Ministério da Educação, representado (Minedu) pelo ministro
Jaime Saavedra Chanduví, que mostrou
o reconhecimento pelas iniciativas da
Fundação Manuel António da Mota no
Peru e de outras instituições privadas, em
favor da melhoria da educação no país.
Graças às ações que levam a efeito
em benefício dos estudantes do país
e da reforma educativa nacional,
40 organizações privadas receberam o
reconhecimento do Minedu durante a
cerimónia especial conduzida pelo titular da pasta, Jaime Saavedra Chanduví,
na sede da Câmara do Comércio de Lima
de Jesús María.
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Neste sentido, o ministro reconheceu a contribuição destas organizações para a melhoria
da aprendizagem, a revalorização da carreira
docente, o fortalecimento da capacitação do
talento no ensino superior, bem como para o
reforço e a ampliação das infraestruturas educativas. O ministro destacou a importância de
os futuros governos continuarem a reforma
efetuada e pediu às organizações privadas
que fossem os responsáveis por este processo.
Em matéria de revalorização da carreira
docente, a Fundação Manuel António da
Mota foi reconhecida juntamente com outras quatro instituições. Da mesma forma,
foram distinguidas 23 organizações que
desenvolvem ações em favor da melhoria
da aprendizagem no país.

Um Mundo de Inspiração

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

ÁFRICA

EUROPA
PORTUGAL
POLÓNIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków
ESPANHA
Campus Tribeca
Carretera de Fuencarral
a Alcobendas, n.º 44,
Edifício 4 – B, n.º 21
Alcobendas – Madrid

ÁFRICA
REPÚBLICA CHECA
Kavčí Hory Office Park,
Building A,
Silver tower, 5th floor
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4, 140 00
IRLANDA
Railway House
Station Road
Loughrea
Co. Galway
Irlanda

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
n.º 61-63
Bairro da Maianga – Luanda
MOÇAMBIQUE
Edifício Milenium Park, 14.º/15.º andar
Avenida Vladimir Lenine, n.º 179
2284 Maputo
MALAWI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379 – Lilongwe 3
ÁFRICA DO SUL
Oxford Corner
6th, 7th and 8th Floor
32A Jellicoe Avenue
West Rosebank
Joanesburgo 2196
África do Sul

AMÉRICA LATINA
ZÂMBIA
Incito Office Park
Reed Buck Road, 45/5B
Kabulonga – Lusaka
P.O. Box 320337
Woodlands – Lusaka
ZIMBABUÉ
7, Routledge Street, Milton Park,
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo, Kampala
RUANDA
Kigali City Tower Plot no. 6418
15th Floor, Avenue du Commerce,
Office 1507
Kigali

CABO VERDE
Rua S. Vicente, 63, 1.º andar,
Palmarejo 721 – Plateau – Praia

PORTUGAL

www.mota-engil.com

Escritórios Lisboa
Rua Mário Dionísio, n.º 2
2799-557 Linda-a-Velha
TEL.: +351 214 158 200
FAX: +351 214 158 700
www.facebook.com/motaengil

CHILE
Avenida Vitacura 2736
Oficina 504.
Las Condes, Región
Metropolitana, Santiago
de Chile.
Código postal 7550000

PERU
Av. Nicolás Ayllón,
n.º 2634
Ate, Lima 3
Peru

REPÚBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esq. Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11,
Ens. Piantini,
Santo Domingo,
República Dominicana.
Codigo postal 10147

BRASIL
Rua Gonçalves Dias,
2316
Bairro Lourdes – Belo
Horizonte/MG
CEP.: 30140-092
Brasil
COLÔMBIA
Carrera 13A-87-81
38007 Bogotá
Colômbia

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho,
n.º 1011 – 167

Escritórios Porto
Rua do Rego Lameiro, n.º 38
4300-454 Porto
TEL.: +351 225 190 300
FAX: +351 225 191 261

MÉXICO
Horacio 828 esq.
Tennyson
Col. Polanco Reforma
C.P. 11550
Del. Miguel Hidalgo
Mexico, D.F.

http://www.youtube.com/motaengilsgps

PARAGUAI
Calle 22 de septiembre
221, esq. Calle Eligio
Ayala.
Primer piso, oficinas
202 y 203.
Asunción, Paraguay

