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A

”

Num ano difícil
como foi 2016,
conseguimos manter
uma forte capacidade
comercial para ter
níveis de carteira
confortáveis e superiores
face a 2015.

“

iniciar um novo ano, é sempre momento de fazer um balanço,
avaliar o trabalho realizado e adaptarmo-nos para continuar
a construir o futuro.

Na Mota-Engil é assim que o temos feito ao longo de 70 anos, suportados
numa visão estratégica comungada por acionistas e gestão, assente na
cultura organizacional e nos valores fundacionais do Grupo.
Conscientes da realidade que enfrentamos e da volatilidade a que hoje
assistimos no mundo, o Grupo procura estar, a cada momento, preparado
para responder ao contexto do mercado e com uma atuação próxima,
diligente e adaptada à realidade de cada país onde estamos presentes, dando
o melhor de nós em função dos projetos dos nossos clientes.
Foi assim que num ano difícil como foi 2016, marcado pela retração do
investimento em alguns dos nossos principais mercados, conseguimos
manter uma forte capacidade comercial para ter níveis de carteira
confortáveis e superiores face a 2015.
Temos consciência das dificuldades que o setor atravessa, nomeadamente em
Portugal, mas com a ambição e a ousadia que nos carateriza, conjugada com
o rigor e o profissionalismo que tem de estar na base das decisões de gestão,
promovemos, entre o ano de 2015 e 2016, uma reflexão estratégica que nos
permitiu, por um lado, tomar decisões relevantes na alteração de forma
significativa do portfólio do Grupo e, por outro, concluir o Plano Estratégico
para 2020, que designámos de “STEPUP 2020”.
Acreditamos que a implementação dos pilares estratégicos definidos no
Plano, permitirão ao Grupo, numa Visão até 2020, aprofundar a presença
na cadeia de valor das infraestruturas.
Será assim, no nosso entendimento, que conseguiremos acompanhar as
tendências do mercado a nível global, centrado em projetos tendencialmente
de maior dimensão, e nos quais as empresas terão de ter as competências
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técnicas de Engenharia associadas ao projeto e construção, complementadas
com o conhecimento e capacidade de financiar, operar e manter as infraestruturas.
Esta exigência crescente que nos coloca o mercado tem resposta da nossa
parte pela qualidade que nos distingue e a abrangência de serviços que hoje
a Mota-Engil consegue assegurar.
O aprofundamento da nossa presença na cadeia de valor das infraestruturas,
em que se integram as áreas de engenharia e construção, mas também
o ambiente, a energia e as concessões, pretende manter a Mota-Engil como
uma best-in-class a nível internacional. Assim se concretize, a partir de 2017,
a retoma dos mercados internacionais, nomeadamente a consolidação do
preço das commodities, fator essencial para o recrudescer do crescimento
económico em África e na América Latina.
Entretanto, no conteúdo desta edição da SINERGIA, damos conta de projetos
em curso em quinze países, o que é revelador da dinâmica permanente do
Grupo já hoje uma verdadeira multinacional.
Para além dos projetos relevantes apresentados em mercados em que
marcamos presença há décadas, destacamos os projetos de ampliação do
Porto de Antofagasta, no Chile, um mercado em que iniciámos recentemente
a nossa atividade na América Latina, assim como o contrato de ambiente
em Omã, exemplos da consolidação do projeto de expansão seletiva que
iniciámos nos últimos anos e que começam a dar resultados.

”

Com a ambição
e a ousadia que nos
carateriza, promovemos,
entre o ano de 2015 e 2016,
uma reflexão estratégica que
nos permitiu concluir
o Plano Estratégico para
2020, que designámos
de “STEPUP 2020”.

“

Estamos assim mobilizados para continuar a dar o nosso melhor na
preparação do futuro do Grupo Mota-Engil.

EDIÇÃO 50

A SINERGIA
ATINGE A SUA EDIÇÃO Nº 50
Promovido há muitos anos pelo Presidente do Conselho
de Administração como veículo de comunicação com
os colaboradores, mas também com o exterior, temos
vindo a dar continuidade à “nossa” SINERGIA, através
da sua renovação permanente e adaptada à atualidade
de forma a consolidar este projeto de comunicação
que hoje chega aos stakeholders de todos países onde
marcamos presença em formato offline e digital.
Por esse facto, venho agradecer os contributos de todos
os colegas que, ao longo dos anos, têm colaborado das mais

diversas formas para que possamos continuar a divulgar
da melhor maneira o que de mais relevante acontece
no Grupo, reforçando, nesta ocasião, o convite para que
continuem a contribuir cada vez mais ativamente para
este meio que se pretende seja o veículo de divulgação
preferencial do Grupo Mota-Engil.
Uma última palavra para o Gabinete de Comunicação, liderado
pelo Dr. Pedro Arrais, a quem endereço os meus agradecimentos
e os do Grupo, pelo esforço, empenho e qualidade com que tem
assegurado a edição desta nossa “SINERGIA”.

SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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DESTAQUE

MOTA-ENGIL

PLANO ESTRATÉGICO
STEPUP 2020

O NOVO DESAFIO PARA
O FUTURO DA MOTA-ENGIL
O GRUPO MOTA-ENGIL APRESENTOU EM LISBOA O SEU NOVO PLANO
ESTRATÉGICO, DESIGNADO POR “STEPUP 2020”, TENDO POR VISÃO FAZER
DA MOTA-ENGIL, CADA VEZ MAIS, “UMA REFERÊNCIA À ESCALA GLOBAL
NA CADEIA DE VALOR DAS INFRAESTRUTURAS”.

esta ocasião, o CEO
do Grupo apresentou as linhas
orientadoras do Plano e os seus
objetivos até 2020, cabendo ao Presidente
do Conselho de Administração, António
Mota, a intervenção de encerramento,
integrando no encontro de trabalho
a habitual sessão de perguntas e respostas,
num carater de reflexão conjunta e de
interação para gerar a necessária avaliação
detalhada dos termos do Plano.

N

Na apresentação do STEPUP 2020 foi
possível verificar que o reposicionamento
que se pretende para o Grupo assentará
na expansão do negócio da construção
06

para segmentos especializados e de maior
valor acrescentado, o desenvolvimento
do negócio da energia que se iniciou no
México, alavancar o know-how da EGF
e da SUMA na área de Resíduos para
os mercados onde está presente,
e potenciar a experiência acumulada
de mais de 20 anos na estruturação
e montagem de projetos de concessões.
Relativamente às metas apresentadas
ao mercado, estas estão suportadas em
pressupostos assentes na recuperação
do preço das commodities e na melhoria
do contexto macroeconómico, o que
permitirá dar continuidade ao que

Gonçalo Moura Martins referiu na reunião
em Lisboa como um percurso “notável
de crescimento internacional que nos
permitiu antecipar e vencer as dificuldades
que surgiram nos últimos anos”.
No final da sessão, o CEO do Grupo referiu
que “este plano é o nosso compromisso
comum, é a nossa responsabilidade como
gestores, este é o nosso Road Map, ou
seja, é o caminho que nós definimos para
trilhar em conjunto”.
Depois da sessão de perguntas e
respostas, que contou com intervenção
do Presidente do Conselho de

”

Este plano é o
nosso compromisso
comum, é a nossa
responsabilidade
como gestores, este
é o nosso Road Map,
ou seja, é o caminho
que nós definimos
para trilhar
em conjunto.

“
GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

Administração, António Mota encerrou
a sessão com um discurso onde não
deixou de se referir às dificuldades que
o setor atravessa, bem como de fazer
uma avaliação da importância de cada
região no percurso dos últimos anos para
o Grupo, dando nota de forma clara do
que será preciso fazer para concretizar
os objetivos definidos para os próximos
anos.
A orientação transmitida no encontro
assentou nos conceitos de coesão, rigor
e disciplina como determinantes para
a concretização dos objetivos definidos
para 2020.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

MOTA-ENGIL PARTICIPA

NO XI ENCONTRO EMPRESARIAL
IBERO-AMERICANO
JOÃO PARREIRA FOI UM DOS ORADORES NO ENCONTRO
QUE REUNIU PARTICIPANTES DE 22 PAÍSES.

Decorreu em Cartagena, na Colômbia, o XI
Encontro Empresarial Ibero-Americano que,
sob o tema “Juventude, Empreendedorismo
e Educação”, reuniu vários Chefes de Estado,
entre eles o Presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,
assim como empresários de 22 países
participantes, com o propósito de
estabelecer relações empresariais de
cooperação e explorar oportunidades
de investimento entre empresas.
O CEO da Mota-Engil América Latina,
João Parreira, foi um dos oradores convidados
a integrar o painel “A Educação como eixo
do Desenvolvimento e da Empregabilidade
Jovem” moderado por Javier Elguea, da
Fundación Carlos Slim (México), onde
participaram outros líderes empresariais,
como Javier Texido, Presidente da Nestlé
Colombia, Josep Piqué i Camps, Presidente
da Fundación Iberoamericana Empresarial
(Espanha), Fernando López, Presidente da
Asociación de Industriales Latinoamericanos
(Guatemala), e José Miguel Morales, Presidente
da Empresarios por la Educación (Perú).
João Parreira destacou alguns dos desafios
que os países da América Latina enfrentam,
como a enorme discrepância que existe
10

entre a formação académica e o mercado
de trabalho, já que cerca de 60% dos jovens
daquela região mantêm uma profissão
diferente da sua área de formação. Abordou
também o facto de as empresas dedicarem
maiores esforços à manutenção da sua atual
força de trabalho em detrimento de novas
contratações, o que não acontece no resto
do mundo, em resultado da dificuldade que
existe nestes mercados em encontrar ofertas
adequadas às necessidades das empresas.
Outra preocupação passa pelo fenómeno que
se vive atualmente, e apelidado de “NiNi”,
em que que cerca de 20 milhões de jovens da
América Latina não estudam nem trabalham.
Para o CEO da Mota-Engil América Latina,
é urgente mudar esta realidade, sendo,
para isso fundamental que as gerações

mais jovens comecem a ter esperança em
relação ao seu futuro, pois só dessa forma
estarão dispostos a investir na sua formação
e aptidões – projeto de longo prazo, mas que
aumenta consideravelmente a recompensa
no final.
Por outro lado, disse que os esforços de
acordo e colaboração entre a indústria
e as universidades são muito importantes
para identificar os gaps e ajustar a oferta e a
procura de postos de trabalho em soluções
de âmbito local, mas também regional.
No final, João Parreira deu ainda a conhecer
algum do trabalho desenvolvido pela
Mota-Engil e pela Fundação Manuel António
da Mota no âmbito de projetos educativos
e destacou o investimento feito nos Centros
de Formação Técnica e Profissional do Grupo.

INSTITUCIONAL

MOTA-ENGIL NO TOP 30

DAS EMPRESAS MAIS
INTERNACIONAIS

RANKING DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
PORTUGUESAS É UMA INICIATIVA DO ISCTE.

A Mota-Engil foi distinguida com o Prémio
de Internacionalização do Ranking de 2015
elaborado pelo INDEG-ISCTE Executive
Education, em colaboração com a Fundação
Dom Cabral e com o apoio da AICEP
Portugal Global. O objetivo da iniciativa foi
procurar demonstrar o panorama atual da
internacionalização das principais empresas
nacionais e a Mota-Engil venceu por ser
a empresa presente em mais países.
Segundo o relatório, a Mota-Engil
é a empresa que emprega mais portugueses
no estrangeiro, contando com projetos em
22 países.
A cerimónia teve lugar nas instalações do
ISCTE e o prémio foi recebido por Pedro

Arrais, Diretor de Relações Institucionais
e Comunicação da Mota-Engil, que marcou
presença em representação do Grupo.
No panorama geral deste ranking,
verifica-se que o setor da construção é o
mais representado entre as primeiras dez
empresas classificadas, e que as empresas
nacionais estão a operar em 81 países de
todo o mundo. No top 10 de países com
maior presença portuguesa há a registar
o Brasil, com 27 empresas, os Estados
Unidos com 15, e em ex-aequo – com nove
empresas, a Colômbia e o México.
Para a realização do ranking geral do
RIEP 2015 participaram 57 empresas que
satisfizeram os critérios de elegibilidade.

Para Pedro Arrais, a atribuição deste
Prémio simboliza “o reconhecimento
do que o Grupo Mota-Engil tem feito
ao longo do seu percurso de 70 anos,
numa crescente internacionalização,
implementando estratégias de longo prazo
e investindo nos países de destino e nas
pessoas que integram as suas empresas
participadas, criando oportunidades
de carreira e contribuindo para o
desenvolvimento económico dos Países
onde marca presença, promovendo
igualmente a internacionalização
e exportação de produtos e serviços
de valor acrescentado de outras
empresas portuguesas”.

No top 10 de países com
maior presença portuguesa
há a registar o Brasil, com
27 empresas, os Estados
Unidos com 15, e em
ex-aequo – com nove
empresas, a Colômbia
e o México.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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EUROPA

PORTUGAL

MOTA-ENGIL
CONCLUI PARQUE EÓLICO

DE MOIMENTA DA BEIRA
A ÁREA DE ELETROMECÂNICA ASSEGUROU
A EXECUÇÃO DO PROJETO.

A área de Eletromecânica da Mota‑Engil
concluiu a Empreitada de Infraestruturas
Elétricas, Segurança e Telecomunicações
do Parque Eólico - Moimenta da Beira
(Moimenta I e II), composto por 42
aerogeradores, ao longo de uma extensão
física de mais de 11 km, para o cliente
Senvion/Efacec.
O contrato apresentou um valor de
2.840.000 € e os trabalhos executados
consistiram no planeamento da
empreitada, aprovisionamento de materiais
e instalação de cablagens de média tensão,
telecomunicações e rede de terras.
A Mota-Engil procedeu ao fornecimento
e montagem de cabos numa extensão total
de mais de 280 km (210 km para os cabos
de média tensão, 37 km de cabos de fibra
ótica e também 37 km de cabos de terra).

PARQUE EÓLICO
CONCLUIDO
Portugal

MOIMENTA DA BEIRA

SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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EUROPA

PORTUGAL

MOTA-ENGIL
COM UNIDADE DE PRÉ-ESFORÇOS

DESDE 1995

A INOVAÇÃO PERMANENTE FAZ PARTE
DO CRESCIMENTO DESTA ÁREA DE NEGÓCIO.
undada em 1995, a unidade
operacional do Pré-Esforço da
Mota-Engil Engenharia
começou por desenvolver a sua atividade
exclusiva de Pré-Esforço em empreitadas
internas do Grupo em Portugal até ao ano
de 1999, tendo aí iniciado a prestação do
seu serviço a clientes externos ao Grupo,
progredindo sucessivamente no
alargamento e consolidação da
sua carteira de clientes.

F

Posteriormente, em 2007, deu início ao
seu processo de internacionalização, tendo
participado na construção da Ponte sobre
o Rio Zambeze, em Moçambique, sendo que,
desde então e até ao presente, tem persistido
com resiliência no mercado nacional,
onde detém uma quota de cerca de 50%, e
projetando-se cada vez mais para o mercado

internacional, com uma presença atual em
oito países: Portugal, Polónia, Cabo Verde,
Angola, Moçambique, Malawi, Perú e Brasil.

PRÉ-ESFORÇO
Representante exclusivo do Sistema
de Pré-Esforço DYWIDAG.

Em paralelo com a progressão internacional,
como resultado da evolução do mercado
nacional e através do know-how adquirido,
foi expandindo a sua área de influência para
outras atividades como são a instalação
de juntas de dilatação, o fornecimento
de aparelhos de apoio, o lançamento
incremental de tabuleiros e a injeção
e selagem de fissuras.

APARELHOS DE APOIO E JUNTAS
DE DILATAÇÃO
Representante exclusivo do Sistema AGOM
International.

A unidade de Pré-Esforços desenvolveu
ainda parcerias de representação de
produtos nas áreas onde atua em regime
de exclusividade para vários países, com
parceiros de relevância internacional como
as descritas:

OUTROS SERVIÇOS
A unidade operacional realiza
também alguns trabalhos especiais,
nomeadamente:
• O Lançamento Incremental,
Levantamento e Ripagem de Tabuleiros
de Obras de Arte Especiais;
• Trabalhos de Reparação/Conservação
de Betão, Injeção e selagem de Fissuras.

JUNTAS DE DILATAÇÃO EM BETUME
MODIFICADO
Representante exclusivo do Sistema AGOM
International.

É nossa convicção que a sustentabilidade
da unidade operacional do pré-esforço
continuará a passar pela crescente
diversificação dos produtos/serviços que
oferecemos e pela contínua progressão
no mercado internacional onde
o Grupo Mota-Engil atua.
14

PARCERIAS DE
REPRESENTAÇÃO
regime de
exclusividade

PRÉ-ESFORÇO
1
Ponte Rio Zambeze, Caia Pré-Esforço Aderente, Equilíbrio
e Macaqueamento da Aduela

2

1

2

Ponte Rodoviária Rio Tejo,
Abrantes – Reforço Estrutural
com Pré-Esforço Exterior

APARELHOS DE APOIO
E JUNTAS DE DILATAÇÃO
3
Ponte Rio Umbeluzi,
Moçambique – Aparelho de
Apoio Oleodinâmico

4
3

4

Ponte Rio Umbeluzi, Moçambique
– Aparelho de Apoio Pot para o
lançamento incremental

JUNTAS DE DILATAÇÃO
EM BETUME
MODIFICADO
5
Pinhal Interior, Ponte Rio Ceira –
Junta Dilatação Mista

6
5

6

A2, Ponte Rio Sado – Juntas
Dilatação Metálicas de Dentes

OUTROS SERVIÇOS
7
Ponte Rio Umbeluzi,
Moçambique – Lançamento
Incremental de Tabuleiro 1

8
7

8

Ponte Rio Umbeluzi,
Moçambique – Lançamento
Incremental de Tabuleiro 2

SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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EUROPA

PORTUGAL

PARQUE EÓLICO

DE TRÊS MARCOS
MOTA-ENGIL ELETROMECÂNICA CONCLUIU
PROJETO ANTES DO PRAZO.

16

O departamento de Eletromecânica
concluiu o Parque Eólico de Três Marcos,
situado no Maciço Central entre as Serras
de Montemuro, Arada e Sr.ª da Lapa, no
concelho de Castro Daire.

Neste parque eólico foram instaladas
19 turbinas eólicas (aerogeradores),
com a potência unitária de 2050 MW,
totalizando uma potência instalada de
38.950 MW.

UPS, quadros do comando e controlo,
bem como quadros dos serviços auxiliares,
instalação de iluminação e tomadas,
sistemas de segurança e de comunicação,
ar condicionado).

Foram instaladas
19 turbinas eólicas
(aerogeradores), com
a potência unitária de
2.050 MW, totalizando
uma potência instalada
de 38.950 MW.

A Mota-Engil ELM executou a instalação
elétrica geral da Subestação 20/60 KV
Plataforma (Montagem eletromecânica
equipamentos MT/AT e respetivas ligações,
incluindo do transformador de potência
e do transformador dos serviços auxiliares;
Edifício Comando/Controlo e Posto de
Corte: estabelecimento de alimentadores
e respetivas ligações, nomeadamente do
QMT, grupo gerador, banco de baterias,

No que respeita ao Parque Exterior, as
redes de distribuição correspondentes
aos três ramais de interligação
dos aerogeradores à Subestação
(respetivamente, rede de cabos MT 20KV,
de fibra ótica e de terras – rede de terras
única, incluindo a subestação), em que
destacamos o fornecimento e montagem
de 45,5 km de cabo de MT, 12 km de cabo
de fibra ótica e 12 km de cabo de terra.

ESPANHA

MOTA-ENGIL

PRESENTE EM ESPANHA
FUNDAÇÕES ESPECIAIS INTENSIFICAM A SUA PRESENÇA
NA CATALUNHA.

1

Mota-Engil Engenharia
e Construção, através da sua
sucursal em Espanha
e com o seu departamento de Fundações
Especiais, fez a sua primeira obra
neste território no ano de 2007 para
a construção da “Linea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona, Tramo
Sant Boi de Llobregat-Hospitalet”,
tendo intensificado a sua atividade neste
território nos últimos anos com as obras
“Reordenación de accesos a la T11,
Tramo Aeropuerto de Reus-Tarragona”,
“C245 Prolongación de Autovia Baix
Llobregat” e o “Edificio de Viviendas
en la Calle Aragó 499”.

A

1
Obra Edificio Magoria
para a promotora
Via Celere

2
Execução de paredes moldadas
para a obra “Urbanización
y Edificación de la Promoción
Diagonal Port Barcelona
(Edificio Forúm)”

Mais recentemente, foi terminada a obra
do Edifício Magoria (Foto 1), situada numa
das principais Avenidas de Barcelona,
a Gran Via de les Corts Catalanes, e que
representou um projeto de conceção-construção para o sistema de contenção
periférica e fundações especiais.
A empreitada constou da execução de
paredes moldadas de 0,60 m de espessura,
com profundidades de 28,00 m e estacas
de fundação de Ø800 mm e Ø1200 mm
de diâmetro, a profundidades máximas
de 36,00 m, num valor total de
726 mil euros.

SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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EUROPA

As Fundações Especiais da MEEC
começaram em outubro do último ano
a execução de uma outra obra emblemática
em Barcelona (Foto 2), situada no final da
Avenida Diagonal Mar, e que consta da
construção de uma torre com 3 caves
e 18 andares.
A nossa empreitada consiste na execução
de paredes moldadas de 0,60 m de
espessura a profundidades máximas de
39,00 m. As fundações do futuro edifício
serão realizadas através de estacas de
Ø850 mm, Ø1000 mm e Ø1250 mm de
diâmetro, a profundidades máximas
estimadas de 44,00 m. O valor estimado
da obra é de aproximadamente 600 mil
euros, prevendo-se que a intervenção
esteja terminada entre fevereiro e março
de 2017.

2

POLÓNIA

NYSA BYPASS
A BOM RITMO
O projeto envolve a construção da mais longa ponte sobre o rio
Nysa Kłodzka, entre a região da Silésia e Kłodzko, na Polónia.
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Os planos de construção no projeto Nysa
Bypass na Polónia foram iniciados no final
de 2014 e a realização dos trabalhos já
atinge mais de 60% da obra, estando a sua
conclusão prevista para outubro de 2017.

A estrada de acesso terá 16,5 km
de comprimento, sendo que 7,4 km
fazem parte de um troço da Estrada
Nacional nº 46 e 9,1 km da Estrada
Nacional nº 41.

Atualmente, as obras são executadas nas
14 estruturas de ponte existentes e todas
as fundações e obras preparatórias das
estruturas das pontes foram concluídas,
assim como a maioria dos suportes.

Além da construção das 14 estruturas
de ponte, o projeto envolve a construção
da mais longa ponte sobre o rio Nysa
Kłodzka, com 383 m de comprimento.

NYSA BYPASS
Ponte com 383 m
Prevê-se a sua conclusão
em outubro de 2017.

POLÓNIA

MOTA-ENGIL CONCLUI

ILUMINO PROJECT

A MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE CONCLUIU A PRIMEIRA FASE
DO PROJETO E VAI INICIAR A EXECUÇÃO DA SEGUNDA FASE.

Localizados na parte
superior da cidade
de Łódź, oferecem
uma vista única
do centro dessa
metrópole.

A Mota-Engil Central Europe
concluiu a construção de mais um
projeto-chave de construção civil na
Polónia. O projeto Ilumino consiste
na construção de três edifícios
residenciais modernos, num total de
243 apartamentos com áreas entre
os 32 m 2 e os 122 m 2 .
Os três edifícios têm cinco, nove
e treze pisos ligados entre si, criando
uma composição arquitetónica única.
Localizados na parte superior da
cidade de Łódź, oferecem uma vista
única do centro dessa metrópole.

A Mota-Engil já preparou, entretanto,
a segunda fase do projeto, que consistirá
num edifício de 16 andares com 274
apartamentos de diferentes tamanhos,
incluindo tanto estúdios confortáveis como
apartamentos espaçosos.
Além de varandas ou terraços, alguns
apartamentos disporão jardins privados com
uma bela vista para a cidade. Além disso,
todos os residentes terão a oportunidade
de usar uma área de relaxamento comum
e uma área de playground, que estará
disponível para crianças. O investimento
será concluído em 2019.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017

19

EUROPA

POLÓNIA

PROGRAMA
“WE SUPPORT LOCALLY”
Através deste programa, a Mota-Engil Central Europe
promoveu a requalificação de um Orfanato em Łódź.
A Mota-Engil Central Europe implementou
o programa ”We support locally” no âmbito
da sua política de Responsabilidade Social,
uma vez que em cada região onde está
presente com projetos de construção,
a Mota-Engil procura estar atenta
às comunidades locais mais necessitadas,
tentando apoiá-las. Como tal, neste programa
são implementados diversos projetos
sociais adaptados à comunidade local
e às necessidades reais correspondentes.
Workcamp Lódz 2016
A Mota-Engil Central Europe está a realizar
em Łódź um projeto de apartamentos no
ponto mais alto da cidade, que garante uma
vista única sobre o centro da metrópole
e o conforto de um espaço bem organizado.

Ao lado do investimento “Ilumino”
existe um Orfanato onde, graças
à proatividade social da Mota-Engil,
foi possível à empresa construir uma
passagem adicional e realizar obras de
requalificação das instalações sanitárias.
Já no verão de 2016, a Mota-Engil tinha
promovido uma iniciativa implementada
através de crowdfunding: Workcamp Łódź
2016. Esta iniciativa envolveu estudantes
de construção civil e foi dirigido por jovens
da Associação Polaca de Engenheiros
e Técnicos de Construção, tendo todos
trabalhado o verão inteiro por forma
a tornar possível a requalificação
do Orfanato. A Mota-Engil decidiu,
entretanto, voltar a ajudar este

espaço social, desta vez equipando os
quartos onde foram detetadas maiores
necessidades e oferecendo equipamento
de cozinha, iluminação além de elementos
decorativos. Assim, graças à Mota-Engil,
doze jovens do Orfanato beneficiarão não
só do edifício recentemente renovado,
como também de equipamento novo
e completo.
Em setembro realizou-se a inauguração
oficial da requalificação do Orfanato, onde
esteve presente a Presidente do Município
de Łódź, Hanna Zdanowska, alguns
estudantes da Universidade Tecnológica
de Łódź, bem como vários representantes
de patrocinadores e parceiros, incluindo
a Mota-Engil Central Europe.

POLÓNIA

MECE RECEBE PRÉMIO NA GALA
“RESPONSIBLE BUSINESS AWARDS”
SLAWOMIR BARCZAK
recebeu o prémio
A Mota-Engil Central Europe foi
distinguida com o prémio “Outstanding
Human Capital Investor” na cerimónia
“Responsible Business Summit & Awards
Gala”, que teve lugar em outubro, em
Varsóvia. Estes prémios foram entregues
a empresas, organizações sem fins
lucrativos e individualidades que se
destacaram pelas suas iniciativas no
âmbito da solidariedade. Este prémio
mostra assim o reconhecimento de uma
atividade duradoura da Mota‑Engil na
20

Este prémio é o reconhecimento da Mota-Engil enquanto
empresa socialmente responsável.
área social e reflete também
o compromisso a nível de iniciativas
para as comunidades locais, para os
colaboradores (bolsas de estudo para
filhos de funcionários e outras atividades
da FMAM), campanhas de promoção de
segurança interna, programas relativos
a ética e campanhas ambientais.
A estratégia implementada pela
Mota-Engil na Europa Central prova que
a empresa é socialmente responsável,

preocupando-se com as comunidades
locais e com os seus colaboradores.
A Mota-Engil dá assim um bom exemplo
de uma política equilibrada, tanto
interna como externamente.
Os parceiros da edição deste ano foram:
Pfizer, PayU, Raiffeisen Bank,
T-mobile, Xerox Polska, Unicef
Polska, Stowarzyszenie Siemacha,
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce,
Stowarzyszenie Wiosna.

IRLANDA

GLAN AGUA ASSEGURA

NOVA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA
O PROJETO VAI PROPORCIONAR ÁGUA POTÁVEL E DE ALTA QUALIDADE
A MAIS DE 62.000 HABITANTES DO CONDADO DE KERRY, NO SUDOESTE
DA IRLANDA, ATRAVÉS DA MAIS ELEVADA TECNOLOGIA.

As paisagens
tranquilas da Irlanda,
com lagos, canais
e rios, certamente
possuem ampla oferta
de água doce para
a sua população.

Glan Agua, que faz parte
da Mota-Engil Engenharia
e Construção, trabalha no
mercado irlandês desde 2007. Até à data,
a Glan Agua projetou e construiu 49
instalações de água potável, das quais
operam mais de 40 plantas num modelo
de concessão a longo prazo.

A

A Glan Agua foi a entidade selecionada
para a execução do Contrato Regional de
Abastecimento de Água de Kerry, que é um
contrato de Design, Construção e Operação
para a construção de uma Estação de
tratamento de água de 54 megalitros por
dia no Sudoeste da Irlanda.

A nova instalação substituirá a Estação
de Tratamento existente, que foi
construída no final da década de 1970
e já não é capaz de assegurar os padrões
de qualidade exigíveis.
O cliente deste projeto é a Irish Water
(Uisce Éireen), um novo órgão nacional
semi-estatal criado pelo governo
em julho de 2013 para assumir
a propriedade e responsabilidade global
de todos os serviços de infra-estruturas
de água e de águas residuais da Irlanda
em 31 locais que operam em todo o país.
A Glan Agua tem estado ativamente
envolvida neste processo de transição,
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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PRINCIPAIS
INDICADORES
do projeto

O valor de contrato para a conceção
e construção é de 23,9 milhões de euros,
sendo de 9,6 milhões de euros durante
a fase de operação e manutenção. A nova
estação de tratamento de água fornecerá
água limpa a uma população acima de
62.000 habitantes, localizada no condado
de Kerry, no sudoeste da Irlanda.
O processo de tratamento consiste na
captação de água de um rio de montanha
e de um lago. Ambas as fontes confluem
para um tanque de água antes de passar
por floculação, clarificação de flutuação
de ar dissolvido e processo de filtração
por gravidade rápida. Após a desinfeção
do ultravioleta e do cloro, a água limpa
é disponibilizada para armazenamento
e rede de distribuição.
Um dos fatores-chave do sucesso
da Glan Agua é uma abordagem
ativa da inovação com foco no custo
22

O projeto consiste em 10.500 m 3 de
betão, 1.100 toneladas de aço, 55.000 m3
de escavação e tem uma área de
construção de 3.200 m 2 .
A atribuição do Regime Regional de
Abastecimento de Água de Kerry
representa um marco muito importante
para o Sudoeste da Irlanda, uma vez que
proporcionará água potável segura e de
alta qualidade a toda a região de forma
sustentável. É também um marco muito
significativo para o sucesso contínuo
da Glan Agua, reforçando a sua posição
como um líder da indústria e um
parceiro da Irish Water.

3.200 m3

ÁREA DE CONSTRUÇÃO

10.500

55.000

ESCAVAÇÃO
(m3)

O contrato está definido sob as condições
dos Contratos FIDIC Gold que pressupõe
Projeto, Construção e Operação, estando
definida uma duração de dois anos para
a conceção e construção e um período de
sete anos para a operação e manutenção,
existindo uma opção para prorrogar
o contrato por mais três anos.

total da vida do projeto. Apesar de
inicialmente, a proposta deter um
elevado custo de capital, a Glan Agua
foi reconhecida pelos méritos técnicos
apresentados. Destaque para o uso de
uma turbina hidroelétrica localizada
em uma das entradas de água para a
estação de tratamento, que permite
gerar energia a partir da fonte de
gravidade e contribuirá, em média,
para aproximadamente 20% das
necessidades de energia das estações de
tratamento através da própria operação
da instalação. O uso desta tecnologia,
entre outros fatores, colocou a Glan
Agua no proponente mais económico
na avaliação de custo de vida total do
equipamento, o que levou à adjudicação
do contrato.

BETÃO
(m3)

participando na formação e no futuro
da indústria irlandesa de águas e águas
residuais.

49 INSTALAÇÕES
de água potável
A Glan Aqua projetou e construiu
49 instalações de água potável, das
quais operam mais de 40 plantas num
modelo de concessão a longo prazo.

NOVA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO
fornecerá 62.000 habitantes
Localizada no condado de Kerry,
no sudoeste da Irlanda. O processo
de tratamento consites na captação
de água de um rio de montanha
e de uma lago.

PORTUGAL

DE REGRESSO
AO PARQUE DAS NAÇÕES
SUMA foi responsável em 1998 pela gestão
ambiental de um evento que acolheu 11 milhões de pessoas.
Depois da prestação de serviços
ímpar e inovadora realizada durante
a EXPO’98, a SUMA regressa, agora, ao
Parque das Nações, com a adjudicação
da limpeza urbana de toda a freguesia,
a qual decorre, atualmente, através
de contratos de curta duração,
aguardando-se a decisão judicial para
a contratação dos serviços por um
período de três anos.

PORTUGAL

SUMA
NA BATALHA
ATÉ 2022
Empresa iniciou atividade
neste concelho há mais
de 20 anos.

No decorrer da exposição mundial,
que acolheu 11 milhões de visitantes
em 1998, a SUMA foi responsável pela
recolha de resíduos e limpeza urbana
de todo o espaço da Exposição, sendo
os mesmos prestados em contínuo,
com grande mobilização de meios
e capacidade organizativa da estrutura,
tendo sido recolhidas, no total, 6 mil
toneladas de RSU (45 toneladas por dia).

A existência de condições logísticas
apropriadas em conjugação com um
serviço de recolha de resíduos sólidos
e limpeza urbana exemplar, foi o mote
para o máximo respeito pelos espaços
e equipamentos públicos verificado,
tendo a prestação da SUMA sido
fundamental para a construção de uma
nova postura cívica, baseada na partilha
de responsabilidades.

A Batalha tem um relevante significado
para a SUMA por ser o município onde,
em dezembro de 1995, a empresa iniciou
a prestação se erviços na área da recolha
de resíduos e da limpeza urbana.

freguesias que constituem o concelho da
Batalha, com uma área de intervenção
de 104 km2, comportam um conjunto de
serviços ambientais que abrangem uma
população de 16 mil habitantes.

Apesar do âmbito do contrato inicial se
manter inalterado, ao longo dos tempos,
assistiu-se a um reforço considerável nos
meios logísticos e humanos alocados ao
município no sentido de fortalecer os
seus padrões de limpeza, ajustando-os às
localizações e momentos mais relevantes,
assim como às necessidades emergentes
em duas décadas de prestação. Atualmente,
as atividades desenvolvidas nas quatro

Com esta renovação, que estende
a prestação dos serviços da SUMA no
concelho até 2022, a Batalha reforça
a sua posição enquanto marco histórico no
percurso da empresa, testemunho das suas
boas práticas e capacidade de adaptação,
que, de forma persistente, reúnem
a preferência dos executivos camarários
e procuram o incremento da qualidade
de vida da população.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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SUMA ASSEGURA
RECOLHA E LIMPEZA

EM ALGUNS DOS MAIORES
FESTIVAIS DE VERÃO
FORAM PERTO DE 80 TONELADAS DE RESÍDUOS
QUE A EMPRESA RECOLHEU EM VÁRIOS FESTIVAIS
DE MÚSICA POR TODO O PAÍS.

Depois da intervenção, realizada no
ano passado, nos festivais NOS Alive,
Super Bock Super Rock e RFM Somnii
2016, a SUMA voltou, este ano, a marcar
presença como empresa responsável pela
manutenção das melhores condições de
salubridade nestes eventos.
No NOS Alive, que decorreu durante três
dias no Passeio Marítimo de Algés,
a SUMA assegurou a limpeza e recolha de
resíduos diferenciados, entre papel e cartão,
embalagens e outros resíduos (alcatifas,
madeiras, etc), num total de 8 toneladas.
Este serviço envolveu 130 trabalhadores,
tendo decorrido durante seis dias seguidos,
com mais três dias pontuais adicionais.
Também durante três dias, o Super Bock
Super Rock, que teve lugar no Parque das
Nações, mobilizou 35 trabalhadores que
asseguraram a limpeza contínua do recinto.
No âmbito dos festivais que têm lugar
em zonas balneares, o RFM Somnii
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2016, que decorre na Praia do Relógio, na
Figueira da Foz, foi palco da intervenção
da SUMA, com 18 trabalhadores afetos
à limpeza e recolha das 43 toneladas
de resíduos produzidas pelas 100 mil
pessoas visitantes, ao longo dos três dias
do evento, e ainda durante toda a semana
de desmontagem. O Ocean Spirit, na Praia
de Santa Cruz (Torres Vedras), foi outro
dos festivais em contexto de praia que
contou com a intervenção da SUMA. Oito
trabalhadores asseguraram, durante
10 dias, a limpeza, encaminhamento
e deposição de 4 toneladas de resíduos na
contentorização indiferenciada e seletiva,
a cargo da Sociedade Ponto Verde, que
certificou este como um “eco-evento”.
Em Aveiro, e durante cinco dias, a SUMA
foi responsável pela limpeza do recinto do
Festival do Bacalhau, durante o qual sete
trabalhadores recolheram, diariamente,
cerca de 4 toneladas de resíduos,
perfazendo aproximadamente 20 toneladas.

Já em Ílhavo, no âmbito do Ílhavo Sea
Festival 2016, cinco trabalhadores
procederam, durante três dias, à limpeza
do recinto, tendo recolhido cerca de
3 toneladas de resíduos gerados por 150 mil
visitantes.

PORTUGAL

ECOVISION
EM OMÃ
Empresa participada da SUMA
revela a sua capacidade
em zona de difícil operação.

A SUMA, através da sua subsidiária
Ecovision, iniciou, em finais do mês de
abril, a última fase da cobertura da área
de intervenção do contrato de South Al
Sharqiyah da ECOVISION, em Omã.
Totalizando 12 toneladas diárias de
resíduos, estes serviços incluem a recolha
de cerca de 500 contentores distribuídos
pela Ilha de Masirah, assim como na base
aérea local operada pelas forças armadas

Omanitas, e têm a particularidade de
recorrer a ferry boats para transferência
da carga para território continental, com
destino ao aterro de Tahwa.
O transporte é efetuado a cada dois dias,
através de quatro viaturas de recolha,
que, aos pares, alternam os sentidos de
deslocação entre a ilha e o continente,
garantindo a realização do serviço de
forma permanente.

A área de intervenção total deste
contrato, em vigor desde dezembro de
2015, é muito extensa e variada, e, para
além de uma região insular, contempla
montanhas de difícil acesso e zonas de
deserto, representando mais um desafio
no processo de internacionalização da
SUMA e um novo testemunho da sua
capacidade de adaptação a exigências
cultural e geograficamente
diversificadas.

PORTUGAL

EGF PARTICIPOU
NA AGROGLOBAL
Destaque para o corretivo orgânico
apresentado pela empresa.
A EGF participou na AgroGlobal, a maior
feira agrícola do país e uma das maiores
da Europa, que se realizou em Valada do
Ribatejo, entre 7 e 9 de setembro.
A EGF apresentou nesta feira os corretivos
orgânicos que produz nas várias empresas
do Grupo, assim como os benefícios da
sua utilização para o solo e para
as plantas.

A produção é assegurada nas suas
unidades a partir do tratamento
e compostagem da fração orgânica de
resíduos urbanos ou de resíduos verdes.
A utilização dos corretivos orgânicos da
EGF é muito vantajosa nos principais
sistemas agroflorestais, nomeadamente em
culturas agrícolas, arbóreas e arbustivas,
tais como vinhas, pomares, olivais
e espécies silvícolas.

AGROGLOBAL
A maior feira do país
A EGF participou através da apresentação
os corretivos orgânicos que produz
nas várias empresas do Grupo.

SINERGIA 50 JANEIRO 2017

25

EUROPA

PORTUGAL

EGF PRESENTE
NO 17º ENCONTRO

DE ENGENHARIA
SANITÁRIA E AMBIENTAL
ISMAEL GASPAR MARCOU PRESENÇA ENQUANTO
ORADOR DA CONFERÊNCIA.

A Engenharia
Sanitária e Ambiental
desempenha um
papel fundamental na
saúde e bem-estar das
pessoas, discutindo os
passos seguintes para
encarar novos desafios,
integrando todos os
agentes na procura de
soluções sustentáveis,
tanto a nível económico,
como social e ambiental.
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EGF marcou presença no
17º Encontro de Engenharia
Sanitária e Ambiental, que teve
lugar em Guimarães, e que reuniu cerca
de 400 especialistas mundiais das áreas
dos resíduos e da água.

A

O evento foi uma iniciativa da
Associação Portuguesa de Engenharia
Sanitária (APESB), que convidou
o Presidente da EGF, Ismael Gaspar,
a integrar um painel de oradores
que debateram a problemática do
financiamento do setor. Ismael Gaspar
salientou na ocasião que “neste momento
precisamos que o país resolva de uma
forma definitiva a estabilidade do nosso
setor bancário. Enquanto não existir essa
estabilidade e não estiverem reunidos
os indicadores de confiança necessários
para que os investidores invistam em

Portugal, vai ser difícil dar resposta
a essa necessidade de investimento”.
O 17º ENASB decorre numa altura
em que se discute o atual modelo de
desenvolvimento na área do Ambiente
e se analisa uma mudança de paradigma.
A Engenharia Sanitária e Ambiental
desempenha um papel fundamental
na saúde e bem-estar das pessoas, pelo
que se torna fundamental promover
um balanço do trabalho desenvolvido,
assim como discutir os passos seguintes
para encarar novos desafios, integrando
todos os agentes na procura de soluções
sustentáveis, que a nível económico,
social e ambiental garantam
o cumprimento das metas estabelecidas.
Para Ismael Gaspar, “o caminho será
o de apostar na melhoria da eficiência

1

da prestação do serviço, na diminuição
do custo desse serviço e na satisfação dos
clientes, que são os cidadãos. As questões
ambientais estão muito presentes no
nosso dia a dia e não podemos pensar
que as nossas cidades têm o seu problema
resolvido porque, tanto no setor da
água como no setor dos resíduos, há
uma margem de melhoria de eficiência
bastante grande. É importante termos este
tipo de discussões e é fundamental que
os diversos agentes que trabalham nesta
área tentem alinhar as suas perspetivas
para que as decisões a tomar e os planos
a desenvolver sejam os mais consolidados
e tenham a maior margem de consenso
possível, de forma a que esteja garantido
o sucesso da implementação.
Também é fundamental que nós,
cidadãos, tenhamos consciência que

a melhoria do meio ambiente tem
um custo e portanto temos de estar
preparados e disponíveis para também
alterarmos os nossos comportamentos”.
A sessão de encerramento do evento
contou com a presença do Ministro
da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
que aproveitou a ocasião para reiterar
o apoio do Governo à internacionalização,
num elogio às empresas de engenharia
portuguesas pela capacidade de fazer
o melhor em condições nem sempre
favoráveis. Ao longo de três dias,
o Encontro de Engenharia Sanitária
e Ambiental reuniu centenas
de técnicos de Autarquias, Entidades
Gestoras, Universidades e Organismos
de Investigação, Empresas de
Construção e Equipamento, Consultoria
e Serviços.

ENCONTRO DE ENGENHARIA
SANITÁRIA E AMBIENTA
Informações sobre
A EGF marcou presença no 17º
Encontro de Engenharia Sanitária
e Ambiental, que teve lugar em
Guimarães, e que reuniu cerca
de 400 especialistas.

1
Jornadas da Associação
Portuguesa de
Engenharia Sanitária
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MOTA-ENGIL REALIZA

1º ENCONTRO DE
EQUIPAS RH DA EGF
O PROGRAMA DEU A CONHECER O MODELO DE
ORGANIZAÇÃO E CONTRIBUIU PARA DESENVOLVER
CONHECIMENTOS E POTENCIAR A TROCA DE IDEIAS
ENTRE OS PARTICIPANTES.

s Direções de Recursos
Humanos da Mota-Engil
Ambiente e Serviços e da EGF
Holding realizaram o 1º encontro das
equipas RH pertencentes ao universo
EGF, num programa de acolhimento
e capacitação de três dias. O programa,
designado “Excelência Operacional”
teve três eixos centrais:

A

•V
 isão do Grupo, História e Sinergias
de Negócio, visando dar a conhecer
o portfólio de atividades do Grupo
e o seu modelo de organização interno.
•C
 apacidades nucleares pivots RH,
tendo por objetivo desenvolver
conhecimentos na área do Direito
Aplicado e reforçar competências
transversais.
•R
 oadmap RH, visando potenciar um
brainstorming interativo entre todos
os participantes sobre preocupações
e soluções de natureza transversal ao
Grupo e às Empresas.
28

O Diretor de Recursos Humanos da
Mota-Engil Ambiente e Serviços, Luís
Monteiro, lembra que “enquanto Grupo
Mota-Engil existe um papel muito importante
no acolhimento e integração do Grupo EGF,
sobretudo no sentido de procurar criar
vínculos que nos liguem às várias pessoas
que trabalham neste universo de empresas”.
“Estamos a procurar, num ato de integração
e de coesão, transmitir a todas as pessoas
a cultura EGF e a cultura Mota-Engil,
e acreditamos que é uma aliança que tem
tudo para ser muito bem-sucedida”,
conclui Luís Monteiro.
Para Nuno Ferraz, Diretor de Recursos
Humanos da EGF, “o facto de reunirmos
as pessoas que trabalham nos Recursos
Humanos de todas as empresas da EGF
no sentido da partilha das experiências é
decisivo para fomentar o espírito de uma
equipa de RH global, apesar das 11
proveniências diferentes”.

O programa contou também com a
presença de vários interlocutores do Grupo
Mota-Engil, entre os quais se destacaram
Gabriela Ventura, Administradora da EGF,
Célia Morais, da Fundação Manuel António
da Mota, e Pedro Arrais, Diretor de
Comunicação da Mota-Engil.
Para dar a conhecer o enquadramento legal
a nível do Direito do Trabalho e permitir a
partilha da experiência do Grupo e de boas
práticas nesta matéria, a iniciativa contou
com uma sessão dinamizada por Paulo
Amante, da Direção Jurídica da Mota-Engil,
para quem “esta partilha é necessária e
altamente desejável na medida em que as
pessoas têm a oportunidade de perceber
melhor o enquadramento legal da área em
que trabalham”.
“Às vezes as pessoas fazem determinadas
coisas por simpatia ou porque sempre foi
feito assim, mas é importante terem noção
do enquadramento porque isso lhes dá um

à-vontade superior para responder
às necessidades do dia a dia“, afirma
o advogado da Mota-Engil.
A responsável de Recursos Humanos da
AMARSUL, Rosa Almeida, participou nesta
iniciativa e considera que ”é extremamente
importante os vários técnicos se reunirem,
partilharem experiências e aprofundarem
os conhecimentos porque muitas vezes
aquilo que acontece numa empresa
replica-se noutras empresas, e assim a
troca de experiências entre técnicos poderá
ser uma mais-valia na criação de um
verdadeiro espírito de grupo e de equipa”.
O empenho do Grupo Mota-Engil na
integração da EGF ficou bem claro graças
a esta iniciativa aos olhos de Julieta
Brás, responsável de Recursos Humanos
da RESINORTE. “Ao fim destes anos
todos finalmente acreditamos que há
uma mudança que pode ser positiva e
conseguimos perspetivar que há um clima

organizacional e que iremos contribuir
para alguma coisa. Levo daqui um coração
cheio de confiança, que transmitirei na
minha empresa e destaco a confiança que
o Grupo Mota-Engil nos tem transmitido”,
admite a responsável. Os responsáveis
de Recursos Humanos tiveram também
a oportunidade de visitar a Central de
Valorização Energética da Valorsul. No
último dia, o Diretor de Recursos Humanos
da Mota-Engil Ambiente e Serviços fez uma
intervenção em que deu a conhecer o plano
que deverá ser implementado de forma
transversal em todas as concessionárias da
EGF, analisando os objetivos e os desafios
que se perspetivam.

Enquanto Grupo Mota-Engil
existe um papel muito
importante no acolhimento
e integração do Grupo EGF.

LUÍS MONTEIRO
Diretor de Recursos Humanos
da Mota-Engil Ambiente e Serviços

De modo a continuar a promover a partilha
de boas práticas e a trabalhar no sentido
de uma maior integração no Grupo,
as Direções de Recursos Humanos da
Mota-Engil Ambiente e Serviços e da EGF
assumem o compromisso de continuar
a fomentar este tipo de iniciativas.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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EGF PARTICIPOU
NO CONGRESSO MUNDIAL DA ISWA
A EGF marcou presença no Congresso Mundial
da International Solid Waste Association (ISWA)
que se realizou em Novi Sad, na Sérvia, entre 19 e 21 de setembro.
A International Solid Waste Association
é uma organização internacional,
independente e sem fins lucrativos,
cujo trabalho é focado na promoção
e desenvolvimento de uma gestão
sustentável dos resíduos, e conta com
associados de mais de 100 países.
O evento reuniu vários especialistas
e stakeholders internacionais da gestão
de resíduos, e a Diretora de Comunicação
da EGF, Ana Loureiro, marcou presença
em representação do Grupo. Ana Loureiro

foi uma das oradoras na sessão plenária
para debater o tema da Comunicação
como um pilar da Economia Circular, e fez
ainda uma apresentação sobre o papel
da Comunicação na missão da ISWA.
Para Ana Loureiro, a participação da EGF
no evento representou uma oportunidade
de demonstrar a atenção do Grupo às
questões internacionais associadas
à Economia Circular o que faz da EGF
uma empresa europeia de referência no
tratamento e valorização de resíduos.

PORTUGAL

AMARSUL PREMIADA
Ecofashion foi reconhecido pela Revista Meios e Publicidade.
A Amarsul e o evento Eco Fashion foram
distinguidos com uma Menção Honrosa
nos prémios Meios e Publicidade, na
categoria de Ambiente e Energia.
30

Num total de 122 trabalhos inscritos,
apenas 45 chegaram à shortlist e destes,
39 foram distinguidos.

Além disso, ainda segundo a mesma
responsável, a EGF ficou associada
a um projeto de elevada nobreza técnica
e humana, que é o de procurar solução
para fechar as maiores 50 lixeiras ao nível
mundial. O objetivo da International Solid
Waste Association é promover um planeta
limpo, onde os resíduos sejam utilizados
de forma eficiente e reduzida, e, em
seguida, recolhidos, reciclados e tratados.
No próximo ano, o Congresso Mundial da
ISWA terá lugar em Baltimore, EUA.

PORTUGAL

ALGAR AUMENTA
A SUA CAPACIDADE

DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
NO FINAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A ALGAR AUMENTOU
A SUA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
A PARTIR DA EXTRAÇÃO DE BIOGÁS.

novo centro eletroprodutor,
situado no Parque Ambiental
da Alfarrobeira, localizado no
Município de São Brás de Alportel,
integra o conjunto de infraestruturas que
compõem a Central de Valorização
Orgânica do Algarve (CVO).

O

É nesta unidade que se produz o biogás
a partir da decomposição dos resíduos
orgânicos. Em outubro de 2016,

a produção de biogás na CVO rondou
os 74.000 Nm 3 (com um teor de metano
de 65%, tendo sido injetados na rede
197 MWh de energia elétrica). Nesta fase
inicial apenas 1 dos 2 motogeradores
(400 kW cada) está em laboração,
prevendo-se o pleno funcionamento
em 2017.

equivalente às necessidades energéticas
de 5.150 habitantes.

Estima-se que a produção de biogás e de
energia seja de cerca de 450 MWh/mês,

A CVO iniciou a sua atividade em 2014
com o início da etapa de tratamento

A Algar possui mais dois centros
eletroprodutores de energia que estão
dedicados à valorização do biogás
produzido nos aterros sanitários situadas
em Portimão e em Loulé.
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mecânico, tendo posteriormente
desenvolvido o arranque faseado do
tratamento biológico, compostagem e
digestão anaeróbia, em maio e dezembro
de 2015, respetivamente.
É uma instalação dotada com soluções
técnicas e modernas que contribuem para
o tratamento e valorização dos resíduos
urbanos biodegradáveis. O processo de
tratamento é efetuado através de uma
digestão anaeróbia (ausência de oxigénio)
de via húmida e mesófila, com pós

compostagem da lama digerida, cujo
resultado final é o composto, que será
utilizado como fertilizante agrícola.
Atualmente processa cerca de 3.500
toneladas de resíduos por mês, das quais
3.000 são Resíduos Urbanos (RU) da recolha
indiferenciada, rececionada essencialmente
dos municípios de São Brás de Alportel,
Tavira, Faro, Loulé e Olhão, complementada
por 500 toneladas/mês, de matéria
orgânica proveniente do Tratamento
Mecânico de Portimão.

A Algar possui mais dois centros eletroprodutores
de energia que estão dedicados à valorização do
biogás produzido nos aterros sanitários situadas
em Portimão e em Loulé.

PORTUGAL

NOVO CENTRO
ELETROPRODUTOR
DA AMARSUL
Empresa promove investimento contínuo
na sua operação.

ECO PARQUE DA AMARSUL
Seixal
Integra o conjunto de infraestruturas
que compõem a Central de Valorização
Orgânica.
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O novo centro eletroprodutor, situado
no Ecoparque da Amarsul, localizado
no município do Seixal, integra
o conjunto de infraestruturas que
compõem a Central de Valorização
Orgânica.
É nesta unidade que se extrai o biogás
gerado a partir da decomposição dos
resíduos orgânicos, tendo em setembro
de 2016 a produção de biogás na CVO,
rondado os 135.000 m 3, com um teor de

metano de 60%, tendo sido injetados
na rede 300 MWh de energia elétrica.
Nesta fase inicial apenas um dos
3 motogeradores (800 kW cada) está
em laboração, prevendo-se pleno
funcionamento ainda em 2017.
Estima-se que a produção de biogás e de
energia seja de cerca de 900 MWh/mês,
equivalente às necessidades energéticas
de 10.300 habitantes.

PORTUGAL

PRORROGAÇÃO
DE CONTRATO
COM ÁGUAS
DE LISBOA
E VALE DO TEJO

Após 12 meses de contrato, a Manvia
prorrogou a prestação de serviços de
manutenção do Sistema Multimunicipal
de Abastecimento de Água e Saneamento
de Águas Residuais da Águas de Lisboa
e Vale do Tejo – Centro Alentejo, por
igual período.
A Manvia tem a seu cargo todas as
instalações de Abastecimento das
Estações de Tratamento de Águas (ETA)
do Monte Novo e da Vigia e Estação
Elevatória (EE) do Reguenguinho, e
Saneamento nas Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Évora,
Reguengos, Borba, Redondo e Mourão.

A prestação de serviços inclui trabalhos
de manutenção preventiva, corretiva/
curativa e condicionada a equipamentos
mecânicos, eletromecânicos e elétricos,
nomeadamente Ozonizadores,
Cogerador, Geradores, Postos de
Transformação, Ar Condicionado,
Supressores/Arejadores, Quadros
Elétricos, UV’s e Centrifugas.
Para a Manvia, esta renovação do
contrato por mais um ano, representa
um voto de confiança retribuído com
empenho e motivação na missão
permanente de melhorar e criar valor
na prestação de serviços.

PORTUGAL

MANVIA REFORÇA PARCERIA
COM REPSOL
Contrato tem a duração de dois anos e as operações
decorrerão nas instalações da Banática e no Porto de Leixões.
A Manvia garantiu contratos de
manutenção com a Repsol, nas instalações
da Banática, no Monte da Caparica
e no Porto de Leixões, procurando
concretizar o seu Plano Estratégico
que tem por objetivo ganhar quota de

mercado na Indústria. Os trabalhos
de manutenção preventiva e corretiva
das instalações, incluem os serviços de
descarga de Navios, Cisternas e também
de conferência de viaturas de GPL
embalado. Este contrato tem a duração

de dois anos e conta com operacionais de
diversas especialidades nomeadamente
na manutenção preventiva da instalação,
garantindo o cumprimento do Plano de
Produção Diário e no apoio informático na
atualização do sistema SAP da Repsol.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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MAIORIDADE DA MANVIA

ASSINALADA NA
CASA DA MÚSICA

PARA ASSINALAR OS 18 ANOS A MANVIA REUNIU
CLIENTES E PARCEIROS NUM EVENTO QUE JÁ SE TORNOU
UMA MARCA DA EMPRESA.

A comemoração do 18º
aniversário da Manvia,
contou com cerca de 60
convidados.

Manvia fez 18 anos, e para
assinalar a passagem à
maioridade, reuniu uma vez
mais um conjunto de Clientes e Parceiros
num evento que já se tornou uma marca
da empresa.

A

Esta edição contou como habitualmente
com uma visita ao edifício da Casa da
Música, seguida de jantar e finalizando
com o concerto “Rach 3” de Sergei
34

Rachmaninoff, interpretado pela
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, num momento cultural de
grande qualidade.
A Manvia tem privilegiado ao longo
dos anos parcerias com os seus Clientes
e Fornecedores, promovendo relações
de sucesso e confiança, e este evento que
se realiza desde 2010 na Casa da Música,
é prova disso mesmo, tendo este ano

contado com cerca de 60 convidados
de norte a sul do país.
“Faz parte da Cultura da Manvia,
partilhar esta data com os nossos
Clientes e, apesar de se realizar desde
há alguns anos em formato semelhante,
é notável continuar a ter tanta adesão”,
salientou o CEO da Manvia, Pedro Vieira
Neves, destacando juntamente com a
própria capacidade de organização, quer
a empatia com os seus Parceiros, quer
a notabilidade dos espetáculos como
fatores que contribuem para o sucesso
desta iniciativa.
Também para Fernando Ramos,
diretor geral de Edifícios e principal
dinamizador desta celebração, o balanço

é muito positivo, na medida em que
“conseguimos reunir um conjunto de
Clientes e Parceiros numa interação
bastante agradável”.
“Trata-se de um momento de convívio
menos formal e que permite estreitar
relações. Estou convicto de que esta não
é uma prática comum das empresas, pelo
que assim conseguimos apresentar um
aspeto diferenciador, que está bastante
cimentado com as suas sete edições”,
sublinhou Fernando Ramos.
O reforço da Marca Manvia foi mais uma
vez conseguido com uma iniciativa de
grande qualidade, cimentando mais um
dos objetivos no Plano Estratégico da
Manvia.

Faz parte da Cultura
da Manvia, partilhar
esta data com os nossos
Clientes e [...] é notável
continuar a ter tanta
adesão.

PEDRO VIEIRA NEVES
CEO da Manvia

PORTUGAL

MANVIA REABILITA
FONTE ORNAMENTAL EM SETÚBAL
A Manvia foi responsável pela construção da fonte ornamental
do Jardim do Bonfim, em Setúbal.
O jardim, situado junto ao estádio do
Vitória de Setúbal, contava na sua
composição com um lago com cerca de
800 m3 de volume de água e sem nenhum
elemento dinâmico, tendo apenas
a presença de alguns patos.
A Câmara Municipal de Setúbal (CMS)
desafiou a Manvia a apresentar uma
solução para dinamizar a zona, com
o objetivo de dar uma nova vida ao local,
para que quem frequentasse o espaço
pudesse usufruir de uma nova realidade.

A Manvia aceitou o convite e desenvolveu
um estudo de uma fonte ornamental
enquadrada no espaço existente.
Para a Manvia, o desafio revestiu-se
de grande importância já que permitiu
materializar uma necessidade do
Cliente, contribuindo para dar
à população mais um motivo de visita
ao Jardim do Bonfim. A conclusão deste
trabalho serviu ainda para reforçar
a parceria que a Manvia mantém com
a CM de Setúbal há vários anos.

JARDIM DO BONFIM
Setúbal
Um desafio colocado pela Câmara
Municipal de Setubal à Manvia.
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MANVIA DISTINGUE

PROFISSIONAIS DE
EXCELÊNCIA
22 PROFISSIONAIS DA MANVIA, EMPRESA DO GRUPO
MOTA-ENGIL, RECEBERAM O PRÉMIO MÉRITO 2016.

Prémio Mérito é uma iniciativa
desenvolvida pela área de RH
da Mota-Engil Ambiente
e Serviços que se insere num dos eixos
estratégicos do Grupo de reforço da
meritocracia, pretendendo incentivar
e reconhecer os Colaboradores que se
distinguiram pelo seu desempenho,
potencial e contributo para o sucesso
do Grupo.

O

O evento contou com a presença de mais
de 50 pessoas, incluindo clientes,
parceiros e colaboradores, e decorreu no
Pavilhão de Portugal, em Lisboa, um
edifício cujo contrato de manutenção
e serviços está a cargo da Manvia.
36

O Prémio MÉrito baseia-se num
sistema sólido de gestão e avaliação
de desempenho vigente na MANVIA
desde 2014, que visa contribuir para
o reforço de uma filosofia de gestão
de talentos e para o desenvolvimento
de uma cultura de excelência.
Para Ismael Gaspar, membro da Comissão
Executiva e CEO da Mota-Engil Ambiente
e Serviços, “estas iniciativas são bastante
importantes na medida em que se trata
de promover o reconhecimento das
pessoas”, até porque as “organizações
vivem, crescem e desenvolvem-se
sobretudo pela motivação, qualificação
e reconhecimento dos seus colaboradores”.

Eduardo Pimentel, membro da Comissão
Executiva e Administrador que integra
também o pelouro de RH, lembra que
“temos de ser a empresa reconhecida no
mercado por prestar o melhor serviço de
acordo com as necessidades dos nossos
Clientes, e isso só acontece quando temos
Recursos Humanos satisfeitos,
qualificados e quando dentro das
Organizações identificamos os melhores
e os reconhecemos”.
Pedro Vieira Neves, CEO da Manvia, afirma
que “as pessoas são de facto o ativo mais
importante” e a existência deste Prémio
de Mérito “é o culminar de uma série de
projetos que conduzem a uma política de

RH perfeitamente clara, que conduz
à otimização e à criação de ferramentas
que nos permitem fazer um serviço de
excelência”.

Organizações
vivem, crescem
e desenvolvem-se sobretudo
pela motivação, qualificação
e reconhecimento dos
seus colaboradores.

ISMAEL GASPAR
CEO da Mota-Engil Ambiente e Serviços

Nesta edição foram premiados 22
profissionais da Manvia, integrados em
4 segmentos críticos: Gestão, Diretores de
Contrato, Técnicos e Administrativos,
Operacionais.
Entre os distinguidos com este Prémio,
foram selecionados quatro colaboradores
representativos de cada segmento para
realizarem um programa de formação
intensivo nas áreas específicas de
atuação:
• A nível de Gestão apostou-se num
programa de aceleração de
conhecimentos;
• A nível da Direção de Contrato optou-se
por um programa de gestão transversal,
com enfoque nas Áreas Financeiras,
Comerciais e Comportamentais;
• A nível Técnico considerou-se um
programa de insightful técnico na
vertente de Controlo de Gestão
e Finanças Empresariais;
• A nível Operacional escolheu-se um
programa de certificação na Área do
Gás e Postos de Transformação.

Para Alexandra Andrez, Técnica
Financeira distinguida com uma
Pós-Graduação em Controlo de Gestão
e Finanças Empresariais, “esta iniciativa
é um exemplo do reconhecimento do
nosso trabalho, do nosso esforço,
dedicação e do comprometimento com
a Manvia, que permite não só a motivação
profissional, mas também pessoal”.
O colaborador Manuel Pimenta,
Condutor e Manobrador de Máquinas,
admite que “vestir a camisola Manvia
é muito bom. Esta iniciativa é muito
positiva para os Colaboradores porque
é uma motivação para mantermos
a mesma linha de qualidade que temos
tido, e até tentarmos melhorar o que
é possível”.
Num mundo cada vez mais competitivo,
o Grupo Mota-Engil demonstra a sua
aposta no investimento nas Pessoas para
alavancar o know-how nos negócios,
aumentar os níveis de motivação,
promover a meritocracia e maximizar
a retenção do talento.

PORTUGAL

MANUTENÇÃO MECÂNICA,
ELÉTRICA E LUBRIFICAÇÃO
NA IBEROL
A Manvia concretizou com a Iberol um Contrato Integrado
de Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica
e Serviço de Lubrificação.
A Iberol – Sociedade Ibérica de
Biocombustíveis e Oleaginosas
encontra-se instalada em Alhandra
e tem como atividade a produção de
biodiesel, comércio grosso de cereais,
sementes, leguminosas, oleaginosas
e outras matérias-primas agrícolas.

A Manvia, que já presta serviço de
Lubrificação desde 2005 em todos os
equipamentos da fábrica, fornecendo
todos os lubrificantes, tem agora uma
equipa de Manutenção Industrial
de diversas especialidades. Serão
realizados trabalhos de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos

mecânicos e elétricos da instalação
fabril, nomeadamente transportadores
de sementes e farinhas, equipamentos
de extração de óleo através de processo
mecânico e químico, equipamentos para
produção de biodiesel, centrifugadoras
de óleos e vários tipos de bombas, entre
outros.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017
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LARGO DO PAÇO
RENOVA ESTRELA MICHELIN
A distinção do guia internacional premeia o trabalho
e a dedicação de toda a equipa do restaurante da Casa
da Calçada Relais & Châteaux.
O Largo do Paço, restaurante da Casa
da Calçada Relais & Châteaux, em
Amarante, venceu uma Estrela Michelin,
vendo assim renovada esta prestigiada
distinção. A cerimónia, que este ano
atribuiu estas prestigiadas estrelas
gastronómicas do guia internacional,
decorreu na cidade de Girona.

O Largo do Paço conta também com a
dedicação de Adácio Ribeiro, Sommelier,
que oferece um serviço personalizado de
aconselhamento de vinhos aos clientes
e serve uma das melhores cartas da
região, garantindo um serviço de
primeira qualidade em perfeita sintonia
com a alta cozinha.

Esta é a 11ª vez consecutiva que o Largo
do Paço conquista uma Estrela Michelin,
e a segunda conquistada pelo Chef André
Silva, que trabalha no Largo do Paço há
sete anos e lidera, desde o ano passado,
a equipa do restaurante da Casa da Calçada.

No total, Portugal conta agora com
26 estrelas no guia gastronómico mais
famoso do mundo, distribuídas por
vários restaurantes em diversos pontos
do país.

LARGO DO PAÇO
Distinção internacional
1
Equipa liderada pelo
Chef André Silva
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MOTA-ENGIL ANGOLA
CONTRIBUI PARA

A MODERNIZAÇÃO
DE LUANDA

A MOTA-ENGIL ANGOLA CONCLUIU A PRIMEIRA FASE
DO PROJETO E INICIOU A EXECUÇÃO DA SEGUNDA FASE.

ANGOLA

Mota-Engil Angola tem
em curso a segunda fase de
reabilitação das ruas da
cidade de Luanda. Pela sua importância,
a obra recebeu a visita do Governador
Higino Carneiro e de outras figuras
ilustres da direção do Governo
Provincial de Luanda, entidade
fiscalizadora LCW Angola e projetista
DAR Angola, acompanhados por
destacados representantes da
Mota-Engil Angola.

A

Na sequência do sucesso da primeira
fase da obra de reabilitação das ruas
40

de Luanda, o Governo Provincial
celebrou contrato com a empresa
Mota-Engil Angola para a execução da
segunda fase das obras de reparação
superficial e melhoramento dos
arruamentos do centro da cidade, assim
como a restauração da iluminação
pública, tratamento das árvores,
arborização de ruas e espaços verdes,
para além da limpeza dos coletores
existentes nas ruas intervencionadas.
O plano de trabalhos para a reabilitação
e embelezamento da segunda fase
contratada prevê a intervenção no

centro urbano da cidade de Luanda,
numa extensão total de cerca de 14 km.
Os trabalhos de arborização,
reabilitação dos sistemas de iluminação
pública e limpeza dos coletores de
saneamento, compreendem a extensão
abrangida pelas ruas da primeira fase
e segunda fase, num total de cerca de
51 km. Esta obra contempla, também,
a intervenção na Av. Agostinho Neto,
cujos trabalhos consistem no
alargamento e melhoramento ao nível
da base de pavimento, numa extensão
de 950 m.

MODERNIZAÇÃO
DE LUANDA
Angola

LUANDA

1

As principais entidades envolvidas
neste projeto são o Governo Provincial
de Luanda (GPL), como cliente, a entidade
fiscalizadora LCW Angola, e a DAR Angola,
como projetista. Para além das acima
mencionadas, estão inseridas como corpo
interventivo a Empresa Nacional de Energia
(ENDE), Empresa Pública de Águas de
Luanda (EPAL) e a Unidade Técnica de
Gestão de Saneamento de Luanda (UTGSL).
A Polícia de Ordem Pública e a Polícia
de Trânsito, devido à natureza e local dos
trabalhos, estão também envolvidas no
processo.
Com este evento, a Mota-Engil Angola
reforça a sua presença num setor
fundamental para o crescimento de uma
sociedade desenvolvida, orgulhando-se
de tomar parte de um processo que
promove a rápida circulação de pessoas
e bens e diminui os custos.

2

1

2

Governador Higinio Carneiro
e Paulo Pinheiro
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MOTA-ENGIL
EXECUTA TRABALHOS

NA BACIA HIDROGRÁFICA
DE LUANDA
A OBRA DA MOTA-ENGIL ANGOLA MERECEU A VISITA
DO GOVERNADOR HIGINO CARNEIRO.

Foi adjudicada à Mota-Engil
Angola a execução das instalações
eletromecânicas e demais trabalhos
complementares para a solução de
descarregamento das águas da chuva
da bacia hidrográfica, localizada
no município de Viana-Luanda, ao
longo da Avenida Deolinda Rodrigues
(Estrada de Catete), no quilómetro 12,
também denominada como “Bacia
do Coelho”. Esta obra contou com a
visita de sua Excelência, o Senhor
Governador Higino Carneiro, no
passado dia 24 de outubro.
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A origem do problema está na falta de
sistemas de drenagem das principais
valas da província de Luanda, que assim
será resolvido com a intervenção da
Mota‑Engil Angola.
A necessidade de aferição de uma rede
de drenagem eficaz teve por base
o levantamento topográfico atualizado,
que permitiu a previsão da direção
do escoamento das águas para que as
estruturas estivessem adequadas às
intenções de reforço. Existe um ponto
válido para o descarregamento destas

águas, situado a uma distância de 1,5 km
no sentido Viana-Luanda. A solução
envolve a criação, junto da bacia, de um
sistema de bombeamento de água,
e o prazo de execução da obra está
estipulado em quatro meses.
Em suma, serão três bacias hidrográficas
a ser construídas, com a aplicação de
tubagens no sentido Viana-Luanda. Estas
irão permitir o escoamento das águas para
os colectores existentes. Dos cerca de
1.500 m de tubagem previstos, 500 já estão
executados.

ANGOLA

MOTA-ENGIL CONCLUI PROJETO SCHLUMBERGER
NO PRAZO PREVISTO
Os esforços adicionais e a disponibilidade das equipas permitiram
colocar a obra em funcionamento na data prevista com o cliente.
A Mota-Engil ficou responsável pela
construção das instalações da empresa
Schlumberger, em Cabinda.
Este projeto consistiu na execução de
três fases distintas com prazos parciais,
sendo que o prazo estipulado para
a terceira e última fase teria de ser
cumprido crucialmente, traduzindo-se
num desafio de enorme complexidade
para a Mota-Engil Angola.
O prazo de conclusão para a terceira
fase tinha como objetivo garantir
a desmobilização da Base Logística do
Malongo. Como tal, era preponderante
que a nova Base tivesse condições
para receber equipamentos e recursos
humanos, de forma a permitir a
operacionalidade dos serviços prestados

pela Schlumberger na data acordada.
A aposta na mão de obra interna em
todas as atividades, mesmo nas mais
específicas como montagem de estruturas
metálicas, montagem de gruas e aplicação
de pavês, foi determinante para o sucesso
dos trabalhos, tendo assim sido possível
rentabilizar e incentivar os recursos
em função das necessidades do cliente.
A disponibilidade das equipas para
esforços adicionais, que contemplaram
semanas seguidas de trabalho e horários
prolongados, permitiram colocar a obra
em funcionamento na data prevista com
o cliente.

A Schlumberger
é uma das principais
empresas com capital
externo e com
investimentos por
aplicar na província
de Cabinda.

A Schlumberger é uma das principais
empresas com capital externo e com
investimentos por aplicar na província
de Cabinda.
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PROJETO

“EU FAÇO PARTE”
MOTA-ENGIL ANGOLA PROMOVE DIVULGAÇÃO
DA CULTURA DA EMPRESA E DOS DIREITOS E DEVERES
DE CADA TRABALHADOR.

Este projeto visa
a interação de todos
os intervenientes
de modo a promover
o debate saudável
e a clarificação de
alguns temas e valores.
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projeto “Eu Faço Parte”, da
responsabilidade da equipa
de Recursos Humanos da
Mota-Engil Angola, tem como principal
objetivo consciencializar e dar a conhecer
os direitos e deveres dos colaboradores da
empresa através de sessões em regime
de dinâmica de grupo.

como a orientação para o cliente, confiança,
competência, qualidade, ambição, trabalho
em equipa e competitividade. Estes
elementos são fatores-chave que facilitam
o pensamento coletivo dos colaboradores
sobre questões fundamentais para a
integração na mesma unidade, como parte
integrante da cultura da empresa.

Mais do que uma formação, este projeto
visa a interação de todos os intervenientes
de modo a promover o debate saudável
e a clarificação de alguns temas e valores

Foi com este propósito que a equipa do
projeto “Eu Faço Parte” percorreu todas
as áreas da Mota-Engil Angola, tendo
conseguido envolver 2.058 colaboradores,

O

num total de 78 ações realizadas em
várias províncias, como Luanda,
Benguela e Cabinda, e também em
empresas associadas do Grupo, como
a Novicer, Prefal e Martinox.
Considerado um projeto pioneiro,
o “Eu Faço Parte” aborda dificuldades
e temas reais, com os quais todos se
deparam diariamente. Deste modo,
acredita-se que, em conjunto e com
espírito de entreajuda, se atingirão os
objetivos finais: união e orgulho em fazer
parte da Mota-Engil Angola.
O grande desafio deste projeto reside na
divulgação dos direitos e deveres dos
colaboradores, assim como em dar a
conhecer a existência de outras atividades.
A título de exemplo, no caso da província
de Luanda, a existência de dois postos
médicos nos estaleiros DEQ e Petrangol
- com serviço de primeiros socorros e
abertos todos os dias - que possibilita aos
colaboradores um acompanhamento por

parte de um médico e de um enfermeiro
em cada posto.
Outro dos objetivos passa por dar
a conhecer a todos os colaboradores
o processo de avaliação de desempenho.
Este procedimento consiste na avaliação
trimestral da performance de cada
colaborador, tendo como propósito
a descrição do seu desempenho
e o estabelecimento de uma comunicação
eficiente entre avaliado e avaliador.
Deste modo, através da análise dos
seus resultados, pretende-se melhorar
o desempenho dos participantes
e corrigir possíveis falhas.

PROJETO
“EU FAÇO PARTE”
Envolveu 2.058 colaboradores
num total de 78 ações realizadas
em várias províncias, entre as
quais Luanda.

A gestão de tempos é outro dos temas
abordados, já que é dado a conhecer ao
trabalhador que este controlo tem como
objetivo monitorizar a pontualidade
e assiduidade, de forma a promover uma
maior equidade salarial, desenvolver um
comportamento mais responsável
e diminuir desigualdades.
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FMAM DOA BENS

A ESCOLA EM ANGOLA
GRUPO MOTA-ENGIL PRESTOU APOIO SOCIAL A ESCOLA NA PROVÍNCIA
DO CUNENE, COM A DOAÇÃO DE COBERTORES E ROUPA AOS ALUNOS.

A Fundação Manuel António da Mota,
em parceria com a Mota-Engil Angola,
promoveu uma ação de responsabilidade
social em Calueque, província do Cunene,
onde está inserido o projeto relativo à
reconstrução da barragem do Rio Cunene.
Esta ação contou com a doação de roupa
e cobertores aos alunos da escola de
Calueque, num evento onde marcaram
presença, em representação da Mota-Engil
Angola, o Administrador, José Mangueira,
e o Coordenador de Construção Civil
e Obras Especiais, Humberto Ferreira
da Silva, bem como com diversos
46

convidados, entre os quais, Colmincil
Eliseu dos Santos, Administrador
Municipal de Naulila. Este evento
decorreu na escola de Calueque, e foi
desenvolvido no âmbito da vertente de
apoio social de um projeto elencado pela
Fundação Manuel António da Mota.
Esta intervenção aconteceu na sequência
da visita de Manuela Mota, Teresa Mota
e Teresa Mota Neves ao local, onde foi
possível ver as condições desfavoráveis
em que viviam os alunos desta região.
A comunidade de Calueque agradeceu
os bens recebidos que foram vistos como

uma enorme mais-valia, uma vez que
o impacto resultante das temperaturas
baixas na altura do cacimbo, aliado
à proximidade do deserto do Namibe, faz
aumentar dramaticamente as amplitudes
térmicas na região.
Para a Mota-Engil Angola e para
a Fundação Manuel António da Mota esta
ação é mais um motivo de grande orgulho
porque, ao tomarem parte neste processo,
a empresa e a Fundação atingem um
objetivo central da sua atuação em
Angola, que o de contribuir para
o desenvolvimento do país.

ANGOLA

MANVIA ANGOLA
EM PROJETO DE REABILITAÇÃO
Manvia Angola integra projeto da reabilitação das ruas
de Luanda ao longo dos 50 quilómetros de ruas
pavimentadas pela Mota-Engil.
A Manvia Angola foi criada em 2013
para atuar no mercado dos serviços de
reparação e reabilitação de condutas
sem abertura de vala, e na instalação
de novas condutas pelos processos de
microtúnel ou perfuração dirigida.
Os serviços da empresa incluem, ainda,
trabalhos de limpeza e inspeção vídeo de
condutas e localização de infraestruturas
enterradas.

Em conjunto com a Mota-Engil Angola,
a Manvia Angola está inserida no projeto
da reabilitação das Ruas de Luanda, cuja
ação consiste na limpeza e inspeção
vídeo dos coletores das Ruas de Luanda.
Com o auxílio desta ferramenta
é possível verificar o estado físico
dos coletores e traçar um plano de
intervenção sobre estes a curto prazo,
que pode passar

pela sua reabilitação ou apenas pela
sua limpeza em caso de necessidade
de mautenção periódica.
Este projeto, com conclusão prevista
para março de 2017, trará uma maior
qualidade de vida à cidade de Luanda ao
contribuir para a eliminação da maioria
dos esgotos que correm a céu aberto na
cidade, permitindo que estes circulem
no coletor e não pela via ou passeios.

ANGOLA

VISTA WASTE INICIA SERVIÇO
PARA A CHEVRON EM CABINDA
Empresa é atualmente uma referência em serviços
ambientais em Angola.
A VISTA Waste Management iniciou,
no passado dia 1 de julho, um serviço de
gestão global de resíduos para uma grande
petrolífera no enclave de Cabinda.
A Cabinda Golf Oil Company (CABGOC),
subsidiária do grupo norte-americano
Chevron, é uma das mais antigas
e maiores produtoras de petróleo do país,
com uma produção diária média superior
a 128 mil barris de produtos líquidos.
Para além da gestão do aterro sanitário
do Campo de Malongo e da recolha de

resíduos sólidos urbanos, industriais,
hospitalares, de equipamentos elétricos
e eletrónicos, a VISTA Waste gere e trata
os resíduos químicos, lamas e materiais
naturais radioativos provenientes
da extração petrolífera offshore da
província de Cabinda.
Com uma duração de três anos, este
novo contrato com a Chevron reforça
o crescimento da empresa na área
dos resíduos industriais em Angola,
estimando acrescentar 145 mil
toneladas anuais aos resíduos geridos
naquele país.
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INAUGURAÇÃO
DA NOVA PONTE

DE BOANE

PRESIDENTE FILIPE NYUSI MARCOU PRESENÇA
NA INAUGURAÇÃO DA PONTE DE BOANE, UMA OBRA
REALIZADA PELA MOTA-ENGIL MOÇAMBIQUE.

o dia 28 de setembro de 2016,
foi realizada a cerimónia de
inauguração da Nova Ponte de
Boane pelo Presidente da República de
Moçambique, Filipe Nyusi, numa obra
realizada pela Mota-Engil Moçambique
e considerada como estratégica nas
ligações internas e nas relações
comerciais com os países vizinhos.
Na cerimónia, o Presidente destacou

N

a relevância da infraestrutura e a qualidade
de engenharia da obra, referindo que
“a construção desta ponte ferroviária
é sinal do manifesto da nossa agenda
para a construção de um bem-estar
social inclusivo”, referindo ainda que
“com infraestruturas desta magnitude,
os agentes económicos nacionais
e estrangeiros vão garantir o transporte
de pessoas e bens em condições seguras”.

O maior empreendimento de raiz de uma ponte
ferroviária desde a independência nacional, num
contexto em que o setor é chamado a mobilizar a sua
capacidade para a modernização e ampliação da sua
rede ferroviária nacional e internacional.
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Também presente na cerimónia,
o Ministro moçambicano dos Transportes
e Comunicações, Carlos Mesquita, destacou
a ponte como “o maior empreendimento
de raiz de uma ponte ferroviária desde
a independência nacional, num contexto
em que o setor é chamado a mobilizar
a sua capacidade para a modernização
e ampliação da sua rede ferroviária
nacional e internacional para responder
ao novo quadro do aumento do tráfego
ferroviário em quase todas as nossas
linhas”.
A empreitada consistiu na construção
de uma nova ponte ferroviária de betão
armado e construção metálica sobre
o rio Umbelúzi, com uma extensão de
363 m e respetivos acessos, o que
permitiu colocar fora de serviço a ponte
existente que apresentava um estado

NOVA PONTE
DE BOANE
Monçambique

BOANE

1

avançado de deterioração. Deste modo,
assegurou-se aos Caminhos de Ferro de
Moçambique a promoção da circulação
de pessoas, para além do transporte
de carga, nomeadamente o açúcar
proveniente da Suazilândia (transportado
através do Porto de Maputo num total
aproximado de 300 mil toneladas anuais),
bem como a possibilidade de importação
de bens, e a viabilização do escoamento
proveniente de Witbank, na África do Sul.
A Mota-Engil orgulha-se, assim, de
ficar associada a mais um marco do
desenvolvimento de Moçambique.

1
2

Presidente Filipe
Nyusi no momento
da inauguração

2
Cerimónia com
a presença de
centenas de pessoas
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INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO
DA LINHA FÉRREA LICHINGA-CUAMBA
A província de Nyassa terá um novo desenvolvimento a partir de agora.
No dia 3 de novembro de 2016 foi realizada
a cerimónia de inauguração da reabilitação
da Linha Férrea Lichinga-Cuamba na
província do Nyassa, pelo Presidente
da República de Moçambique, Filipe
Nyusi, que fez uma viagem experimental
de 14 km de Lichinga ao distrito de
Chimbonila, referindo ser “com grande
emoção e satisfação que me associo
à reinauguração da Linha de Lichinga,
a linha que percorri a cada quilómetro”,

acrescentando: “aqui está a infraestrutura
moderna e com potencial para alavancar
o desenvolvimento socioeconómico de
Niassa e da região norte do país”.
Quanto aos trabalhos desenvolvidos pela
Mota-Engil, refira-se que a empreitada
consistiu na reabilitação da linha
ferroviária numa extensão de 268 km,
a qual permitirá o transporte de 1 milhão
de toneladas anuais (carga e passageiros)
com uma carga de 16,5 toneladas por eixo.

Com esta obra a Mota-Engil marca uma posição de
relevância no contributo para a modernização do
sistema ferroviário de Moçambique, contribuindo
assim para a elevação do potencial de desenvolvimento
socioeconómico que tem sido preconizado no país.
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O departamento da Mota-Engil
Engenharia, especializado em ferrovia,
teve a seu cargo a gestão do projeto,
tendo marcado presença na cerimónia
de inauguração, Brito dos Santos e João
Borges, para além de outros elementos
da Ferrovias diretamente envolvidos no
projeto, bem como representantes da
Mota-Engil Moçambique.
Com esta obra, e à semelhança de várias
outras como, por exemplo, a linha do
Sena, a Mota-Engil marca uma posição
de relevância no contributo para a
modernização do sistema ferroviário de
Moçambique, contribuindo assim para a
elevação do potencial de desenvolvimento
socioeconómico que tem sido preconizado
no país.

MOÇAMBIQUE

MOTA-ENGIL ÁFRICA
INICIA CONTRATO

DE MANUTENÇÃO NO
CORREDOR DE NACALA
DEPOIS DA CONSTRUÇÃO, A VALE ADJUDICA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.

CORREDOR
FERROVIÁRIO
Nacala
Anibal Leite e Paulo Pereira
representaram a Mota-Engil
Moçambique.

Entre 2012 e 2014, a Mota-Engil África
foi responsável pela construção de parte
significativa do Corredor Ferroviário
de Nacala, tendo especial significado
o troço localizado no território do
Malawi, por constituir um traçado novo
para tão importante infraestrutura.
Nesta fase, e após a entrega da obra
ao cliente, a Companhia Mineira
Brasileira VALE, viu ser reconhecido
o seu trabalho com a adjudicação,
por um período de 5 anos, para
a manutenção de infraestruturas

ferroviárias e SOS Ferroviário, na
extensão de 920 km, do porto de Nacala
até à mina de Moatize em Moçambique,
incluindo 235 km em território do
Malawi, representando assim todo
o traçado desta linha ferroviária.
Para cumprir este objetivo, serão
montadas 6 bases de manutenção,
nomeadamente em Nacala, Nampula,
Iapala, Cuamba, Zalewa (existente)
e Moatize. Para a manutenção serão
mobilizados 79 equipamentos pesados
(59 em Moçambique e 27 no Malawi)

distribuídos geograficamente pelas
bases de manutenção.
A prestação de serviços de socorro
ferroviário será realizada em regime
de 24/24 horas durante 365 dias/ano,
a partir das bases de Iapala e Zalewa,
sendo mobilizados para este efeito dois
comboios de socorro, cada um contendo
quatro equipamentos de grande porte
com os correspondentes vagões de
transporte ferroviário e seis vagões
para transporte de materiais
e equipamento.
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MOTA-ENGIL ÁFRICA MOÇAMBIQUE
PARTICIPA NA FACIM 2016
Mota-Engil marca presença na 52ª Edição da Feira
Internacional de Moçambique.
Na 52ª Edição da Feira Internacional
de Moçambique (FACIM), a Mota-Engil
esteve presente com um stand no
pavilhão de Portugal para divulgação
dos serviços da Mota-Engil África,
e em particular das empresas do Grupo

com representações em Moçambique,
tendo o stand merecido a visita do
Presidente da República de Moçambique,
Filipe Nyusi, no dia de abertura oficial
da feira, presença que muito honrou
a Mota-Engil.

FILIPE NYUSI
Visitou o Stand da Mota-Engil

MOÇAMBIQUE

MOTA-ENGIL CONCLUI OBRA
NO HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
Inauguração do Edifício de Dermatologia contou com
a Ministra da Saúde.
A 7 de outubro de 2016 foi realizada
a cerimónia de inauguração do Edifício
de Dermatologia do Hospital Central
de Maputo, pela Ministra da Saúde da
República de Moçambique, Nazira Abdula.
Este projeto consistiu na construção da
Enfermaria de Dermatologia, implantada
no Hospital Central de Maputo, um edifício
construído de raiz com 2 andares e com
uma área de construção total de 2.603 m2.
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Com a conclusão desta obra,
o Hospital de Maputo passa
a disponibilizar serviços de
especialidade como tratamento
por quimioterapia, fototerapia,
banhos terapêuticos, tratamento
helioterapêutico, numa modernização
e maior qualidade de oferta de
serviços de saúde a partir de agora
assegurados à população.

Um edifício construído de raiz
com 2 andares e com uma área
de construção total de 2.603 m2.
Com a conclusão desta obra,
o Hospital de Maputo passa
a disponibilizar serviços de
especialidade.

RUANDA

ANTÓNIO MOTA VISITA

NOVO AEROPORTO DO RUANDA
A MOTA-ENGIL ASSINOU O CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO
E OPERAÇÃO DO NOVO AEROPORTO DE BUGESERA.

da Mota-Engil África, e de Carlos Pascoal,
membro do Conselho de Administração da
Mota-Engil África.

RUANDA

O Presidente do Conselho de Administração
do Grupo Mota-Engil, António Mota, visitou
a Sucursal do Ruanda na sequência de uma
visita a África.
Durante a visita, António Mota reuniu com
o Presidente da República, o Ministro das
Infraestruturas e Ministro das Finanças,
acompanhado de Manuel Mota, CEO da
Mota-Engil África, de Pedro Guterres, CFO

Após as referidas visitas às entidades
oficiais do país, a comitiva visitou o local
onde vai ser construído o novo aeroporto
em Bugesera, bem como a pedreira já
em exploração perto do local do novo
aeroporto. A visita foi acompanhada pelas
autoridades locais lideradas pelo Diretor
Geral da Autoridade Aeroportuária, Silas
Udahemuca, e o seu Diretor Adjunto,
Pascal Nzaramba, bem como do Presidente
da Câmara de Bugesera, Emmanuel
Nsanzumuhire.
Durante a visita ao local da obra, uma área
superior a 2.500 hectares, o Diretor Geral

da Bugesera Airport Company, Maciej,
e o Diretor de Projeto da Mota-Engil,
António Azevedo, explicaram o
andamento dos trabalhos em execução
e as fases de implementação do projeto,
tais como a instalação do estaleiro
de apoio e o início dos trabalhos de
terraplanagens do aeroporto. Durante
as terraplanagens prevê-se que sejam
movimentadas cerca de 10 milhões de m³
de terras, em trabalhos que decorrerão
até ao verão de 2018.
O novo aeroporto terá uma capacidade
inicial de 1,7 milhões de passageiros com
possibilidade de expansão em função da
concretização das metas definidas,
e a finalização da construção está prevista
para o primeiro trimestre de 2019.
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ÁFRICA DO SUL

MOTA-ENGIL
INICIA CONSTRUÇÃO

DO PROJETO ACSIOPOLIS
MOTA-ENGIL CONSTRUCTION SOUTH AFRICA SERÁ RESPONSÁVEL
PELA CONSTRUÇÃO DE UM MODERNO EMPREENDIMENTO
COM MAIS DE 1.000 APARTAMENTOS, EM SANDTON.

AFRICA DO SUL

A Mota-Engil Construction South Africa
(MECSA) foi selecionada para a construção
do Acsiopolis Building. Este é um projecto
de construção de desenvolvimento misto,
a ser construído em Sandton, nos arredores
de Joanesburgo.
O edifício terá 1.100 apartamentos
distribuídos por 20 andares e contará com
1500 lugares de estacionamento, num
total de 6 pisos subterrâneos. As unidades
residenciais variam entre T1 (30 m2) e T2
(100 m2). O complexo terá também 298
camas que variam entre quartos single
e duplos, assim como salas de reuniões
e espaços para conferências. Nas áreas
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envolventes existem restaurantes, ginásio,
spa, lojas e uma creche.
Para a MECSA, o projeto Acsiopolis
é o segundo contrato de um edifício
residencial desde género e localiza-se
a uma escassa distância do seu primeiro
empreendimento - o Central Square
Sandton.
O desenvolvimento deste projeto
está alinhado com a visão da Acsion
para uma diversificação setorial com
empreendimentos mistos, cujas obras
serão realizadas em duas fases ao longo
de um período de 24 meses.

ÁFRICA DO SUL

MOTA-ENGIL INICIA OBRAS
DE EXPANSÃO DE CENTRO COMERCIAL
As obras de alargamento do Fourways Mall contarão com uma
técnica de construção inovadora.

CENTRO COMERCIAL
Expansão
O projeto será também pioneiro na
construção em cimento pré-moldado.

A Mota-Engil será responsável pelas
obras de ampliação do centro comercial
Fourways, em Joanesburgo. Este
projeto, desenvolvido em consórcio
com a Accelerate Property Fund e a
Fourways Boulevard, vai fazer deste
centro comercial um dos maiores do
Hemisfério Sul.
O projeto consiste no alargamento do
espaço em 400.000 m² face aos 62.000 m²
existentes. Haverá ainda lugar a uma

área de 280.000 m² para estacionamento
e 120.000 m² para espaços comerciais.
O projeto será também pioneiro na
construção em cimento pré-moldado, uma
técnica relativamente nova na África do
Sul para uma obra desta envergadura.
A ampliação deste centro comercial
proporcionará à MECSA a oportunidade
de mostrar os seus princípios de construção
inovadores e posicionará favoravelmente
o Grupo dentro de um mercado competitivo
e em constante expansão.

ÁFRICA DO SUL

MOTA-ENGIL CONCLUI
OBRA FERROVIÁRIA
Os trabalhos exigiram turnos de equipas para trabalhos contínuos
de modo a garantir a conclusão da obra antes do previsto.
A Agência Ferroviária de Passageiros da
África do Sul (PRASA) nomeou a MECSA
(Mota-Engil Construction South Africa)
para executar as obras de melhoramento
e modernização da infraestrutura
existente, com o objetivo de alinhar
o país pelos padrões ferroviários
internacionais.
O projeto de quatro meses e meio
que começou em novembro de 2015,
contou com dois turnos de equipas
a trabalharem 24 horas por dia para
garantir a conclusão da primeira fase do
projeto. Os trabalhos incluíram também

obras rodoviárias, assim como
a construção da área de descarga
e a modernização do corredor existente
e da oficina de elevação. A obra foi
finalizada antes do prazo contratual
definido para dezembro.
A tão esperada inauguração, com
a circulação do primeiro comboio,
está agendada para o final de janeiro.
Este foi um desafio importante que
provou, mais uma vez, que a Mota-Engil
Construction South Africa tem uma
ótima capacidade de meios para uma
construção multifacetada.
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MOTA-ENGIL

A LIGAR O MALAWI
DIVERSAS OBRAS RODOVIÁRIAS EM CURSO A
CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS.

MALAWI

Mota-Engil, com presença
no Malawi desde 1990, tem
em curso vários projetos
de construção rodoviária que visam
contribuir para o desenvolvimento
económico do país, ligando diversas
localidades que necessitam de
modernizar as suas infraestruturas.

A

Em Lilongwe, capital do Malawi,
a Mota-Engil está a proceder
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à modernização de 4 km de estradas
urbanas na área 36 da cidade,
envolvendo a reconstrução parcial
do pavimento existente e a construção
de pavimento novo, incluindo trabalhos
de terraplenagem, drenagem
e betuminosos.
Entre Thyolo e Makhanga, o Governo
do Malawi encarregou a Mota-Engil de
executar a construção da estrada que une

as duas cidades. O projeto envolve
a construção de aproximadamente 82 km
de estrada, que terá 6,8 m de largura
e 1,5 m de passeio em cada faixa de
rodagem. Esta ligação rodoviária
inicia-se em Thyolo, passa por Molère,
Masambanjati, Thekerani e Muona
e termina próximo da linha ferroviária
de Makhanga. O contrato foi assinado
no dia 15 de agosto de 2016 e as obras
tiveram início no mesmo dia.

pavimento existente e a execução de obras
de terraplanagem. As principais obras
de drenagem envolvem a reconstrução
de duas pontes existentes, uma com dois
vãos (de 22 m) e outra com 3 vãos
(de 22 m). As obras incluem também
pequenas reparações, limpezas e obras
de proteção para prevenir a erosão.

Até ao momento, os trabalhos, avaliados
em aproximadamente 34 milhões de
euros, correm dentro do previsto.
No sul do país, a Mota-Engil Malawi
venceu o concurso para reabilitar a

estrada que liga Liwonde a Mangochi.
O projeto envolve a reabilitação de 75 km
da estrada entre as duas cidades, e os
trabalhos envolverão um alargamento da
via em 7 m. Além do novo pavimento,
haverá ainda a reconstrução parcial do

Também no sul do país, a Mota-Engil
Malawi está a construir a ligação
rodoviária entre Balaka e Khisa, numa
extensão de 13,5 km. Os trabalhos
envolverão escavação, arranque,
escarificação e compactação do substrato
rochoso, da sub-base de cascalho, da
camada de base de pedra britada, do
pavimento, e os respetivos trabalhos
de drenagem.
A Mota-Engil continua assim, após
26 anos de presença no Malawi, a apoiar
em permanência o desenvolvimento das
infraestruturas deste país.

MALAWI

MOTA-ENGIL PATROCINA
FÓRUM DE INVESTIMENTO
O evento contou com a presença do Vice-Presidente do Malawi.
A Mota-Engil Malawi marcou presença
e foi um dos principais patrocinadores
do Fórum de Investimento Malawi, que
teve lugar no Centro de Convenções
Internacional de Bingu em Lilongwe,
de 10 a 11 de outubro. O objetivo da
iniciativa foi promover e desenvolver
novas oportunidades de negócio com
empresas malawianas e internacionais
dentro dos setores das infraestruturas,
energia, mineração, agricultura, turismo
e serviços financeiros.
Na cerimónia de abertura, o evento contou
com a presença do Vice-Presidente

do Malawi, Saulos Chilima, que visitou
o stand da Mota-Engil e foi recebido
pelo CEO da Mota-Engil África, Manuel
Mota. Da parte da Mota-Engil, também
os responsáveis Aníbal Leite, António
Pimenta, Nuno Antunes, Sérgio Oliveira
e Joyce Ngwira marcaram presença.

FÓRUM DE INVESTIMENTO
Manuel Mota cumprimenta
o vice-presidente do Malawi,
Saulos Chilima.

O Fórum contou também com algumas
sessões de trabalho e debates, dos
quais se destacaram a mesa-redonda
“Melhorando a Competitividade através
do Desenvolvimento das Infraestruturas”,
em que Manuel Mota liderou o painel de
convidados.
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MOTA-ENGIL A MODERNIZAR

O SISTEMA FERROVIÁRIO
DO MALAWI

OS TRABALHOS EM CURSO VÃO PERMITIR VIAGENS DE COMBOIO
MAIS RÁPIDAS E MAIS SEGURAS.

A Mota-Engil está a ligar, por via
ferroviária, as cidades de Nkaya e
Kanengo, no Malawi. As obras decorrem
ao longo de 277 km de extensão
e apresentam diferentes áreas de
intervenção, contando com oito frentes
de trabalho no troço de Nkaya e oito
frentes de trabalho no troço de Kanengo.
Em ambas as zonas, as obras consistem
na remoção da linha ferroviária
existente, reabilitação da drenagem,
recomposição do substrato rochoso
e do sub-balastro e instalação da nova
ferrovia, incluindo balastro, ataque de
via, soldagem e alívio de tensão.
A Mota-Engil Malawi está também a
reabilitar as secções 2.1 e 2.2 da linha
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ferroviária entre Limbe e Lirangwe,
numa extensão total de cerca de
96 km. Estas obras, contratadas pela
Central East African Railways, vão
envolver o alargamento da plataforma,
a reabilitação das estruturas de
drenagem, a extensão das paredes
subterrâneas de suporte nas galerias
em arco, as reparações em tabuleiros
de pontes de vigas de aço, a substituição
de tubagem, a instalação de gabiões,
a renovação de vias, a soldagem da via,
o ataque, o nivelamento e perfilagem
de balastro e o alívio de tensão da via.
Os trabalhos irão envolver a substituição
dos trilhos existentes por outros mais
pesados, o que além de melhorar a

segurança possibilitará aumentar
a velocidade dos comboios e diminuir
o tempo das viagens. A substituição do
balastro de terra por balastro de pedra vai
trazer mais estabilidade para as linhas
e melhorar a drenagem, enquanto os
novos dormentes de aço com dormentes
de cimento serão menos propensos a atos
de vandalismo e a ganhar ferrugem.
O cliente Central East African Railways
presta importantes serviços de importação
e exportação de e para o Malawi através
do porto de Nacala, assim como faz
serviço regular de passageiros entre
Limbe-Balaka-Liwonde-Nayuchi
e em direção ao sul, de Limbe para
Makhanga.

ZÂMBIA

MOTA-ENGIL CONCLUI

GREAT EAST ROAD

A OBRA MELHORA LARGAMENTE A VIDA DAS POPULAÇÕES
E FACILITA O CIRCUITO DAS TROCAS COMERCIAIS.

A Mota-Engil Zâmbia concluiu em
outubro os três lotes do projeto Great East
Road, a principal estrada da Zâmbia
e a única que liga a Eastern Province,
uma das regiões mais férteis e produtivas
do país, à capital Lusaka. Esta estrada
tem uma extensão total de 592 km
e apresenta uma importante função
estratégica, uma vez que liga a Zâmbia
ao Malawi, sendo também uma ligação

^
ZAMBIA

fundamental (estrada/via férrea) ao
Corredor de Nacala, uma das maiores
linhas ferroviárias de circulação de
mercadorias da África Oriental, que se
estende desde o porto de Nacala, em
Moçambique, passa por Lilongwe, no
Malawi, e segue até Lusaka, na Zâmbia.
O principal troço do projeto incluiu o
alargamento da plataforma, reabilitação
da drenagem e pavimentação numa
extensão de 98,9 km entre Luangwa
e Nyimba. O lote 2 consistiu no mesmo
tipo de obras mas numa extensão
de 95,5 km entre Sinda e Mtenguleni
passando por Katete. Já em relação ao
terceiro lote, tratou-se de uma extensão
de 50,4 km entre Mtenguleni, através

da cidade de Chipata até à fronteira de
Mwami com o Malawi.
A Great East Road vai trazer largos
benefícios para a economia do país
e melhorará também a vida das
populações que vivem nas áreas rurais
mais próximas, que assim poderão
deslocar-se facilmente até às cidades.
Assim, a Mota-Engil deu um importante
contributo para a modernização da Great
East Road e do Corredor de Nacala, obras
que facilitarão o comércio entre os três
países, promovendo a integração
e proporcionando um transporte mais
fácil para as exportações através do
Oceano Índico.
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MOTA-ENGIL GANHA

CONTRATOS NO VALOR
DE MAIS DE 400M€
ESTES NOVOS CONTRATOS REFLETEM O SUCESSO
DA EXECUÇÃO ESTRATÉGICA DO GRUPO NO SENTIDO
DA DIVERSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA.

Mota-Engil México ganhou,
em consórcio, o contrato de
“Associação Público-Privada
Coatzacoalcos-Villahermosa” para
a reabilitação, manutenção e operação
de uma autoestrada com 130 km por um
período de dez anos, com início em
dezembro de 2017. O consórcio vencedor,
no qual a Mota-Engil México detém uma
participação de 74%, será responsável
por este projeto atribuído pela Secretaria
Mexicana dos Transportes e
Comunicações, que apresenta um
montante total equivalente a 228 milhões
de euros.

A
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Nos últimos meses, a carteira de
encomendas da Mota-Engil América
Latina aumentou também com
a adjudicação de outros importantes
projetos, como o contrato de construção,
operação e manutenção da Ponte de
Veracruz, no México (num valor total
de 90 milhões de euros).
No Peru, a Mota-Engil ganhou um
contrato de construção que ascende
a 21 milhões de euros e que visa
o melhoramento do hospital de Huari.
Este contrato, com um prazo de 18
meses, foi adjudicado no âmbito do

sistema peruano de financiamento
“Obras por impostos”, que tem como
objetivo promover o investimento em
infraestruturas cruciais ao país.
Já na Colômbia, a Mota-Engil ganhou dois
contratos de infraestruturas na cidade de
Barranquilla, num valor total equivalente
a 41 milhões de euros, para a construção
de um sistema de drenagem e execução
de trabalhos de proteção e urbanização
na orla fluvial do rio Magdalena.
No Paraguai, foi adjudicado ao
consórcio no qual a Mota‑Engil detém

DIVERSIFICAÇÃO
GEOGRÁFICA
América Latina

MÉXICO, PERU, COLÔMBIA, PARAGUAI

uma participação de 20%, o projeto de
conceção, financiamento, construção,
manutenção, operação da duplicação
e melhoramento das vias designadas Ruta
2 e Ruta 7, que ligam a capital Asunción
à segunda cidade do país, Ciudade del
Este, numa extensão de 170 km.
O valor total de construção é de cerca
de 275 milhões de euros e o contrato
de manutenção e exploração decorrerá
durante um período de 30 anos.
Estes contratos vão contribuir para um
aumento de mais de 400 milhões de

euros na carteira de encomendas na
América Latina e refletem o sucesso
da execução estratégica do Grupo no
sentido da diversificação geográfica
e do alargamento da presença nas
diversas etapas da cadeia de valor das
infraestruturas, reforçando a visibilidade
e sustentabilidade da atividade de
construção da Mota-Engil na região
e garantindo uma recorrência
e estabilidade de receitas a longo prazo.
Generadora Fénix a energizar o México
A Generadora Fénix, empresa
participada pela Mota-Engil Mexico

e o SME, ganhou recentemente o direito
e a obrigação de venda de 314,6 mil CEL
(Certificados de Energia Limpa) anuais
durante um período de 20 anos, a ter
início em 2019.
De acordo com os termos da oferta
apresentada em leilão, os CELs serão
vendidos a um preço unitário médio de
MXN$140, sendo que o preço anual será
ajustado à evolução da inflação e da taxa
de câmbio MXN$/US$, traduzindo-se
num ganho de recorrência de receitas
a longo prazo para a empresa.
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MÉXICO

ESTRADA DE CIRCUNVALAÇÃO
LA PIGUA RECEBE RECONHECIMENTO

DE QUALIDADE E TECNOLOGIA
O PROJETO FOI CONSIDERADO “OBRA DO ANO 2016”
POR UMA REVISTA DA ESPECIALIDADE.

MEXICO

A obra Estrada de Circunvalação
La Pigua, que a Mota-Engil México
terminou recentemente no Estado
de Tabasco, foi concebida para dar
resposta à necessidade de uma via
de comunicação eficiente, segura
e moderna, que cumprisse todas as
normas técnicas e estéticas que se
exigem das estradas atualmente.
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Esta obra localiza-se num ponto
nevrálgico da cidade de Villahermosa,
numa das áreas industriais mais
importantes do Estado, e por isso com
um elevado número de postos
de trabalho.
A Estrada de Circunvalação La Pigua
é também um ponto de passagem
obrigatório para todos os transportes
com destino ao sudeste do México.
Importa referir que a estrada está
localizada numa área onde o terreno
natural é argiloso, de tal forma que
a Mota-Engil teve de usar técnicas
modernas de injeção do subsolo para
aumentar a capacidade de carga.

A obra teve um custo de 379,69
milhões de pesos e é composta por
20 entroncamentos, com uma largura
média de 11 m e um comprimento de
6,70 km, e duas passagens superiores
com um comprimento de 400 m sobre
17 apoios sustentados por fundações
profundas.
Perante o cumprimento dos rigorosos
requisitos de qualidade e segurança no
trabalho, funcionalidade e os benefícios
socioeconómicos para a população,
a obra Distribuidor Vial La Pigua foi
já reconhecida como uma das mais
importantes do ano, tendo sido inclusive
referida por uma revista da especialidade
como a “Obra do Ano 2016”.

AMERICA LATINA

MÉXICO

MOTA ENGIL CONSTRÓI
PROJETO RESIDENCIAL DE LUXO
O edifício será um dos projetos residenciais com maior qualidade no país.

No início de agosto foi adjudicado
à Mota-Engil México o contrato para
a execução da estrutura de betão para
o projeto residencial Ruben Dario 225,
na área de Polanco, na Cidade do México.
Este trabalho é de particular relevância
para a Mota Engil, uma vez que
é o primeiro contrato ganho pelo Grupo
através de concurso no México para
a construção de um edifício privado.
“Estamos orgulhosos por termos sido
escolhidos para participar neste projeto,
que é o pontapé de saída para a nossa
estratégia de diversificação para o sector

da habitação privada”, refere Jorge
Cerrilla, Diretor de Negócios Privados
da Mota-Engil México.
Uma das características mais
emblemáticas do projeto detido pelo
Grupo Abilia - um dos grupos mais
importantes do mercado imobiliário –
será a elevada qualidade de construção
do edifício residencial, com a assinatura
de Sordo Madaleno, um conceituado
atelier de arquitetura mexicano.
Outro aspeto relevante e desafiador do
ponto de vista do desenvolvimento do

Os trabalhos irão melhorar a segurança e possibilitará
aumentar a velocidade dos comboios e diminuir
o tempo das viagens.
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projeto é a sua estrutura mista (em metal
e cimento), que requer uma coordenação
exigente do trabalho com as restantes
áreas técnicas.
Os trabalhos de preparação começaram
no início de setembro e a construção
da estrutura será feita ao longo dos
próximos 13 meses. O edifício será
composto por duas torres com 30 pisos
e mais dois subterrâneos.
A qualidade e a segurança no trabalho
serão peças-chave para o sucesso deste
projeto. Prova disso é a contratação,
por parte da Mota-Engil, de um médico
residente e três técnicos de segurança
para trabalharem a tempo inteiro na
obra, assegurando o cumprimento das
melhores e mais avançadas práticas
a este nível.

MÉXICO

SEMANA DA SAÚDE
NO MÉXICO
A Mota-Engil México organizou a iniciativa, renovando
o seu compromisso de responsabilidade social para com
os seus colaboradores.
Sob o lema “Ser saudável não é uma meta,
é um modo de vida”, a equipa de Recursos
Humanos da Mota-Engil México organizou,
nas suas instalações, uma iniciativa
dedicada à saúde dos seus colaboradores
que lhes permitiu a realização de diferentes
exames de diagnóstico e acesso a palestras
informativas sobre práticas de saúde.
O principal objetivo desta iniciativa foi
consciencializar os colaboradores sobre
a prática de hábitos saudáveis, as
vantagens de uma saúde laboral cuidada,
e transmitir-lhes que a saúde de cada um
é importante para todos e para a empresa.

A Mota-Engil México realiza esta
campanha anualmente, procurando
assim reforçar o compromisso de
cada colaborador em ter plena saúde
e uma relação saúde – vida – trabalho
equilibrada.

PALESTRAS MÉDICAS:

hipertensão, diabetes,
gripe e higiene bucal
50 pessoas
PALESTRAS EDUCATIVAS:

bio impedância
e somatometria
66 pessoas
DENSITOMETRIA:

Esta iniciativa foi muito bem recebida
dada a confiança criada pelos palestrantes
convidados, a rápida entrega dos exames
realizados e pela demonstração do
interesse da empresa na facilitação deste
tipo de iniciativas em benefício dos seus
colaboradores.

55 pessoas

ACUIDADE VISUAL :

41 pessoas

REVISÃO DENTÁRIA:

28 pessoas

PERU

MOTA-ENGIL PERU
CELEBRA 30º ANIVERSÁRIO
A Mota-Engil integra atualmente o top das principais
construtoras no Peru.
A Mota-Engil Peru celebrou 30 anos de
história no dia 26 de setembro. Ao longo de
três décadas, a empresa tem vindo a renovar
o seu compromisso com o país, graças ao
desenvolvimento de novas infraestruturas
que contribuem para o crescimento do Peru.
PERU

A Mota-Engil Peru tem feito uma aposta
contínua na qualidade, o que faz hoje
da empresa uma referência nas áreas
de Engenharia e Construção, Ambiente
e Serviços, integrando o top da lista das

maiores empresas de construção no Peru.
Esta posição deve-se principalmente
à experiência internacional do Grupo e ao
empenho e dedicação dos colaboradores.
Desde a sua fundação que a Mota-Engil
Peru desenvolve projetos que são uma
referência nas infraestruturas do país,
com o selo de qualidade e segurança que
os clientes exigem.
30 anos de esforço, 30 anos de história,
30 anos de sucesso.
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PERU

MOTA-ENGIL PERU

CONSTRÓI HOSPITAL
DE MACUSANI
PROJETO EXIGIRÁ SOLUÇÕES COMPLEXAS DE ENGENHARIA
PARA SUPERAR O DESAFIO DE CONSTRUÇÃO A 4.300 METROS
DE ALTURA SOB TEMPERATURAS MUITO BAIXAS.

O hospital terá 40 camas
para internamentos,
20 consultórios, quatro
laboratórios, um centro
cirúrgico, um centro
de obstetrícia e uma
residência para a equipa
médica e técnica.
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A Mota-Engil Peru iniciou a construção
do hospital San Martin de Porres, em
Macusani, na região de Puno, num
investimento equivalente a mais de
26 milhões de euros, financiado pelo
Banco de Crédito do Peru, Telefónica
Móviles e Pacifico Seguros.
A nova estrutura de saúde Nível II-1
será construída numa área de mais de
7.000 m² e servirá 73.000 moradores
da área. O hospital terá 40 camas para
internamentos, 20 consultórios, quatro
laboratórios, um centro cirúrgico, um
centro de obstetrícia e uma residência
para a equipa médica e técnica.

A Mota-Engil Peru será responsável
pelas obras de execução, equipamentos
hospitalares biomédicos e tecnológicos,
e respetiva formação para o pessoal médico.
“Sabemos que as condições para
a construção deste projeto são difíceis
porque estamos a 4.300 m de altura
e com temperaturas muito baixas, por
isso projetámos uma série de soluções de
engenharia que permitirão a realização
da obra dentro do prazo e com os mais
elevados padrões de qualidade da
indústria “, declarou Nuno Figueiredo,
presidente da Comissão Executiva da
Mota-Engil Peru.

PERU

MINISTRO ADJUNTO DE PORTUGAL
VISITA MOTA-ENGIL PERU
A Mota-Engil Peru é a maior empresa portuguesa no país
e o Ministro Adjunto fez questão de conhecer a sua atividade.

O Ministro Adjunto de Portugal, Eduardo
Cabrita, visitou o Peru com o objetivo
de reforçar e promover as relações
económicas e comerciais com Portugal.
Em nome do Governo Português,
o ministro marcou presença na
cerimónia de tomada de posse do
novo Presidente da República do Peru,
Pedro Pablo Kuczynski.

Nesta visita oficial, Eduardo Cabrita
fez questão de visitar os escritórios
da Mota-Engil Peru, a maior empresa
portuguesa no país e, acompanhado
pela Embaixadora de Portugal no
Peru, Helena de Almeida Coutinho,
foram recebidos pelo Conselho de
Administração da MEP. O Ministro
e a Embaixadora visitaram o Laboratório

Central, o melhor laboratório privado
de engenharia civil no Peru, e ficaram
a conhecer melhor os projetos executados
pela Mota-Engil, assim como a gestão
levada a cabo pela empresa nas
diferentes obras.

PERU

FUNDAÇÃO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
COMEMORA 2º ANIVERSÁRIO
A FMAM tem vindo a reafirmar o seu compromisso com diversas
iniciativas de natureza social no Peru.
A Fundação Manuel António da Mota
comemorou dois anos de existência no
Peru, em outubro de 2016. Este é um
marco histórico, uma vez que, dos países
onde a Mota-Engil marca presença,
o Peru foi o primeiro a ter uma
delegação da FMAM.
Durante os últimos dois anos,
a Fundação tem realizado importantes
atividades, programas e apoios,
reafirmando o seu compromisso social
nos diversos projetos nas áreas da

educação, saúde, meio ambiente
e cultura.

FMAM
2 anos de existência
O Peru foi o primeiro país a ter uma
delegação da FMAM.

O programa de bolsas para filhos de
colaboradores da Mota-Engil Peru,
que apoia os jovens a prosseguirem
os seus estudos superiores, e o Prémio
FMAM, instituído em 2015, que visa
promover a criatividade, inovação
e boas práticas nas escolas, são dois
exemplos de iniciativas de promoção
e desenvolvimento de projetos
de cariz social.
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PERU

MOTA-ENGIL CONCLUI

DOIS PROJETOS

A MOTA-ENGIL PERU EXECUTOU O PROJETO DE MINERAÇÃO
TOQUEPALA PARA A SOUTHERN PERU E A MANUTENÇÃO
DE LIGAÇÃO RODOVIÁRIA CONOCOCHA-HUARAZ.

1

A Mota-Engil Peru
é uma das principais
empresas para obras
de infraestrutura
de mineração
no Peru graças
à competitividade
e profissionalismo com
que tem trabalhado.
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Mota-Engil concluiu com êxito
os trabalhos para a Southern
Peru que consistiram na
implementação de um dos principais lotes
do projeto de ampliação de Toquepala, no
qual se executou o movimento de terras
com estabilização de taludes e a
construção de muros para as futuras
instalações de ampliação da mina.

A

Com uma área de construção de quase
300.000 m 2, a obra envolveu mais de
3.000 m 3 de terraplanagem, 391 tonelas

de aço e 5.140 m 2 de betão e cofragem.
O projeto está localizado dentro da área
geográfica da concessão da mina de
Toquepala, no distrito de Ilabaya, da
província de Jorge Basadre, em Tacna.
A Mota-Engil Peru é uma das principais
empresas para obras de infraestrutura
de mineração no Peru graças à
competitividade e profissionalismo com
que tem trabalhado.
Simultaneamente, a Mota-Engil Peru
concluiu com êxito o contrato para

2

1

a manutenção da estrada Conococha - Huaraz, mantendo durante os últimos
6 anos ótimos níveis de melhoria da
circulação, que resultaram num claro
benefício para as populações da região.
Este projeto está localizado no nordeste
do país e prolonga-se entre a região
de Ancash, nas províncias de Recuay
e Bolognesi, e a região de Lima, na
província de Barranca.

- Molinopampa (290 km) e Emp 3N Chiquian - Aquia - Emp3N (42 km).
No ano passado, após a avaliação da
condição do pavimento e como parte
da manutenção regular, a Mota-Engil
Peru colocou uma camada de
microaglomerado ao longo de 22 km no
troço entre as cidades de Conococha- Huaraz, bem como efetuou a manutenção
de rotina e de emergência de 332 km.

A Mota-Engil Peru ficou responsável
pela reabilitação inicial e depois pela
manutenção de 332 km de estrada,
projeto que é dividido nos seguintes
troços: Pativilca - Conococha - Huaraz

A Mota-Engil continua a implementar
vários projetos de manutenção de estradas
no Peru, mantendo um ótimo nível de
serviço e contando já com cerca de
2.000 km de estradas em todo o país.

Conococha- Huaraz.

2

Toquepala.

PROJETO DE AMPLIAÇÃO
DE TOQUEPALA
ÁREA DE CONTRUÇÃO:
300.000 m2
TERRAPLANAGEM:
+ DE 3.000 m3
TONELADAS DE AÇO: 391
BETÃO E COFRAGEM: 5.140 m2

MOTA-ENGIL PERU

LANÇA PÁGINA NO FACEBOOK
A Mota-Engil Peru está agora mais perto de todos
os cibernautas interessados na atividade da empresa.
A Mota-Engil Peru iniciou a sua presença
oficial no Facebook. Disponível para
todos os utilizadores que têm o aplicativo,
esta página pretende dar a conhecer
as atividades inovadoras que fazem

da Mota-Engil Peru uma empresa
competitiva a nível global. Poderá
conhecer a página do Facebook da
Mota Engil Peru no seguinte endereço:
www.facebook.com/motaengilperu.
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ECB A TODO O VAPOR

NA ESTRADA DE FERRO DE CARAJÁS
O BLOCO A3-A4 SERVIRÁ PARA O TRANSPORTE DE MINÉRIOS E ATRAVESSA
O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, NUMA EXTENSÃO DE 100 KM.

BRASIL

A Estrada de Ferro Carajás (EFC) é uma
ferrovia brasileira operada pela Vale S.A.,
com uma extensão de 892 km, ligando
os municípios de São Luís, Santa Inês,
Açailândia, Marabá e Parauapebas.
Como linha de ferrovia especializada no
transporte de minérios entre as minas da
Serra dos Carajás em Parauapebas, Canaã
dos Carajás e Marabá, até aos portos da
Baía de São Marcos, as obras do Projeto
de Expansão da Estrada de Ferro Carajás
(EFC) estão a todo vapor no Maranhão
e no Pará. Até 2018, a EFC deverá estar
duplicada por meio da ligação dos pátios
de manobra existentes, o que implica
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a construção de 570 km de ferrovia,
prevendo‑se que, com a intervenção
da ECB, seja possível aumentar de 130
para 150 milhões de toneladas por ano
a capacidade de transporte e escoamento
das minas de Carajás, no Pará.
O Bloco A3-A4 contratado pela VALE
à ECB atravessa o município de Santa Inês e
é constituído por seis segmentos de ferrovia,
numa extensão total de 100 km, sendo que
a duplicação se realiza em 72 km. O valor
total do contrato é de 398 MR$ (111 milhões
de euros) e o prazo de construção contratado
é de 24 meses, com início em julho de 2015
e fim previsto para julho de 2017.

O contrato prevê a construção de todas
as obras civis de infraestruturas, incluindo
a terraplenagem, com cerca de 1.900.000 m³
de movimentos de terras; as obras de
arte especiais, com 6 pontes ferroviárias,
uma ponte rodoviária e seis viadutos
rodoviários; a drenagem superficial
e profunda ao longo da ferrovia,
a hidrossemeadura e o melhoramento
dos acessos da ferrovia.
Os trabalhos encontram-se de uma
forma geral bastante adiantados, dando
seguimento à missão da empresa de
entregar os seus projetos no tempo devido
e com reconhecida qualidade.

Santana do Paraíso
Coronel Fabriciano
Ipatinga

António Dias
Jaguaraçu

Timóteo

Nova Era
Marliéria

BRASIL

RODOVIA BR-381 EM MINAS GERAIS
O consórcio ECB, Mota-Engil e Engesur prossegue com obra
do lote 3.1.
A rodovia BR-381/MG está localizada
no sudeste do estado de Minas Gerais,
região sudeste do Brasil. O troço da
BR-381 onde serão executadas as obras
de melhoria de capacidade e duplicação
sob responsabilidade do Consórcio
ECB, Mota-Engil e Engesur, tem início
no entroncamento com MG-320 no km
288,4, e final no Ribeirão Prainha, junto
ao km 317.
O troço em questão faz parte de um eixo
rodoviário de importância nacional,
cumprindo funções sociais e económicas
de alta relevância, com reflexos em todas
as regiões do País que através dela se
interligam.

De um modo geral, o contrato contempla
a elaboração de projetos e execução
das obras de adequação de capacidade,
duplicação, melhoramentos e ampliação
de capacidade e segurança da BR-381/
Lote 3.1 em 28,6 km, com valor estimado
de R$ 374,3 milhões (104 milhões
de euros). A data de adjudicação foi
17/08/2016 com prazo total de 39 meses
para conclusão, sendo 3 meses para
elaboração de projetos e 36 meses para
execução dos trabalhos.

Entre os trabalhos e quantitativos
principais estão: 8,2 milhões de m³ de
movimentação de terras, 172 mil de m³
de concreto em pavimento, 2 interseções
de acesso, 3 retornos operacionais, 9 obras
de arte especiais (5 pontes, 1 viaduto,
1 passagem inferior, 1 recuperação de
ponte e 1 alargamento de ponte), 139,4 km
de drenagem longitudinal, 167 mil m²
de sinalização horizontal, 21 mil metros
de defensas (guardas) metálicas e 24 mil
metros de barreiras de segurança tipo
New-Jersey.

As obras de ampliação da capacidade
e modernização da BR-381/MG estão sob
a responsabilidade do Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transporte – DNIT, e visam atender ao
crescimento do tráfego e, sobretudo,
aos anseios da população quanto a uma
rodovia mais segura.
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DUPLICAÇÃO DA BR 101 NORDESTE
A obra está a cargo do Consórcio Mota-Engil, EMPA
e Concresolo Engenharia.

FICHA TÉCNICA
EXTENSÃO TOTAL:

A BR-101 é um importante corredor da
malha rodoviária Federal, transpondo
doze Estados brasileiros e efetuando
a ligação da região Nordeste com as
regiões Sudeste e Sul, numa extensão
total de 4.577 km.
O subtrecho da BR 101, onde será executado
a obra de duplicação, tem início na divisa do
Estado do Sergipe com o Estado da Bahia,
tendo o seu final nas proximidades do km
83, antes do Entroncamento da BR-101/BA
com a BR-110/BA.
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No geral, o contrato corresponde
à reabilitação e duplicação de 83,5 km
de rodovia com um valor de R$ 426,50
de (119 milhões de euros) para um prazo
de 720 dias.
Os quantitativos principais da obra
correspondem a 2,5 milhões de m³
de movimentação de terraplanagem,
936 mil m² de pavimento em concreto,
1 milhão de m² de restauração de
pavimento e execução de 12 pontes
e viadutos.

4.577 km

VALOR DO CONTRATO:

119 milhões de euros
PRAZO DE EXECUÇÃO:

720 dias

PAVIMENTO EM CONCRETO:

936 mil m²

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO:

1 milhão de m²

PONTES E VIADUTOS:

12

CHILE

MOTA-ENGIL CHILE
NO PORTO
DE ANTOFAGASTA

CHILE

Adjudicação no norte do Chile permitiu
a entrada da Mota-Engil neste mercado.

FICHA TÉCNICA
CLIENTE:

A Mota-Engil tem em curso um projeto no
porto de Antofagasta, numa plataforma
com cerca de 77 m de comprimento, que
inclui a reparação de um poço causado
pelo terramoto de 2014 que devastou
a costa chilena. Os trabalhos a serem
executados reposicionam os blocos de
cimento existentes, rochas de instalação
até 6 toneladas (11.000 m 3 app),
a instalação de blocos de quebra-mar
de 5 e 10 toneladas e a construção
de uma parede de betão armado.
Além da complexidade de um trabalho

desta natureza, o principal desafio da
Mota-Engil tem sido o desenvolvimento
desta obra num porto em pleno
funcionamento, num espaço limitado
e com dificuldades de acesso, além das
más condições do mar que existem nesta
região da América do Sul.
O porto de Antofagasta é o porto mais
importante do país pelo facto do minério
extraído pelas companhias mineiras que
operam na região ser transportado
a partir desta infraestrutura.

Empresa Portuária
Antofagasta (EPA)
DATA DA ADJUDICAÇÃO:

19 de janeiro de 2016
VALOR DO CONTRATO:

$ 6.500.000,00

PRAZO DE EXECUÇÃO:

150 dias

CONSÓRCIO:

Mepax (Mota-Engil Chile
e Constructora Conpax
50% / 50%)
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PESSOAS

MOTA-ENGIL

QUADROS

DE TOPO

UM SEGMENTO ESTRATÉGICO.

riado no âmbito do novo modelo
de gestão implementado na
Mota-Engil há cerca de dois
anos, e ancorado no pilar estratégico
‘Reforço Organizacional’ do Plano StepUp
2020, bem como nos eixos estratégicos
definidos para o desenvolvimento da
cultura organizacional e dos recursos
humanos, a gestão específica do Segmento
‘Quadros de Topo’ vem ganhando forma
no Grupo passo a passo.

C

Este Segmento assume particular
relevância, estando prevista a sua gestão
sob um modelo único e de forma
centralizada no Grupo, garantindo-se,
deste modo, coesão e consistência
transversal. Pretende-se, assim, concretizar
a premissa definida no Plano Estratégico
da Mota-Engil de “implementação de um
modelo uniforme, eficiente e conhecido por
todo o Grupo, de forma a melhorar a visão
de Grupo multinacional, facilitando a
comunicação, os processos e a mobilidade
entre Mercados e Regiões”.

Top Executives, Executives e Top
Management. Tendo um perímetro restrito,
este Segmento reúne um universo que
representa aproximadamente 0,5% dos
colaboradores do Grupo, os quais exercem
funções de diferentes naturezas, com
particular prevalência das funções de gestão
dos Mercados/ Negócios da Mota-Engil.
Em termos de características demográficas,
este Segmento apresenta uma distribuição
proporcional entre colaboradores com
estatuto local (52%) e colaboradores com
estatuto de mobilizado (48%), sendo que,
embora a generalidade dos colaboradores
nele enquadrados possuam nacionalidade
portuguesa, existem já 10% de Quadros de
Topo com outras nacionalidades. Por outro
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MODELO DE GESTÃO DEDICADO DO
SEGMENTO ‘QUADROS DE TOPO’ –
O QUE SIGNIFICA E COMO
SE CONCRETIZA?
Desde a criação deste Segmento, o Grupo
preconiza a definição de um modelo de

Compensação
e Benefícios

Desenvolvimento
Carreira

QUEM SÃO OS QUADROS DE TOPO
DA MOTA-ENGIL?
Tal como a sua designação indica,
o segmento ‘Quadros de Topo’ é constituído
pelos colaboradores que, nas diversas
geografias e estruturas, desempenham
funções de maior responsabilidade no
Grupo, enquadrados nos Grupos Funcionais

lado, 21% dos Quadros de Topo da
Mota-Engil têm menos de 40 anos de idade
e 21% têm menos de 5 anos de antiguidade
no Grupo. Tais indicadores são relevantes,
na medida em que espelham
a evolução que, num Grupo com a matriz
organizacional da Mota-Engil, se vem
fazendo ao nível do investimento tanto em
Quadros estrangeiros como em Quadros
mais jovens, estratégia que naturalmente
se pretende manter e reforçar.

Mobilidade
Internacional

PRÁTICAS RH

Cultura
Organizacional

Liderança

Compromisso

gestão dedicado do mesmo, garantindo
coesão, transversalidade e equidade na
gestão destes colaboradores,
independentemente da Região, estrutura
ou Mercado/ Negócio da Mota-Engil a que
se encontrem alocados.
Tal gestão dedicada é assegurada
centralmente pela Estrutura Corporativa de
RH, que, em articulação com a Comissão
Executiva do Grupo, é responsável pela
definição e implementação das políticas de
RH especificamente orientadas para este
Segmento, pela dinamização e concretização
de iniciativas transversais aos Quadros de
Topo, designadamente orientadas para
o desenvolvimento das competências do
gestor Mota-Engil e o reforço dos Valores
e da Cultura do Grupo, bem como por
garantir um acompanhamento próximo
e permanente destes colaboradores.
No âmbito deste modelo de gestão dedicado
do Segmento ‘Quadros de Topo’ foi, assim,
definido um roadmap de iniciativas
e atividades direcionadas ao mesmo
que vêm tomando forma e lugar:

QUESTIONÁRIO DE DIAGNÓSTICO
DO SEGMENTO ‘QUADROS DE TOPO’
Imediatamente após a criação e definição
do Segmento ‘Quadros de Topo’, foi
desenvolvido e aplicado aos colaboradores
deste universo um Questionário de
Diagnóstico, com o propósito de identificar
as áreas críticas a desenvolver e a
capitalizar, assim como aferir os pontos
fortes a manter e fomentar.
Focando um conjunto de 7 dimensões
relacionadas com a perceção global que
os Quadros de Topo possuem das práticas
de Gestão de Pessoas, este Questionário
permitiu suportar o Grupo Mota-Engil na
definição das orientações e iniciativas
dirigidas a este Segmento.

1ª EDIÇÃO DO STRATEGIC
MANAGEMENT PROGRAM
Através da Mota-Engil Active School,
o Grupo promoveu, em 2015, a 1ª Edição
do Strategic Management Program, um
programa de formação em estratégia, gestão

CRESCIMENTO

SUSTENTABILIDADE
E CASHFLOW

RENTABILIDADE

• Carteira Angariada
• Volume de Negócios

• FCF
• Net debt / EBITDA

• Resultado Líquido
• ROCE

e liderança desenvolvido em parceria com
a Católica Lisbon Business & Economics
e com a Kellogg School of Management
of Northwestern University.
Este programa teve como objetivo principal
apoiar os Quadros de Topo do Grupo
a alcançar níveis mais elevados de
performance do negócio e apresentar-lhes
uma visão de 360º da gestão, com ênfase em
áreas que se tornam críticas no exercício de
funções de topo e com esferas de atuação de
âmbito internacional.
Como objetivos secundários, mas
igualmente importantes, a dinamização
deste programa visou ainda o reforço do
networking entre os Participantes e o
enfoque nos Valores e Cultura Mota-Engil,
pretendendo constituir um contributo
indiscutível para o reforço do espírito de
grupo e dos nossos Quadros de Topo.
Uma nova edição deste Programa está
perspetivada para o final do corrente ano.

MODELO DE GESTÃO DE
PERFORMANCE E REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL
Aprovado e lançado em 2016, o Modelo de
Gestão de Performance e Remuneração
Variável dos Quadros de Topo foi
desenvolvido de acordo com a realidade da
Mota-Engil, visando uma gestão uniforme
do Segmento e a criação de um processo
transparente e de equidade, ao mesmo
tempo que diferencia os Quadros de Topo
no contexto do Grupo.
O processo de Gestão de Performance dos
Quadros de Topo, suportado em Success

Factors (ferramenta fundamental para
fazer face à dispersão e diversidade deste
Segmento), contempla duas componentes
de avaliação: competências e objetivos.
Ao nível da componente de objetivos,
o modelo visa direcionar a performance
dos Quadros de Topo para o enfoque nas
prioridades estratégicas e em indicadores
críticos, avaliando assim um conjunto
de KPI’s a 3 níveis (Grupo, Região
e Mercado/Negócio) e organizados
em torno de 3 objetivos-chave:
Com base nos resultados de performance
apurados no âmbito do processo de
Gestão de Performance dos Quadros
de Topo, o Modelo prevê um processo
de gestão da Remuneração Variável
atribuída aos colaboradores deste
Segmento, definindo premissas de
diferenciação dos mesmos, tendo
em conta o respetivo nível de
responsabilidade e de performance.
Este processo visa garantir maior
objetividade na atribuição da
Remuneração Variável e, sobretudo,
maior equidade e transversalidade neste
domínio.

QUAL A VISÃO PARA A EVOLUÇÃO
DESTE SEGMENTO?
A evolução esperada deste Segmento
‘Quadros de Topo’ define-se em torno
de um conjunto de ideias-chave: maior
conhecimento e proximidade, maior
transversalidade, maior equidade, mais
oportunidades de desenvolvimento, tudo
num sentido uniforme de crescimento do
Grupo e das suas Pessoas.
SINERGIA 50 JANEIRO 2017

75

MARTIFER GROUP

PORTUGAL

A NAVEGAR

RUMO AO FUTURO
A MARTIFER TEM ATUALMENTE INFRAESTRUTURAS QUE PERMITEM REPARAR MAIS
DE 100 NAVIOS POR ANO E TRANSFORMAR MAIS DE 20 MIL TONELADAS DE AÇO.

indústria naval é uma
realidade no grupo Martifer
desde 2008, ano em que
adquiriu a totalidade do capital da
Navalria, um estaleiro que, até à data,
se dedicava exclusivamente à atividade
de reparação naval.

A

Com a entrada do grupo Martifer,
o estaleiro sofreu um processo de
modernização e reabilitação das suas
infraestruturas, tendo construído,
entre 2008 e 2013, sete embarcações
(dois ferry catamarans e cinco navios
de cruzeiro fluvial).
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É no final de 2013, no seguimento de um
concurso público internacional, que a
Martifer se torna a subconcessionária dos
terrenos e infraestruturas dos Estaleiros
Navais de Viana do Castelo. O contrato
de subconcessão foi assinado em janeiro
de 2014, e em maio, a West Sea, empresa
criada para gerir a subconcessão, iniciou
a sua atividade nos estaleiros. Após a
subconcessão, a West Sea passou por um
processo de recuperação das instalações
e dos equipamentos.
Hoje, a empresa conta com mais de 250
colaboradores diretos, dos quais cerca de
70% são ex-colaboradores dos ENVC e
reparou ou converteu mais de 80 navios,
85% dos quais do mercado internacional.

Em 2016, a West Sea já construiu dois
navios cruzeiro para o rio Douro – o Viking
Osfrid e o Scenic Azure – e tem atualmente
em construção três navios cruzeiro e dois
navios patrulha oceânicos.
Com a entrada em funcionamento da
West Sea, a Martifer passou a contar
com dois estaleiros que lhe permitem,
anualmente, reparar e converter mais
de 100 navios com um comprimento
máximo de 200 m e transformar mais
de 20 mil toneladas de aço para novas
construções.

FRANÇA

MARTIFER PRESENTE NA CONSTRUÇÃO DO ESTALEIRO
DO PRIMEIRO REATOR DE FUSÃO DO MUNDO
Construção metálica num dos complexos mais importantes
de produção de energia.
A Martifer está a participar na construção
de um dos complexos mais importantes
no âmbito da produção de energia o ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), situado em
Cadarache, no Sul de França.
O ITER é um projeto ambicioso, que tem
como finalidade a construção de um
reator termonuclear de fusão, replicando
a energia do Sol na Terra. Criado sob a
alçada do Organismo Internacional de
Energia Atómica (OIEA), o projeto ITER
é o programa de cooperação científica
internacional mais importante depois
da Estação Espacial Internacional (ISS).

Envolve vários países, incluindo EUA,
Japão, China, Coreia do Sul, Rússia
e a União Europeia, e criará cerca de
10.000 postos de trabalho.
Num complexo com 180 hectares e 39
edifícios, a Martifer participa na construção
de três. Um dos mais importantes é o
edifício da pré-montagem do reator, no
qual a Martifer é responsável pelo projeto
de ligações, fabrico e montagem de 5.940
toneladas de estrutura metálica. Com 60 m
de altura, 97 m de comprimento e 60 de
largura, esta construção cumpre com
os mais exigentes padrões de fabrico e
montagem. A estrutura da cobertura foi

Com 60 m de altura, 97 m de comprimento e 60 de largura,
esta construção cumpre com os mais exigentes padrões de
fabrico e montagem.

ALTURA: 60 m
COMPRIMENTO: 97 m
LARGURA: 60 m
elevada de uma só vez através de um
sistema hidráulico sincronizado, num
processo contínuo de 16 horas, no qual
estiveram envolvidas 21 pessoas. Esta
estrutura é constituída por 11 treliças que
chegam a atingir 54,3 m de comprimento.
Atualmente a Martifer está a executar
trabalhos de acabamento em três edifícios
e prevê-se a sua conclusão em dezembro
de 2016.
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PORTUGAL

RARÍSSIMAS VENCE PRÉMIO

MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA

CERIMÓNIA CONTOU COM A PRESENÇA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Prémio Manuel António da Mota
foi entregue no passado dia 27
de novembro pelo Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
à Raríssimas, Associação Nacional de
Deficiências Mentais e Raras. Este prémio,
que conta já com sete edições, foi atribuído
durante a Conferência Portugal Solidário que
contou com intervenções do Ministro do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
José Vieira da Silva, da Presidente do
Conselho de Curadores da FMAM, Manuela
Ramalho Eanes, do Presidente do Conselho
de Administração da Mota-Engil, António
Mota, e que culminou com a entrega e
encerramento da cerimónia pelo senhor
Presidente da República.

O

A Raríssimas tem por missão de apoiar
doentes, famílias e amigos que convivem
de perto com patologias raras, e apresentou
para esta candidatura o seu projeto espaço
de Capacitação Rara, cujo objetivo é através
de ações de coaching e mentoring
melhorar a qualidade de vida dos doentes
e suas famílias, apoiar a sua formação e
empregabilidade e levar a cabo um conjunto
de ações de sensibilização e informação
sobre as doenças raras junto da população
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em geral, mas sobretudo junto do meio
empresarial.
José Vieira da Silva, Ministro do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, falou
na sua intervenção sobre o esforço de
cooperação com a sociedade civil e a
necessidade de mobilização do país:
“Não há respostas mágicas, não há respostas
simples, há a necessidade de uma ampla
convergência de todas as forças que podem
fazer a mudança. Por isso mesmo, eu não
posso deixar de saudar a Mota-Engil e a sua

Fundação, porque a responsabilidade, aquilo
que eu chamo a Responsabilidade Social das
empresas, é também um fator de promoção
deste dinamismo da sociedade civil”.
O Presidente do Conselho de Administração
da Mota-Engil, António Mota, agradeceu a
todos a sua presença, lembrando o espírito
de solidariedade do fundador do Grupo
e da sua família: “Se o nome da Fundação
é a homenagem aos meus pais, a sua
atividade é a cultura que eles nos legaram,
e que está bem presente no dia-a-dia de

1

2

todos nós. Quem consegue criar riqueza,
tem por obrigação e deverá apoiar os mais
desfavorecidos e, por isso, as minhas irmãs,
os órgãos executivos do Grupo Mota-Engil
e eu próprio sabemos quão importante é este
tipo de atitudes que nos permitem amaciar
a vida dura não só dos que precisam, mas
de todos os que por isso pugnam”.
António Mota falou ainda das dificuldades
impostas pela conjuntura atual e pela
constante necessidade de adaptação
à crise do sistema financeiro português.
“Se não há construção em Portugal, se existe
dificuldade do sistema financeiro português
em apoiar as boas empresas, grandes,
médias e pequenas, como podemos fazer
face a isto partindo de Portugal?
Só há uma maneira de o fazer, trabalho,
trabalho e trabalho, sem perder a
clarividência de saber adaptar a estrutura
do Grupo às necessidades de cada mercado
e ao seu potencial de crescimento.
Há esperança? Há, e para tal muito contribui
uma pessoa hoje aqui presente, o Senhor
Presidente da República, Professor Marcelo
Rebelo de Sousa”.
Depois de anunciada a entrega do Prémio
Manuel António da Mota à Raríssimas,
o Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, encerrou a cerimónia enaltecendo o
trabalho de todas as instituições candidatas:
“Raríssimos são todos os premiados como

raríssimos somos todos nós na nossa
inserção comunitária e como raríssima
é a qualidade e a excelência de quem
promoveu este prémio. Não escapou a
ninguém a emoção que perpassou nas
palavras do Sr. Engº António Mota quando
recordou o seu pai e a sua mãe e essa é uma
primeira dimensão do Prémio, a memória
e a gratidão. E a memória a gratidão são
termos tão, tão importantes, porque deles se
faz a História de uma Pátria. Nós precisamos
de memorialismo, de recordar o que houve
de bom nas nossas raízes, no nosso passado,
naqueles que nos antecederam e abriram
os caminhos que percorremos, e depois,
devemos ser gratos”.
Sobre a economia nacional acrescentou:
“Disse o Sr. Engº António Mota como
é importante o sistema financeiro
português, eu não posso concordar mais.
É uma prioridade nacional a estabilização
e a consolidação do sistema financeiro
português. Sabendo exatamente que
é uma prioridade nacional, que não há
economia que possa garantir crescimento
e emprego e por isso justiça social se não
tiver uma capacidade de financiamento que
sustente esse imperativo, que passa pelo
sistema financeiro. Não posso concordar
mais. Mas hoje aquilo que nos reúne,
mais que a afirmação da nossa inventiva
empresarial, é sobretudo o reconhecimento
da solidariedade social.”

Para além da atribuição do Prémio no valor
monetário de 50.000 euros à instituição
vencedora, esta edição contou, pela primeira
vez, com a atribuição de um segundo
e terceiro prémios nos valores de 25.000
e 10.000 euros, às instituições SAOM —
Serviços de Assistência Organizações de
Maria e Associação Inspirar, respetivamente.
O Prémio Manuel António da Mota
é atribuído anualmente pela FMAM e visa
destacar os esforços desenvolvidos pelas
organizações que se distinguem nas áreas
da educação, emprego e combate à pobreza
e exclusão social.
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Marcelo Rebelo de Sousa e António Mota durante
a cerimónia

2

Os 10 finalistas e os responsáveis da FMAM no final
da atribuição do Prémio, com a presença do Presidente
da República Marcelo Rebelo de Sousa e do Ministro
José Vieira da Silva

3

José Vieira da Silva durante a sua intervenção
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FMAM EXPÕE E PREMEIA

ARTISTAS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A INICIATIVA TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR PARA
A INTEGRAÇÃO SOCIAL E PROMOVER O RECONHECIMENTO PÚBLICO
DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL.

A Fundação Manuel António da Mota
associou-se à APPACDM do Porto
e à Fundação Montepio para fazer renascer
o CRIDEM16 - 14º Concurso Nacional de
Obras de Expressão Plástica de Pessoas
com Deficiência Intelectual - dez anos
depois da sua última edição. A iniciativa
contou com mais de 200 obras a concurso,
que foram apresentadas numa cerimónia
com lugar na Fundação Manuel António
da Mota, no Porto.
A inauguração da exposição contou com
a entrega de prémios aos vencedores,
num evento em que marcaram
presença os artistas e respetivas
famílias, representantes das instituições
participantes, e outras entidades
institucionais.
Rui Pedroto, Administrador da FMAM,
lembra que “para o grande público este
é um tema desconhecido mas de facto há
uma grande produção artística na área
do desenho, da escultura, da pintura e da
tapeçaria nas instituições, e há artistas que,
apesar da sua incapacidade intelectual,
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têm um talento extraordinário que merece
ser mostrado.”
O CRIDEM16 tem como objetivo promover
o reconhecimento público da produção
artística de pessoas com deficiência
intelectual acolhidas em instituições,
contribuindo para a integração social dos
cidadãos com deficiência.
Para a Presidente APPACDM Porto, Teresa
Guimarães, “esta iniciativa é de extrema
importância porque, além de ser mais uma
página que se escreve na nossa história
(uma vez que a APPACDM começou por
ser a criadora do CRIDEM), é também
uma forma de unir todas as pessoas com
deficiência e todas as instituições ligadas
à deficiência, e de poder mostrar
à sociedade a capacidade que estas pessoas
têm e aquilo que podem fazer”.

e uma surpresa, “ainda mais num universo
tão grande de obras e num concurso de
âmbito nacional”. Foram ainda atribuídos
prémios e menções honrosas em todas
as categorias artísticas do certame.

O vencedor absoluto deste ano foi
Nuno André Lopes, da Fundação AFID
Diferença, com a obra “Pôr do Sol no
Jardim”. Para os pais do jovem de 25 anos,
este prémio é um “orgulho inolvidável”

Todas as obras que participaram no
concurso estiveram patentes ao público
na sala de exposições da Fundação
Manuel António da Mota até ao dia 29
de setembro.

PORTUGAL

FMAM E UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
JUNTAS PELO SUCESSO EDUCATIVO
A Fundação Manuel António da Mota e a Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas aliaram-se para ajudar estudantes com vulnerabilidades
financeiras, fomentando a igualdade de oportunidades.
A Fundação Manuel António da Mota
e a Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa estabeleceram um protocolo
através do qual a Fundação apoia
a concessão de 10 bolsas de estudo
em cada ano letivo a estudantes da
Faculdade com bom desempenho
académico, mas cujas vulnerabilidades
financeiras poderiam ser um entrave
à continuação dos estudos.
A Fundação e a Faculdade pretendem
assim fomentar a igualdade de
oportunidades, potenciar a elevação

dos níveis de qualificação da juventude
portuguesa e contribuir para o sucesso
educativo dos estudantes do ensino
superior, prevenindo o seu abandono
extemporâneo, fenómeno que se
acentuou nos últimos anos face
às dificuldades económicas sentidas
por muitos jovens e respetivas famílias.
Nos termos do protocolo celebrado,
a FCSH/UNL concede ainda aos
colaboradores da Fundação e da
Mota-Engil, seu mecenas, descontos
na inscrição em cursos livres e em
cursos da Escola de Verão.

PORTUGAL

FMAM E HABITAT FOR HUMANITY
NA ENTREGA DE MAIS UMA CASA
A requalificação das casas ao abrigo desta parceria conta com
a participação de colaboradores da Mota-Engil.
No âmbito da parceria estabelecida entre
a Fundação Manuel António da Mota
e a Habitat For Humanity International
foi entregue mais uma casa a uma família
carenciada da freguesia de Fridão, no
concelho de Amarante. Com esta casa
ascendem a já perto de duas dezenas
as casas requalificadas no concelho de
Amarante, ajudando a resolver problemas
de degradação habitacional que ainda
afetam muitas famílias amarantinas.
Na execução do projeto intervieram

equipas de voluntários nacionais
e internacionais, colaboradores da
Mota-Engil, contando com a participação
ativa e empenhada da estrutura local da
Habitat apoiada pela Fundação. A Habitat
for Humanity International, fundada em
1976, é uma das maiores ONGs
norte-americanas, tendo reabilitado já
mais de 800.000 casas no mundo inteiro,
intervindo em Portugal através da sua
delegação com sede em Braga e escritório
em Amarante.
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FUNDAÇÃO APOIA CÁTEDRA

UNESCO NA UTAD

A PLATAFORMA INTERUNIVERSITÁRIA PRETENDE APOIAR
MESTRANDOS, DOUTORANDOS, INVESTIGADORES
E GESTORES DE TERRITÓRIOS CANDIDATOS
A GEOPARQUES MUNDIAIS DA UNESCO.

A Fundação Manuel António da Mota
marcou presença na cerimónia de
oficialização da Cátedra UNESCO
de “Geoparques, Desenvolvimento
Regional Sustentado e Estilos de Vida
Saudáveis”, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), uma
vez que se associou a este importante
projeto com a oferta de uma bolsa de
doutoramento para alunos provenientes
da América Latina e de ativa cooperação
para o desenvolvimento de novos
projetos de geoparques nesta região.
Esta iniciativa tem como objetivo
principal lançar e criar uma rede
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inovadora e integrada de pesquisa,
ensino, transferência de conhecimento
e formação avançada para alunos de
mestrado e doutoramento em temáticas
como geoparques, património geológico
e geoconservação, geoturismo, educação
para o desenvolvimento sustentável,
desenvolvimento local, dinâmica
económica e coesão socioterritorial,
e estilos de vida saudáveis.
Sediada na UTAD – Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, esta
Cátedra funciona em cooperação com
universidades de elevado prestígio em

Espanha, Brasil, México, Argentina,
Chile, Angola e Moçambique.
Esta plataforma interuniversitária visa
capacitar e dar formação avançada,
particularmente ao nível de mestrados
e de doutoramentos, a investigadores
e gestores de territórios candidatos
a geoparques mundiais da UNESCO,
e a criar e implementar projetos
estruturantes para o desenvolvimento
dessas regiões. Esta plataforma inclui
ainda parcerias com os escritórios
da UNESCO de Nairobi (Quénia),
Montevideu (Uruguai) e com a Comissão
Nacional da UNESCO.

