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Mota-Engil Renewing é uma nova área de negócio
que acompanha a mobilidade eficiente nas cidades.
Uma abordagem inovadora com soluções
inteligentes focadas num futuro sustentável.

Um conceito inovador e inspirador
para a renovação das cidades.
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”

Temos desde há muito
a convicção de que
só continuando a
investir na investigação
poderemos evoluir,
produzindo
conhecimento interno
para que possamos
acrescentar valor.

“

A

SINERGIA dedica a presente edição à temática da Inovação, associada
invariavelmente a áreas tecnológicas ou a startups e menos a Indústrias
ditas tradicionais como é o caso da construção.

Com essa consciência, decidimos visitar nesta edição algumas unidades de negócio
do Grupo e apresentar o que estamos a fazer em termos de inovação, sendo possível
verificar que esta cultura que temos enraizada como centro de Engenharia que
somos é uma prática transversal, sendo aliás certificados em termos de inovação.
Temos desde há muito a convicção de que só continuando a investir na
investigação poderemos evoluir, produzindo conhecimento interno para
que possamos acrescentar valor.
Da convicção passamos à prática e assim temos trabalhado com a comunidade
académica e científica, assim como com outras empresas, partilhando
conhecimento no sentido de fazer evoluir a Indústria onde atuamos.
A atribuição do título de Projeto do Ano a uma Obra da Mota‑Engil na Irlanda, ou
em Portugal onde temos executado trabalhos de Betão em parceria com o artista
urbano Vhils, reconhecido a nível mundial, demonstram a capacidade de integrar a
criatividade da Arte com a fiabilidade da Engenharia de forma marcante e inovadora.
No setor do Ambiente, o Grupo tem investido desde há muito em Portugal, assim
como o fizemos em Angola há 10 anos – data que orgulhosamente aqui comemoramos
na SINERGIA, um trabalho a que agora damos continuidade com o início da operação
na Costa do Marfim.
Verificando a alteração de paradigma tecnológico que se verifica no Mundo onde
a transformação digital é apenas um exemplo, temos estado a acompanhar áreas
como a energia, a mobilidade e a gestão inteligente das cidades, conceitos que têm
merecido investimento e que pretendemos no futuro materializar com retorno em
novas oportunidades de negócio.
O conceito Renewing, que damos a conhecer pela primeira vez na presente edição,
é algo que tem vindo a ser estudado internamente e que esperamos que a breve
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GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

trecho produza soluções inovadoras e de valor acrescentado para as áreas
de negócio que o Grupo hoje tem no seu portefólio.
Temos um ditame interno que é o de que inovação sem gerar negócio não passa
de invenção, pelo que o investimento realizado tem de produzir resultados e
é dessa forma pragmática que vemos o investimento em inovação a par de uma
constante evolução que assegure a perenidade da organização, assente numa
premissa de constante adaptação ao mercado.
Acreditamos convictamente que só assim poderemos dar continuidade e assegurar
o futuro de uma organização com 72 anos, que tem sabido reinventar o seu modelo
de negócio, aplicando soluções de engenharia e de gestão permanentemente
otimizadas, gerando soluções criativas e geradoras de benefícios para quem
é o nosso principal foco: os nossos clientes.

”

Inovação sem gerar
negócio não passa
de invenção, pelo que
o investimento
realizado tem
de produzir resultados.

“

Será com base neste compromisso que continuaremos a investir de forma crescente
em inovação de forma a entregar valor a quem em nós confia os seus projetos, para
continuarmos a ser competitivos à escala global.
SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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MOTA‑ENGIL

ENTRE AS MAIORES
CONSTRUTORAS DO MUNDO
COMPANHIA RECONHECIDA EM VÁRIOS
RANKINGS INTERNACIONAIS.

TOP 100 MUNDIAL
#71 Global Powers
of Construccion 2018

TOP 30 EUROPEU
#28 no setor das
infraestruturas 2018

LÍDER EM PORTUGAL
no setor das
infraestruturas 2018

INTERNATIONAL
CORPORATION
OF THE YEAR 2018

7ª MAIOR
CONSTRUTORA
na América Latina 2018

10 MOST VALUABLE
BRAND IN PORTUGAL
Brand Finance 2018

MÉXICO
Empresa Socialmente
Responsable

SUMA - MARCA
DE CONFIANÇA
2018

Mota‑Engil fará a 29 de junho
73 anos, com um percurso
que teve a internacionalização
como bandeira desde o seu primeiro
dia, quando o fundador, Manuel António
da Mota, iniciou atividade em Angola.

A

Num percurso de desenvolvimento
crescente e sustentável, a empresa
desenvolveu ao longo da sua história
06

projetos em mais de 40 países distribuídos
pelos diversos cantos do mundo.

Mota‑Engil num coletivo que hoje integra
mais de 29.000 colaboradores.

Nessa perspetiva, a Mota‑Engil tem vindo
de forma acentuada na última década,
a crescer nas suas regiões definidas como
estratégicas, casos de Europa, África e
América Latina, mercados com tradição
no Grupo e onde tem sido possível
afirmar cada vez mais o nome da

Desta forma, o Grupo integrou,
à semelhança de anos anteriores,
o Top 250 Mundial do setor da construção,
uma publicação organizada pela reputada
revista Engineering News‑Record (ENR),
que destaca a dimensão, assim como o
nível de internacionalização das empresas

construtoras, classificando‑as segundo
o volume de negócios obtido fora do seu
país de origem.

ENTRE AS 30 MAIORES EUROPEIAS
E 100 MUNDIAIS
Neste critério, a Mota‑Engil ficou
em 51.ª posição entre as mais
internacionalizadas (22.ª europeia),
mantendo, a par da liderança em
Portugal, um lugar entre as 30 maiores
construtoras europeias no consolidado
do seu volume de negócios.
Conhecida também por promover
rankings internacionais é a Deloitte,
consultora internacional que publica
anualmente o “Global Powers of
Construction”, que na edição de 2018,
colocou a Mota‑Engil na 71.ª posição

a nível mundial, a melhor classificação
de sempre neste ranking.

O RECONHECIMENTO
NA AMÉRICA LATINA
Sendo líder em Portugal há quase
20 anos, aquando da fusão da Mota & Ca.
com a Engil, e como uma das maiores
construtoras em África e com posições
de liderança em vários mercados no
continente africano, a Mota‑Engil tem
vindo a crescer nos últimos anos, e de
forma significativa na América Latina,
concretizando um dos seus objetivos
estratégicos de reforçar o equilíbrio
do contributo de cada região para
o total da atividade do Grupo.
Com um crescimento na América Latina
que permitiu, numa década, crescer em

vinte vezes o seu volume de negócios,
a Mota‑Engil atingiu, em 2018, e pela
primeira vez, uma posição entre as dez
maiores construtoras na região, facto
destacado pela publicação Construcción
Latino Americana (CLA), que divulga
anualmente o Top CLA 50, uma distinção
para a qual contribuiu o crescimento
de 32% de 2016 para 2017, fruto do
investimento crescente e diversificado
que tem vindo a ser realizado na região.
A Mota‑Engil continua assim a afirmar
a sua marca de forma consistente a nível
internacional, facto reconhecido pela
Brand Finance no seu Estudo Anual
“The Most Valuable Portuguese Brands
of 2018”, que avaliou a Mota‑Engil como
uma das dez marcas mais valiosas em
Portugal, atribuindo uma valorização
de 308 milhões de dólares.

Overview p. 36 // International Market Analysis p. 36 // Past Decade’s International Contracting Revenue p. 36 // International
Region Analysis p. 37 // 2017 Revenue Breakdown p. 37 // 2017 New Contracts p. 37 // Domestic Staff Hiring p. 37
International Staff Hiring p. 37 // Profit-Loss p. 38 // 2017 Backlog p. 38 // Top 10 by Region p. 38 // Top 10 by Market p. 39
Top 20 Non-U.S. International Construction/Program Managers p. 40 // Top 20 Non-U.S. Global Construction/Program
Managers p. 40 // Rizzani de Eccher’s Swan Bridge p. 41 // How Contractors Shared the 2017 Market p. 42
How To Read the Tables p. 42 // Top 250 International Contractors List p. 43 // International Contractors Index p. 52
Top 250 Global Contractors List p. 53 // Global Contractors Index p. 58
ANCIENT EYES
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BESIX Group and
Orascom Construction Inc. (No. 35) are
building the Grand
Egyptian Museum
in Giza, set to begin
opening next spring.

International Contractors

Market Begins To Turn Around
GPoC 2017
Global Powers of Construction

The global construction market has turned a corner toward growth, but
national and regional issues make firms wary. By Gary J. Tulacz and Peter Reina
enr.com August 20/27, 2018
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MOTA‑ENGIL CONCRETIZA EMISSÃO

DE OBRIGAÇÕES NO VALOR
DE 110 MILHÕES DE EUROS

O SUCESSO DA OPERAÇÃO CONFIRMOU NOVAMENTE O FORTE ENVOLVIMENTO
E ELEVADA CONFIANÇA DO MERCADO FINANCEIRO NO GRUPO MOTA‑ENGIL.

A Mota‑Engil marcou presença na sede
da Euronext, em Lisboa, onde decorreu
o apuramento dos resultados da oferta
pública de subscrição (OPS) de obrigações
Taxa Fixa ME 2018/2022 (OPS) e da
oferta pública de troca (OPT) de obrigações
Mota/Engil 2014/2019 e de Obrigações
Mota/Engil Julho 2015 / Fevereiro
2020 (OPT) emitidas pela Mota‑Engil,
numa operação cuja subscrição decorreu
entre 12 e 23 de novembro.
Após a cerimónia tradicional de
closing bell, foram apresentados os
resultados, os quais evidenciaram
o sucesso da operação.
No seu conjunto, a emissão de obrigações,
com uma taxa nominal fixa de 4,50%
e uma maturidade de 4 anos, cumpriu
com todos os objetivos estabelecidos,
permitindo ao Grupo Mota‑Engil refinanciar
a sua atividade, diversificando fontes
de financiamento, otimizando o custo
médio, e alargar a maturidade da dívida,
concretizando um valor total de 110 milhões
de euros numa operação que teve como
valor inicial 65 milhões de euros, mas
que, pela forte procura evidenciada logo
na primeira semana, levou o emitente
08

a aumentar o valor de forma substancial
para acomodar o interesse do mercado,
tendo a procura mais do que duplicado
sobre o valor inicial da emissão.
Na cerimónia em que marcaram presença
Gonçalo Moura Martins e José Pedro Freitas,
coube a este ultimo, como CFO, fazer
uma intervenção em que agradeceu o
envolvimento de todas as entidades que
colaboraram na operação, não deixando
de referir que «num momento desafiante,
concretizar uma operação a 4 anos de
110 milhões de euros e com investidores
de diversas nacionalidades e com uma
forte procura, traduz um reconhecimento
internacional e um claro sinal de
confiança na sociedade emitente, algo
que genuinamente temos a agradecer
aos investidores institucionais e de retalho
que em nós confiam».
«A nossa cultura empresarial para promover
relações de longo prazo verificou‑se
também nesta operação ao privilegiarmos
a troca de obrigações, e o facto de quase
50% da operação ser concretizada através
desta componente, evidencia que, mais
do que apenas atratividade da taxa de
remuneração, o mercado está motivado

para prolongar o investimento no Grupo,
o que por si é revelador do nível de forte
envolvimento e confiança na Mota‑Engil.
Sentimo‑nos orgulhosos no sucesso
desta operação, mas com o sentido
de responsabilidade e uma motivação
adicional de fazermos mais e melhor».
A operação contou com Caixa BI, Haitong
e Novo Banco como coordenadores globais,
e com um sindicato de colocação muito
alargado para a colocação, incluindo Activo
Bank, Banco Carregosa, Finantia, Banco
Invest, Bankinter, Banco Best, Banco
BIG, Caixa Geral de Depósitos, Haitong,
Millennium BCP, Montepio Geral e Novo
Banco, tendo como assessores jurídicos
a sociedade Vieira de Almeida (VdA).

INSTITUCIONAL

ANTÓNIO MOTA DISTINGUIDO

COM PRÉMIO DE MÉRITO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO MOTA‑ENGIL
FOI RECONHECIDO COM O PRÉMIO "PRIMUS INTER PARES", NUMA CERIMÓNIA
ONDE MARCOU PRESENÇA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

O Presidente do Conselho de Administração
do Grupo Mota‑Engil, António Mota,
foi distinguido com o Prémio Carreira
«Primus Inter Pares» no Congresso dos
Gestores Portugueses, numa cerimónia que
teve lugar em Lisboa e que contou com uma
intervenção do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa. Esta foi uma
iniciativa do Fórum de Administradores
e Gestores de Empresas que, no segundo
ano de realização, promoveu a temática
«Ruturas & desafios na gestão de empresas».
Para António Mota «é uma honra
ter recebido este prémio em nome
da Mota‑Engil, mas este prémio é uma

homenagem a todos os que trabalham
na empresa porque é a eles que se deve
o sucesso».
O Presidente do Conselho de Administração
do Grupo Mota‑Engil refere também que
«outra das grandes forças da empresa é a
cultura que desde o início foi introduzida,
por isso o fundador do Grupo está sempre
bem presente e continuamos a falar dele
e a pensar nele».
Depois de largos anos a alcançar
inúmeros sucessos à frente do Grupo
Mota‑Engil, António Mota não hesita
quando refere a fórmula para um

empresário de sucesso: «Primeiro,
é importante saber rodear‑se de boas
pessoas, depois é importante saber
ouvir, apoiar, e quando se tiver de
decidir é decidir mesmo, não há que
hesitar, é preciso avançar. Eu estou
atento, acompanho e motivo as pessoas
para, passo a passo, seguirmos em
frente, agora que a empresa tem feito
um caminho de sucesso com a terceira
geração dos acionistas a ter cada vez
mais presença na gestão do dia‑a‑dia».
O evento contou também com a presença
de vários representantes das principais
empresas portuguesas.
SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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EUROPA

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL

RENEWING

UM CONCEITO INOVADOR PARA A RENOVAÇÃO DAS CIDADES.

A Mota‑Engil Renewing
posiciona‑se como um
smart synergy provider
de infraestruturas e serviços,
tendo como drivers e fatores
de diferenciação o enfoque
no procurement tecnológico
e no business development
worldwide, potenciando
assim o desenvolvimento
de soluções e modelos
de negócios adaptados
aos seus clientes.

10

esiliência, visão, ousadia,
critério e rigor são valores
que integram o ADN do
Grupo Mota‑Engil e que sustentam
72 anos de uma história de sucesso
em Portugal e no mundo, marcada
por uma capacidade de se reinventar
e inovar, diversificando nos mercados
geográficos, nos setores e nas áreas
de atuação.

R

Neste corolário lógico, o Grupo tem
acompanhado de perto as tendências
e o estado de arte da engenharia,
no contexto da transformação digital
4.0, nas áreas de energia, mobilidade,
edificado inteligente, para referir alguns,
como temas incontornáveis de uma visão
estratégica imperativa na abordagem
às novas cidades digitais.

Este roadmap de inovação resultou na
criação da Mota‑Engil Renewing como
uma nova área de negócio – a renovação
das cidades – coerente e alinhada
com a atividade do Grupo, antecipando
tendências e mercados e respondendo
às novas dinâmicas e desafios
das sociedades, dos cidadãos,
e das empresas.
Prosseguindo uma política de smart
investment, onde a aplicação e alocação
de recursos financeiros e humanos
é feita de forma altamente criteriosa,
tendo por base uma análise permanente
do benchmark nacional e internacional
dos diferentes atores de mercado.
Assente na partilha e utilização eficiente
dos diferentes recursos internos e na

Renewing Cities.
Renewing Life.

Visão Integrada dos Modelos de Negócio

Promotor e Operador de Infraestruturas e Serviços
Parcerias
Estratégicas

Procurement
Tecnológico / Inovação

comprovada capacidade de execução
do Grupo, assim como nas sinergias
internas, a Mota‑Engil Renewing
posiciona‑se como um smart synergy
provider de infraestruturas e serviços,
tendo como drivers e fatores de
diferenciação o enfoque no procurement
tecnológico e no business development
worldwide, potenciando assim o
desenvolvimento de soluções e modelos
de negócios adaptados aos seus clientes.

Business
Development

coerentemente diferentes áreas de
negócio, permitindo assim responder
eficazmente aos problemas das cidades
e das organizações.

energia da rede e redes bidirecionais
|| CSE – comercialização de energia
gestão de serviços à rede || gestão
de serviços de energia

Respondendo às solicitações dos clientes,
B2B e B2C, mas também no contexto do
Grupo, a Mota‑Engil Renewing opera em
quatro grandes áreas que se complementam
e se interligam – Smart Energy, Smart
Charging, Mobilidade e New Housing,
geridas por plataformas digitais.

•S
 mart charging: arquitetura e instalação
de soluções de carregamento ||
otimização e adaptação das instalações
elétricas para carregamento,
desenvolvimento da rede de pontos
de carregamento da ME || storage
como booster de pontos de carregamento
|| produção local de energia para
carregamento, charging‑as‑a‑service
(CAAS)

São assim de realçar as parcerias de negócio
e de tecnologia já hoje estabelecidas
pela empresa com importantes players
nacionais e internacionais, líderes
nas suas diferentes áreas de negócio.

As soluções, serviços e novos modelos
de negócio, desenvolvidos e em
desenvolvimento, são resumidamente
os seguintes:

Através de uma visão e de um
modelo de negócio ímpares, integra

•S
 mart energy: produção local de
energia, storage || autoconsumo ||

•M
 obility Solutions: gestão de transição
de frotas para a mobilidade eléctrica
|| novos modelos e soluções de
mobilidade de veículos elétricos
SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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SMART SYNERGY

Smart
Energy

Smart
Charging

Gestão
Digital

New
Housing

e autónomos (MAAS) || soluções
inteligentes de carregamento ||
CEME e OPC – comercializador de
eletricidade para a mobilidade elétrica
•N
 ew housing: novo conceito,
novos modelos de habitabilidade
– co‑living/ co‑housing || soluções
de construção e reabilitação
competitivas e sustentáveis,
adaptados ao respetivo target ||
otimização na utilização dos recursos ||
housing‑as‑a‑service (HAAS)
As infraestruturas e os serviços da
Mota‑Engil Renewing serão geridos
através de uma plataforma digital
modular, escalável, aberta, evolutiva
e user‑friendly para o cliente final
(web e apps,…).
12

Mobility
Solutions

A empresa está já a desenvolver mais
de trinta projetos para os setores privado
e público nas áreas atrás referidas,
e essencialmente ao nível da produção,
armazenamento e gestão local de
energia, assim como nas soluções
de smart charging e mobilidade.
Nestes últimos seis meses, os pontos de
carregamento instalados e geridos pela
Mota‑Engil Renewing na rede da MOBI.E
serviram cerca de 15% dos utilizadores
de veículos elétricos (UVE) em Portugal.
Na área de New Housing, a ME Renewing
está a participar em várias iniciativas
privadas, entre os quais, num projeto
de referencia de Co-Living, assim como
num programa aberto de inovação,
designado de SOL Housing, desenhado

pela Câmara Municipal de Lisboa e a
empresa de empreendedorismo/ inovação
Beta-i, com players e startups nacionais
e internacionais, que, juntos, propõem-se
encontrar as soluções mais disruptivas
e competitivas neste setor.
A ME Renewing está a desenvolver
projeto-piloto, através de verdadeiros
living labs, quer nas suas instalações
em Linda-a-Velha (Piloto re.energy)
quer em espaços públicos ( Laboratório
Vivo para a Descarbonização -LVpDde Almada), que integra as áreas da
produção, armazenamento e gestão
de energia, soluções de smart charging
e mobilidade elétrica, incluindo o V2G,
em parceria com players internacionais
de relevo em cada uma dessas
áreas e tecnologias.

DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

SMART
ENERGY

SMART
CHARGING

MOBILITY
SOLUTIONS

NEW
HOUSING

GESTÃO
DIGITAL

Produção Local
de Energia

Arquitetura e Instalação
de Soluções de
Carregamento

Gestão de Transição
de Frotas para a
Mobilidade Elétrica

Otimização e
Adaptação das
Instalações Eléctricas
para Carregamento

Novos Modelos e
Soluções de Mobilidade
( MAAS) de Veículos
Elétricos e Autónomos

Novo Conceito,
Novos Modelos
de habitabilidade –
Co‑living / Co-housing

Recolha
e Tratamento
da Informação e
Dados back-end

Arquitetura de Espaços,
Funcionalidades
e Utilidades

Soluções App e
Web para Clientes e
Utilizadores front‑end

Desenvolvimento da
Rede de Pontos de
Carregamento da ME

Soluções Inteligentes
de Carregamento

Soluções de Construção,
Reabilitação,
Equipamentos,
Competitivos e
Sustentáveis Adaptados
aos Conceitos

Solução Modular,
Escalável, Aberta
Evolutiva que
Integra as várias
Áreas de Negócio
da ME Renewing

Storage
Autoconsumo
Energia da Rede e
Redes Bidirecionais
CSE – Comercialização
de Energia
Gestão de Serviços
à Rede
Gestão de Serviços
de Energia

Storage como
Booster de Pontos
de Carregamento
Produção Local
de Energia para
Carregamento
Charging‑as‑a‑Service
(CAAS)

CEME e OPC –
Comercializador
de Eletricidade para
a Mobilidade Elétrica

Otimização na Utilização
dos Recursos
Housing‑as‑a‑Service
( HAAS)

Estes pilotos permitem desenvolver,
ensaiar e amadurecer novos modelos de
negócio, soluções e tecnologias, com vista
à industrialização e materialização em
serviços diferenciadores e competitivos
a oferecer no mercado.
A ambição e a missão estão
traçadas – a ME Renewing
como o promotor e operador, de
referência nacional, na renovação
das cidades em estreita coordenação
com os municípios, promovendo
e apoiando a transição das novas formas
de viver e de trabalhar, de uma sociedade
que procura novas soluções, mais lean
e desmaterializadas, privilegiando
a utilidade do acesso aos serviços
como é a habitação e a mobilidade.
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MOTA‑ENGIL E VHILS

A ARTE EM
ESTADO PURO

ESCULTURAS EM BETÃO DA AUTORIA DO ARTISTA MUNDIALMENTE
CONHECIDO CONTAM COM A COLABORAÇÃO DA MOTA‑ENGIL.

artista urbano português
Alexandre Farto, conhecido
em todo o mundo como Vhils,
há muito que deixou os graffitis ilegais
nas paredes das cidades para começar
a esculpi‑las, tendo hoje projetos que
são referência internacional pela forma
inovadora e criativa com que Vhils
desenvolve a sua concepção.

O

Em março de 2016, um dos seus maiores
e mais importantes trabalhos – os
painéis da fachada da nova sede da GS1
Portugal - Sede & Centro de Inovação
e Competitividade – contou com a
colaboração da Mota‑Engil e desde
então a parceria nunca mais parou.
Seguiu‑se um painel feito em betão
para o Festival Iminente, em Oeiras,
duas importantes obras em Londres
e Berlim, um painel de comemoração
do 25 de Abril na residência oficial
do Primeiro‑Ministro no Palácio
de S. Bento, os painéis da exposição
Annihilation, em Los Angeles, e mais

14

recentemente um carro da marca SEAT,
totalmente construído em betão.
Estes projetos necessitaram de abordagens
inovadoras, quer ao material que os
constitui, o betão, quer ao processo de
fabrico. Com este desafio, a Mota‑Engil,
através da sua área de pré‑fabricação,
desenvolveu as técnicas industriais
necessárias à materialização da
criatividade do artista, o que foi sem
dúvida um desafio importante, quer pela
notoriedade que as obras do Vhils têm
hoje em dia em todo mundo, quer pelos
desenvolvimentos conseguidos, tanto
nos processos como nos materiais.
Os resultados desta colaboração foram
muito bem‑recebidos pela crítica, e por
isso novos projetos de maior dimensão
estão já em desenvolvimento.
É de referir ainda que estes elementos
pré‑fabricados, sejam estátuas ou
painéis de fachada, são sempre obras

Fernando Guerra | FG+SG

de assinatura. A transposição desta
técnica de fabrico para uma escala
maior, mantendo a assinatura do artista
mas aumentando a escala de execução,
é um caminho que está já a ser procurado,
com novos projetos.

Jose Pando Lucas

A Mota‑Engil encontra‑se assim associada
à vanguarda da arte urbana pela qualidade
e fiabilidade das soluções encontradas
para a produção destas peças únicas
no mundo.

Jose Pando Lucas

Vhils Studio
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MOTA‑ENGIL CONTA
COM CERTIFICAÇÃO

NA ÁREA DA INOVAÇÃO
A CERTIFICAÇÃO PERMITIU FORTALECER A CULTURA DE INOVAÇÃO
E DESDE ENTÃO TÊM SIDO DESENVOLVIDOS IMPORTANTES
PROJETOS EM VÁRIAS ÁREAS DE ENGENHARIA E GESTÃO.

Mota‑Engil Engenharia e
Construção (MEEC) tem a
inovação no seu ADN desde
o início da atividade. Ao longo destes
72 anos foram muitos os desafios
superados, as soluções concretizadas
e os projetos desenvolvidos.

A

Tendo consciência do valor acrescentado
que a inovação traz para as organizações,
a empresa conta há mais de 10 anos com
a certificação do seu sistema de gestão
de IDI (investigação, desenvolvimento
e inovação), pela norma NP 4457:2007.
Este foi um marco importante para a
empresa, tendo permitindo disseminar
e fortalecer ainda mais a cultura
de inovação e melhor organizar
as suas atividades.
Para alcançar a certificação, a MEEC
desenvolveu o seu sistema de gestão
de IDI de acordo com os requisitos da
norma referida, definindo uma forte
política e objetivos, bem como as
responsabilidades no âmbito do sistema,
16

o planeamento de IDI, a implementação
e operação, e a avaliação de resultados
e melhoria, tendo em vista aumentar a
eficácia do seu desempenho inovador.
Desde essa altura, têm sido
desenvolvidos vários projetos em
diversas áreas, como novos materiais,
novos processos e novos equipamentos,
que têm contribuído de forma
relevante para o sucesso da empresa.
Podem destacar‑se alguns projetos,
nomeadamente soluções para aplicação
em obra, como o Gestão da Compactação,
o Guide Machine e a otimização de
sistemas para construção de obras de
arte (SA8), o desenvolvimento de soluções
digitais para gestão do conhecimento
na empresa, como é o caso do siTEC,
Link.ME e Encarregados on‑line; e ainda
o desenvolvimento de novos produtos,
como é o caso dos projetos cofinanciados
pelo QREN Legouse e Tropical Pav, e
mais recentemente os projetos Groutrail,
Course, P4SERT e iNBRAIL, cofinanciados
pelo programa Portugal 2020.

No apoio à gestão de IDI foi também
desenvolvida uma plataforma
informática – o OpenCenter – e está em
preparação o lançamento de uma nova
versão desta plataforma interna de gestão
da inovação, que funcionará como uma
rede social para o tema em questão,
e existe a expectativa de alargar a sua
utilização a outras empresas do Grupo
e conectá‑la com a plataforma de gestão
do conhecimento Know.ME.

OS PARCEIROS
A relação com as entidades do
sistema científico e tecnológico tem
um importante papel na busca por
novas soluções, processos e materiais,
pelo que a Mota‑Engil mantém uma
estreita relação com as principais
instituições de engenharia portuguesas.
O Laboratório Nacional de Engenharia
Civil, a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, a Escola de
Engenharia da Universidade do Minho

e o Instituto Superior Técnico são alguns
exemplos de centros de conhecimento
com os quais o Grupo Mota‑Engil
tem parcerias na área da IDI.
Existe já um forte historial de projetos
realizados em parceria, sendo alguns

deles enquadrados em programas
de cofinanciamento público, como
o QREN e o Portugal 2020.
Atualmente o leque de parcerias
está alargado a outras entidades,
nomeadamente na área de arquitetura,

com a Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, uma vez que
o Grupo Mota‑Engil acredita que as
sinergias criadas poderão trazer valor
acrescentado para ambas as partes.

SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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MOTA‑ENGIL INTEGRA
PLATAFORMAS

QUE PROMOVEM INOVAÇÃO
E COMPETITIVIDADE
A PLATAFORMA TECNOLÓGICA PORTUGUESA DA CONSTRUÇÃO E A PLATAFORMA
FERROVIÁRIA PORTUGUESA SÃO DUAS IMPORTANTES ASSOCIAÇÕES QUE
PROMOVEM A INOVAÇÃO NO SETOR.

Mota‑Engil Engenharia
e Construção foi uma das
empresas fundadoras da
Plataforma Tecnológica Portuguesa
de Construção (PTPC), uma associação
sem fins lucrativos constituída
em novembro de 2011, que tem
como missão a promoção da reflexão
sobre o setor e a implementação de
iniciativas e projetos de investigação,
desenvolvimento e inovação.

A

Enquanto associados, além da
Mota‑Engil, a Plataforma Tecnológica
Portuguesa da Construção conta com
outras empresas de construção, entidades
do sistema científico e tecnológico
nacional, organismos públicos,
associações e ordens profissionais e o
objetivo é contribuir para a promoção
da inovação e competitividade do setor
18

da construção, promovendo a cooperação
entre as diversas entidades.
O Cluster AEC - Arquitetura, Engenharia e
Construção, do qual a PTPC é a entidade
gestora, foi reconhecido pelo Governo
Português no dia 23 de fevereiro de
2017. Os clusters de competitividade
são plataformas agregadoras de
conhecimento e de competências,
constituídas por parcerias e redes
que integram empresas, associações
empresariais, entidades públicas
e instituições de suporte relevantes,
nomeadamente entidades não
empresariais do Sistema de Investigação
e Inovação, que partilham uma visão
estratégica comum para, através da
cooperação e da obtenção de economias
de aglomeração, atingir níveis superiores
de capacidade competitiva.

Como exemplo das iniciativas
desenvolvidas salienta‑se o
Plano Estratégico de Inovação e
Competitividade 2030 para o Sector da
Arquitetura, Engenharia e Construção,
que foi apresentado publicamente em
dezembro de 2018 no 7º Fórum da PTPC.
Também com o objetivo de tornar
Portugal um centro de referência
internacional no setor ferroviário
e um local privilegiado para
o desenvolvimento de projetos
de investigação, desenvolvimento
e inovação na área da ferrovia, foi
constituída a 23 de julho de 2015
a PFP – Associação da Plataforma
Ferroviária Portuguesa, reconhecida pelo
IAPMEI como cluster de competitividade
emergente para a área da ferrovia e
que conta com a Mota‑Engil como sua

associada desde a sua fundação. A PFP
apresenta hoje uma representatividade
alargada e integrada de toda a cadeia
de valor da ferrovia e das empresas nela
integrantes, com o objetivo de contribuir
ativamente para o fortalecimento
da cooperação entre todos os atores
do setor ferroviário, desenvolver uma
estratégia comum para o planeamento da
investigação e inovação ferroviária, atuar
de forma inclusiva, transparente e em
estreita colaboração com as autoridades
para o setor dos transportes, fomentar
o desenvolvimento de novos negócios e
contribuir para a internacionalização do
setor ferroviário português. A natureza
transversal dos associados permite
à PFP abordar o setor ferroviário como
um sistema de mobilidade integrado
de pessoas e bens, proporcionando uma
resposta mais alargada aos diferentes

desafios do setor. Os novos paradigmas
de mobilidade, partilhada, autónoma,
ecológica e eficiente são valores há muito
implementados pela área ferroviária
e que agora importa rentabilizar com
a tomada de consciência da necessidade
de investimento neste setor tão
estratégico para qualquer país.
Demonstrando a sua capacidade
exportadora, a PFP esteve em 2018
novamente presente na feira líder
mundial do sector ferroviário:
InnoTrans – International Trade Fair
for Transport Tecnhnology, em Berlim,
que contou com cerca de 3.000 expositores
de 60 países e mais de 200.000 visitantes
de todo o mundo.

de contactos com outros players a nível
internacional. Aproveitando o evento
para a criação de pontes institucionais
com as congéneres internacionais,
a PFP assinou também protocolos de
colaboração com a ABIFER – Associação
Brasileira da Indústria Ferroviária,
e iniciou contactos com a ALAF
- Asociación Latinoamericana de
Ferrocarriles, e com a ERCI – European
Railway Cluster Initiative, com vista
à candidatura a membro efetivo.

A presença da Mota‑Engil nesta feira
permitiu assim o estabelecimento
SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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MOTA‑ENGIL DESENVOLVE
SOLUÇÃO INOVADORA

PARA MINIMIZAR RUÍDO
DOS COMBOIOS
O DESENVOLVIMENTO DESTE PROJETO TEM UMA DURAÇÃO DE 36 MESES
E CONTA COM O APOIO DO COMPETE 2020.

de tráfego ferroviário. O projeto
conta também com o apoio, enquanto
parceiros, de duas entidades gestoras
de infraestruturas ferroviárias,
designadamente a Metro do Porto
e a Infraestruturas de Portugal.

Apesar de o transporte ferroviário
constituir o meio de transporte
mais sustentável, com o menor
consumo energético, menor ocupação
de espaço e menores níveis de
poluição, o seu ruído constitui
um desafio ambiental para gestores
de infraestrutura e operadores.
Desta forma, no final de 2018,
a Mota‑Engil, a Universidade de
Coimbra e a Universidade do Porto
começaram a desenvolver um
importante projeto que consiste numa
solução de barreira acústica, destinada
à minimização dos efeitos do ruído

20

Pretende‑se que as soluções inovadoras
a desenvolver possam constituir‑se
como barreiras eficientes do ponto
de vista acústico, com menores custos
de manutenção e com reduzido impacto
ambiental/visual, correspondendo
a soluções de baixa altura e com
geometria otimizada.
Do ponto de vista económico, será tirado
partido do caráter modular suscitado
pela pré‑fabricação em betão. O grande
objetivo a atingir é que este tipo de
soluções seja altamente competitivo
em relação às soluções já existentes
no mercado, em termos técnicos,
económicos, de sustentabilidade
e de impacto visual.

O projeto tem uma duração de 36 meses,
e conta com o apoio do Compete 2020,
com financiamento aprovado pelo
Fundo Estrutural FEDER, em concreto
pelo POCI – Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização e
POR Lisboa 2020 – Programa Operacional
Regional de Lisboa no âmbito do
Sistema de Incentivos à Investigação
e Desenvolvimento (SI I&DT) do Portugal
2020 “Projetos de I&DT Empresas em
Copromoção”, cujo investimento elegível
total é de 846.227,35 euros.

O grande objetivo a atingir
é que este tipo de soluções
seja altamente competitivo
em relação às soluções
já existentes no mercado.

IRLANDA

GLAN AGUA E MEIC

DISTINGUIDAS PELA IRISH
SAFETY ORGANIZATION
ESTES IMPORTANTES PRÉMIOS CERTIFICAM QUE AS EMPRESAS ESTÃO
NA LINHA DA FRENTE NAS ÁREAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.

Depois de a Glan Agua e a Mota‑Engil
Ireland Construction (MEIC) terem
recebido uma delegação da Organização
Nacional de Segurança Irlandesa (NISO)
na Estação de Tratamento de Águas de
Killarney, por ocasião da Conferência
Anual da NISO, as empresas foram
distinguidas na cerimónia de atribuição
de prémios.
O evento reconhece as empresas mais
cumpridoras nas áreas de gestão de saúde
e segurança no trabalho, sendo que a
Glan Agua venceu o prémio de melhor
empresa da região Oeste, assim como
o prémio "Consistent High Achiever”,
e a MEIC foi galardoada com o prémio
"Consistent High Achiever".
A Glan Agua UK também foi reconhecida
no Reino Unido, ao obter uma pontuação
de 100% na auditoria realizada pela
Achilles UVDB. O sistema Achilles
UVDB Verify Audit é um dos sistemas
de processos de certificação mais
utilizados do mercado no Reino Unido,
nomeadamente na qualificação
em concursos públicos e privados.

AUDITORIA ACHILLES UVDB
RESULTADO

ESCRITÓRIO

OBRA

Segurança

100%

100%

Ambiente

100%

100%

Qualidade

100%

100%

Responsabilidade social corporativa

100%

100%
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GLAN AGUA UK

DETERMINAÇÃO,
INOVAÇÃO E AGILIDADE
A APOSTA DA GLAN AGUA UK NA INOVAÇÃO
TEM SIDO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DA EMPRESA.

ano de 2018 marcou
definitivamente a estabilização
da Glan Agua como um
parceiro técnico na área de água e
saneamento no Reino Unido, e a empresa
perspetiva um ano 2019 muito positivo.
Nos últimos meses verificou‑se um
crescimento significativo na atividade
no Reino Unido, particularmente com
a finalização de alguns dos projetos
dos Lotes 2 e 3 do contrato de framework
com a HS2 e a Affinity Water. Estes
projetos fazem parte do plano de
investimento inglês para a construção
do novo projeto ferroviário High Speed 2
(HS2) de 56 biliões de libras.

O

O compromisso contínuo da
Glan Agua UK para com a inovação
tem sido fundamental para o sucesso
da empresa. Esta inovação foi
22

evidenciada na abordagem de design
adotada no primeiro projeto no Reino
Unido – o contrato de upgrade da ETA
de Irton para a Yorkshire Water – e que
agora foi concluído.
Esta solução de tratamento de água
de remoção de pesticidas por filtração
em pressão obteve reconhecimento
significativo pelo cliente, nomeadamente
pela abordagem de design. Estando
atentos às necessidades futuras das
concessionárias no Reino Unido, foram
identificadas algumas áreas nas quais
a Glan Agua UK poderá acrescentar
valor através da inovação tecnológica.
Uma destas áreas é o tratamento de
pesticidas, nomeadamente o tratamento
e remoção de metaldeído, um pesticida
muito difícil de remover do ciclo
da água. Existem poucas tecnologias

comprovadas disponíveis para tratar
o metaldeído, mas a Glan Agua
aliou‑se a um parceiro alemão,
a Blücher GmbH, que desenvolveu
uma tecnologia inovadora para
tratar este pesticida – a Saratech®.
A Glan Agua projetou, instalou e acaba
de encomendar uma instalação‑piloto,
na zona de Londres, para demonstrar
a eficiência da tecnologia Saratech®
e conta obter resultados positivos
em breve, para explorar novas
oportunidades com esta tecnologia.

MAIS CONTRATOS GLAN AGUA UK
A joint venture entre a Glan Agua UK
e a Farrans assinou recentemente
dois contratos para a modernização
das estações de tratamento de água

de Northmoor e Amersham, num valor total
de 40,1 milhões de libras, e estão também
a negociar três outros novos contratos.
Estes projetos foram desenvolvidos
utilizando a avançada tecnologia
BIM, design colaborativo e a adoção
de uma abordagem DfMA (design for
manufactured assembly), garantindo
a otimização do programa de trabalhos,
e a redução do tempo gasto no local
de instalação. O processo de tratamento
selecionado garante a eficiência e a
robustez necessárias para minimizar
os possíveis problemas de turbidez que
surgirão das atividades de construção
na tunelação. O fornecedor selecionado,

a Suez Water, com o inovador Sistema
de Membranas ZeeWeed®, é uma
empresa com quem o Grupo Mota‑Engil
tem uma longa história de trabalho
através da Degremont em Portugal.
Olhando para o futuro, como o
próximo programa de investimento
no Reino Unido (AMP 7) se aproxima
rapidamente, existem desafios dentro
do setor da água e a Glan Agua
está bem posicionada para fazer
parte da solução. A estratégia da
Glan Agua UK para o futuro foi
desenvolvida posicionando a empresa
ao lado dos parceiros certos e de modo
a agregar mais valor aos clientes.

O compromisso contínuo
da Glan Agua UK para
com a inovação tem sido
fundamental para o sucesso
da empresa.
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GLAN AGUA GANHA

NOVOS CONTRATOS
A TAXA DE SUCESSO DA EMPRESA TEM VINDO A REGISTAR UM AUMENTO
SIGNIFICATIVO DE ANO PARA ANO.

Glan Agua venceu a adjudicação
de dois contratos, no âmbito
do concurso lançado pela
Irish Water, para a concepção e construção
de uma série de estações de tratamento
de água e águas residuais, na zona Sul da
Irlanda. Prevê‑se que estes dois contratos
garantam à Glan Agua e à MEIC o valor de
104 milhões de euros nos próximos quatro

A
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anos, com a hipótese de o cliente estender
o contrato por mais quatro anos.
Estas adjudicações representam uma
evolução significativa do portefólio
da empresa e proporcionarão novos
desafios para os próximos anos, assim
como revelam a consolidação da
Glan Agua como principal parceiro

da Irish Water, tendo ganho dois
lotes dos cinco lançados a concurso,
demonstrando assim o nível de
confiança que a Irish Water tem
na capacidade da empresa.
A Glan Agua foi também selecionada
pela Irish Water para integrar o novo
Programa de Desenvolvimento para

o Setor da Água promovido pela Irish
Water, com presença em três novos lotes:
• O âmbito do Lote 1 incluirá a
modernização das instalações
existentes e um vasto conjunto de
remodelações MEICA (mechanical,
electrical, instrumentation, control and
automation) associados a estações de
tratamento de água e redes de água.
• O âmbito do Lote 2 incluirá
remodelações MEICA de ETAR,
incluindo a modernização,
substituição ou fornecimento de
qualquer elemento/equipamento,
incluindo tratamento preliminar,
tratamento primário, tratamento
secundário, tratamento terciário,
gestão de lamas, sistemas de águas
pluviais, controlo de ruído, tratamento
de odores e equipamentos de controle
e monitorização associados.
• O âmbito do lote 3 inclui a atualização,
substituição ou fornecimento de

caudalímetros, medidores de pressão,
medidores de nível, PLC, sistemas
SCADA, estações de telemetria,
sistemas locais e de controle remoto,
sistemas de controle automático, data
loggers e painéis de controle.

representam um aumento significativo
na taxa de sucesso da empresa
em relação a 2017, demonstrando
assim o crescimento alcançado
da organização.

O programa anterior foi um sucesso
para a Glan Agua e para a Irish
Water, e permitiu fortalecer a carteira
de negócios com trabalhos como o
Programa de Desinfeção do Condado
de Wicklow, Programa de Desinfeção
do Condado de Waterford, Programa
de Desinfeção do Condado de Limerick
e o upgrade da ETA de Ballinasloe.
Este programa gerou cerca de
75 milhões de euros de receita para
a Glan Agua nos últimos anos, pelo
que a qualificação para o novo programa
é mais um passo na estabilização
da carteira da Glan Agua.
Note‑se que todos os contratos
atribuídos à Glan Agua em 2018

Estas adjudicações
representam uma evolução
significativa do portefólio
da empresa.

IRLANDA

GLAN AGUA VENCE
PRÉMIO DE ENGENHARIA
A iniciativa Engineers Ireland Excellence Awards distingue
os melhores na indústria de Engenharia.
A Glan Agua venceu o prémio Projeto
de Engenharia do Ano no Engineers
Ireland Excellence Awards 2018 com
o projeto Kerry Central Water Treatment
Plant. O projecto estava entre os seis
finalistas e garantiu a distinção após
uma votação pública.

A Glan Agua e a MEIC regozijam‑se
por este prémio, por se tratar de um
reconhecimento pela capacidade de
inovação e pelo empenho da equipa
envolvida no projeto, sendo também
uma valorização para a indústria
de engenharia como um todo.
SINERGIA 54 FEVEREIRO 2019
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GLAN AGUA E MEIC

APOIAM DOENTES
COM ALZHEIMER
MAIS DE 40 FUNCIONÁRIOS PARTICIPARAM EM PROVA DE TRIATLO,
NUMA INICIATIVA QUE CONSEGUIU ANGARIAR MAIS DE 10 MIL EUROS.

A Glan Agua e a Mota‑Engil Ireland
Construction realizaram mais um evento
anual de solidariedade, que desta vez
reverteu a favor da Alzheimer Society
of Ireland. A Alzheimer Society of Ireland
trabalha em todo o país, no coração das
comunidades locais, prestando serviços
específicos no apoio à demência e
defendendo os direitos e as necessidades
de todas as pessoas que sofrem com
esta doença. A instituição escolhida foi
selecionada pelo seu trabalho notável
a nível nacional, e também por apoiar
26

alguns familiares de funcionários
da Glan Agua e MEIC, que são afetados
pela doença.
O evento deste ano envolveu um triatlo
coletivo com a duração de nove horas,
que incluiu cinco voltas a uma pista
de natação com 380 metros no lago
de Loughrea, um conjunto de pistas de
ciclismo de 18 quilómetros, e uma corrida
de 4 quilómetros. Cada equipa contou com
um nadador, dois ciclistas e dois atletas,
participando 47 funcionários no total.

O evento permitiu arrecadar 10.750 euros
para a Alzheimer Society of Ireland
e foi amplamente apoiado pelo
Grupo Mota‑Engil, por empresas locais
e por fornecedores da Glan Agua e
MEIC, que disponibilizaram recursos
financeiros e logísticos para a realização
desta iniciativa.

POLÓNIA

MOTA‑ENGIL CENTRAL EUROPE

IMPLEMENTA BIM

A INOVAÇÃO PERMITE UM MAIOR CONTROLO POR PARTE DO CLIENTE
EM TODO O PROJETO E UMA ANÁLISE MAIS EFICIENTE DOS CUSTOS.

A Mota‑Engil Central Europe está a lançar
o projeto de implementação do processo
BIM (building information modeling).
Trata‑se de um desenvolvimento
determinado, em grande medida, pelas
necessidades do mercado, uma vez que
os investidores públicos estão a lançar
concursos em que um dos critérios
estabelecidos para a participação
é o fornecimento de serviços de acordo
com os requisitos dos processos BIM.
O objetivo da Mota‑Engil é corresponder
às expetativas dos clientes, e a
implementação e o desenvolvimento
da tecnologia BIM na Mota‑Engil Central
Europe está também a contar com o apoio
de colegas de outros países onde este
processo já foi implementado.

as instalações, disponível em tempo real
para todos os participantes no processo
de investimento na plataforma dedicada
a cada projeto específico.

O BIM representa um novo paradigma
na estrutura e gestão de todo o ciclo
de vida do produto, que se baseia
no mapeamento digital de todas as
propriedades arquiteturais, técnicas
e funcionais de um edifício num modelo
3D. Isto facilita a coordenação do projeto
e permite analisar muito mais informação
do que num projeto criado em 2D. O BIM
constitui uma abordagem holística ao
processo de investimento, englobando
a fase de projeto, construção, manutenção
e morte técnica das instalações, e é uma
fonte de conhecimento e informação sobre

As inovações do processo BIM
têm muitas vantagens, tais como
a possibilidade de tanto o empreiteiro
como o investidor pré‑visualizarem
o processo de construção, permitindo
ao investidor manter‑se envolvido em
todo o processo, um maior controlo do
processo de investimento, a possibilidade
de alterar rapidamente o projeto,
permitir uma análise mais eficiente
dos custos, do prazo de execução e
da quantidade de materiais, e estabelecer
uma comunicação mais fácil na equipa
do projeto.

Tanto em Portugal como noutras regiões
onde marca presença, a Mota‑Engil
já tem trabalhado com ferramentas
BIM na implementação de diversos
projetos, como a ampliação do
Aeroporto de Faro e o Hospital Geral
do México, pelo que, agora na Polónia,
a Mota‑Engil conseguirá beneficiar
das experiências e do apoio de colegas
que já desenvolveram o sistema.
A tecnologia BIM será introduzida
em vários projetos de construção,
como um projeto‑piloto em estradas
e em quatro projetos‑piloto de PPP
para estacionamentos, e os profissionais
envolvidos na implementação receberão
toda a formação necessária durante
os próximos meses.
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SUMA É MARCA DE CONFIANÇA
2018
Esta distinção é o reconhecimento do trabalho da empresa
na manutenção da qualidade dos seus serviços junto
da população.
Depois do prémio alcançado em 2017,
a SUMA voltou a ser selecionada
como a empresa que apresenta maior
preocupação na busca do bem‑estar
dos cidadãos a nível do tratamento
dos resíduos, arrecadando mais uma
vez o 1º lugar na categoria “Empresas
de Tratamento de Lixo” da Marcas
de Confiança, uma distinção promovida
pelas Selecções do Reader’s Digest.
Esta iniciativa, que em 2009 se estendeu
à área do ambiente, destina‑se a
avaliar o grau de segurança que os
consumidores depositam em marcas

PORTUGAL

SUMA PROMOVE APLICAÇÃO ONLINE
PARA "COMPRAS LIGHT"
A app apresenta escolhas de consumo sustentável e substitui
as tradicionais listas em papel.
Na era da tecnologia e das aplicações
para smartphone, a SUMA volta a inovar
com uma lista de compras digital,
desenvolvida pela empresa, passível
de acesso via telemóvel, e que substitui as
tradicionais listas em papel, apresentando
ainda dicas de ecoconsumo, bem como
as melhores opções para as categorias mais
comuns de compras de supermercado.
Concebida originalmente como parte
integrante da campanha "Compras
28

Light", que sustenta escolhas de
consumo sustentável, esta app salienta
as vantagens individuais que delas
decorrem e é de acesso aberto.
O utilizador apenas deverá aceder
a www.suma.pt/compraslight para poder
começar a sua utilização e poupar 30%
no orçamento familiar doméstico, através
de uma opção consciente de não gastar
dinheiro a comprar o que não precisa,
somando outras vantagens: menos tempo
e esforço no descarte.

de 40 áreas de atividade, através de um
questionário de metodologia qualitativa
com perguntas abertas, realizado
junto de uma amostra significativa
da população portuguesa.
A votação deste ano demonstra mais uma
vez o reconhecimento do compromisso
assumido pela SUMA na manutenção da
qualidade de vida das populações, e uma
postura de proximidade com munícipes
e municípios clientes que, em alguns
casos, totalizam mais de duas décadas
de parceria, revelando a relação de
confiança entre os intervenientes.

PORTUGAL

RECYCLE BINGO

A APP QUE RECEBE PRÉMIOS
E DÁ DINHEIRO
A APP RECYCLE BINGO CONTINUA A SOMAR PRÉMIOS.

Começou por ser premiada no XX Festival
Anual de Publicidade, importante evento
nacional no âmbito da comunicação
social que é organizado pelo Clube de
Criativos de Portugal desde o ano de 1997.
A aplicação recebeu o prémio prata em
duas categorias - Apps Mobile e Jogos
Mobile - e ainda um bronze em User Design
Experience (UX). Após este prémio, foi
reconhecida em novembro pelos prémios
Sapo, com o Prémio de Melhor Criatividade
em Serviços.
Desde que está disponível já conta com
17.200 downloads, 7.600 utilizadores e

23.000 check‑ins. Para além das áreas iniciais
da Valorsul, Amarsul, Valorlis, a aplicação
está também disponível na Algar e na
Ersuc. Esta aplicação foi desenvolvida com
o apoio do Fundo Ambiental do Ministério
do Ambiente e funciona como um jogo que
torna a experiência da reciclagem muito
mais divertida e compensadora. A missão
principal do jogo é fazer visitas ao ecoponto
habitual. Através da geolocalização, o nosso
smartphone sabe que nos encontramos perto
dele. Ao fazermos check‑in desbloqueamos
um conjunto de simpáticos bichinhos, os
EcoGifts, com os quais vamos preenchendo
os nossos cartões BinGo. Cada vez que

completamos um cartão ganhamos
EcoMoedas – que podemos trocar por
ótimos prémios, como bilhetes de cinema,
vales de desconto, e muito mais. Além desta
missão principal, a aplicação vai lançando
missões especiais surpresa com o intuito de
melhorar os conhecimentos dos portugueses
sobre a reciclagem, manter o envolvimento
com o Recycle BinGo e, claro, recompensar
os mais amigos do planeta. A Recycle BinGo
está disponível na App Store e no Google
Play e tem uma página web dedicada em
www.recyclebingo.pt.
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EGF RENOVA‑SE

EM TODAS AS FRENTES
A EGF ESTÁ A OTIMIZAR PROCESSOS, NUM COMPROMISSO
DE CONSTANTE MELHORIA E RESILIÊNCIA, PARA MANTER O RITMO
ACELERADO DE INOVAÇÃO DA EMPRESA.

rescem infraestruturas,
planeiam‑se novas instalações,
otimizam‑se processos,
aumenta‑se frota e contentores,
implementam‑se novos circuitos de
recolha, aumentam‑se competências aos
colaboradores, promovem‑se talentos
e arrancam projetos piloto para projetos
de maior escala.

C

Esta onda de investimento e dinâmica
de execução é acompanhada por um
compromisso com os municípios e com
os cidadãos e exemplifica‑se com factos:
dezenas de viaturas novas a circular
em 2018; expansão de linhas de triagem
em fase de contratação; processos lean em
implementação; inovação no contacto com
o cidadão que o recompensa pelas suas
ações; e dois aterros de apoio – a Norte
e a Sul – que garantem o suporte
a instalações.
30

MAIS QUALIDADE DE SERVIÇO
Já começaram a circular as novas viaturas
de recolha e aumentou a disponibilidade
de serviço prestado ao cidadão – por todo
o país aumentou a quantidade de ecopontos
e as soluções de recolha porta‑a‑porta.
Este aumento de capacidade para receber
e transportar é acompanhado pela
expansão de linhas de triagem, sendo de
destacar o processo em curso na Valorsul
com a remodelação dos centros de triagem
do Lumiar e do Oeste e a nova unidade
para a compostagem de resíduos verdes.
Mas nada disto seria possível sem
envolver o cidadão neste processo, e neste
âmbito a EGF tem em curso campanhas
e ações de larga escala que mudam o
paradigma no contacto com a população.
As campanhas agregadas à colocação dos
novos ecopontos, ações com informação
específica sobre a utilização de contentores

(ecopontos tristes), recolhas porta‑a‑porta
adaptadas (com grande destaque para o
projeto da Suldouro, em Vila Nova de Gaia
e Santa Maria da Feira, que é o 2.º maior
projeto de recolha porta‑a‑porta do país)
e ações inovadoras que retribuem valor
ao cidadão pelo seu comportamento
ambiental adequado – soluções inovadoras
que alavancam a EGF para uma nova fase
do seu percurso.

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA
GANHAM NOVA VIDA
A EGF vai potenciar a utilização das
estações de transferência em todo
o país – está a decorrer a identificação
e avaliação de meios necessários
para usar estas unidades para receção
e transporte em alta de embalagens
de recolha seletiva. Contextualizando,
o tempo de deslocação entre ponto
de partida, o primeiro ponto de recolha,

ATERROS SANITÁRIOS – O FIM DE
LINHA QUE GARANTE SEGURANÇA
A Algar viu concluída em final de 2018
a nova célula do Aterro Sanitário do
Sotavento, com uma empreitada no valor
de 4 milhões de euros, construída com
o propósito de ampliar a capacidade de
deposição dos resíduos indiferenciados
recolhidos nos concelhos do Sotavento
Algarvio. Com este investimento espera‑se
obter um volume de encaixe de 1 milhão
de metros cúbicos para a deposição de
resíduos, o que permitirá uma capacidade
estimada de 130 mil toneladas de resíduos
rececionados por ano. Prevê‑se um
tempo de vida útil mínimo de exploração
da célula de 10 anos, sendo expectável
que tenha uma duração superior, face
à entrada em funcionamento de outras
infraestruturas que irão retirar matéria
orgânica e recicláveis para valorização.

o último ponto de recolha e o local
de descarga podem ser considerados
«desperdício» («Muda» em linguagem
Lean) pois não geram valor acrescentado
à tarefa de recolha de embalagens.
O que se pretende fazer é reduzir esses
tempos de deslocação inicial e final para
aumentar o tempo produtivo da equipa
de recolha. Nos circuitos em que se
tenha de fazer uma descarga a meio
do turno de trabalho esses tempos
(desperdícios) são ainda maiores. Assim
sendo identificou‑se neste projeto uma
oportunidade de melhoria nas várias
empresas, apesar de já existirem boas
práticas nesta área, e a possibilidade
de recorrer à metodologia Lean Kaisen.
Esta será a primeira de muitas iniciativas
em que se vai inovar em espaços ou
processos existentes, sustentando a
mudança cultural do Grupo EGF pela
procura da melhoria contínua. Para o efeito,
estão a ser formados 17 líderes Lean/Kaizen
em todas as empresas da EGF, responsáveis
pela implementação de projetos L/K em

cada empresa; foi definido um responsável
L/K do Grupo, para garantir a continuidade
do projeto e a utilização das metodologias
indicadas; e será promovida a partilha
das experiências realizadas, para utilização
nas várias empresas.

O AGREGADO MAIS INOVADOR
NA CONSTRUÇÃO
A EGF tem o agregado para construção
que é um dos excelentes exemplos
nacionais de economia circular, que
está certificado e está já a ser utilizado
em várias soluções. Para além de poder
servir de cobertura de aterros (como
já acontece na Valorsul e na Valnor),
é já utilizado em caminhos, estradas e
na prevenção de incêndios. Este último
caso está em fase de implementação nos
aterros sanitários da EGF, para utilização
em faixas de incêndio e na frente da
operação, permitindo aos colaboradores
que sejam confrontados nesta situação,
o acesso a um recurso eficaz na extinção
do fogo detetado.

No Aterro do Barlavento, o investimento
será de 3,6 milhões de euros, para
construção de uma nova célula, com
capacidade para 1 milhão de metros
cúbicos. A obra de expansão teve início
no mês de julho e prevê‑se a sua conclusão
em abril 2019.
Na Resulima decorrem as obras da futura
Unidade de Confinamento, Preparação
e Tratamento de Resíduos Urbanos, na
freguesia de Paradela, concelho de Barcelos.
Esta unidade iniciou a sua construção
por uma célula de apoio orçada em cerca
de 2 milhões de euros e deverá estar
concluído no verão de 2019. No local serão
ainda executadas mais duas empreitadas,
uma relativa à construção de uma unidade
de tratamento mecânico e biológico (TMB)
e outra referente a uma central de triagem
automatizada (CTA), projetos que contam
com cofinanciamento comunitário, num
total estimado de cerca de 24,8 milhões
de euros.
Em todas as concessionárias respira‑se
atividade, compromisso e resiliência,
porque será precisa muita criatividade
e capacidade para manter o ritmo
acelerado que se vive em toda a EGF.
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EGF A INOVAR
PARA REFORÇAR

A CONSCIENCIALIZAÇÃO
AMBIENTAL EM PORTUGAL
AS CONCESSIONÁRIAS DA EGF TÊM EM CURSO UM PROGRAMA NACIONAL
DE INOVAÇÃO SOCIAL QUE ATRIBUI BENEFÍCIOS ECONÓMICOS A QUEM
SEPARA AS EMBALAGENS USADAS.

Estas ações contam
com o apoio do
POSEUR – Programa
Operacional de
Sustentabilidade
e Eficiência no
Uso de Recursos.
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s Concessionárias da EGF estão
a investir cerca de 2,6 milhões
de euros num programa
nacional de inovação social que atribui
benefícios económicos a quem separa
as embalagens usadas. Este programa
é um dos maiores investimentos nacionais
dedicados à educação ambiental e vai
intervir junto dos eventos, do comércio
e dos estabelecimentos de ensino.

os benefícios económicos, ambientais e
sociais de reciclar as embalagens usadas.

Mudou o paradigma – as ações
de educação ambiental vão passar
a premiar o bom comportamento
ambiental, numa iniciativa inédita e
inovadora e que, de norte a sul do país,
vai premiar os cidadãos e demonstrar

ECOEVENTOS

A

Estas ações, desenvolvidas em parceria
com os municípios, contam com o apoio
do POSEUR – Programa Operacional
de Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos, numa aposta em iniciativas
que vão levar os portugueses a ter um
benefício específico pela sua participação.

Esta iniciativa vem apoiar, certificar
e reconhecer as boas práticas ambientais
implementadas nos festivais, festas,
corridas, romarias e eventos desportivos
que se realizam por todo o país. O objetivo

é garantir que os organizadores assegurem
a adequada gestão de resíduos produzidos
nos recintos dos eventos, desde a sua
prevenção, reutilização e reciclagem
e sensibilizar os participantes a colaborar
neste movimento coletivo. Para ajudar
nesta missão, cada concessionária assegura
a recolha seletiva das embalagens, os
contentores/recipientes adequados a cada
local, ações de sensibilização e incentivos
em função da quantidade entregue.
EcoEventos de todas as dimensões – como
o Rock in Rio, Marés Vivas, Expofacic,
Boom Festival, Sol da Caparica ou as Festas
Gualterianas de Guimarães, são casos
de sucesso que já registamos e estamos
a promover em todo o país.

COMÉRCIO A RECICLAR
Em todas as concessionárias está a ter
início uma mega ação de sensibilização

que vai bater à porta de mais de
26.000 estabelecimentos para informar
o comércio sobre as vantagens de reciclar
as embalagens usadas, como funciona
o seu sistema de recolha seletiva e ajudar
a encontrar soluções sempre que existam
impedimentos à sua participação.
Para incentivar esta iniciativa, será
entregue um kit pedagógico com o código
da reciclagem. Lisboa foi o município
que iniciou esta atividade, que se vai
estender aos 174 municípios das áreas
de intervenção das onze empresas
participadas pela EGF.

ECOVALOR
Ecovalor é um programa dedicado
à promoção da educação ambiental
em estabelecimentos de ensino, através
do qual a EGF pretende distinguir
com um prémio monetário os bons

comportamentos ambientais. Por cada
saco de embalagens de plástico, metal
e pacotes de bebida entregue, a escola
receberá cinquenta cêntimos, e as
melhores escolas de cada município
serão recompensadas em maior valor.
Esta iniciativa iniciou com escala
nacional já neste ano letivo, numa
iniciativa que inclui todo o apoio logístico
(suportes para sacos, sacos e recolha
seletiva) e mais de 5.000 ações de
sensibilização realizadas por monitores
de ação ambiental.Ainda neste âmbito,
o programa da EGF contempla uma
digressão com planetários itinerantes
de educação ambiental «A nossa
casa é um planeta», onde se pode
assistir a filmes 360 o dedicados às
temáticas da prevenção, reutilização
e reciclagem.
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EGF CONCRETIZOU COM
SUCESSO CAMPANHA DE TROCA

DE EMBALAGENS POR
DESCONTOS EM SUPERMERCADO
A PARCERIA COM O PINGO DOCE FOI UM SUCESSO E PROMOVEU
A SUSTENTABILIDADE JUNTO DOS CIDADÃOS PORTUGUESES.

A EGF disponibilizou uma rede nacional
de «ecopontos especiais» com benefícios
económicos para os portugueses que
separam as suas embalagens usadas.
A campanha Reciclar Vale Mais, projeto
piloto que decorreu de norte a sul do país,
em 15 lojas Pingo Doce, foi um sucesso
e ultrapassou expectativas. Ao entregar
as embalagens usadas no Ecoponto,
em sacos de 30 ou de 50 litros, a EGF
ofereceu 10 ou 15 cêntimos em cartão
Poupa Mais, para utilização imediata.
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Esta iniciativa, pioneira em Portugal,
decorreu no âmbito do programa nacional
de inovação social da EGF, em que sete
das suas concessionárias (Amarsul, Ersuc,
Resinorte, Resulima, Suldouro, Valorlis,
Valorminho) desenvolveram esta ação com
o cofinanciamento do POSEUR – Programa
Operacional de Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos, e
demonstraram que este modelo tem uma
probabilidade de sucesso muito elevada.

de resíduos e, em simultâneo, alertar
para o benefício imediato de colocar
as embalagens usadas no ecoponto,
demonstrando que a reciclagem tem valor
ao devolver ao cidadão uma parte para
poder descontar nas suas compras em
lojas Pingo Doce. Desta forma, também se
procurou garantir que as metas nacionais
são alcançadas e que as embalagens
usadas são entregues nas empresas
responsáveis pela sua gestão e tratamento.

A campanha Reciclar Vale Mais pretendeu
sensibilizar a população para a separação

Esta campanha‑piloto iniciou a 2 de agosto
na loja Pingo Doce da Quinta do Conde

e contou com a presença do secretário
de Estado do Ambiente, Carlos Martins
e representantes do POSEUR, autarquias
e entidades parceiras. A ação esteve
presente em 15 lojas Pingo Doce
ao longo do país, empresa que apoiou
esta iniciativa, cedendo espaço nos
parques de estacionamento dos seus
estabelecimentos. Durante dois meses
foi oferecido dinheiro em cartão
de descontos Poupa Mais em troca de
embalagens usadas entregues num destes
pontos de recolha, numa iniciativa que
foi um claro sucesso.
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ELETROMECÂNICA

PROMOVE INOVAÇÃO
EM ÁFRICA
A MOTA‑ENGIL ESTÁ EMPENHADA EM DESENVOLVER
ESTRATÉGIAS PARA A DIVERSIFICAÇÃO DAS OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIO NESTA REGIÃO.

No setor hospitalar, para
além das competências
na área dos gases
medicinais e laboratoriais,
a Mota‑Engil iniciou o
desenvolvimento dos
serviços relacionados com
a eletromedicina, visando
o suporte da instalação,
operação e manutenção
de equipamentos médicos.
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área de eletromecânica da
Mota‑Engil África tem vindo
a desenvolver uma estratégia
de diversificação de negócio, promovida
através do incremento de competências
internas, acrescentando valor para
os clientes.

A

A mais recente área desenvolvida
está relacionada com a segurança
eletrónica, que compreende os sistemas
de vigilância IP (CCTV), intrusão,
controlo de acessos, deteção e extinção
automática de incêndio, integrados
em plataformas únicas de gestão.
Até ao momento, estão estabelecidas
duas parcerias com fabricantes líderes
internacionais, como é o caso

da Bosch e da UTC. Estas inovações
já estão a ser aplicadas nas obras
do Aeroporto do Ruanda e de hospitais
em Angola.
Outra área recentemente desenvolvida
é a das soluções de KNX e o building
automation ou gestão técnica
centralizada, onde os técnicos da
Mota‑Engil desenvolvem soluções de
automação de edifícios ou em ambiente
industrial, com recurso a equipamentos
e software de gestão de reputados
fabricantes internacionais, como
a Schneider. O Estádio CAN 2019 de
Garaouá, nos Camarões, obra a cargo da
Mota‑Engil, é um dos projetos que estão
a implementar estas soluções inovadoras.

Atenta às solicitações do mercado,
a área de eletromecânica da Mota‑Engil
desenvolveu uma oferta de serviços
da área do frio industrial (refrigeração
e isotermia), suportada por técnicos
com uma larga experiência no setor.
Exemplos de obras que contam com
estes serviços são as instalações do
supermercado Shoprite, em Cabinda,
e dos supermercados Kero.
No setor hospitalar, para além das
competências na área dos gases
medicinais e laboratoriais, a Mota‑Engil
iniciou o desenvolvimento dos serviços
relacionados com a eletromedicina,
visando o suporte da instalação,
operação e manutenção de equipamentos

médicos. O Hospital King Faisal, no
Ruanda, e o Hospital Geral de Cabinda
são já referências de projetos em curso
com estas inovações.
Os serviços de manutenção
eletromecânica têm alargado a sua área
de intervenção, contando atualmente
com importantes clientes como
o Standard Bank, Banco Caixa Geral
Angola, Banco Económico, Banco
Millennium Atlântico, Ministério
da Família, entre outros. Uma das
competências inovadoras introduzidas
no último ano nesta área está relacionada
com a manutenção de UPS, onde
a Mota‑Engil conta com técnicos com
formação específica.

A eletromecânica tem também em curso
a construção de uma central térmica em
Saurimo, com a potência de 20MVA, que
inclui a instalação de sete grupos geradores
de 2,8 MVA a 11kV. O sistema interliga
com a rede através de uma subestação
de 20MVA / 15kV e o sistema de geração
e interligação é gerido por SCADA, incluindo
ainda um sistema de abastecimento
de combustível com centrais depuradoras
e reservatórios com a capacidade total
de 1.300 metros cúbicos.
O setor da eletromecânica tem vindo,
assim, a desenvolver importantes avanços
tecnológicos na sua atividade, com
resultados que geram valor acrescentado
aos seus clientes e utilizadores finais.
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PRIMEIRO‑MINISTRO
PORTUGUÊS

VISITA OBRA DA
MOTA‑ENGIL EM ANGOLA
ANTÓNIO COSTA REALÇOU A RELAÇÃO DE ELEVADA CONFIANÇA
ENTRE PORTUGAL E ANGOLA.

ANGOLA

Este projeto da Mota‑Engil
Angola tem uma duração
prevista de 24 meses e
tem como objetivo garantir
tratamentos eficazes e
aumentar a cobertura
dos serviços especiais
de pediatria na região
de Luanda.
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primeiro‑ministro português,
António Costa, visitou Angola
e teve a oportunidade de
conhecer o Hospital de Hematologia
Pediátrica de Luanda - uma obra do Grupo
Mota‑Engil - acompanhado por vários
responsáveis da Mota‑Engil e pela Ministra
da Saúde de Angola, Silvia Paulo Lutucuta.

Este projeto da Mota‑Engil Angola
tem uma duração prevista de 24 meses
e tem como objetivo garantir tratamentos
eficazes e aumentar a cobertura
dos serviços especiais de pediatria
na região de Luanda, de modo a reduzir
a mortalidade infantil e contribuir
para a qualidade de vida da população.

O Hospital de Hematologia Pediátrica
foi idealizado para dar resposta a
doenças de origem hematológica, cujo
número de casos tem vindo a aumentar,
principalmente em crianças.

A Mota‑Engil, que iniciou a sua atividade
em Angola em 1946, permanecendo desde
então de forma ininterrupta neste país,
é um dos mais antigos e reconhecidos
grupos portugueses a operar no mercado

O

1

angolano, pelo que durante a visita de
António Costa, o Presidente do Conselho
de Administração da Mota‑Engil, António
Mota, e outros responsáveis da empresa
deram a conhecer outras importantes
obras da Mota‑Engil nos últimos dez anos.
António Costa salientou o «sinal claro
de confiança às comunidades portuguesas
e angolanas no que respeita à excelência
das relações entre os dois países».
Os responsáveis do Grupo Mota‑Engil
tiveram também a oportunidade de
falar sobre o projeto do Hospital Geral
de Cabinda, que está em construção e tem
conclusão prevista para janeiro de 2020.
Esta é também uma obra muito importante
para a melhoria dos cuidados gerais
de saúde nesta região, oferecendo mais
de 30.000 metros quadrados e 110 camas,
passando a ser um dos maiores e melhores
hospitais de Angola.

1
António Costa e Manuel Mota na visita ao
Hospital Pediátrico de Cabinda, em construção
pela Mota‑Engil Angola.

2

2
António Mota sempre acarinhado
quando visita Angola.
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MOTA‑ENGIL
TERMINA OBRA DE

ENORME SIMBOLISMO
EM ANGOLA
A OBRA DA BARRAGEM DO CALUEQUE DEMONSTRA O RECONHECIMENTO
E A CONFIANÇA DO PAÍS NO TRABALHO DA MOTA‑ENGIL.

história da construção da
barragem de Calueque, sobre
o rio Cunene, em Angola,
é uma das mais interessantes na
cronologia da Mota‑Engil. No início dos
anos 1970, a Mota & Companhia iniciou
a construção da barragem, mas a guerra
civil forçou a empresa a parar os
trabalhos. O conflito, complexo
e prolongado, provocou danos
assinaláveis na estrutura da barragem,
e, mesmo passados 40 anos, os sinais
ainda são visíveis.

A

ANGOLA

Esta obra reveste‑se
de elevada relevância
histórica para a empresa
e simboliza os laços de
confiança mútua entre
a Mota‑Engil e Angola.
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Esta obra reveste‑se de elevada
relevância histórica para a empresa
e simboliza os laços de confiança mútua
entre a Mota‑Engil e Angola, porque ser
convidado a terminar uma obra 35 anos
depois demonstra o reconhecimento
por uma empresa que, recorde‑se,
começou a sua atividade em 1946 em
Angola e sempre esteve no território

a colaborar para o desenvolvimento
socioeconómico do país.
A cerimónia que assinalou a entrega
da obra contou com a presença
de Maria Teresa Mota, do Conselho
de Administração da Mota‑Engil,
Francisco Franca, CEO da Mota‑Engil
Angola, Paulo Elias, diretor da obra,
José Tavares Rodrigues, responsável de
produção da Mota‑Engil Angola, bem como
de representantes da Lyon, da EFACEC
e do Gabinete para a Administração
da Bacia Hidroelétrica do Cunene.
A Mota‑Engil Angola contribuiu assim
mais uma vez para o desenvolvimento
socioecónomico da região, ajudando
também à criação de pequenas empresas
prestadoras de serviços envolvidas na
logística da construção, e com a oferta
de uma nova escola para as crianças
da região.

1

A Mota‑Engil Angola
contribuiu mais uma vez
para o desenvolvimento
socioecónomico da região.
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MOTA‑ENGIL CONSTRÓI
NOVA UNIDADE INDUSTRIAL

NO PORTO DE LOBITO
A EMPREITADA SERÁ EXECUTADA EM REGIME
DE CONCEÇÃO‑CONSTRUÇÃO E PROMETE DINAMIZAR
A ECONOMIA DA REGIÃO.

Mota‑Engil será responsável
pela construção de uma
unidade industrial de moagem
de trigo, localizada no Porto de Lobito,
em Angola, numa obra promovida pelas
Grandes Moagens de Angola. A nova
unidade irá produzir numa primeira
fase 600 toneladas por dia, mas ficará
preparada para produzir uma capacidade
de 1200 toneladas por dia.

A

ANGOLA

O projeto, promovido pela
GMA - Grandes Moagens
de Angola, dinamizará não
só a moagem de trigo em
Angola, como a economia
de toda a região.
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A empreitada tem um valor de 50 milhões
de dólares, e será executada em regime
de conceção‑construção, o que inclui
o estudo, projeto, estaleiro, fabrico,
transporte, armazenamento, construção,
instalação, preparação para entrega
de materiais, mão‑de‑obra, transportes
e a realização de todos os trabalhos
necessários, de modo a permitir a entrega
«chave‑na‑mão» ao dono de obra.
O projeto será constituído pela
construção de 16 bases em betão
e respetivas galerias sob fundações
indiretas por estacas moldadas, para

a montagem de 12 silos metálicos
circulares, ficando preparado para
uma expansão até 16 silos. Para tal,
irá desenvolver‑se a recuperação de
uma antiga estrutura de silos de betão
existente e será feita a substituição
dos equipamentos instalados por outros
mais modernos e adequados.
Note‑se também que a zona da
moagem/fábrica ficará localizada
a uma distância de aproximadamente
1200 metros da zona da receção/silos
de armazenamento, o que obrigará
à utilização de um transportador aéreo
que será dimensionado para o efeito.
A construção desta unidade industrial
será constituída por escritórios, refeitório
com cozinha industrial equipada,
vestiários e balneários, reservatórios
de água bruta e tratada (com capacidade
de 500 metros cúbicos, ETA), portaria
com balança de pesagem, área técnica,
oficinas, conveyors/piperacks, edifício
de moagem, edifício de farelo, armazém

de farinha, silos de trigo, silos de farelo,
silos de descanso, silos de produtos
finais, sala de geradores (subestação),
postos de transformação, instalação
de todos os equipamentos, instalações
hidráulicas e elétricas, AVAC, ar
comprimido, estruturas metálicas,
segurança contra incêndios, arranjos
exteriores, etc.
O projeto inclui ainda o desvio de um
troço de linha férrea e uma baixada
de média tensão para alimentação
de energia numa extensão de
2,5 quilometros.
O projeto, promovido pela GMA – Grandes
Moagens de Angola, dinamizará não
só a moagem de trigo em Angola, como
a economia de toda a região.
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VISTA WASTE

CELEBRA 10 ANOS
EMPRESA É UMA REFERÊNCIA EM ANGOLA NO SETOR DO AMBIENTE

Vista Waste, empresa do
Grupo Mota‑Engil, que opera
no setor da gestão dos resíduos
em Angola, celebrou 10 anos. Para
assinalar a data, a empresa atribuiu
um cabaz alimentar a cada funcionário
e, durante a cerimónia que assinalou
a data do início da primeira prestação
de serviço, entregou uma lembrança
aos colaboradores com 10 anos de casa.

A

A Vista Waste aposta
também na sensibilização
e educação ambiental das
populações e em 2014 abriu
a área de negócios à gestão
de resíduos industriais.
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Em 10 anos de existência a Vista Waste
enfrentou inúmeros desafios.
Miguel Branquinho, diretor‑geral
da empresa, lembra que nos primeiros
anos de atividade «cada dia de operação
era um enorme desafio, uma batalha
que era necessário ganhar, dia após
dia, devido a todos os fatores internos
e externos próprios de um início
de atividade em Angola. Felizmente,
com o empenho redobrado de todos,
rapidamente a empresa se distinguiu pela
qualidade do serviço prestado e se tornou
a empresa de referência no mercado.»
«O desafio de dotar a empresa de quadros
técnicos locais recém‑licenciados
e alargar e intensificar a formação
a todos os departamentos permitiu

elevar a Vista Waste a outro patamar»,
afirma Miguel Branquinho. «Os vários
departamentos técnicos criados
permitem hoje manter um controlo
sobre procedimentos frequentemente
implementados que, a par de uma forte
união entre os diferentes departamentos,
são a chave do sucesso.»
A Vista Waste aposta também na
sensibilização e educação ambiental
das populações e em 2014 abriu a
área de negócios à gestão de resíduos
industriais. Hoje, a empresa conta
com mais de 250 clientes privados,
entre eles empresas de referência
em Angola nos setores petrolífero,
industrial, comercial e serviços.
As autoridades governamentais
reconhecem a qualidade do serviço
prestado pela Vista Waste, que conta
com cerca de 1.200 colaboradores
e 260 equipamentos mecânicos, e prova
disso foi a atribuição do prémio de Melhor
Empresa na Prestação de Serviço para
o Ambiente, atribuído pelo Ministério
do Ambiente, no decorrer da 6ª Feira
Internacional de Tecnologias Ambientais
de 2018.

10 ANOS
VISTA WASTE
CLIENTES PRIVADOS

250

COLABORADORES

1.200

EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

260

Para o futuro, os principais desafios
passam por entrar no negócio do
tratamento de resíduos através da
construção e gestão de aterros em
diferentes províncias de Angola, apostar
mais fortemente na área dos resíduos
industriais, a obtenção da certificação
ambiental, assim como a manutenção
do contrato público na província de
Luanda, mantendo o bom relacionamento
com o cliente – este é um importante

contrato, que abrange a maior área do
perímetro urbano da província de Luanda,
com 1.067 quilómetros quadrados e cerca
de 1,2 milhões de habitantes, englobando
os municípios de Talatona, Belas
e o Distrito Urbano do Nova Vida.
Assim, a SINERGIA dá os parabéns
à Vista Waste pelos seus 10 anos e a toda
a sua equipa que, em conjunto, fizeram
da empresa uma referência em Angola.
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MOTA‑ENGIL VAI CONSTRUIR

A SEGUNDA MAIOR
PONTE DE ÁFRICA

PROJETO SERÁ EXECUTADO EM CONSÓRCIO COM A EMPRESA SUL‑AFRICANA
CONCOR NAQUELA QUE SERÁ A SEGUNDA MAIOR PONTE EM EXTENSÃO
E A TERCEIRA MAIS ALTA DO CONTINENTE AFRICANO, COM 195 METROS.

Mota‑Engil Construction South
Africa (MECSA), em consórcio
com a empresa sul‑africana
Concor, vai construir a segunda maior
ponte de África, com uma distância
entre torres de 580 metros.

trabalhos arrancar em fevereiro de 2019.
Este projeto, na província de Eastern Cape,
está integrado num conjunto de melhorias
da antiga N2 Wild Coast Toll Road, que
assim passará a ser 85 quilometros mais
curta e 3 horas mais rápida.

A construção da Msikaba Bridge terá a
duração de 36 meses, num investimento
de quase 100 milhões de euros.
A ponte será também a terceira mais
alta de África, 195 metros acima do
nível do vale, e na sua construção
será utilizado o método cable‑stay.

No anúncio da atribuição do projeto,
a Agência Nacional de Estradas
Sul‑Africanas, SANRAL, lembrou
que «a Mota‑Engil tem experiência em
projetos de pontes suspensas em grande
escala e entrega de grandes projetos
de engenharia civil em África e a
Concor traz um histórico comprovado
na construção de importantes projetos
de estradas e pontes em África».

A

Depois do concurso público
internacional, em que participaram
consórcios com empresas internacionais
de diversas nacionalidades, o projeto
foi atribuído no final de setembro ao
consórcio MECSA/Concor, devendo os
46

Contactado pela SINERGIA, Carlos
Galego, managing director da MECSA,
refere que «o projeto terá alguns

A Mota‑Engil
tem experiência
em projetos
de pontes suspensas
em grande escala
e entrega de
grandes projetos de
engenharia civil
em África.

SANRAL
Agência Nacional de Estradas
Sul‑Africanas

1
Esta obra será uma referência no portefólio da Mota‑Engil,
que construirá a segunda maior ponte de África.

2
A ponte terá uma altura de 195 metros.

1

desafios consideráveis em função da sua
localização e sensitividades ambientais,
dimensão e complexidade, mas aos
quais o consórcio dará a máxima
dedicação e empenho, privilegiando
o envolvimento das comunidades que
se encontram próximo do projeto,
garantindo‑lhes inserção na população
a recrutar para o projeto, assim como
na obtenção de fornecimentos onde
serão requisitadas as empresas locais».

2

Relativamente a outros projetos
em curso, Carlos Galego refere que
«a MECSA tem em curso a execução
da expansão do Centro Comercial
Fourways Mall, o edifício Acsiopolis
(26 pisos), devendo iniciar em abril de
2019 o edifício para os escritórios da
sede da Leroy Merlin na África do Sul,
o qual inclui um armazém e loja».
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MOTA‑ENGIL DESENVOLVE
ESTRUTURA

INOVADORA NO UGANDA
AS NOVAS ESTRUTURAS PARA A PRODUÇÃO DE VIGAS SÃO MAIS
FÁCEIS DE TRANSPORTAR E PODEM VOLTAR A SER UTILIZADAS.

UGANDA

o âmbito do projeto para
requalificação da estrada
Kampala Northern Bypass,
no Uganda, em que foram pré‑fabricadas
244 vigas pré‑esforçadas, subdivididas
em dois tipos, com 18 metros e
22 metros respetivamente, para
execução dos tabuleiros rodoviários
que integram o projeto, a Mota‑Engil
Engenharia desenvolveu uma estrutura
inovadora para a produção dessas
vigas, mais conhecidas como «pistas
de pré‑fabricação». As «longarinas»
das referidas pistas foram, pela
primeira vez, projetadas e produzidas
em estrutura metálica, amovível
e facilmente transportável, inclusive

N
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em contentores, o que permitirá assim
futuras utilizações, onde quer que
possam vir a ser necessárias.

de largura e 2,4 metros de altura
e com uma compressão até cerca
de 600 toneladas.

Habitualmente, estas estruturas são
feitas em betão e instaladas em fábricas
de cariz permanente e, no caso de
construção em estaleiros temporários
de obra, acabam por ser demolidas
após a conclusão dos trabalhos.
Assim, neste caso, para além de facilitar
a mobilidade, as novas estruturas
foram também projetadas de forma
a permitir a produção de qualquer
tipo de viga, quer sejam do tipo I,
T ou vigas caixão, que poderão ir até
46 metros de comprimento, 4 metros

CONSTRUÇÃO DE INTERCHANGES
Estando o Kampala Northern Bypass
construído em terrenos de cariz
pantanoso, foram desenvolvidos,
em parceria com o Departamento
de Geotecnia da MEEC, estudos
complementares que permitiram
inferir sobre a capacidade de
resistência do terreno existente face
às cargas a que serão sujeitos aquando
da construção das interchanges e
respetivos tempos de assentamento.

A construção destes
muros técnicos segue os
procedimentos impostos
pelo projetista, RECOSA®,
para garantir a qualidade
de execução e garantia
dos mesmos.

Estas infraestruturas, constituídas por
aterros em terra armada com alturas até
9 metros, conectados por tabuleiros em
vigas pré‑fabricadas, são extremamente
sensíveis a deslocamentos,
nomeadamente assentamentos do
terreno existente. A solução encontrada
e atualmente em fase de execução
em duas das seis «interchanges» passa
pela substituição dos solos de fundação
por uma camada de espessura variável
de rachão 0-500mm (material tipo 2) e
outra de mistura de rachão e tout‑venant
(material tipo 1) até uma profundidade
de 4,5 metros.
A construção destes muros técnicos
segue os procedimentos impostos
pelo projetista, RECOSA ®, para
garantir a qualidade de execução
e garantia dos mesmos. A sequência
construtiva em cada muro passa pela
montagem de uma fila de painéis,
seguido de preenchimento da zona
interior em camadas de material
graduado com propriedades drenantes
e subsequentemente camadas superiores
de «murram» G15. Estas camadas
têm um máximo de 250 milímetros
de espessura após compactação e as fitas
metálicas que concretizam a solução
são dispostas entre camadas de aterro
e fixas aos painéis, distanciadas entre
si verticalmente 750 milímetros.
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MOTA‑ENGIL GANHA
NOVOS CONTRATOS NO UGANDA
A construção dos novos troços rodoviários vai permitir ligar
as cidades de Tororo e Kamdini de forma mais rápida e segura.
A Mota‑Engil África assinou dois
contratos no Uganda para a reabilitação e
manutenção de cerca de 340 quilómetros
de estradas entre Tororo e Kamdini, duas
localidades na região central do país.
Os contratos, no valor estimado
de cerca de 138 milhões de euros,
serão financiados pelo Banco Mundial

e o objetivo do projeto será o de reduzir
os custos de transporte e aumentar
a segurança neste percurso rodoviário.
Com esta adjudicação, a Mota‑Engil
reforça a sua carteira de encomendas no
médio prazo, continuando a diversificar
o portefólio de obras em África.

ZÂMBIA

MOTA‑ENGIL AJUDA IRMÃS
DA MISERICÓRDIA
DE SÃO CARLOS BORROMEU
Política de responsabilidade social da Mota‑Engil
foi fundamental para a criação de acessos a uma escola
com 150 crianças e um centro de saúde.
A Mota‑Engil África, sucursal
da Zâmbia, de acordo com a política
de responsabilidade social do Grupo,
entregou alguns materiais de construção
e realizou gratuitamente, em novembro
de 2018, cerca de 2.500 metros
quadrados de pavimentação betuminosa
nos arruamentos da Escola e Centro
de Saúde Rural St. Joseph’s, gerido pelas
Irmãs da Misericórdia de São Carlos
Borromeu, localizado na povoação de
Kacholola, província oriental da Zâmbia.
A ligação da Mota‑Engil para com
as Irmãs da Misericórdia de São Carlos
Borromeu ocorre em 2013, quando
a empresa recorreu a esta instituição
50

para apoiar as necessidades de cuidados
de saúde ocorridos com os seus
trabalhadores, criando‑se aí um
elo de amizade e cooperação.
A Mota‑Engil Zâmbia começou por apoiar
na desmatação do local, onde se
construíram os acessos à clinica e
à fundação dos edifícios, assim como
na partilha graciosa de pó de pedra
para fabricar blocos para a construção
dos edifícios, e na pavimentação dos
arruamentos. Concluído o processo,
ajudámos a transformar um pedaço de
terra bravio num pequeno paraíso onde
as irmãs ajudam as pessoas carentes.

Com este donativo realizado pela equipa
da obra Rehabilitation of the Great East Road
– Lot 1, as populações locais irão usufruir
de substanciais melhorias na acessibilidade
aos cuidados de saúde e educação,
especialmente durante a época das chuvas.
Esta escola é frequentada por mais de 150
crianças do ensino básico, e o centro de saúde
conta com uma equipa de 15 colaboradores.
No âmbito da responsabilidade social,
são várias as ações que o Grupo
Mota‑Engil tem vindo a desenvolver,
sendo este apoio uma oportunidade
para ajudar quem mais precisa.

COSTA DO MARFIM

ECO EBOURNIE INICIA GESTÃO

DE RESÍDUOS EM ABIDJAN
A EMPRESA DÁ MAIS UM PASSO PARA A DIVERSIFICAÇÃO
DAS SUAS ATIVIDADES NA COSTA DO MARFIM.

A Mota‑Engil deu início às operações de
recolha de resíduos em Abidjan, a capital
da Costa do Marfim, através da Eco
Eburnie, numa cerimónia que contou
com a presença da ministra do Ambiente
e Desenvolvimento, Anne Désirée Ouloto.
No evento, mais de 70 veículos
motorizados de nova geração
encheram a famosa estrada
Boulevard Valery Giscard, junto
ao parque desportivo Treichville, e
os colaboradores da empresa também
desfilaram com as novas fardas, antes
do início dos trabalhos.

A ministra Anne Désirée Ouloto salientou
o caráter histórico do início desta nova
política de gestão de resíduos. «Estamos
a abrir uma nova era com a circulação
destes novos camiões por toda a região
de Abidjan», afirmou, lembrando também
às populações a importância do bom
condicionamento do lixo e o respeito
pelos horários de recolha.
O diretor geral da Eco Eburnie,
Pinto Rodrigues, lembra que «este
importante dispositivo a nível de frota
será acompanhado de centenas de
novos caixotes do lixo. Com todo este

equipamento, acredito que atingiremos
os nossos objetivos de recolha de lixo
no distrito de Abidjan».
Este projeto, que será o maior contrato
do Grupo Mota‑Engil na área do ambiente,
coloca a Mota‑Engil África como um
operador relevante no setor dos resíduos
no continente africano, abrindo mais
uma oportunidade de desenvolvimento
e diversificação das suas atividades, num
contrato a sete anos e que servirá uma
população aproximada de 4,5 milhões
de habitantes.
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AMERICA LATINA

MÉXICO

PRIMEIRO‑MINISTRO
PORTUGUÊS

MARCOU PRESENÇA NA
INAUGURAÇÃO DO METRO
DE GUADALAJARA
ANTÓNIO COSTA VISITOU O MÉXICO PARA MARCAR PRESENÇA NA TOMADA
DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE MEXICANO, TENDO MARCADO PRESENÇA
NA INAUGURAÇÃO DE UMA DAS OBRAS MAIS RELEVANTES DA MOTA‑ENGIL
NA AMÉRICA LATINA.

MEXICO

primeiro‑ministro português,
António Costa, efetuou uma
visita oficial de dois dias ao
México, de forma a marcar presença na
tomada de posse do presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador.

O

Nesta deslocação, houve ainda
oportunidade para marcar presença
no encerramento da Feira do Livro
de Guadalajara, a maior feira do livro
internacional da América Latina e uma
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das iniciativas culturais de maior
relevância na região, e na qual Portugal
foi nesta edição o país convidado,
evento ao qual a Mota‑Engil se associou
desde a primeira hora num apoio a
sinalizar a presença há mais de 10 anos
da empresa no México.
Na ocasião, o primeiro‑ministro
português fez questão de referir que
«a literatura e as artes, presentes num
programa cultural português alargado
durante uma semana em Guadalajara,
são fatores de identidade e matéria
mediadora» numa relação com um
«parceiro incontornável com o qual

Portugal está empenhado em reforçar e
ampliar as modalidades de cooperação».
Depois da presença na tomada de
posse do novo presidente mexicano
e do encerramento da Feira do Livro,
António Costa teve na agenda um encontro
com a comunidade portuguesa em
Guadalajara, que coincidiu com a visita
à obra do metro ligeiro de Guadalajara,
um projeto desenvolvido pela Mota‑Engil
México, que, em parceria, desenvolveu
um dos projetos mais relevantes e
que a segunda maior cidade do México
já ambicionava há vários anos, tendo
o projeto 27 quilómetros entre linha à
superfície e subterrânea, com a construção

1

de viadutos e 24 estações – 13 das quais
construídas pela Mota‑Engil.
Na cerimónia estiveram presentes em
representação da Mota‑Engil, Gonçalo
Moura Martins, CEO do Grupo, Carlos
Mota Santos, Presidente da Mota‑Engil
América Latina, e João Pedro Parreira,
CEO da Mota‑Engil América Latina,
que teve oportunidade de apresentar o
projeto ao primeiro‑ministro português,
sendo este administrador também ele um
exemplo de um português radicado no
México com grande paixão por este país
onde chegou há mais de 10 anos enquanto
colaborador número 1 da empresa
Mota‑Engil México.
Para Carlos Mota Santos, «esta obra
foi marcante para a Mota‑Engil México
e para o Grupo como um todo porque
foi a demonstração plena de que,
independentemente das dificuldades que
sempre surgem em projetos de elevada
complexidade técnica como era o caso,
soubemos responder uma vez mais à
altura e pergaminhos de uma empresa
com uma história com mais de 70 anos

2

e com o sentido de responsabilidade
e com a competência que, de forma
crescente, tem sido reconhecida
em toda a região da América Latina,
e com particularidade no México, que
é o maior mercado da Mota‑Engil no
exterior, e onde temos investido de forma
considerável em setores diversos como
as infraestruturas, o ambiente, concessões
de transportes e energia».
Sobre a presença do primeiro‑ministro
na cerimónia, refere que «é um sinal
de reconhecimento pelo trabalho que as
empresas portuguesas como a Mota‑Engil
têm feito num país com enormes
potencialidades. Assim, a presença do
senhor primeiro‑ministro, à semelhança
da visita com que o senhor presidente
da República Portuguesa nos honrou nas
comemorações dos 10 anos da Mota‑Engil
México, testemunham esse compromisso
das entidades portuguesas, que é muito
gratificante para quem, como nós, temos
promovido o nome de Portugal no mundo,
privilegiando sempre a relação com
parceiros locais».

3

1
António Costa com Gonçalo Moura Martins
e Carlos Mota Santos

2
O primeiro‑ministro português fez uma
intervenção na cerimónia, em Guadalajara

3
O momento em que foi recebida
a comunidade de portugueses na cidade.
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GENERADORA FÉNIX INICIA

PRIMEIRA FASE DO PROJETO
JORGE LUQUE
A PRIMEIRA FASE ARRANCA COM UM INVESTIMENTO
DE 2.800 MILHÕES DE PESOS (121 MILHÕES DE EUROS) PARA ALCANÇAR
UMA CAPACIDADE TOTAL DE PRODUÇÃO DE 100 MW.

A Generadora Fénix, empresa do Grupo
Mota‑Engil dedicada ao setor de produção
energética, celebrou a receção da unidade
móvel de turbo geração SGT‑A45 fabricada
pela Siemens. O evento teve como objetivo
simbolizar o arranque da primeira fase
do Projeto da Central de Produção Elétrica
Jorge Luque.
Na primeira fase, com entrada em
operação em junho de 2019, a central
alcançará uma produção de 33 Mw.
A segunda, em outubro de 2019, e a
terceira, que está prevista para concluir
en março de 2020, permitirá alcançar
uma capacidade total de 100 MW.
O Projeto Jorge Luque, na sua versão
integral, contempla uma produção
de 1.700 MW.
No evento, onde marcaram presença
a Secretaria de Estado da Energia
mexicana, autoridades municipais de
Tultitlán, assim como os promotores
Mota‑Engil e SME, Marcos Ramírez Silva,
administrador da Generadora Fénix,
apresentou o programa de investimentos
da empresa para os próximos anos,
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que incorpora o Projeto Jorge Luque,
a ampliação de potência do Sistema
Hídrico de Necaxa, a nova Linha de
Transmissão de Lerma e a Central
Reversível de Necaxa 700.
A Fénix, o primeiro operador privado
do setor elétrico no México, reiterou
na ocasião o seu compromisso
de investimento de acordo com
os programas públicos do setor

energético, de modo a manter uma
participação significativa no mercado
elétrico mexicano, conseguindo assim
dar seguimento à reintegração dos
trabalhadores do Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), contratando
trabalhadores locais para a operação
e manutenção dos empreendimentos
elétricos.

MÉXICO

MOTA‑ENGIL INOVA NO
FINANCIAMENTO DE PROJETOS

DE INFRAESTRUTURAS
NA AMÉRICA LATINA
OPERAÇÃO A 50 ANOS POTENCIA O CRESCIMENTO
FUTURO DA EMPRESA.

MEXICO

A Mota‑Engil, através da sua subsidiária
mexicana, Mota‑Engil México, promoveu
uma operação de 3 mil milhões de
pesos mexicanos (cerca de 132 milhões
de euros) em Certificados Bursátiles
Fiduciarios de Proyectos De Inversión
(CERPI ou Fundo CERPI), na Bolsa
Mexicana de Valores.
Os CERPI são uma inovadora modalidade
de fundos de capital que permite aos
investidores institucionais mexicanos
investir em diversos setores da
economia e, neste caso, nos setores
de infraestruturas, energia e turismo
no México e em outros países da
América Latina.

O elevado interesse demonstrado pelo
mercado mexicano nesta modalidade
demonstra o elevado reconhecimento
e confiança na Mota‑Engil no
mercado mexicano, onde a empresa
é um dos principais players no
mercado de infraestruturas, sendo
atualmente a sétima maior construtora
da América Latina.
Esta subscrição do Fundo CERPI
representa o dinamismo e a inovação
financeira da empresa, e permitirá
realizar investimentos futuros
em regime de co‑investimento
com o Grupo Mota‑Engil.

O Fundo CERPI, com uma maturidade
de 50 anos, é também uma alavanca para
o desenvolvimento do Grupo Mota‑Engil
na região, já que permitirá a execução
de projetos de grande relevância a nível
de dimensão e criação de valor para as
comunidades onde se insere.
Esta operação teve como intermediário
colocador a subsidiária do Citibank
no México (Citibamex Casa de Bolsa),
a MTH Capital como agente
estruturador, e o CIBanco SA como
banco fiduciário.
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MOTA‑ENGIL DESENVOLVE

ESTUDO DE
SEGURANÇA INÉDITO

A MOTA‑ENGIL DESENVOLVEU INTERNAMENTE UMA METODOLOGIA DE
ANÁLISE GEOTÉCNICA‑ESTRUTURAL, PARA GARANTIR UMA INTERFERÊNCIA
SEGURA ENTRE AS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS.

Mota‑Engil tem em curso
a construção da autoestrada
urbana Siervo de la Nación,
no México, que inclui um viaduto de
14 quilómetros cujas fundações interferem
sobre o traçado de um dos túneis da rede
de drenagem da Cidade do México – o Túnel
Emissor Oriente (TEO). Como tal, foi
desenvolvido um criterioso estudo com
base numa nova metodologia de análise
de problemas de interação física entre
estruturas geotécnicas, numa parceria
entre a Mota‑Engil e a Universidad
Nacional Autónoma do México.

A

A Cidade do México tem um sistema
de drenagem profunda constituído
por várias centenas de quilómetros
de obras subterrâneas. Normalmente,
sobre estas obras, são projetadas novas
infraestruturas, como edifícios ou vias.
As interferências deste tipo de obras nos
túneis são um problema que se torna mais
complexo devido ao efeito do afundamento
regional que afeta a Cidade do México.
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O TEO é o túnel mais extenso do mundo
executado em solos moles (aprox. 10 km)
e um dos mais compridos na sua totalidade
(60 km). Trata‑se da estrutura mais
importante de drenagem da Cidade do
México e encontra‑se em construção desde
2008, estando atualmente na fase final
de construção.
Neste caso, o desafio resulta do facto de
os trabalhos da Mota‑Engil para execução
do viaduto integrante da autoestrada urbana
Autopista Urbana Siervo de la Nación
interferirem precisamente na zona mais
crítica do TEO, onde o túnel se encontra
fundado na zona superior de solos moles.
Para garantir que os trabalhos não
produziriam danos estruturais no TEO,
a Mota‑Engil desenvolveu um modelo
estrutural inexistente até à data, modelo
esse que foi utilizado em conjunto
com um modelo comercial geotécnico
(PLAXIS) na verificação da integridade
estrutural do TEO quando sujeito às

ações induzidas pelas fundações e às
restantes ações geotécnicas já previstas
no dimensionamento original do TEO.
Tendo em conta os resultados obtidos,
foi feita uma adaptação da geometria das
fundações, de forma a serem compatíveis
com a integridade estrutural do TEO.
Esta investigação resultou numa nova
metodologia de análise deste tipo
de problemas, metodologia essa que
seguramente será utilizada em casos
análogos, de futuro.
A Mota‑Engil desenvolveu internamente
este modelo estrutural de forma a
viabilizar tecnicamente a construção
dessa parte do viaduto sobre o TEO.
O modelo desenvolvido em Mathcad
foi acompanhado de perto e validado
por especialistas em estruturas
da Universidad Nacional Autónoma
do México e aprovado pelo Professor
Gabriel Auvinet, uma referência mundial
em geotecnia.

Atualmente, a Mota‑Engil já concluiu
com sucesso os trabalhos que interferiam
de forma próxima com o TEO, pelo que
a UNAM tomou a liberdade de difundir
o estudo desenvolvido pela empresa,
como exemplo que consta no artigo
técnico‑científico que apresentou na
XXIX Reunião Nacional de Engenharia
Geotécnica, que teve lugar em León,
no estado de Guanajuato, México.
A Mota‑Engil conclui assim uma
intervenção técnica que se tornou
reconhecida do ponto de vista académico
e científico pela excelência do resultado
concretizado na sua implementação.

A Mota‑Engil desenvolveu
internamente este modelo
estrutural de forma a viabilizar
tecnicamente a construção
dessa parte do viaduto.
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MOTA‑ENGIL

NO OIL & GAS NO BRASIL
CONTRATOS COM A PETROBRÁS PARA A CONSTRUÇÃO
E MONTAGEM INDUSTRIAL EM PLATAFORMAS MARÍTIMAS
ABREM NOVAS PERSPETIVAS DE NEGÓCIO.

sistema de gestão de segurança e saúde
ocupacional - SGSSO, de acordo com
a norma OHSAS 18001, e o sistema
de gestão ambiental - SGA, de acordo
com a norma ISO 14001).
BRASIL

Mota‑Engil, presente no Brasil
há quase 10 anos na área da
engenharia e construção
através da Mota‑Engil Brasil e a Empresa
Construtora Brasil (ECB), investiu mais
recentemente no desenvolvimento de
uma nova unidade focada na prestação
de serviços de engenharia para
a indústria de Oil & Gas.

A

A aposta neste segmento de negócio
de elevada exigência técnica e muito
competitivo foi iniciada em junho de 2016,
com o primeiro cadastramento no sistema
eletrónico da Petrobras e a obtenção do
Certificado de Registo Cadastral (CRC) no
cadastro de fornecedores da petrolífera
brasileira, com nota máxima no critério
de SMS (tem por objetivo verificar o
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Assim, e no seguimento da apresentação
de várias propostas, no primeiro semestre
de 2018, a ECB conseguiu o primeiro
contrato na Petrobras para obra a
realizar no Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro (Comperj).
No segundo semestre de 2018, a
Mota‑Engil acabaria por ser contratada
para dois novos contratos, estes na área
de construção e montagem industrial
em plataformas marítimas de várias
tipologias, estando ambos a decorrer
dentro dos timings contratados, incluindo
a mobilização de diversas equipas para
as plataformas de alto mar.
Para a realização dos contratos de
manutenção industrial (construções
offshore) localizados na base da Petrobras
em Macaé, a norte do Rio de Janeiro,
a Mota‑Engil investiu num estaleiro (base
de operações e apoio) de 40.000 metros

quadrados com cinco armazéns, todos
eles equipados com pontes rolantes
de grande capacidade, estando o mesmo
preparado para executar atividades de
fabricação de tubulação, execução de
estruturas metálicas e trabalhos de pintura,
jateamento e caldeiraria.
O investimento em infraestruturas com
capacidade de expansão como é o caso,
teve como premissa uma estratégia
de longo prazo, apostando na formação
de equipas e no reforço do investimento
para capacitar, cada vez mais, a empresa
para dar resposta de forma imediata aos
desafios que surgem pelas oportunidades
existentes e que abrem perspetivas
positivas para o reforço da atividade
nesta que é uma das áreas geográficas
de maior potencial de extração de petróleo
no Brasil.
Com essa perspetiva, a equipa da
Mota‑Engil e de ECB está a estudar novas
oportunidades em atividades diversas
na área de Oil & Gas no estado do Rio de
Janeiro como em outros, estando, de uma
forma empenhada, a apresentar propostas
individualmente ou com parceiros

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
A manutenção das plataformas em alto mar
compreende os seguintes serviços:
•M
 ontagem offshore de andaimes para realização
de manutenções e pinturas
• F abricação onshore e instalação offshore de estruturas
metálicas
• F abricação onshore e instalação offshore de redes
de tubulação
•M
 anutenção elétrica das plataformas
• Instrumentação das plataformas – offshore
•P
 intura das plataformas
•M
 anutenção de equipamentos – offshore
• L impeza de drenos e ralos – offshore

NÚMERO DE COLABORADORES ENVOLVIDOS
NO PROJETO:
•N
 o contrato da UORio: 600 pessoas no pico
dos trabalhos
•N
 o contrato da UOBC: 400 pessoas no pico
dos trabalhos

DURAÇÃO E VALOR DO CONTRATO
•C
 ontrato com a UORio – Lote B (437 milhões de reais,
aprox. 102 milhões de euros) e duração de 48 meses
(prorrogáveis por 12 meses)
•C
 ontrato com a UOBC – Lote 3 (198 milhões de reais,
aprox. 42 milhões de euros) e duração de 36 meses
(prorrogáveis por 24 meses)

internacionais credíveis, numa lógica de
otimização do serviço a prestar ao cliente.
Nesse sentido, Manuel António Teixeira,
o CEO da empresa, admite que «este dois
contratos de manutenção de plataformas
irão abrir as portas da empresa num novo
mercado no Brasil e, com certeza, surgirão
mais oportunidades neste segmento com
a Petrobras e outros clientes privados.
Aliás, estamos já apresentando propostas
na área de construção offshore para outros
grupos privados».
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ENFIADEIRA DE CORDOALHAS

FACILITA TRABALHOS EM
PONTE NO BRASIL

COM A UTILIZAÇÃO DESTA TÉCNICA OS TRABALHOS SÃO EXECUTADOS
COM MAIOR RAPIDEZ E SEGURANÇA.

A ECB/Mota‑Engil vem‑se mostrando
inovadora com a utilização de
diversos métodos construtivos
durante a construção da ponte sobre
o rio Piracicaba, que faz parte do
projeto de duplicação e requalificação
da BR‑381MG – Norte – Lote 3.1,
num contrato assinado com
o DNIT – Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes.
Esta obra apresenta duas estruturas
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independentes – uma para cada sentido
do trânsito – e a sua superestrutura
de betão está a ser construída através
do método do balanço sucessivo, uma
técnica iniciada no Brasil e utilizada
e aperfeiçoada por todo o mundo.
O grande destaque inovador no Brasil
é uma enfiadeira de cordoalhas porque
este equipamento não se encontra
no mercado brasileiro, apesar de ser

relativamente comum na Europa.
Assim, a partir de uma máquina
utilizada em pontes estaiadas, fizeram‑se
algumas adaptações com roldanas
apropriadas para o diâmetro do cabo,
onde as mesmas impulsionam os cabos
tanto para a frente como para trás,
com movimentos monitorizados através
de um sistema de controlo, o que fez
que os trabalhos fossem executados
com maior rapidez e segurança.

BRASIL

TÉCNICA DE VIGA INVERTIDA
UTILIZADA PELA PRIMEIRA
VEZ NO BRASIL
Graças a esta inovação, a Mota‑Engil conseguiu terminar
obra antes do prazo previsto.
A execução de um viaduto duplo
de 600 metros de extensão na obra
BR381MG – Norte – Lote 7 contou
com um sistema de viga invertida
de lançamento, uma técnica
utilizada no Brasil pela primeira vez.
Esta inovação permite vencer vãos
maiores do que as vigas premoldadas

em betão, permitindo assim a redução
do número de elementos de fundação
e mesoestrutura.
Desta forma, a ECB/Mota‑Engil conseguiu
reduzir não só o custo relativo a estas
estruturas, mas também o prazo final
de execução dos trabalhos.

Esta inovação permite
vencer vãos maiores do
que as vigas premoldadas
em betão, permitindo
assim a redução do número
de elementos de fundação
e mesoestrutura.

BRASIL

OBRA UTILIZA DRONE
PARA CAPTAR EVOLUÇÃO
DOS TRABALHOS
Este sistema permite também criar um modelo digital
do terreno da obra.
PONTE ONCINHA
Estaca 64 a 103

Na obra BR 381 - Lote 3.1, em Antônio
Dias, no estado de Minas Gerais, é feito
semanalmente o levantamento fotográfico
e topográfico com recurso a um drone,
para que os colaboradores consigam
acompanhar o andamento das obras
e monitorizar o avanço cronológico
de todas as frentes de serviço.
Todas as imagens aéreas são
georreferenciadas, tendo sido definidos
alguns pontos de controlo no solo ao longo
da área com coordenadas, realizadas

com GPS RTK. Esse levantamento de
informações resulta também numa nuvem
de pontos tridimensional, que é utilizada
para criar um modelo digital de terreno
e assim se extrair as curvas de nível, com
um resultado extremamente semelhante
aos métodos tradicionais de topografia.
As vantagens da utilização do drone
passam, assim, pela redução de custos
e pela agilidade na obtenção dos dados,
de modo a que o acompanhamento das
atividades aconteça em tempo real.
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NOVOS APARELHOS PERMITEM
ENSAIOS MAIS RÁPIDOS
Este densímetro e o gamadensímetro geram resultados
em tempo real.
Alguns colaboradores da ECB/Mota‑Engil
desenvolveram um importante contributo
para a homologação da Norma DNIT
405/2017 – ME - Controle de Compactação
em Aterros com o equipamento
gamadensímetro - método de ensaio.
A utilização do Troxler – Gamadensímetro
permite a execução dos ensaios em
camadas compactadas com velocidade
superior aos métodos tradicionais,
gerando resultados em tempo real,

além da redução da quantidade de
mão‑de‑obra para a execução da atividade
de monitoramento da compactação.
Quanto ao densímetro, que está a ser
utilizado nos trabalhos de reconstrução
dos 530 quilometros da obra da
BR381MG – Sul – Autopista Fernão Dias.
Com esta utilização, é possível realizar
os ensaios em camadas betuminosas
de forma mais rápida do que com

REALIZAÇÃO DO
GAMADENSÍMETRO
no controle de compactação
na Obra 229

os métodos tradicionais, passando a
monitorar a execução dos trabalhos em
tempo real e com menos mão de obra.

BRASIL

SISTEMA INFORMÁTICO FACILITA
ACESSO À INFORMAÇÃO
DAS OBRAS
A plataforma permite a consulta de informações sobre a obra
de forma rápida e intuitiva.
SALA DE CONTROLE DA
PRODUÇÃO DO "CONEXÃO OBRA"
no prédio administrativo
do Canteiro de obras

A ECB/Mota‑Engil implementaram um
sistema específico de acompanhamento
integrado dos trabalhos em tempo real,
utilizando um banco de dados Microsoft
SQL, que oferece a máxima segurança.
O Conexão Obra tem como objetivo
facilitar a tomada de decisões, e para
tal emite relatórios de produtividade,
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eficiência de equipamentos, índices
de produtividade, e comparação da
produção planeada e executada.
O sistema permite também o acesso
multiutilizador em arquitetura
cliente/servidor, admitindo a
inserção simultânea das informações.
Desenvolvido sobre uma plataforma
ágil, o Conexão Obra valida globalmente
a entrada de dados e proporciona
uma fácil adaptação às mais diversas
situações, já que possui um completo
gerador de relatórios confiáveis

para criar documentos adequados
às necessidades de cada obra.
O monitoramento em tempo real
é disponibilizado numa dashboard
na recepção da obra, de modo a que
todos os colaboradores e visitantes
possam acompanhar o resultado da obra.
Com essa metodologia, é possível aceder
facilmente a informações sobre a produção
em tempo real, assim como se consegue
uma grande redução do uso de papel
(cerca de 800 folhas de papel por mês).

PERU

TÉCNICA DE ASFALTO
ESPUMADO

USADA NO PERU

ESTA INOVAÇÃO GARANTIU A QUALIDADE DA OBRA RODOVIÁRIA
E REDUZIU OS CUSTOS DE TRANSPORTE.

Depois de, em 2011, a Mota‑Engil Peru
ter sido a primeira empresa no Peru
a aplicar a técnica de asfalto espumado
e a primeira no mundo a aplicá‑la
acima dos 4.000 metros de altitude,
no final de 2016, com a adjudicação
das obras de reabilitação e conservação
rodoviária de Vizcachane e Santa Rosa,
a Mota‑Engil propôs a aplicação da
técnica de estabilização de bases com
asfalto espumado. Tratando‑se de obras
de alta montanha, esta alteração, além
de garantir a qualidade da obra, evitou

o custo do transporte da emulsão desde
as centrais em Lima até às obras.
Todos os desenhos foram realizados
no Laboratório Central da Mota‑Engil
Peru e, para garantir maior produção e
melhor controlo de qualidade da solução,
adquiriu‑se uma central móvel para
reciclagem e estabilização de solos de
última geração – KMA 220 de Wirtgen.
Esta alteração de produção e os respetivos
estudos de engenharia que foram

efetuados resultaram num artigo técnico
apresentado no Congresso Ibero‑Latino
Americano de Asfaltos, numa cooperação
entre a Divisão de Engenharia da
Mota‑Engil Peru e o Núcleo de Pavimentos
de Mota‑Engil Engenharia e Construção
de Portugal.
As obras de reabilitação e conservação
rodoviária de Vizcachane e Santa Rosa
foram terminadas em fevereiro de
2018 e os resultados foram altamente
satisfatórios.
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OBRA DA PONTE NANAY
COM RECURSO

A GEOTUBOS
E GEOTÊXTEIS

MOTA‑ENGIL PERU CRIA UMA SOLUÇÃO DE AVANÇO NA ÁGUA
PARA SUBSTITUIR O RECURSO A MEIOS AQUÁTICOS.

PERU

adotou a solução de criar um caminho de
acesso ao longo da ponte, com penínsulas
nas zonas dos pilares. Uma vez que,
no início da obra, o nível da água não
permitia a realização da totalidade do
caminho em seco, adotou‑se uma solução
de avanço na água através de geotubos
e geotêxteis de alta resistência.
Esta solução, conceptualizada na área
de engenharia da Mota‑Engil Peru,
consiste em:

obra da ponte Nanay, em
Iquitos, na Amazónia Peruana,
adjudicada no final de 2017,
tinha prevista a execução dos viadutos e
ponte com recurso a meios aquáticos.
Contudo, tendo em conta a grande
variedade do nível do rio Nanay (afluente
do Amazonas), esta solução representava
um risco elevado porque uma baixa
súbita do nível da água impediria
o movimento dos meios marítimos.
Por este motivo, a Mota‑Engil Peru

A
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cheios com areia dragada da margem
do rio. Os trabalhadores posicionam
o geotubo na superfície da água e liga‑se
uma bomba de dragagem de areias
ao tubo que, à medida que se vai
enchendo, se vai afundando com o peso
até à sua posição final no leito do rio.
Os geotubos colocados lateralmente
ao longo do caminho geram uma caixa
a ser preenchida com areia.

•T
 roços em seco: camadas de geotêxtil
de alta resistência dobradas em
forma de sanduiche, cheias com areia
dragada da margem do rio. O geotêxtil
permite confinar o material, garantindo
a estabilidade necessária e impedindo
a erosão dos taludes durante os períodos
de subida do rio;

A maior particularidade desta solução
foi o facto de o caminho ter de
aguentar a carga do novo equipamento
de perfuração adquirido pela
Mota‑Engil Peru - Casagrande B360,
de 120 toneladas. Este equipamento,
o primeiro no Grupo e no mercado,
tem a capacidade de perfurar pilares
com diâmetro até 2,5 metros e apresenta
as seguintes caraterísticas inovadoras:

• Troços abaixo do nível de água:
aplicou‑se uma solução de geotubos

• Smart Power Management (SMA): Sistema
inteligente de gestão energética do motor

• Xp Control System: Sistema que
monitoriza toda a operação do
equipamento, apresentando dados
precisos da perfuração e do material
perfurado

•R
 emote Connection: O sistema
que permite ligar‑se remotamente
ao equipamento, podendo aceder‑se
aos dados de XP Control System
a partir de qualquer computador.
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PERU

BARRAGEM DE ANTAMINA
COM NÚCLEO ASFÁLTICO
Esta técnica possibilita a realização dos trabalhos em quaisquer
condições climáticas, com mais rapidez e menor custo.
A barragem de rejeitos de Antamina,
uma obra executada pela Mota‑Engil
Peru, foi a primeira barragem construída
com núcleo asfáltico. Tratou‑se de uma
obra acima dos 4.000 metros de altitude,
e cujo núcleo tinha uma largura inicial
de 14 metros nas primeiras camadas
e posteriormente de 2 metros de largura.
A execução do recrescimento de Fase
6 desta obra foi realizada com núcleo
asfáltico ladeado por materiais
de agregado.

A mistura asfáltica do núcleo da
barragem foi preparada no Laboratório
da Mota‑Engil Peru e, a nível de
equipamento, para esta obra foi adquirida
uma central descontínua de asfalto, e
contou‑se também com o recurso a uma
espalhadora Vogele Super 1800-2, uma
Telebelt RoadTec SB-1500ex e uma placa
aquecedora de asfalto, tendo sido o
aquecimento de cada camada de asfalto
para aplicação da seguinte realizado
sem formação de juntas horizontais.

A barragem de rejeitos
de Antamina, uma obra
executada pela Mota‑Engil
Peru, foi a primeira
barragem construída
com núcleo asfáltico.

PERU

SISTEMA INOVADOR
CONTROLA AUTOMATIZAÇÃO
DE MÁQUINAS EM OBRA
A nova técnica automatiza vários tratores e uma pavimentadora.
POWER CURBER

A Mota‑Engil implementou em 2015
os primeiros sistemas de controlo de
máquinas 3D na barragem de rejeitos
- Las Bambas, no Peru, tendo sido
pioneira no mercado. Nessa altura,
foram implementados três sistemas para
tratores e três para motoniveladoras.
Agora, dando continuação ao seu perfil
inovador, durante o ano de 2018, a
Mota‑Engil instalou mais cinco sistemas
adicionais para tratores e um sistema
numa pavimentadora Power Curber.
O sistema Machine Control do Power
Curber é o primeiro sistema a ser
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implementado em equipamentos
similares no Grupo Mota‑Engil. Esta
tecnologia permite a robotização da
pavimentadora de betão. Desta forma,
os planos de trabalho são carregados
no equipamento, o operador identifica
no sistema qual atividade que será
executada e a pavimentadora realiza
automaticamente o esvaziamento
do betão no local e elevação corretos.
Esta é mais uma inovação que permite
facilitar e ganhar muito tempo na
execução dos trabalhos.

COLÔMBIA

MOTA‑ENGIL INOVADORA

EM OBRAS HIDRÁULICAS
NA COLÔMBIA
EMPRESA DESENVOLVEU UM MÉTODO INOVADOR
PARA CANALIZAR PEQUENOS RIBEIROS.

^
COLOMBIA

A cidade de Barranquilla, na Colômbia,
tem um problema hidráulico único no
mundo, porque cada vez que chove com
intensidade a cidade chega a ficar isolada
em muitos locais devido à formação
de ribeiros, o que provoca graves
inundações, com perdas humanas,
destruição de casas, veículos arrastados
e bloqueios de trânsito.
Com o objetivo de eliminar esses
afluentes, foi criado um programa de
obras hidráulicas para canalizar esses
ribeiros, e a Mota‑Engil Colômbia está
a executar trabalhos num dos ribeiros
mais complexos pela sua longitude
(2.475m), e o mais importante para
a cidade, pela importância das vias
que estão incluídas no seu traçado,
onde se incluem universidades,
comércio e zonas habitacionais.

Com base em estudos e diversas
avaliações, e com o objetivo de mitigar
os riscos associados à execução desta
obra, a Mota‑Engil Colômbia concebeu um
projeto totalmente inovador, deixando para
trás a solução convencional preconizada
inicialmente no projeto (contenção auxiliar
através de construção de estacas circulares
de betão armado em todo o seu perímetro),
e apresentou um plano que consiste
na construção de uma box‑coulvert,
recorrendo à execução de paredes
moldadas, laje inferior de betão armado,
betonada in situ, com pregagens de fixação
às paredes moldadas e laje superior em
betão armado, betonada in situ, sobre
pré‑laje estrutural pré‑fabricada.
Com este método inovador, diminuem‑se
consideravelmente as escavações,
eliminam‑se os aterros - tão vulneráveis

em condições de chuva -, as contenções
servem de paredes definitivas, e a laje
superior tem dupla função, como tampa
da box e como pavimento da via.
Na maioria dos projetos de canalização
que estão em curso tem sido usado
o método construtivo tradicional, mas
a solução não tem sido eficiente porque
durante a obra os ribeiros sobem com
bastante frequência, gerando danos
constantes, quer para os trabalhos,
quer para a comunidade vizinha.
Assim, o novo método construtivo
implementado pela Mota‑Engil Colômbia
diminui os riscos associados e apresenta
mais benefícios, quer a nível de eficiência
de construção, quer a nível de impacto
ambiental e social para a comunidade
desta cidade.
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PORTUGAL

ALMOÇO

DE NATAL
UMA TRADIÇÃO DA FAMÍLIA MOTA‑ENGIL.

Mota‑Engil realizou o seu
almoço de Natal, tendo
juntado em Portugal cerca
de 1.900 colegas provenientes de
diferentes geografias e negócios,
num momento de reencontro e partilha
de memórias e experiências, num
ambiente familiar que preserva
a tradição e os valores do Grupo.

A
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Este ano, numa iniciativa muito positiva
e reveladora do enquadramento crescente
enquanto multinacional, foi produzido
um vídeo que permitiu visualizar
as diversas festas de Natal que se
realizaram pelo mundo Mota‑Engil,
tendo sido transmitido no Europarque,
o que mereceu grande satisfação
de todos os colegas.

Foram ainda entregues os prémios
aos colegas com 15, 25, 35, 40,
45, 55 e 60 anos de antiguidade,
tendo o Presidente do Conselho de
Administração, António Mota, chamado
ao palco toda a Comissão Executiva para
entregar os prémios, tal como Manuela
Mota, Teresa Mota e Paula Mota, dando
cumprimento à tradição.

É de referir que Paula Mota recebeu
os 35 anos de antiguidade, merecendo
ainda destaque Carlos Mota Santos
e Manuel Costa, que receberam ambos
os 15 anos, reveladores do percurso
consolidado no seio do Grupo
de membros da terceira geração
da família Mota.
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MARCELO REBELO DE SOUSA

ENTREGA PRÉMIO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA
A 9ª EDIÇÃO DO PRÉMIO MAM DISTINGUIU O TRABALHO
DA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR.

projeto eCO2blocks, da
Universidade da Beira Interior,
foi o vencedor da 9ª edição
do Prémio Manuel António da Mota,
entregue pelo presidente da República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,
no encerramento da Conferência Portugal
Sustentável, que teve lugar no Centro
de Congressos Alfândega do Porto.

O

Esta iniciativa, promovida pela FMAM,
em parceria com a TSF, contou ainda
com participações de Filipe Duarte Santos,
professor universitário e presidente do
Conselho Nacional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável (CNADS),
Manuela Eanes, presidente do Conselho
de Curadores da FMAM, e António Mota,
presidente do Conselho de Administração
da Mota‑Engil.
Segundo Rui Pedroto, presidente
da Comissão Executiva da FMAM,
«esta 9ª edição do Prémio Manuel
António da Mota, sob o lema Portugal
Sustentável, procurou chamar a atenção
para a importância do cumprimento
dos objetivos de desenvolvimento
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sustentável na construção do futuro
coletivo, tendo distinguido as instituições
que se notabilizaram pelos projetos
apresentados nestes domínios, em que
se cruzam as questões económicas,
sociais e ambientais».
O projeto vencedor – eCO2blocks – consiste
no desenvolvimento de produtos de

construção, compostos essencialmente
por resíduos industriais ricos em
cálcio e magnésio, que endurecem
com absorção de dióxido de carbono,
em condições de humidade, temperatura
e pressão constantes, e tem como objetivo
substituir parcialmente ou integralmente
a utilização do cimento portland, além
de reduzir ou eliminar a utilização

estímulo a prosseguir a política de
solidariedade e de apoio à coesão social,
política que sempre foi uma bandeira
central do Grupo desde que há 72 anos,
Manuel António da Mota fundou aquilo
que é hoje a Mota‑Engil. O Presidente do
Conselho de Administração da Mota‑Engil
acrescentou, «Temos referências em todo
o mundo e orgulho‑me de que a empresa
que o meu pai fundou seja uma delas
em muitos países e fizemo‑lo porque
não perdemos a cultura Mota‑Engil,
nem o legado social que Manuel António
da Mota nos deixou e soubemos sempre
agregar a estes princípios a cultura local».

de água potável, e de recursos naturais
minerais, na produção de materiais
de construção civil.
João Castro Gomes, coordenador
do C‑MADE, Centre of Materials and
Building Technologies da Universidade
da Beira Interior, recebeu o galardão
e agradeceu à Fundação a distinção
atribuída ao projeto, pois «significa que
podemos construir um futuro melhor
reutilizando os nossos resíduos, futuro
esse que tem impacto numa indústria
que ainda não otimizou a forma como
trata os seus resíduos, como é a indústria
da construção».
O professor universitário espera que
o projeto se torne uma bandeira no nosso
país, e revelou a esperança de «sermos
na Europa líderes no desenvolvimento de
materiais de construção ambientalmente
sustentáveis, mas que são mais resistentes
e que também têm um baixo custo
comparativamente a outras soluções».
Na sua intervenção, António Mota
saudou e agradeceu a presença do
presidente da república nesta cerimónia
e confessou ser também esse um

Sobre o futuro do Prémio Manuel António
da Mota, revelou «Iremos no próximo
ano, no 10º ano do prémio em Portugal,
iniciar o primeiro prémio Manuel António
da Mota em Angola. Começámos hoje
a trabalhar, com o Dr. Gonçalo Moura
Martins e o Dr. Jorge Coelho para ver
se o fazemos coincidir com a presença
do senhor presidente em Angola, pelo que
muito nos honraria ter vossa excelência
e ao presidente de Angola, João Lourenço,
na entrega desse prémio».
No encerramento da cerimónia,
Marcelo Rebelo de Sousa congratulou
a FMAM pela iniciativa de instituição
do Prémio MAM, que enfrenta desde
a sua génese o desafio de inovar, seja
qual for o seu âmbito. O presidente
da república recordou todos os temas
a que o prémio se dedicou nos últimos
oito anos e salientou a abrangência
que o mesmo tem tido a nível nacional,
que corresponde à visão que o próprio
tem para Portugal.
Sobre o prémio, o presidente refletiu
sobre as origens do Grupo Mota‑Engil
e do seu fundador, Manuel António da
Mota. «Olhemos para quem dá o prémio.
Há na nossa economia grupos económicos
familiares que vivem hoje com base
numa herança, num legado que é antigo,
dotado de um estatuto social há muito
consolidado. (…) Mas depois há outros
grupos económicos, cá dentro e com
projeção lá fora, que arrancaram do quase

nada, que arrancaram de uma origem
modesta». Marcelo Rebelo de Sousa
enumerou as dificuldades e obstáculos
que Manuel António da Mota teve de
ultrapassar para o Grupo Mota‑Engil
chegar ao que é hoje e partilhou que
este trabalho ganhou tal envergadura
que lhe «permitiu em menos de um
mês, em Paris, aquando da celebração
do Centenário da Grande Guerra, e na
Guatemala, na Cimeira Ibero Americana,
ouvir, em Paris de um chefe de estado
africano não lusófono e na Guatemala
de um chefe de estado latino americano,
elogiar este Grupo e louvar o seu papel
para o desenvolvimento e para a justiça
daqueles países».
Marcelo Rebelo de Sousa terminou
a sua intervenção com um pedido à
família Mota «que continue a crescer,
pois significa que continua a fazer
crescer Portugal em todo o mundo, (…)
mas nunca se esqueça das suas raízes,
nunca, porque só é o que é porque houve
o patrono da Fundação. Porque houve
aquelas raízes, e são as raízes que são
a razão de ser de Portugal».
A par da Universidade da Beira Interior,
vencedora do prémio, foram ainda
distinguidas nove instituições nacionais,
cabendo o 2º e 3º lugares, respetivamente,
à Associação BIPP – Inclusão para
a Deficiência e GAT – Grupo de
Ativistas em Tratamentos, e sete
menções honrosas para as instituições
Aguiarfloresta – Associação Florestal
e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar,
Associação Algarvia de Pais e Amigos
de Crianças Diminuídas Mentais,
Associação Cuidadores – Melhorar a
vida de quem cuida, Câmara Municipal
de Esposende, Cooperativa Integral
Minga CRL, Coopérnico – Cooperativa
de Desenvolvimento Sustentável CRL
e Os Pioneiros – Associação de Pais
de Mourisca do Vouga.
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AFRICAN INITIATIVES

O NOVO PROGRAMA
DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA FMAM
PROJETO PROMOVE O APOIO À EDUÇÃO E A SERVIÇOS MÉDICOS.

Fundação Manuel António
da Mota (FMAM) conta entre
os seus objetivos estratégicos
promover uma relação de proximidade
às comunidades em que o Grupo
Mota‑Engil se insere.

A

Nessa medida, e sendo África um
continente onde a Mota‑Engil iniciou a sua
atividade, têm sido inúmeras as iniciativas
de responsabilidade a que a FMAM e a
Mota‑Engil têm estado associadas ao longo
da sua história, honrando a memória de
Manuel António da Mota, que perpetuou
a sua ação filantrópica e responsável para
com a sociedade e junto dos colaboradores
da Mota‑Engil.
Foi com esse espírito que a FMAM
promoveu o lançamento de um novo projeto
de responsabilidade social promovido pelo
seu Comité África, designado Mota‑Engil
African Initiatives, tendo, para o efeito,
estado em Angola e Moçambique alguns
membros ligados à FMAM.
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Em Angola, coube a Manuel Mota, CEO da
Mota‑Engil Africa, apresentar o programa,
programa, ao que se seguiu uma cerimónia
uma cerimónia de entrega de 550 kits
escolares na Escola Primária de Simindele,
a qual Inês Mota (FMAM) fez questão
de apadrinhar em nome da FMAM.

Mais tarde, houve lugar para o
conhecimento de outros projetos em
curso em Moçambique e aos quais
a Mota‑Engil tem estado associada.

Em Moçambique, a Comitiva visitou
a CERCI Maputo, tendo a sua diretora
felicitado a Mota‑Engil Moçambique pela
colaboração que deu para a construção
da escola e o apadrinhamento de
uma das salas de aula, apoiando com
uma verba dedicada ao pagamento
de salários de técnicos da fala e
fisioterapeutas. Na ocasião, foram
entregues cerca de 70 kits escolares
aos alunos.

Desenvolvendo o Programa de
uma forma concreta e atendendo
às necessidades, Teresa Mota Neves
(FMAM), acompanhada por Francisco
Franca (CEO da Mota‑Engil Angola),
visitou a Escola de Calueque, onde foi
efetuada uma iniciativa de distribuição
de material escolar e 1.200 t‑shirts
para crianças entre os 6 e os 10 anos,
passando a escola de Calueque a ser
apadrinhada pela Mota‑Engil Angola
e FMAM, através de Teresa Mota Neves.

Os membros do Comité África da FMAM
foram recebidos pela embaixadora de
Portugal em Moçambique, Maria Amélia
Paiva, tendo Inês Mota apresentado o
Programa Mota‑Engil African Inititatives.

PROGRAMA APOIA ALUNOS
DA ESCOLA DE CALUEQUE

Durante a visita, foi lida uma mensagem:
«Neste dia 2 de junho, quero reafirmar
agradecimentos a todos os adultos que
se interessam para que nós crianças

cresçamos saudáveis, para ajudarmos
no futuro da sociedade, em especial
o agradecimento à Mota‑Engil pelo
carinho e atenção que têm prestado à
nossa escola e comunidade desde que se
comprometeram a ser o nosso padrinho».
Ainda nesta mensagem, lida por uma das
várias alunas desta escola, foi ouvido que
«Ser criança é ser o futuro em Calueque,
Cunene, Naulila, Angola e do mundo».

A escola foi oferecida à comunidade pela
Mota‑Engil Angola em abril de 2015.

CAMPANHA “ESCOLA AMIGA”
Também inserido no projeto African
Initiatives, a Fundação Manuel
António da Mota e o Grupo Mota‑Engil
lançaram a campanha interna de
solidariedade Escola Amiga, que teve

como objetivo a angariação de material
escolar para ser distribuído por escolas
africanas apadrinhadas pelo Comité
África. Esta campanha decorreu em
dezembro e contou com o apoio dos
colaboradores Mota‑Engil, que doaram
largas quantidades de material escolar,
provando o espírito de interajuda que
se vive no Grupo Mota‑Engil.
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FMAM OFERECE

“CANTINHO DO ESTUDO”
A CRIANÇAS DE GAIA
EQUIPA TÉCNICA VAI AJUDAR A DESENVOLVER
AS COMPETÊNCIAS DE ESTUDO, SOCIAIS E AFETIVAS
DE CRIANÇAS DESFAVORECIDAS.

Três anos depois de a Câmara Municipal
de Gaia ter convidado a Fundação Manuel
António da Mota a implementar o projeto
“Cantinho do Estudo”, a iniciativa - inserida
no âmbito do Programa Operacional
Capital Humano (PO CH) - que estava
presente apenas em duas freguesias
de Vila Nova de Gaia (Canidelo e Avintes),
evoluiu e expandiu‑se a todo o concelho.
O objetivo do “Cantinho do Estudo”
é melhorar as condições habitacionais
das famílias, adaptando‑as para
os serões de estudo das crianças e,
até ao momento, o projeto já ajudou
51 crianças, pretendendo agora chegar
a cerca de 300 famílias.
Assim, além de financiadora, a FMAM
passou a assumir a responsabilidade da
iniciativa enquanto executora. O projeto
vai abranger crianças que residam em
habitações cujas condições do espaço
de estudo se considerem deficitárias,
que estejam matriculadas no 4º ou
6.º ano de escolaridade, e que registem
insucesso escolar. Além da criação destes
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espaços, a FMAM reuniu uma equipa
técnica de cinco elementos formados
por uma coordenadora técnica, uma
técnica superior de serviço social, duas
psicólogas e uma técnica de educação.
Esta equipa irá trabalhar competências
cognitivas e não cognitivas fundamentais
para o sucesso escolar destes alunos.
Desta forma, a iniciativa procura
não só promover uma aprendizagem
autorregulada do aluno, focando as
suas potencialidades e desenvolvendo
competências de estudo, pessoais, sociais
e afetivas que o acompanhem ao longo
do tempo, mas também envolver e
dotar as famílias no acompanhamento
educativo das crianças e criar um
“cantinho” com condições de espaço
agradáveis, motivantes e propícias
ao estudo nas habitações dos alunos.
Para Rui Pedroto, presidente da comissão
executiva da FMAM, a essência
do projeto é “mexer na componente
imaterial, na cabeça das crianças e
das famílias, que têm de ser um agente

ativo na melhoria do processo educativo
porque se as famílias se desinteressarem
da escola e do futuro académico dos
filhos, dificilmente as crianças terão
o estímulo necessário.”
“O progresso sustentável é o equilíbrio
entre o económico, o social e o ambiental”,
acrescentou Rui Pedroto, lembrando
a importância destas parcerias entre
as autarquias e as empresas, de modo
a garantir a coesão social.

Somos
o que fazemos

A Mota-Engil Engenharia mantém consolidada a sua posição
de liderança a nível nacional na sua área de atuação.
Com mais de 70 anos de experiência no desenvolvimento de projetos ambiciosos,
concretizados com base no pioneirismo das técnicas de construção, na vanguarda
das novas tecnologias e nas capacidades e competências das suas pessoas,
a empresa é cada vez mais uma referência da engenharia e construção.

engenharia.mota-engil.pt
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Holanda 100, Of. 1102
Providencia, Santiago
CP 7510021
CHILE

PERU
Av. Nicolás Ayllón 2634
Código Postal 15022

ARUBA
Koningstraat 86, unit 5
Oranjestad

BRASIL
Rua Santa Catarina, 894
Bairro Lourdes
Belo Horizonte M/G
CEP: 30170 - 080

REPÚBLICA
DOMINICANA
Avenida Winston
Churchill, esquina Calle
Andrés Julio Aybar
Torre Acrópolis, Piso 11
Santo Domingo Distrito
Nacional
Código Postal 10148

COLÔMBIA
Carrera 11 # 87 - 51
Edificio Porvenir
Ofi. 301
Bogotá DC

COSTA DO MARFIM
Rue de la Cannebière, Cocody
Danga Résidence Santa Maria 4
éme étage 01 B.P. 7361 ABJ 01
TANZÂNIA
1403 Bains Singh Avenue, Masaki,
Dar es Salaam
CAMARÕES
Rue Koloko à Bonapriso,
Immeuble 4 Étages (Apt. 300),
BP 4155 Douala

www.mota-engil.com
www.facebook.com/motaengil

linkedin.com/company/mota-engil

www.youtube.com/motaengilsgps

