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FAZER A
DIFERENÇA
A Mota-Engil na linha da frente
no apoio a Moçambique

EGF APRESENTA

PRESIDENTE PORTUGUÊS

FMAM ANUNCIA

DESAFIOS PARA
O TRIÉNIO

VISITA MOTA-ENGIL
NA COSTA DO MARFIM

A 1ª EDIÇÃO DO PRÉMIO MANUEL
ANTÓNIO DA MOTA EM ANGOLA

Um Mundo de Inspiração

Fundado por Manuel António da Mota em 29 de junho de 1946, o Grupo Mota-Engil
traçou nos últimos 73 anos um percurso de constante crescimento, diversificação
de atividades e expansão internacional, marcados por uma cultura de empreendedorismo
e inovação na procura permanente de novos horizontes.

Um percurso que nos orgulha e que nos motiva
para um futuro que nos desafia.
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FAZER

A DIFERENÇA
o Mundo Global em que vivemos, temos a consciência de que temos de estar
de forma acelerada na capacidade de resposta e em permanente competição,
mas mantendo um contínuo investimento em inovação para assegurar
evolução na Industria de acordo com as melhores práticas existentes no mercado.

N

Reconhecendo esta preocupação, demos destaque na ultima edição da SINERGIA
à temática da Inovação pela relevância que o tema nos tem merecido nos últimos anos.

”

Fazer a diferença
é demonstrar
a capacidade de
estarmos presentes,
principalmente nos
momentos menos
bons, construindo
relações sinceras
e duradouras,
criando laços
para a vida.

“

Nesta edição merece destaque o facto de mesmo em velocidade acelerada, os nossos
valores permanecem os mesmos, firmes e inabaláveis, e a cultura do Grupo permite
demonstrar que, quando é necessário, identificamos prioridades para Fazer a Diferença.
Foi o que fizemos em Moçambique.
A presente edição da SINERGIA não pretende ser uma demonstração ao exterior
do que fizemos no apoio à calamidade que foram os ciclones Idai e Kenneth. Não,
não é essa a nossa cultura. O destaque pretende apenas reconhecer todos aqueles que
na Mota‑Engil Moçambique se uniram para apoiar os mais necessitados, tendo estado
a Organização, como um todo, mobilizada para apoiar a situação de emergência,
como também no apoio à reconstrução que agora se inicia.
Estamos há 28 anos no país porque acreditamos em Moçambique, tal como o país sabe
que pode confiar na Mota‑Engil a cada momento e em cada etapa do seu desenvolvimento.
Fazer a diferença é demonstrar a capacidade de estarmos presentes, principalmente
nos momentos menos bons, construindo relações sinceras e duradouras, criando laços
para a vida.
Estamos convictos e esperançosos que a comunidade internacional se unirá para apoiar
Moçambique, um país que tem tudo para conquistar o seu futuro depois do Acordo de Paz
estabelecido e um potencial de desenvolvimento económico onde a exploração de gás
a Norte do país se poderá revelar verdadeiramente transformador da realidade do país.
Mostramos também na sinergia o lançamento da 1.ª edição do Prémio Manuel António da
Mota em Angola, um momento em que tivemos em Luanda os Presidentes da República
de Angola e de Portugal, e com a primeira Dama de Angola a honrar-nos com o seu
envolvimento na entrega de um prémio concedido na ocasião à Fundação D. Bosco, algo
a que estaremos sempre gratos pelo reconhecimento que as suas presenças significam para
a Mota‑Engil pelo seu trabalho ininterrupto de 73 anos ao serviço de Angola e dos angolanos.
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GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

Não esquecemos quem em nós tem confiado, e Angola e Moçambique são dois bons
exemplos onde o Grupo tem investido de forma contínua, numa relação de cooperação
e promotora de mútuo desenvolvimento, com desafios aos quais temos procurado
dar resposta.
Consolidámos este ano a presença entre as 100 maiores construtoras do Mundo, mas
não perdemos a identidade, sendo a segurança, a par da solidariedade, um dos pilares
essenciais de que nos orgulhamos de investir em prol dos nossos colaboradores
e de quem connosco se relaciona.
Fomos distinguidos no Peru, e recuperámos internamente os Prémios de Segurança,
elevando o reconhecimento das melhores práticas como um fator distintivo a nível interno,
que merece ser aprofundado como algo que faz parte de nós, que é o de assegurar uma
cultura de rigor para continuar a ser um centro de excelência em Engenharia.
Na próxima edição dedicaremos uma especial atenção ao tema da sustentabilidade,
temática que permite um amplo espaço de reflexão, avaliando o que temos feito
e o que poderemos continuar a evoluir para concretizarmos as nossas metas.
Tudo isto para continuarmos a Fazer a Diferença.

”

Consolidámos este ano
a presença entre as 100
maiores construtoras
do Mundo, mas não
perdemos a identidade,
sendo a segurança,
a par da solidariedade,
um dos pilares essenciais
de que nos orgulhamos
de investir.

“
SINERGIA 55 JULHO 2019
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VALOR RECORDE
DE FATURAÇÃO

E CARTEIRA DE
ENCOMENDAS EM 2018
RESULTADO LÍQUIDO FOI DE 24 MILHÕES DE EUROS.

Grupo Mota‑Engil concretizou
em 2018 um crescimento de
8% no Volume de Negócios
para 2.802 milhões de euros, um valor
recorde no Grupo, tendo registado
crescimento de faturação em todas as
regiões onde marca presença – Europa,
África e América Latina.

O

DESTAQUES
• Volume de Negócios aumenta
8% para valor recorde
de 2.802 milhões de euros.
• EBITDA aumenta para 407M€
com margem de 15%.
• Carteira de encomendas
recorde de 5.465 milhões
de euros.
• Dívida líquida de 955 milhões
de euros, correspondendo a um
rácio de Dívida líquida/EBITDA
de 2,3x.
• Resultado Líquido de 24 milhões
de euros.
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Relativamente ao EBITDA, o Grupo
atingiu 407 milhões de euros com uma
margem de 15%, mantendo uma das
melhores margens operacionais do setor
a nível internacional.
Relativamente à Carteira de
Encomendas, barómetro fundamental
da tendência futura de atividade, a
Mota‑Engil alcançou em dezembro um
registo expressivo de 5.465 milhões de
euros, o maior valor até hoje registado
no Grupo, tendo no final de 2018 um
valor equivalente a mais de dois anos
de atividade, especialmente em África,
onde conta com 50% do valor.

Quanto ao Resultado Líquido, o
Grupo Mota‑Engil apresentou um valor
de 24 milhões de euros, o qual compara
com dois milhões de euros registado
no período homólogo.
ANÁLISE POR REGIÕES:

Europa
O Volume de Negócios atingiu
859 milhões de euros, um crescimento
de 4%, registando‑se uma diminuição
da margem de EBITDA para 8%.
Com uma Carteira de Encomendas
de 1.226 milhões de euros na Europa,
a Mota‑Engil tem uma perspetiva
de evolução positiva da região,
nomeadamente pelas perspetivas
positivas de investimento no mercado
português de infraestruturas para
os próximos anos.
O segmento do Ambiente apresentou
um nível estabilizado face ao ano
anterior (+1%), com uma margem

de 28%, mantendo como foco da
sua estratégia dar continuidade ao
Plano de Investimentos na EGF para
o período 2019-2021 e consolidar
a internacionalização crescente
do negócio, onde a Costa do Marfim
é o mais recente exemplo.

África
Em África, o Grupo atingiu um Volume
de Negócios de 905 milhões de euros,
apresentando uma acentuada aceleração
no 2.º semestre que se perspetiva que
se mantenha ao longo de 2019, dando
assim continuidade ao crescimento
significativo que se verifica desde 2016
e que se perspetiva que se manterá
para os próximos anos em função da
carteira existente.

Relativamente ao EBITDA em África,
o mesmo foi de 192 milhões de euros
(margem de 21%).
Num ano que foi positivo na área
comercial pela angariação de diversos
projetos em diferentes mercados,
a Carteira de Encomendas atingiu cerca
de 2.758 milhões de euros, 50% do
total do Grupo, o que permite antever
uma evolução futura positiva nesta
região que tem Angola e Moçambique
comos os seus principais mercados,
numa empresa que tem uma posição
de liderança na África Subsariana, com
a crescente relevância de um conjunto
de mercados mais recentes e cada vez
mais relevantes no contributo para
o Grupo.

PRINCIPAIS
INDICADORES
2018

Europa
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milhões de euros
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América Latina
PRINCIPAIS
INDICADORES
2018

Total do Grupo

5.465 M€
milhões de euros

CARTEIRA DE ENCOMENDAS

2.802 M€
milhões de euros

VOLUME DE NEGÓCIOS

407 M€

Na América Latina, o Grupo atingiu,
pela primeira vez na sua história,
um valor de faturação superior a
1.000 milhões de euros (um crescimento
de 13%), tornando‑se esta região, pelo
segundo ano, o maior contribuinte para
o Volume de Negócios do Grupo.
Concretizando a tendência de
crescimento muito significativa na
região, o Grupo atingiu um EBITDA
de 140 milhões de euros, o que
representa uma margem de 13%,
influenciada por um desempenho
positivo dos negócios de Engenharia
e Construção, como também
do negócio de Energia, um segmento
em crescimento no México e que
deverá manter essa tendência em 2019.

milhões de euros

EBITDA

O Grupo Mota‑Engil
concretizou em 2018
um crescimento de 8%
no Volume de Negócios
para 2.802 M€, um valor
recorde no Grupo.
08

Performance Financeira
Tendo como um dos seus vetores
estratégicos uma gestão financeira
eficiente, o Grupo apresentou um
investimento (CAPEX) de 287 milhões
de euros, sendo a sua maior parte

(186 milhões de euros) realizado em
África e relacionado com contratos de
médio e longo prazo no segmento de
Mineração, com o objetivo de concretizar
o crescimento na região em função dos
contratos recentemente obtidos.
Ainda assim, e concretizando um CAPEX
significativo como o que se registou
em 2018, o Grupo reduziu a sua dívida
líquida face a junho em 49 milhões
de euros, melhorando o indicador de
Net Debt / EBITDA para 2,3x, mantendo
o nível de sustentabilidade financeira
em linha com os objetivos traçados.
O Grupo conseguiu ainda manter a
capacidade de redução do custo médio
da dívida para 5% (o menor dos últimos
quatro anos) e manter os objetivos de
alargamento da sua maturidade, numa
clara demonstração da sustentabilidade
do Grupo, traduzida na resiliência dos
resultados operacionais alcançados e
pela confiança do mercado financeiro,
parceiros essenciais no desenvolvimento
da atividade.

INSTITUCIONAL

ASSEMBLEIA GERAL
APROVA RESULTADOS

POR UNANIMIDADE

OS ACIONISTAS DA MOTA‑ENGIL, SGPS RATIFICARAM
TODOS OS PONTOS EM AGENDA.

Decorreu no passado mês de maio, no
auditório da Fundação Manuel António
da Mota, no Porto, a Assembleia Geral
de Acionistas da Mota‑Engil, SGPS. Esta
sessão contou com representantes de
76,45% do capital social da empresa e todos
os pontos em agenda foram aprovados por
votações favoráveis superiores a 94,64%
dos votos emitidos na Assembleia.
Destaca‑se a aprovação, por
unanimidade, dos pontos relativos

à apreciação do Relatório e Contas
do exercício de 2018, ao Relatório sobre
as Práticas de Governo Societário
e à proposta de Aplicação de
Resultados, que prevê a distribuição
do dividendo equivalente a 0,074€
por ação.
Em agenda esteve também a nomeação
dos membros do Conselho Fiscal
para o quadriénio 2019-2022, tendo
sido conduzidos a membros efetivos

do Conselho Fiscal José Ferreira
de Barros (presidente), Susana Rodrigues
de Jesus e Cristina Costa Pinto (vogais),
e Pedro Perez (suplente). A Assembleia
deu também luz verde à eleição, para
um novo mandato correspondente
ao mesmo quadriénio, da Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas que
integra a Fiscalização da Sociedade, que
ficou a cargo da Pricewaterhousecoopers
& Associados – Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda.

SINERGIA 55 JULHO 2019
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FAZER

A DIFERENÇA
A MOTA‑ENGIL NA LINHA DA FRENTE NO APOIO A MOÇAMBIQUE.

1

oçambique viveu entre março
e abril uma calamidade
de elevada dimensão
com os ciclones Idai e Kenneth,
que devastaram profundamente parte
significativa do território, através
de fortes chuvas e ventos até 170km
por hora.

M

O ciclone Idai que atingiu em
14 de março a região da Beira e o interior
das províncias de Sofala e Manica,
deixou os residentes quarta maior
cidade do país sem energia e linhas de
comunicação, colocando Moçambique
em estado de emergência, agravado com
o ciclone Kenneth, que surgiu no final
10

de abril, afetando mais severamente
a província de Cabo Delgado.
Sendo uma catástrofe que devastou o
país, a Mota‑Engil sentiu a necessidade
imediata de apoiar as populações
em cariz solidário profundo, uma vez
que se encontrava em causa a garantia
do salvamento de vidas humanas e o
apoio a desalojados e outros em situações
de necessidade extrema.

O APOIO IMEDIATO
A Mota‑Engil foi uma das primeiras
entidades privadas em Moçambique
a colocar‑se ao dispor das instituições

2

públicas para prestação de apoio às
populações naquilo que de uma forma
eficaz lhe fosse possível assegurar.
A decisão da realização deste apoio
foi imediata e revelada publicamente
através de Manuel Mota, CEO da
Mota‑Engil Africa, quando declarou que,
em coordenação com as autoridades
locais, “estamos a realizar obras no valor
de um milhão de euros assumidas por
nós, como também através da Fundação
Manuel António da Mota, com produtos
e bens de primeira necessidade”,
acrescentando ainda nas primeiras
horas do sucedido que “não fomos
afetados diretamente, mas estamos

em Moçambique há muitos anos, temos
ligações afetivas e o nosso principal
cliente, o Estado moçambicano, foi
bastante afetado, por isso está na hora
de sermos solidários.”
A Mota‑Engil concretizou os esforços
de mobilização de equipamento e meios
técnicos e humanos para proceder às
intervenções em populações isoladas.
Em Mocuba, na província da Zambézia,
a Mota‑Engil Moçambique afetou os
meios necessários para a recuperação
de vias rodoviárias desde a primeira hora.
Em paralelo, a Fundação Manuel Antonio
Mota contribuiu com um donativo em
géneros, associando‑se a uma iniciativa
nacional promovida a partir de Maputo
pela Porto de Maputo (MPDC) e pela

CTA (Confederação das Associações
Económicas), que consistiu na
angariação de géneros alimentares
não perecíveis, de produtos de higiene,
redes mosquiteiras e outros bens de
primeira necessidade, objetivo que foi
concretizado com o envio de contentores
de 14 toneladas que foram transportados
via marítima de Maputo para
a cidade da Beira.
Em Moçambique, Aníbal Leite
(Director executivo Mota‑Engil Africa
e CEO do mercado) e Paulo Pereira
(CFO do mercado), em conjunto com
as equipas no terreno, asseguraram
o apoio às comunidades locais que
foram atingidas, destacando‑se
as seguintes intervenções:

NÚMEROS
DA CATÁSTROFE
IMPACTO DOS CICLONES
IDAI E KENNETH:

•	Mais de 600 mortos.
•	1,8 milhões de pessoas a

necessitar de assistência.

•	Destruição de mais

de 200 mil casas.

•	Destruição de vias de

1
Paulo Pereira na mobilização
de recursos para o apoio às áreas afetadas

2
Doação de material escolar

comunicação essenciais,
destacando‑se em Sofala
(correspondente a 42%
da rede de todo o país),
Manica, com três pontes.

3

3

Doação de bicicletas Helpo

PROVÍNCIAS DA ZAMBÉZIA E MANICA:

1.	Trabalhos na zona de captação de águas e de
recuperação do acesso à estação de Bombagem.
2.	Fornecimento de água potável à população desde
abril, prevendo‑se que seja necessário a sua
manutenção até outubro.
DOMBE:

1.	Estrada N520 - Troço Dombe - Gonda(N1):
Regularização/recuperação da via,
tornando‑a transitável.
2.	Estrada N260 - Troço Dombe – Espungabera:
Remoção de Vegetação/Detritos e Regularização
da via entre Dombe e a Ponte sobre Rio Mussapa.

Execução de travessia provisória na ponte
do Rio Lucite para permitir a circulação temporária
de bens e pessoas.
Execução dos encontros da ponte nas duas margens
do rio (tinham sido destruídos), restabelecendo
assim a ligação definitiva entre as populações.
Restabelecimento de Acesso sobre o riu Buzi.
3.	Estrada N260 - Troço Dombe – Sussundenga:
Regularização da via, entre Dombe e Chimokono.
Limpeza de vegetação/detritos que obstruíam
a via – Reserva de Chimanimani.
4.	Acolhimento de Desalojados
Apoio na execução de área para acolher desalojados.
Apoio para renovação de Material Escolar.

SINERGIA 55 JULHO 2019

11

INSTITUCIONAL

1

2

3

O ENVOLVIMENTO COM AS ONG
O apoio às populações contou com várias
organizações não‑governamentais que,
conhecendo o terreno por estarem em
permanência junto das comunidades,
tornaram mais eficaz o apoio que surgiu
das empresas e pessoas que quiseram
contribuir com donativos.
No caso da Mota‑Engil Moçambique,
para além do apoio direto e imediato
na recuperação de vias de comunicação
das populações afetadas, em termos
logísticos a ONG HELPO em várias das
suas iniciativas que passaram pela
distribuição de bens alimentares, mantas
e outros bens necessários à população,
num trabalho que presenciámos, e
merece a justa referência pela abnegação
da equipa da HELPO que tem contado
com Carlos Almeida como pivot do
projeto em Moçambique.
12

Nestes momentos, a esperança é também
uma palavra importante, e a ação
promovida pela Mozambikes e a HELPO,
a que a Mota‑Engil se associou, permitiu
atribuir 100 bicicletas a crianças em
Dombe, que voltaram a ter um sorriso,
algo que muito sensibilizou as nossas
equipas que contaram com Pedro Fontes,
da Mota‑Engil Moçambique, na
coordenação do apoio logístico
para que tal fosse uma realidade.

O APOIO AO DESENVOLVIMENTO
Concretizado o apoio de emergência
às populações, importa iniciar o
planeamento da reconstrução e o
desenvolvimento destas províncias de
Moçambique, algo que exigirá tempo
e avultados meios financeiros, sendo
necessário que a comunidade internacional
se associe para o efeito, existindo o

reconhecimento da Organização das
Nações Unidas para esta necessidade
como uma prioridade.
A esse propósito, Portugal, através das
mais altas figuras de representação do
Estado, tem marcado presença ativa
no apoio a Moçambique, facto que foi

1
Execução de travessia na ponte
do Rio Lucite

2
Trabalhos no Rio Buzi

3
Gonçalo Moura Martins marcou presença
em representação da Mota‑Engil na
cerimónia de constituição do Fundo
de Apoio e Reconstrução de Moçambique

possível de se verificar na recente visita
de Estado do Presidente Moçambicano,
Filipe Nyusi, a Portugal, no âmbito
da IV Cimeira Portugal‑Moçambique.
Entre várias iniciativas, merece
destaque a constituição de um
Fundo de Apoio e Reconstrução de
Moçambique, que reúne o apoio do setor
publico e privado no financiamento de
projetos em prol de um país que muito
diz aos portugueses, uma iniciativa que
contou com a presença do Ministro dos
Negócios Estrangeiros (MNE) português,
Augusto Santos Silva.

MOTA‑ENGIL PARTICIPA NO
FUNDO DE APOIO E RECONSTRUÇÃO
DE MOÇAMBIQUE
Na cerimónia que decorreu em Lisboa
para a assinatura dos Protocolos de
Parceria entre o Instituto Camões,
entidade tutelada pelo MNE e gestora
do Fundo, e as entidades que contribuem
financeiramente para o Fundo, a
Mota‑Engil marcou presença através do
CEO do Grupo, Gonçalo Moura Martins.
Concretizado o Fundo através dos
diversos donativos, decorrerá um
processo de elegibilidade e seleção

dos projetos de ONGD a apoiar nos
domínios da saúde, educação, segurança
alimentar e outros domínios sociais.
A contribuição de parceiros privados
para este Fundo é uma mais valia
para o seu sucesso e expressão da
solidariedade nacional com Moçambique,
através do apoio a projetos concretos
e com impacto local, de modo a fazer
a diferença, algo que para a Mota‑Engil
é muito importante que seja assegurado
para benefício do povo moçambicano.

O SURGIMENTO
DE UM HERÓI
Entre os trabalhadores da Mota‑Engil Moçambique houve
também quem tivesse de ajudar os seus familiares e entes
queridos. Foi o caso, entre outros, de Tomás Macambuzi,
pedreiro de profissão e há muitos anos da empresa, que foi
um verdadeiro herói.
Tendo como objetivo inicial salvar os seus mais próximos,
acabou por salvar 120 pessoas numa jangada improvisada
de bidons (e apenas umas tábuas como remos!) que
foi construída nos estaleiros de Dombe, com o apoio
fundamental de Armando Lima e Pedro Fontes, entre
outros colaboradores da empresa.
Pedimos a Aníbal Leite que nos explicasse o sucedido,
tendo começado por referir que “o Tomás Macambuzi
é, de facto, um herói! Salvou 120 pessoas do topo das
árvores, devido à coragem e improviso dos nossos
funcionários que construíram uma jangada improvisada.
Começou por retirar as pessoas uma a uma, primeiro
as crianças, depois as raparigas e depois as viúvas,
exatamente por esta ordem, como aliás foi noticiado
numa reportagem da televisão portuguesa”. O diretor
executivo MEECA e CEO da empresa em Moçambique
referiu que foi oferecida uma bicicleta como simbolismo
deste ato de profundo altruísmo e pretende brindar
Tomás Macambuzi com uma viagem a Portugal para
que esteja presente na Festa de Natal de 2019 do Grupo.

Pode visualizar a reportagem do ato heroico de Tomás
Macambuzi no site da RTP em https://www.rtp.pt/
noticias/mundo/jangada‑improvisada‑salvou-120pessoas‑em‑mocambique_v1152878.
Aníbal Leite confessa‑se sensibilizado, referindo que
“muito me apraz o espirito de entreajuda e solidariedade
demonstrado pelo colaborador da equipa do estaleiro
oficinal do Dombe, que fica numa das áreas mais afetadas
pelo ciclone Idai. Aliás, este tipo de espirito está sempre
presente na nossa Organização, pois somos um Grupo que
se envolve com as comunidades onde executamos os projetos
e ainda promovemos políticas de responsabilidade social
com suporte da Fundação Manuel Antonio da Mota.”
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ENTREVISTA

ACREDITAMOS

EM MOÇAMBIQUE
ENTREVISTA A ANÍBAL LEITE, CEO DA MOTA‑ENGIL MOÇAMBIQUE.

uma edição da SINERGIA com
Moçambique como destaque,
fomos conhecer melhor a
realidade atual da Mota‑Engil neste país,
com um percurso iniciado em 1991 de
uma empresa que hoje é líder do mercado
de infraestruturas.

N

Acreditamos em
Moçambique, país onde
temos investido de
forma crescente com
o intuito de contribuir
para o desenvolvimento
de um território de um
imenso potencial no
continente africano.

ANÍBAL LEITE
CEO da Mota‑Engil Moçambique

A olhar para o futuro, entrevistámos
Aníbal Leite, CEO da Mota‑Engil desde
2012, e com profundo conhecimento
do Grupo no qual ingressou em 1982.
Hoje, e depois de sete anos em
África como membro do Conselho de
Administração da Mota‑Engil África, e
residente em Moçambique e com pelouros
de responsabilidade executiva sobre
os mercados de Moçambique, Malawi,
Tanzânia e Zâmbia, partilhou um pouco
da sua visão sobre Moçambique.
O DESAFIO CHAMADO MOÇAMBIQUE
Começámos por o desafiar a contar‑nos
como foi a sua chegada a Moçambique,
confessando que o que mais o fascinou
foi “a simpatia das pessoas, a sua
resiliência perante as dificuldades, a
beleza natural e a possibilidade de poder
cooperar no desenvolvimento de um
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país com um povo que, mesmo com falta
de recursos, está a conseguir construir
um país justo e inclusivo, destacando‑se
uma inata capacidade para ultrapassar
as dificuldades, o que foi ainda mais
saliente nestes últimos cinco anos em
que Moçambique não pôde contar com
o apoio do exterior“, confessando ser
para si um “desafio permanente enfrentar
os problemas com uma visão do mundo
diferente daquela com que cresci,
o que, obviamente, considero como muito
positivo, altamente motivador e que
me fez crescer como pessoa.”
Confessando as saudades da família
e dos amigos que ficaram em Portugal
e também das equipas das áreas que
geria, assume que teve a compensação
pela oportunidade de um novo desafio
muito motivador, destacando que
“se encararmos as dificuldades como
oportunidades, então passam a ser desafios
interessantes que dão o gosto à vida.”
FAZER A DIFERENÇA
Perante a adversidade que vive
Moçambique pelo impacto dos ciclones
Idai e Kenneth, Aníbal Leite refere:
“somos um grupo que se envolve com

as comunidades e promovemos políticas
de responsabilidade social com o suporte
da Fundação Manuel António da Mota.
Nesse sentido, oferecemo‑nos prontamente
para proceder de forma graciosa à
reparação de estradas e de outras
infraestruturas danificadas, contribuindo
naquilo que melhor sabemos fazer”,
acrescentando que “já nos encontrávamos
a cooperar com o estado moçambicano na
mitigação dos efeitos das cheias do início
do mês de março, designadamente em
Mocuba, na província da Zambézia, sendo
este posicionamento a continuação da
nossa cooperação com todas as entidades
e instituições em prol de uma rápida
recuperação do país.”
Esta presença permanente no apoio
às comunidades é verificável no
dia‑a‑dia no terreno. O CEO do mercado
concretiza: “Para além das ações de
responsabilidade social em curso, temos
também outros projetos relacionados
com a formação, sendo exemplos a
intervenção no Porto de Maputo, onde
estabelecemos um protocolo com o MPDC
para a formação de jovens Engenheiros
Civis Moçambicanos recém‑licenciados
na especialidade de Obras Portuárias,

uma vez que esta especialidade
é inexistente em Moçambique e é de
extrema importância para que o país se
torne um centro logístico internacional
de referência; e o projeto Crescemos
Juntos, onde os nossos colaboradores
mais experientes se responsabilizam em
acompanhar e desenvolver competências
de colaboradores nacionais no que
respeita à transmissão do know‑how,
liderança e conhecimento da cultura
do nosso Grupo.”
“Acreditamos em Moçambique, país
onde temos investido de forma crescente
com o intuito de contribuir para o
desenvolvimento de um território de um
imenso potencial no continente africano.
Assim, colocamos ao serviço do país
todas as nossas competências técnicas
que nos conferem o potencial de marcar
a diferença”, refere Aníbal Leite.
A MOTA‑ENGIL EM MOÇAMBIQUE
Falar de Moçambique impõe que se
pergunte sobre o impacto que sofreu
a Mota‑Engil com os ciclones Idai
e Kenneth. Aníbal Leite refere que
“nenhum dos cerca de 20 projetos que
temos à data foram diretamente afetados,

contudo existiram condicionantes
motivadas pelos transtornos causados
pelos danos e destruição, não só em
termos sociais aos nossos trabalhadores
e famílias, como também em termos
de danos em infraestruturas e vias
de comunicação.”
A entrevista pretende focar‑se no futuro,
e o administrador parte nesse horizonte,
afirmando que “Moçambique tem em
curso um processo de profunda mudança
económica, através dos investimentos em
curso relacionados com os megaprojetos
na área do carvão e do gás natural,
destacando‑se a este propósito o projeto
de gás liquefeito (LNG) a Norte, que
transformará o país, ao iniciar a exploração
do que se tornará a segunda maior reserva
de gás, apenas superada pelo Catar.”
Para abraçar os desafios do futuro,
assume como principal vantagem “o
conhecimento do mercado e a nossa
versatilidade, capacidade técnica, rigor,
credibilidade e disponibilidade. A nossa
experiência na construção de portos,
mineração e ferrovias é inigualável neste
mercado, e é um dos fatores que nos
diferencia, não obstante termos também
SINERGIA 55 JULHO 2019
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O potencial económico
de Moçambique
é enorme, temos
de trabalhar em
conjunto para
criar um ambiente
económico promotor
de investimento.

ANÍBAL LEITE
CEO da Mota‑Engil Moçambique

1

competências internas transversais
em todo o tipo de construção, no
setor do ambiente, nas concessões
de infraestruturas, logística, turismo e
energia. Em suma, a qualidade do nosso
trabalho tem sido um fator decisivo
para a nossa afirmação.”. Por outro lado,
“a Mota‑Engil é um investidor de longo
prazo para os bons e maus momentos,
estabelecendo parcerias locais, o que
também nos diferencia, para além
da aposta em técnicos locais.”
Como exemplo, refere que “em 2014
tínhamos 29 licenciados moçambicanos,
dos quais apenas 10 tinham menos
de 30 anos. Hoje temos 70 licenciados
moçambicanos, dos quais 50 têm menos
de 30 anos, o que muito nos orgulha e
demonstra o nosso firme compromisso na
qualificação daqueles que serão o futuro
da empresa.”
O RECONHECIMENTO DA QUALIDADE
Aníbal Leite assume que primeiro tem de
estar a qualidade como fator decisivo para
16

estabelecer fortes relações de confiança
com os nossos clientes. Nesta matéria
destaca “que um dos nossos passos
para a diferenciação na construção em
Moçambique foi a certificação a nível de
Gestão de Qualidade pela Norma ISO 9001
que detemos desde 2014, tornando‑nos
a primeira empresa de construção de
Moçambique a obter tal certificação”, facto
que contribuiu, para além das obras de
referência executadas ao longo dos últimos
anos, para que tenhamos assegurado a
liderança do mercado, tendo hoje mais de
2500 trabalhadores nos diferentes setores
de atividade.
OS PROJETOS EM CURSO
Com uma carteira diversificada, o Grupo
tem vindo a investir de forma significativa
em Moçambique, mercado que é
atualmente o segundo maior contribuinte
para a atividade do Grupo no continente
africano. Aníbal Leite assume, com orgulho
evidente, que “mobilizámos recursos e
colocámos sempre ao dispor do país o
conhecimento técnico e a reconhecida

experiência que detemos para assegurar
inúmeras obras de referência para o
presente e futuro de Moçambique.”
Motivado pela confiança no país e
no seu potencial desenvolvimento,
a Mota‑Engil Moçambique tem executado
projetos de referência como a Ponte
Armando Emílio Guebuza (Caia), a
Ponte Base Kassuende (Tete), o Corredor
Ferroviário do Sena, a Ponte Ferroviária
sobre o Rio Umbelúzi, o Edifício
Platinum, o Hospital de Mavalane, o
Grand Plaza Hotel de Nampula, várias
obras no Porto de Maputo, a linha
férrea Cuamba‑Lichinga, as estradas
Chimoio‑Espungabera, Milange‑Mocuba,
a construção e ampliação da Fábrica
da HEINEKEN, entre outros projetos
na área da Construção Civil. No ano
passado iniciámos para o Maputo
Port Development Company (MPDC)
a realização de duas empreitadas
de obras portuárias nomeadamente
a Requalificação dos nos Cais 6,7, 8
e aprofundamento do cais 9.”

Relativamente aos contratos de
infraestruturas associados a operações
mineiras, merece destaque o
envolvimento na construção da rede
logística que é fundamental para o
transporte do carvão, tendo construído
130km e reabilitado 180km do
corredor de Nacala, estando a efetuar
a manutenção e socorro do mesmo e a
prestar serviços de mineração, trabalhos
assegurados para a companhia brasileira
VALE, a segunda maior mineira do
mundo e a maior empresa privada
da América Latina, com sede no Brasil
e atuação nos cinco continentes.
A OPERAÇÃO MINEIRA PARA A VALE
Sobre os projetos mineiros para a
VALE, Aníbal Leite refere que “estamos
a executar serviços que englobam
perfuração, fornecimento de explosivos,
carga e transporte de estéril e carvão,
no projeto mineiro de extração de carvão
na Mina em Moatize”, referindo como
balanço do trabalho agora realizado
que “a VALE tem reconhecido a nossa

2

3

4

5

capacidade técnica, sendo algumas
das nossas metodologias apresentadas
como exemplo, o que, tendo em conta a
dimensão e expertise mundial da VALE,
deixa‑nos muito motivados, apesar
de termos que continuar a ser muito
exigentes e rigorosos e prosseguir nesta
partilha de “inteligência e know‑how”,
o que tem sido muito enriquecedor para
ambas as empresas porque gostamos
de ser desafiados pelos melhores,
especialmente por clientes como a
VALE que nos ajudam a ser cada vez
melhores. A nossa relação comercial já
é longa, tendo‑se iniciado com o contrato
para a reconstrução do Corredor de
Nacala, entre Moçambique e o Malawi,
que decorreu entre 2012 e 2014, tendo
a relação sido ampliada recentemente
com contratos no Brasil.”
O POTENCIAL DE FUTURO
NO OIL & GAS
Com o mundo de olhos postos no
arranque do projeto do LNG a Norte
de Moçambique a desenvolver pela

Anadarko e o consórcio Exxon/Eni e Galp,
perspetiva‑se o início da construção das
infraestruturas necessárias em 2020,
assumindo Aníbal Leite que “já surgiram
vários concursos que estamos a estudar
e a concorrer, e temos obviamente
grandes espectativas. Para além disso,
a Mota‑Engil participou nos primeiros
trabalhos adjudicados pela ENI

1
Gonçalo Gaspar, Paulo Pereira, Aníbal Leite,
Hugo Neves e Jorge Calheiros Cruz

2
Linha Ferroviária do Sena

3
Ponte Base Kassuende

4
Mina de Moatize

5
Trabalhos de recolha Ecolife
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1
O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o
Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa,
representantes de dois países irmãos

1

em Palma com vista a instalação das
infraestruturas de apoio. Executámos a
clínica hospitalar e vários trabalhos de
infraestruturas no site de Afungi, tendo
adquirido um elevado conhecimento
das condições logísticas que uma zona
remota como Cabo Delgado exige.”
Com os projetos que se perspetivam
e o aumento gradual de volumes
extraídos de minério nas minas em
exploração já existentes, certamente
surgirão novas oportunidades de
negócio para empresas nacionais
e internacionais, que Aníbal Leite
assume: “O potencial económico
de Moçambique é enorme, temos
de trabalhar em conjunto (Estado,
Associações e Empresas) para

criar um ambiente económico
promotor de investimento que
vai para além do carvão e do gás,
sendo de destacar as áreas da
Energia, Turismo e Agricultura.
A Mota‑Engil está e estará sempre
disponível para continuar a promover
o desenvolvimento económico do país.”
A UNIÃO DE DOIS PAÍSES IRMÃOS
Aproveitando a recente visita oficial do
Presidente da República de Moçambique
a Portugal, ocasião em que o Presidente
português classificou Moçambique como
um “país irmão”, Aníbal Leite classifica
as relações atuais entre os dois países
“de cooperação e entendimento”, já que,
considera, os dois países “têm condições
únicas para criar oportunidades

de negócio entre si pela relação
de confiança existente. Hoje existe
espaço para as empresas portuguesas
trabalharem em Moçambique, tal
como existe espaço para as empresas
moçambicanas trabalharem em
Portugal. O potencial de cooperação
é enorme, mas tem de ser vantajoso
para ambos os países para alcançar
um ambiente económico promotor
de investimento.”
Quanto à Mota‑Engil, refere que
“estaremos sempre, como temos estado
nos últimos 28 anos, disponíveis
para continuar a promover o
reforço de laços económicos entre
Moçambique e Portugal.”

INSTITUCIONAL

MOTA‑ENGIL NAS 100 MAIORES
CONSTRUTORAS DO MUNDO
Mota‑Engil renovou o seu lugar no Top 100.

GPoC 2018
PORMENOR
DE CAPA
Global Powers of Construction
Global Powers of Construction
2018
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GPoC 2018
Global Powers of Construction

No estudo anual da consultora
Deloitte, designado “Global Powers
of Construction”, a Mota‑Engil
renovou o seu lugar no Top 100,
entre as maiores construtoras mundiais,
ocupando a 74ª posição.

O ranking da Deloitte é composto
apenas por empresas cotadas em bolsa
e classifica as 100 maiores construtoras
de acordo com as receitas, tendo
a Mota‑Engil integrado este ranking
ao longo dos últimos anos.

INSTITUCIONAL

BARRAGEM DE LAS BAMBAS

COM MELHORES INDICADORES
DE SEGURANÇA NO ANO DE 2018
A MOTA‑ENGIL DISTINGUIU AS SUAS TRÊS OBRAS MAIS SEGURAS,
COMPROVANDO QUE A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
ESTÃO ENTRE OS PILARES ESTRATÉGICOS DO GRUPO.

A Mota‑Engil divulgou recentemente
os Prémios de Segurança referentes
ao ano de 2018, depois de analisados
os indicadores de todos os mercados
onde marca presença. O objetivo desta
iniciativa é promover a importância
do reforço da cultura de segurança
e saúde no trabalho no seio do Grupo.
Entre todas as obras, a empresa distinguiu
a Barragem de Rejeitos Las Bambas, no
Peru, como 1ª classificada, já que esta obra
registou 1,8 milhões de horas/homem sem
qualquer acidente em 2018 (e acumula
também a marca notável desde o início
do projeto de 8 milhões de horas/homem
sem qualquer acidente).
Em 2º lugar ficou a obra do Aeroporto
de Bugesera, no Ruanda, com mais
de 1,4 milhões de horas/homem sem
qualquer acidente, e em 3º lugar a obra
da Dragagem do Mondego, em Portugal,
com mais de 92 mil horas/homem
sem acidentes.
Esta iniciativa foi lançada em abril
de 2018, altura em que foi comunicada

a nova Política de Segurança e Saúde
no Trabalho, e o regulamento para
a atribuição deste Prémio de Segurança.
A Administração do Grupo Mota‑Engil
reconhece e felicita assim os responsáveis
de cada um destes projetos pelo

empenho, competência e preocupação,
e mantém o compromisso de um
acompanhamento próximo desta
temática, de modo a reconhecer
o mérito dos seus profissionais.
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PRIMEIRO‑MINISTRO
INAUGURA TRABALHOS

DE ELETRIFICAÇÃO
DA LINHA DO MINHO

A CONCLUSÃO DESTA OBRA PERMITE A REALIZAÇÃO
DE UM TRAJETO MAIS RÁPIDO E CÓMODO ENTRE LISBOA E VIANA DO CASTELO
E AUMENTA A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS.

Com a eletrificação
deste troço será agora
possível viajar entre
Lisboa e Viana do Castelo
sem trocar de comboio.

20

s trabalhos realizados
pela Mota‑Engil para
a eletrificação da linha
ferroviária do Minho, que liga Nine
a Viana do Castelo, foram concluídos
e a viagem inaugural contou com
a presença do Primeiro‑Ministro,
António Costa, acompanhado pelo
Ministro das Infraestruturas e da
Habitação, Pedro Nuno Santos.

O

Com a eletrificação deste troço,
que representou um investimento
de 16,5 milhões de euros ao longo
de 44km de via férrea, será agora
possível viajar entre Lisboa e Viana
do Castelo sem trocar de comboio.
A conclusão da obra permitirá a redução
do tempo de trajeto, o aumento da
competitividade do transporte ferroviário
de mercadorias, o aumento da capacidade

2

1
© Arquivo Infraestruturas de Portugal

de comboios (frequência e comprimento),
o aumento dos níveis de segurança e
de fiabilidade, o aumento do nível de
segurança ferroviária e rodoviária, em
resultado da supressão e automatização
de passagens de nível e construção de
desnivelamentos e a melhoria da ligação
internacional Porto‑Vigo.
Na cerimónia de inauguração, António
Costa enalteceu a obra, defendendo que
se trata de um elemento “fundamental
para a internacionalização da economia”
e lembrando que é crucial “criar grandes
redes transnacionais que liguem toda a
Europa por via ferroviária.”
Pelo facto de se localizar perto do porto
de Leixões (porto core do corredor
Atlântico), a linha do Minho assegura
ainda, numa perspetiva intermodal/
multimodal, os fluxos de mercadorias

© Arquivo Infraestruturas de Portugal

entre o porto de Leixões e Espanha,
devendo por isso ser considerada
como um eixo complementar ao
Corredor Atlântico.

A Mota‑Engil orgulha‑se, uma vez
mais, de estar envolvida em projetos
que melhoram a qualidade de vida
das pessoas e que contribuem para a
sustentabilidade das gerações futuras.

A instalação de catenária no troço,
o alteamento e prolongamento das
plataformas de passageiros, a execução
de estação técnica em Midões (Barcelos)
a ampliação da estação de Barroselas
(Viana do Castelo), o rebaixamento da
via férrea e a impermeabilização nos
túneis de S. Miguel da Carreira, de Tamel
e de Santa Lucrécia foram alguns dos
trabalhos realizados.
Na Linha do Minho, a eletrificação
vai contribuir para uma redução das
emissões de dióxido de carbono em
300 milhões de toneladas até 2046,
ajudando Portugal a alcançar a meta
de neutralidade carbónica até 2050.

1
O Primeiro‑Ministro, António Costa, e o Ministro das
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos
durante a viagem inaugural

2
Primeiro‑Ministro, António Costa,
discursa na cerimónia
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MOTA‑ENGIL CONSTRÓI

EDIFÍCIO PREMIUM
NO CENTRO DE LISBOA
A ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA, A QUALIDADE DOS ACABAMENTOS
E AS VISTAS PANORÂMICAS FAZEM DESTE CONDOMÍNIO
UM DOS MAIS EXCLUSIVOS DA CAPITAL.

Mota‑Engil tem em curso a
importante obra “Castilho 203”,
em Lisboa, que consiste
na reconversão de um edifício de
escritórios, de finais da década de 70,
em 20 apartamentos de alta qualidade,
resultantes de uma reabilitação profunda
do edifício original.

A

22

O edifício, localizado a escassos metros
do Parque Eduardo VII, é constituído por
quatro pisos subterrâneos e 13 pisos
elevados, com cobertura em terraço,
e apresenta dois blocos – o principal
orientado para a Rua Castilho com
13 pisos (com apartamentos de
tipologia T3), e outro orientado para

a Rua Padre António Vieira, que chega
até ao 8º piso (com apartamentos T2 e T3).
A obra iniciou há cerca de um ano e
prevê‑se que fique concluída em final
de janeiro de 2020. Esta é uma obra
desafiante porque obriga a um grande
volume de demolições, entre outras

componentes da obra de elevada
complexidade técnica.
Hugo Xavier, diretor‑adjunto da obra, refere
que “grande parte da estrutura em betão
foi reforçada e 90% dos pilares também,
assim como houve lajes completamente
novas ao nível do piso -1 e do piso 0.”
O acesso ao estacionamento também
sofreu uma alteração de fundo porque
no edifício antigo existiam rampas
para as garagens e agora o acesso
vai passar a ser feito através de uma
plataforma elevatória e giratória, onde
as viaturas são depois orientadas para
o estacionamento que se pretende.
Quanto à fachada do edifício, que era em
vidro simples e alumínio, terá agora um
aspeto premium graças ao revestimento
em pedra nobre, além de contar com
amplas janelas e com as mais modernas
soluções de isolamento térmico e

acústico, proporcionado momentos de
refúgio em pleno centro da cidade e
permitindo vistas panorâmicas e uma
excelente exposição à luz natural.
“A construção destes apartamentos será
de ótima qualidade e o edifício terá
características que vão proporcionar
comodidades de excelência, como
uma piscina interior com zona de spa
e ginásio e uma piscina exterior no 8º
piso. Na cobertura do edifício haverá
outra piscina, mas para uso exclusivo do
apartamento do 13º piso, com uma vista
de 360º sobre Lisboa que é de cortar
a respiração”, refere Hugo Xavier.
O projeto Castilho 203 será uma
obra singular em Lisboa. O design de
arquitetura contemporânea, as varandas
sobre o Parque Eduardo VII e a qualidade
dos acabamentos são algumas das
características que fazem deste condomínio
um dos mais exclusivos da capital.

A construção destes
apartamentos será de ótima
qualidade e o edifício terá
características que vão
proporcionar comodidades
de excelência, como uma
piscina interior com zona
de spa e ginásio e uma
piscina exterior (...).

HUGO XAVIER
Diretor‑adjunto da obra
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RESIDÊNCIA
DE ESTUDANTES NO PORTO

A BOM RITMO

MOTA‑ENGIL NO PROJETO QUE IRÁ DISPONIBILIZAR 582 QUARTOS
A ESTUDANTES DA CIDADE DO PORTO.

oi adjudicada no final de 2018
à Mota‑Engil, Engenharia
e Construção S.A., a segunda
fase da empreitada de construção de
uma residência de estudantes na cidade
do Porto.

F

Esta empreitada, com um valor contratual
de cerca de 20 milhões de euros, e um
prazo de 14 meses, envolve a implantação
de um edifício com aproximadamente
30m acima do solo.
Constituído por duas caves, os níveis
dos pisos 0 e 1 apresentam uma
configuração em “U” permitindo a
criação de uma praça/jardim no interior
dos mesmos, desenvolvendo‑se em duas
torres separadas dos pisos 2 a 8.

de jogos, bar, uma piscina e 36 quartos
individuais com terraço privado.
• O piso 1 é constituído por 97 quartos
duplos, 1 de mobilidade reduzida e duas
cozinhas comunitárias.
• Os pisos 2 a 6 são constituídos por
36 quartos individuais em cada torre
(72 quartos por piso).
• O piso 7 é constituído por 22 quartos
duplos, uma cozinha comunitária e um
terraço com bar em cada torre; e

• o piso 8, constituído por 22 quartos
individuais em cada torre.
O edifício perfaz assim uma totalidade
de 582 quartos com uma ocupação
máxima de 723 estudantes. Os quartos
têm aproximadamente 15m 2, incluindo
casa de banho privativa e cozinha.
As fachadas são constituídas
maioritariamente por painel sandwich
cobertas com malha distendida,
e as fachadas viradas sul e a norte
são constituídas por capoto, sendo

O EDIFÍCIO
• Os pisos subterrâneos estão reservados
para estacionamento, áreas técnicas e
ainda uma sala de cinema.
• No piso térreo encontramos um ginásio,
uma biblioteca com duas salas de estudo,
sauna, duas salas de refeição, sala
24

1

previsto nesta última uma intervenção
de arte urbana.
O DESAFIO
Face ao prazo de execução de apenas
14 meses e ao desafio de, em quase um
ano, entregar 582 quartos concluídos,
optou‑se pelo fornecimento de 444 casas
de banho pré‑fabricadas.
Esta solução permitiu a diminuição
de mão‑de‑obra, de resíduos e, mais
importante, do prazo de execução,
uma vez que as casas de banho vêm
completamente acabadas (com loiças

sanitárias, espelhos, torneiras, cerâmicos)
sendo apenas necessário coloca‑las no
local pré‑definido em projeto.
Esta solução permitiu a conclusão das
444 casas de banho em apenas 3 meses.
Para se conseguir a execução dos
restantes trabalhos nos prazos propostos
optou‑se por dividir a obra em várias
frentes de trabalho distintas com equipas
diferentes o que se traduziu numa carga
média de 200 trabalhadores por dia
em obra.

QUANTIDADES
RELEVANTES
do Projeto

MOVIMENTO DE TERRAS:

35.750m3

AÇO EM ARMADURAS:

1.571 ton

BETÃO ARMADO:

11.700m3

COFRAGEM:

45.100m2

ESTACAS Ø600mm:

3.750ml

GUNITAGEM:

1.650m2

ANCORAGENS 400/450Kn:

86 un

PAVIMENTO CERÂMICO:

12.750m2

GESSO CARTONADO EM PAREDES:

24.950m2

GESSO CARTONADO EM TETOS:

13.400m2

METAL DISTENDIDO FACHADAS:

5.675m2
CAPOTO:

3.720m2

1
Estado da Obra no mês oito

2

2
Casa de banho pré‑fabricada
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BARRAGEM DA PARADELA
COM NOVO SISTEMA

DE IMPERMEABILIZAÇÃO
A MOTA‑ENGIL DÁ CONTINUIDADE, COM ESTE PROJETO,
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EDP.

PRINCIPAIS TRABALHOS
LAVAGEM COM JATO DE ÁGUA
À PRESSÃO NO PARAMENTO
DE MONTANTE:

45.000m2
A Mota‑Engil, Engenharia e Construção
foi a empresa selecionada para a
empreitada de Impermeabilização
do Paramento de Montante
da Barragem da Paradela.
A barragem, localizada no concelho de
Montalegre, constitui o quarto escalão do
Aproveitamento Hidroelétrico dos Rios
Cávado e Rabagão. Construída em 1958
e com 110m de altura, é uma barragem
do tipo enrocamento impermeabilizada
a montante com cortina de betão
armado, tendo a EDP decidido lançar
um procedimento por negociação para a
adjudicação dos trabalhos com o objetivo
de assegurar uma maior eficiência
do empreendimento hidroelétrico.
Com um valor contratual de 4,1 milhões de
euros e prazo de sete meses, a empreitada
26

exige o fornecimento e instalação de
um sistema de impermeabilização com
geomembrana não aderente no paramento
de montante da barragem de Paradela,
que garanta a integral impermeabilização
da área abrangida por um período não
inferior a 30 anos e com uma garantia sobre
os materiais e a instalação não inferior
a 10 anos. Para este efeito será usada uma
membrana em PVC com uma espessura
mínima de 3,0mm acoplada no seu fabrico,
a um geotêxtil de pelo menos 500g/m2.
O sistema de impermeabilização
integrará também um sistema de
drenagem, que funcionará no tardoz
da geomembrana e que deverá ser
executado com recurso a uma georede,
cujas características mínimas não
poderão ser inferiores às do produto
Tenax Tendrain 1000/1.

ESVAZIAMENTO DA ALBUFEIRA
ABAIXO DA COTA:

661,50m

REPARAÇÃO DE JUNTAS:

117m3

INJEÇÕES DE RESINA EPÓXI:

300 l

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM
GEOMEMBRANA:

12.000m2

REMOÇÃO DE LAMAS:

7.000m3

Como líder do mercado nacional e com
vasto currículo na construção de barragens
em diversos países, a Mota‑Engil dará
assim continuidade, com este projeto,
à prestação de serviços a um cliente de
referência internacional como a EDP.

PORTUGAL

ESTABILIZAÇÃO DA ARRIBA NORTE
DA PRAIA DAS AZENHAS DO MAR
A intervenção nesta arriba está a cargo da Mota‑Engil,
Engenharia e Construção.

AZENHAS DO MAR
Concelho de Sintra

Foi assinado no passado mês de maio
o auto de consignação da empreitada
de estabilização da arriba norte da
Praia das Azenhas do Mar, no concelho
de Sintra.
A intervenção nesta arriba, a cargo da
Mota‑Engil, Engenharia e Construção,
visa minimizar o risco decorrente da
erosão do maciço rochoso, garantindo
as condições de segurança exigíveis

à permanência e circulação de pessoas
e bens na envolvente do local, bem
como garantir a estabilidade do núcleo
urbano assente na crista da arriba.
Com uma duração de 11 meses e um
valor contratual aproximado de
1,6 milhões de euros, esta empreitada
espera‑se complexa e de risco elevado,
sendo executada com meios suspensos
por cabos de aço e/ou gruas.

PORTUGAL

MAIOR CAMPO DE ENSAIOS DE
ESTACAS DA PENÍNSULA IBÉRICA
A CARGO DA MOTA‑ENGIL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
Esta empreitada teve a duração de 6 semanas e os trabalhos
incluíram sondagens com recolha de amostras.
Foi adjudicada à unidade operacional
de Fundações da Mota‑Engil
Engenharia e Construção uma obra
no lote 19 da Plataforma Logística
de Lisboa Norte, que consistiu
na execução de ensaios em estacas
com o objetivo de otimizar o projeto
das fundações do edifício e validar
os processos executivos.
Esta empreitada teve a duração
de 6 semanas e incluiu a execução de
estacas moldadas, estacas cravadas,

inclusões e ensaios de carga estática
e dinâmica em cada um deste tipo
de estruturas de fundação.

ENSAIOS DE ESTACAS
Plataforma Logística
de Lisboa Norte

Tratou‑se do maior campo de ensaios
de estacas alguma vez feito na
Península Ibérica.
Para complementar a informação
fornecida pelos ensaios, foram também
executadas sondagens com recolha
de amostras.
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MOTA‑ENGIL ENGENHARIA
DESENVOLVE ESTRUTURA

DE BETÃO ARMADO PARA
A ASM OFFSHORE
COM DIMENSÕES ÍMPARES EM PORTUGAL,
ESTA ESTRUTURA EXIGIU UMA NOVA METODOLOGIA.

No inicio de 2018, a unidade de
Prefabricados da Mota‑Engil Engenharia
e Construção deu inicio à produção
de uma nova estrutura industrial em
betão armado, de dimensões impares
em Portugal.
A ASM Offshore, localizada no Porto
de Aveiro, foi desenvolvida com uma
área em planta de cerca de 20.000m 2
e um pé direito de 21m de altura.
As especificidades desta obra,
nomeadamente a altura dos seus
pilares e sistema de ligação de pilares
28

por bainha, implicaram tolerâncias
de execução muito apertadas.
Esta nave foi projetada para
pontes rolantes com 150 ton de
capacidade e implicou a execução de
pós‑tensionamento de barras em obra,
desafio aceite e concretizado pela
Mota‑Engil Prefabricados.
Dada a dimensão de alguns dos pilares
previstos para esta obra, com secção
de 1,05x0,70m e um peso total de 51 ton,
e o facto de ser necessária a utilização

de estacas nas suas fundações, foi
definido um sistema de “encastramento”
dos pilares diferente do usual. As sapatas
in situ foram efetuadas deixando
bainhas onde posteriormente iriam
ser colocados e selados os pilares, cuja
secção inferior teria ferros de ø32 onde
o maior comprimento seria de 3,15m.
Esta obra teve uma duração de montagem
de três meses, tendo sido produzidos
e montados 563 elementos prefabricados
perfazendo um volume total superior
a 3.700m 3 de betão.

PORTUGAL

ELETROMECÂNICA INSTALA
CAMPO SOLAR

NO HOSPITAL DA LUZ
A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA VISA
O AUTOCONSUMO NO HOSPITAL.

Este campo inclui ainda estruturas
de suporte dos módulos em alumínio
anodizado, conetores de 1.500V com
proteção IP68, elementos de fixação das
estruturas ao gradil em aço inoxidável
e cabo solar CC da marca alemã Lapp,
resistente a raios UV e à intempérie.
CENTRAIS – NÚCLEOS 1 E 2
Em cada núcleo estão instalados
dois inversores de 25kWn e um de
15kWn, cada um com um disjuntor DC
incorporado, permitindo assim cortar
o lado DC. Cada inversor tem um quadro
elétrico DC com proteção individual por
fusíveis, onde estão ligadas as strings
provenientes dos módulos, existindo
ainda uma proteção individual por cada
inversor – diferencial e disjuntor.

A unidade de Eletromecânica da
Mota‑Engil, Engenharia e Construção
instalou uma Unidade de Produção para
Autoconsumo na obra de Ampliação
do Hospital da Luz (UPAC), em Benfica,
composta por 518 módulos fotovoltaicos
de 300Wp, perfazendo um total de
155,4kWp, e 6 inversores com capacidade
total de 130kWn.
A instalação está dividida em duas partes
idênticas de 65kWn, cada uma com
259 módulos, dois inversores de 25kWn
e um inversor de 15kWn.
A monitorização da UPAC poderá ser
efetuada através da plataforma da SMA
(Sunny Portal) ou pelo SMA Cluster
Controller que enviará as informações
do sistema para a GTC do Hospital via
protocolo de comunicação Modbus.

CAMPO SOLAR
Os módulos fotovoltaicos são de fabrico
alemão, tipo vidro/vidro, topo de gama
com células PERC monocristalinas. Esta
nova geração de módulos vidro/vidro
garante uma elevada resistência contra
incêndios, permite que os módulos
suportem cargas superiores e oferece
uma melhor proteção contra flutuações
de temperatura, humidade e outras
condições ambientais.

No quadro elétrico está instalado um
contador que garante o deslastre da UPAC
aquando da falha de rede. Cada núcleo
injeta no quadro elétrico AVAC respetivo
e tem também um contador‑registrador,
com um cartão GSM, que permitirá a
contagem remota da energia produzida
efetuada pela EDP. No núcleo 1 está
ainda instalado o cluster controller,
que fará o controlo dos inversores
e a monitorização da UPAC.
SINERGIA 55 JULHO 2019
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REABILITAÇÃO DA PONTE
SOBRE O RIO CÁVADO

SEGUE A BOM RITMO
TRABALHOS NA A28 AVANÇARAM
SEM CONDICIONAMENTO DA CIRCULAÇÃO NA VIA.

A obra é constituída
por um viaduto de acesso
no lado Sul e a ponte no lado
Norte, com extensões
de cerca de 253m cada,
totalizando 506m.

rrancou no início do ano, e a
cargo da unidade operacional
de Pré‑Esforço da Mota‑Engil,
Engenharia e Construção a intervenção
integral de reabilitação e substituição
dos aparelhos de apoio da ponte sobre
o Rio Cávado e respetivo viaduto de
acesso, localizada ao PK 45+800 da
A28, concessionada pela Norte Litoral.

A

Em cada sentido da autoestrada, a obra
é constituída por um viaduto de acesso
30

no lado Sul e a ponte no lado Norte,
com extensões de cerca de 253m cada,
totalizando 506m.
Apesar de ambos os tabuleiros serem
de relativa simultaneidade de conceção
e construção – início da década de 90 – a
obra de arte que compreende o tráfego
Sul‑Norte (tabuleiro Este) apresentava‑se
num estado de conservação mais severo
do que a obra de arte que compreende
o tráfego Norte‑Sul (tabuleiro Oeste).

Adicionalmente, anomalias de grau
elevado encontradas em obra nos
aparelhos de apoio, nomeadamente
corrosão acentuada e deslocamentos fora
do normal em alguns deles, foram os
principais motivos para esta intervenção.
Destacando o elevado grau de
complexidade, tanto a nível de
acessos adversos para as frentes de
trabalho como a nível da intervenção
a implementar, foram realizados
levantamentos sequenciais através
de vários conjuntos de bomba e
macacos hidráulicos, com capacidades
de 100, 250 e 400 ton consoante os
locais a intervir, visando permitir
a substituição da totalidade dos
aparelhos de apoio do tabuleiro
Este, que estavam em estado mais
avançado de deterioração (aparelhos

estes do tipo pot‑bearing, num total
de 78 unidades). No tabuleiro Oeste foi
efetuada a intervenção, também com
recurso aos mesmos meios de acesso
e de elevação, tendo sido substituídos
42 apoios, neste caso elastoméricos
e reparadas 36 unidades, cujo estado
de conservação satisfazia os critérios
mínimos de admissibilidade, ou seja,
que ainda desempenhassem a função
para a qual foram dimensionados.
Terminada esta intervenção será
reestabelecida a funcionalidade e o
correto funcionamento da estrutura.

APOIOS APÓS A INTERVENÇÃO
Ponte do Cávado

Os trabalhos têm prevista a duração
de sete meses, apesar da intensidade
e duração desta intervenção, foram
tomadas todas as medidas para
que nunca tenha sido condicionada
a circulação da via.

PORTUGAL

SISTEMA RTIL
NO AEROPORTO DA HORTA
Mota‑Engil instala sistema de ajuda
à navegação aérea.
LUZES FLASH DE ALTA
INTENSIDADE
Sistema RTIL

Ficou a cargo da unidade de
Eletromecânica da Mota‑Engil,
Engenharia e Construção o fornecimento
e instalação de um sistema RTIL
(Runway Threshold Identification Lights)
no Aeroporto da Horta, nos Açores, para
a ANA – Aeroportos de Portugal, SA.
Este sistema visa o apoio à navegação
aérea durante a aterragem, em
condições de pouca ou muito baixa
visibilidade. O equipamento
é instalado de forma a permitir aos
pilotos identificar as extremidades
da pista através de luzes flash de alta

intensidade, possibilitando assim
a orientação positiva em relação
ao centro da pista.
Os trabalhos incluíram todas as ligações
e configuração dos cabos de comando
e sinais no Sistema de Controle de
Pista, a montagem de RTIL encastradas
e elevadas, assim como a montagem
de quadros RTIL master e slave.
Feita a instalação, foram ainda
asseguradas todas as verificação, testes
e ensaios para garantir a correta resposta
do sistema implementado.
SINERGIA 55 JULHO 2019
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MOTA‑ENGIL ENGENHARIA
ASSEGURA AMPLIAÇÃO
DA SUBESTAÇÃO

DE LAVOS PARA A REN
A EMPREITADA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DECORREU
NO PRAZO DE 8 MESES.

1

1
TRANSFORMADOR POTÊNCIA
400/60kV - 170MVA
(Instalação de Reactâncias Fase e Neutro)

2
TRANSFORMADOR POTÊNCIA
400/60kV - 170MVA
(Instalação de Para‑raios Fase)

3
AMPLIAÇÃO DO PARQUE 400kV
(Montagem de Seccionadores SX,
SV e Disjuntor MAT)

32

2

A unidade de Eletromecânica
da Mota‑Engil, Engenharia
e Construção executou para a REN
a ampliação da Subestação de Lavos
de 400/60kV, situada junto à fábrica
da Navigator Company, no concelho
da Figueira da Foz.
A conceção desta instalação é isolada
ao ar (AIS), com as topologias
de disjuntor e meio (dois barramentos
principais) nos 400kV, e de duplo
barramento com disjuntor extraível
nos 60kV.

3

O trabalho da Direção de Eletromecânica
consistiu na instalação de um painel
de transformador de potência 400kV
(P411) e de um TR 400/60kV de 170MVA
no andar 400kV, assim como, para
o andar 60kV, a instalação de um painel
de transformador de potência 60kV
(P611), de três reactâncias de fase
60kV (nos TRI, TRII e TRIII), e de uma
reactância de neutro 60kV (no TRI).

PORTUGAL

DIREÇÃO DE AGREGADOS
NO SISTEMA
ELETROPRODUTOR

DO ALTO TÂMEGA

UNIDADE EXECUTOU TRABALHOS NOS APROVEITAMENTOS
HIDROELÉTRICOS DE GOUVÃES E ALTO TÂMEGA.

A Direção de Agregados da Mota‑Engil,
Engenharia e Construção concluiu no
início do ano a empreitada de escavação e
contenção da chaminé de equilíbrio desde
a cota 908 à cota 830m do Aproveitamento
Hidroelétrico de Gouvães, pelo valor
global de 2,5 milhões de euros.

Já este ano, foi também adjudicada
e concluída a empreitada de escavação
e contenção das galerias de ligação
do poço de elevadores ao corpo
da barragem do Aproveitamento
Hidroelétrico do Alto Tâmega pelo
valor global de 670 mil euros.

Com 25m de diâmetro, esta chaminé
representa um volume de escavação
de 30.000m 3, sendo que a escavação
e contenção foi realizada pelo método
construtivo de “Fundo de Saco” e com
prazo estimado de execução de oito meses.

Este trabalho incluiu a execução de
três galerias de secção reduzida, com
as seguintes dimensões: galeria A com
7,7m 2 de secção e 80m de comprimento;
galeria B com 7,7m 2 de secção e
45m de comprimento; e finalmente

a galeria C com 5,5m 2 de secção e 8m
de comprimento. Ambos os trabalhos
decorreram em regime de trabalho
contínuo, ou seja, 24 horas/dia em cinco
dias por semana.
Estas infraestruturas estão integradas no
sistema electroprodutor do Alto Tâmega,
que representa um dos maiores projetos
hidroelétricos realizados na Europa, com
a potência instalada do complexo a gerar
uma produção anual de 1.800 gigawatts
hora (GWh), o equivalente a 4% do
consumo de Portugal.
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IRLANDA

DUAS NOVAS ESCOLAS

A CARGO DA MEIC
ESTE É UM IMPORTANTE PASSO NO SETOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA IRLANDA.

o âmbito do projeto Rapid
Build School Framework,
implementado pelo Ministério
da Educação Irlandês e para o qual a
Mota‑Engil Ireland Construction (MEIC)
se pré‑qualificou com sucesso em
setembro de 2017, foi recentemente
formalizada a adjudicação da conceção e
construção de duas escolas, Maynooth
ETNS e St Francis SS, com um valor total
estimado de 12,2 milhões de euros.

N

O Lote 3 consiste na conceção
e construção de um edifício de escola
primária de raiz, com dois andares
e 18 salas de aulas e a demolição
da estrutura da escola existente.
A obra tem um prazo total de 74 semanas
e será executada em duas fases:

Com esta adjudicação a MEIC consegue
dar um importante passo no setor
da Construção Civil no mercado da
República da Irlanda.

•F
 ase 1A, com a duração de
38 semanas: construção de edifício
de 2 pisos com 1.820m 2, 8 salas
de aula, ala de 495m 2 dedicada
a educação especial, incluindo
instalações mecânicas e elétricas
e arranjos exteriores.

LOTE 3 - MAYNOOTH ETNS
Este projeto está localizado em Celbridge
Road, Maynooth, Co. Kildare, na zona
este da República da Irlanda.

• Fase 1B, com a duração de seis
semanas: ocupação do edifício
executado na fase 1ª e demolição
do edifício existente.

QUANTIDADES
RELEVANTES
Lote 3

ÁREA BRUTA: 3.155m2
PAREDES EXTERIORES:

1.800m2

ELEMENTOS PRÉ‑FABRICADOS
(PAREDES): 4.600m2
ESTRUTURA METÁLICA: 40 ton
VÃOS: 640m2
PAVIMENTOS INTERIORES:
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1.760m2

BETÃO: 620m3
ARMADURAS: 120 ton
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(to engineers specification)
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SENSOR

PLAY ARE

S

Building

HEDGEROW

FORMED CONCRETE
(to engineers specification)

A

BLACK TARMACADAM
(to engineers specification)
- Used for pedestrian surfaces and
sports surfaces with thermoplastic
painted lines and games.
PERMEABLE PARKING BAYS

EV + P

SEATING 2
- Recycled plastic seat, by CastIt Ltd, or
similar and approved.
- green, red, and blue mixed, surface
mounted, 1800 (l) x 360 (w).
Installed to manufacturers recommendations

A'

TACTILE HEMISPHERE PLAY SURFACE

PAINTED TARMAC

V

SENSORY GARDEN
FENCING TO ENCLOSE / PROTECT

VISITOR PARKING

TACTILE PAVING
-Standard buff cordroy paving
400x400x40mm

2

Kerb Bottom
Kerb Top

SEATING 1
- Recycled plastic picnic table, by CastIt Ltd,
or similar and approved.
- black, surface mounted, 1550 (l) x 450 (w).
- Installed to manufacturers
recommendations.

P

P

K
J
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N
M
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PROPOSED TREES

Carpinus betulus100/120cm ht - b/r - 1+1 180No
Corylus avellana90/120 ht - b/r - 1+1 90No
Crataegus monogyma60/90cm ht - b/r - 1+1 225No
Euonymus europaeus60/90cm ht - b/r - 1+1 90No
Ilex auifolium60/80cm ht - CG - 3L1 35No
Prunus spinosa60/90cm ht - b/r - 1+1 90No
Rosa rugosa40/60cm ht - b/r - 0+1 45No
Viburnum opulus60/90cm ht - b/r - 1+1 45No

PROPOSED SHRUBS & PERENNIALS

NCY
EMERGE
ACCESS
PLANTED MOUND & BIRD FEEDING
TABLE

VEH
ACCESS

Z

X Y
W
V

FENCING 1 - Bow Top Fencing and Gates
- Jacksons 1.2m high 'Anti-trap bow top
fencing' or similar and approved.
- To be installed as a boundary to the
hard/soft play area.
- To be installed as per manufacturers
recommendations.

Top
Kerb

H
G
F

E
D
C

LEGEND
Carpinus betulus "Fastigiata"4-6mm ht / 18-20cm gth 1No
Betula pendula3-4m ht,16cm+ gth 12No
Fagus sylvatica3-4m ht,16cm+ gth 12No
Quercus robur3-4m ht,16cm+ gth 12No
Sorbus Aria3-4m ht,16cm+ gth 12No7
Malus "Floribunda"3-4m ht,16cm+ gth 1No
Prunus "Kanzan"3-4m ht,16cm+ gth 1No.
Robinia pseudoaccacia "Umbraculiferal"2.5-3m ht / 12-14cm gth14No.

HEDGEROW TREES

PUBLIC GRASS AREA
- Existing grass to be retained

Acer campestre2.5-3m ht / 12-14cm gth 6No
Betula pendula2.5-3m ht / 12-14cm gth 5No
Crataegus monogyma2.5-3m ht / 12-14cm gth 6No

E

MESH FENCING AND GATES
- Jacksons 2m high 'Euroguard mesh fencing' or
similar and approved.
- Single leaf and double leaf gate required..
- To be installed as per manufacturers
recommendations.

N

RAISED BEDS
- Green oak new timber
sleepers (200x100xlength).
Fixed with 750x16mm
galvenised steel rods. 25mm
recess to rod with timber
plug to recess.
-To be filled level with
quality topsoil and left for the
school for planting.

RUBBER SAFETY SURFACE
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BETÃO: 455m3

ARMADURAS: 50 ton

O Lote 4 consiste na concepção e
construção de um edifício para escola

Ceanothus "BlueMound"CG, 5L 410No
Fuchsia "Tom Thumb"CG, 3 L410No
Hypericum hidcoteCG, 3L 410No
Juniperus "Blue carpet"CG, 3L 410No
Mahonia aquifolium "Apollo"CG, 3LD 410No
Rosa Flower carpet "Pink"CG, 3LD 410No
Rosa Flower carpet "White"CG, 3LD 410No
Sarcoccoca confusaCG, 3L 410No
Spirea japonoca "Little Princess"CG, 3L 410No
Viburnum davidiiCG, 3L 410No

SENSORY MIX

Allium schoenoprasumCG, P9 45No
Erysium "Bowles Mauve"CG, 3L 45No
Lavandula "Hidcote"CG, 2Lt 45No
Nepeta "Blue Carpet"CG, 2Lt 45No
Persicaria affinis "Superba"CG, 2Lt 45No
Rosmarinus officinalis "Miss JessopsUpright"CG, 3L 45No
Stachys byzantinaCG, 2Lt 45No
Stipa tennuisima "Pony Tails"CG, 2Lt 45No
Thymus vulgarisCG, 2Lt 45No
Vernena bonariensisCG, 2Lt45No

VÃOS: 630m2

1.930m2

PAVIMENTOS INTERIORES:

Também neste projeto, o requisito da
construção rápida do programa implica
a adoção de soluções pré‑fabricadas
em betão armado para toda a estrutura,
de modo a cumprir com os prazos
previstos.

ESTRUTURA METÁLICA: 26 ton

LOTE 4 - ST. FRANCIS SCHOOL
Este projeto está localizado em
Portloaise, Co Laois, na zona central da
República da Irlanda.

ELEMENTOS PRÉ‑FABRICADOS
(PAREDES): 5.050m2

A duração total de execução da obra
é de 52 semanas.

PAREDES EXTERIORES:

2.200m2

Está também prevista a demolição
do edifico da escola existente.

ÁREA BRUTA: 3.557m2

O requisito da construção rápida deste
programa implica a adoção de soluções
pré‑fabricadas em betão armado
para toda a estrutura, com paredes
autoportantes e lajes do tipo Hollowcore,
que permitirão cumprir com os prazos
previstos.

BULB PLANTING IN GRASS
- Bulbs to be incorporated at 100 bulbs per sq.metre.
- Bulb mixture 'Leiden' or similar and approved to be used
- Mowing to be reduced to between June and December
only/in accordance with suppliers instructions.

Prunus lusitanicarb, 1.25m ht, @2/lin m 150No

HEDGE

10TOT
8.8
4

QUANTIDADES
RELEVANTES
Lote 4

primária de raiz com 2 pisos, incluindo
12 salas de aula de necessidades
especiais com uma área de 2.912m 2,
incluindo todos os trabalhos de
instalações mecânicas e elétricas,
terraplenagens, arranjos exteriores
e parque de estacionamento com
capacidade para 44 viaturas.
• Fase 2, com a duração de 30 semanas:
construção de edifício de 2 pisos com
885m 2, 8 salas de aula incluindo
a estrutura de ligação ao edifício
construído na Fase 1.

Lote – 4 St. Francis
School
ICLE

2
Lote 3 – Maynooth ETNS

1

P

Wa

ll
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MEIC COM NOVA
ADJUDICAÇÃO

NO SETOR DAS ÁGUAS
O PROJETO FOI ADJUDICADO PELO CLIENTE IRISH WATER
À MOTA‑ENGIL IRELAND CONSTRUCTION (MEIC).

Este é mais um importante
passo para a MEIC
e as suas ambições para
o mercado da República
da Irlanda, mantendo
o setor das Águas/Águas
Residuais como a mais
relevante área de atividade
no mercado Irlandês.

oi recentemente adjudicado
à Mota‑Engil Ireland
Construction (MEIC) o projeto
Letterkenny Regional Water Supply
Scheme para o cliente Irish Water, com
um valor total estimado de 8,6 milhões
de euros.

F

Este é mais um importante passo para
a MEIC e as suas ambições para
o mercado da República da Irlanda,
mantendo o setor das Águas/Águas
Residuais como a mais relevante área
de atividade no mercado irlandês.
Este projeto está localizado na região
norte, na envolvente à cidade de
Letterkenny, e compreende várias
secções de condutas de abastecimento
de águas com diâmetros a variar entre
150mm a 400mm, espalhado por
diversas áreas, desde zonas agrícolas
a zonas adjacentes ao tráfego e citadinas,
com um desenvolvimento superior
a 20km.

36

O Letterkenny Regional Water Supply
Scheme – Contract No.3, compreende
a conceção e construção de:
• Aproximadamente 4.200m de condutas
de 150mm / 180mm de diâmetro
de Cranford até ao Reservatório de
Millford Reservoir, na localidade
de Millford Town.
• Aproximadamente 2.390m de condutas
de 200mm de diâmetro na localidade
de Rathmullan.
•A
 proximadamente 11.838m
de condutas de 400mm de diâmetro
desde a localidade de Veagh
(Newtowncunnigham) até ao reservatório
de Carnmauggagh (Letterkenny).
• Aproximadamente 381m de condutas
de 225mm de diâmetro na envolvente
da N56 Business Park Road,
Letterkenny e na N13 junto à Dry Arch
Roundabout, Letterkenny.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
VALOR ESTIMADO: 8,641 M€
DURAÇÃO: 72 semanas
CONTRATO: Fidic Gold – com

amendas da Irish Water
QUANTIDADES
PRINCIPAIS

PAVIMENTOS BETUMINOSOS:

10.152m2

AGREGADOS: 60.000 ton

• Construção de 2 Estações de Bombagem
nas localidades de Bohullion (Burt)
e Dunduffsfort (Manorcunningham).
• Reabilitação e reforço da Estação de
Bombagem na localidade de Milltown.
• O utros trabalhos de especialidades
mecânica e elétrica.

• I tem Adicional: aproximadamente
5.336m de condutas de
180mm / 280mm de diâmetro
desde a localidade de Kilmacrenan
até à envolvente de Drumman.
• Construção, reabilitação e reforço
de 3 estações elevatórias.

TERRAPLENAGENS:

30.000m3 de escavação
BETÃO: 500m3
ARMADURAS: 60 ton
GUARDAS DE SEGURANÇA:

1,0km

VEDAÇÃO: 2.100m

ESPANHA

MOTA‑ENGIL EXECUTA CORTINA
DE ESTACAS
PARA A VÍA CÉLERE
Empreitada ficou concluída mais de um mês
antes do prazo previsto.
CORTINA DE ESTACAS
Mota‑Engil Sucursal Espanha

A Mota‑Engil Sucursal Espanha terminou
com sucesso, mais uma obra para a
promotora Vía Célere.
A empreitada, realizada em Madrid no
bairro de Las Rosas, consistiu na execução
de uma cortina de estacas ancorada
provisoriamente. Esta cortina de estacas

executou‑se em todo o perímetro da
obra (aproximadamente 300ml) e contou
com a estreia de um novo equipamento
de estacas, o Soilmec SR 45.
A obra foi concluída com uma redução
de mais de um mês do prazo face ao
inicialmente previsto.

SINERGIA 55 JULHO 2019
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MOTA‑ENGIL
CENTRAL EUROPE

COM NOVOS CONTRATOS
NA POLÓNIA
EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ARRANCARAM
EM GDAŃSK E VARSÓVIA.

Mota‑Engil Central Europe
arrancou recentemente
com trabalhos de duas novas
empreitadas. A primeira resulta de uma
cooperação com a Student Depot para
a contrução de uma residência de
estudantes em Gdańsk. A Student Depot
é uma rede de residências de estudantes
que opera por toda a Polónia, tendo
atualmente projectos imobiliários em
Wrocław, Łódź, Poznań e Lublin, e num
futuro próximo em Varsóvia e Gdańsk.

A

O projecto inclui a construção do edifício
de oito andares, mas também todos
os acabamentos e fornecimento de
38

mobiliário para os 341 quartos, duplos
e singles e cada um equipado com
WC e kitchenette. No piso térreo serão
disponibilizadas salas de condomínio,
recreativas, de estudo e ainda um ginásio.
Com conclusão prevista para setembro
de 2020, esta residência acomodará um
máximo de 385 residentes da comunidade
estudantil da cidade.

Localizado na histórica área de Browary
Warszawskie, berço do desenvolvimento
industrial de Varsóvia, onde em 1846
se inciou a produção de cerveja no país,
o investimento designado "Ícone das
Cervejeiras de Varsóvia" apresenta‑se
como um desafio para a MECE,
obrigando à implementação de soluções
non‑standard.

O segundo contrato refere‑se à
construção de um empreendimento
de apartamentos de luxo em Varsóvia,
para a Echo Investment – o Warzelnia
Building E – da autoria do estudio
JEMS Architects.

Com um total de 76 apartamentos, este
edifício é constituído por dois andares
enterrados, destinados a garagens,
e nove andares acima do solo, sendo
os dois ultimos destinados a quatro
penthouses. O piso térreo será ocupado

por espaços comerciais com halls de
acesso à Rua Krochmalna e a espaço
verdes. Para garantir o conforto de cada
habitação, os espaços incluirão um
sistema integrado de controlo remoto
para o aquecimento, ventilação, ar
condicionado e painéis de fachada.
No interior serão usados materiais nobres,
como acessórios de cobre costumizados.
Todas as estruturas de caixilharia serão
de alumínio e as balaustradas em painéis
de fibro‑cimento pintadas e fechadas sob
uma barra de cobre.
A par desta construção, também os
edifícios históricos daquela zona serão
reabilitados – cervejeiras, laboratório
e caves – pelo que estamos perante
a revitalização de um dos mais
importantes locais europeus para
os amantes de cerveja.

© 22ARCHITEKCI

1

A MECE arrancou com
trabalhos de duas novas
empreitadas. A primeira
resulta de uma cooperação
com a Student Depot
para a contrução de uma
residência de estudantes em
Gdańsk. O segundo contrato
refere‑se à construção
de um empreendimento
de apartamentos de luxo
em Varsóvia.

1
Residência de estudantes
em Gdańsk

2
Empreendimento de apartamentos
de luxo em Varsóvia

© JEMS Architects

2
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MOTA‑ENGIL NO PROJETO

CONSTRUÇÃO DO ANO 2018
O CONCURSO TORNOU‑SE UMA DAS PLATAFORMAS MAIS PRESTIGIADAS
PARA A INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO POLACA.

© B. Sadurski

A Associação Polaca de Engenheiros
Civis e Técnicos (PZITB) organiza há
vários anos o concurso nacional Projeto
de Construção do Ano (XXIX Budowa
Roku), em cooperação com o Ministério
do Investimento e Desenvolvimento
Económico e o Gabinete de Controlo
de Edifícios.
Este concurso tornou‑se uma
das plataformas mais prestigiadas
para mostrar os projetos da indústria
de construção polaca.
40

Os projetos premiados e distinguidos
caracterizam‑se por soluções tecnológicas
modernas, alto desempenho, excelente
organização do processo de construção,
condições de trabalho seguras e alto
nível de proteção ambiental.
A PZTIB atribuiu o título de Projeto de
Construção do Ano 2018 ao contrato de
design e construção da Autoestrada S3,
na baixa Silésia, na secção entre o nó de
Lubin Północ e o nó de Jawor Wschód, que
se dividiu em três fases, sendo que uma

delas, com cerca de 11,3km de extensão,
ficou a cargo da Mota‑Engil, tendo sido
terminada e aberta ao público em 2018.
Parte integrante desta empreitada
foi a construção de duas intersecções
(Lubin – Zachód e Lubin – Południe) e nove
estruturas de betão armado, assim como
12 estradas de acesso para o trânsito local.
Estando inserido numa zona de mineração,
o design e as soluções estruturais aplicadas
tiveram de se adequar à categoria da área
de mineração.

PORTUGAL

PRÉMIOS QUALIDADE DE SERVIÇO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS
URBANOS
Atribuídos pela primeira vez, no Fórum Nacional
de Resíduos, em abril.
ENTREGA DOS PRÉMIOS
Fórum Nacional de Resíduos

A Valorsul foi reconhecida pela
excelência do serviço que presta como
entidade gestora de resíduos ao vencer
os Prémios Qualidade dos Serviços de
Gestão de Resíduos Urbanos, atribuídos
pela primeira vez, no Fórum Nacional
de Resíduos, em abril. A atribuição
deste prémio é realizada por um júri
independente. Para além de ter recebido
o Selo de Qualidade de Serviço ERSAR
2018, a Valorsul e a Valorminho foram
eleitas como vencedoras nas suas
categorias, entre as oito entidades

nomeadas. Os Prémios de Excelência
visam distinguir a entidade com melhor
desempenho, considerando a cobertura
dos gastos, a reciclagem de resíduos de
recolha seletiva, a renovação do parque
de viaturas, resposta a reclamações,
entre outros critérios. Este prémio
reconhece o mérito e empenho das
empresas que cumpriram, em 2018,
todas as metas ambientais com menos
custos para os cidadãos e que, além
disso, viram a reciclagem aumentar
em todos os materiais.

PORTUGAL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO
TRANSVERSAL
RELAÇÃO COM O CLIENTE
A iniciativa destinou‑se a motoristas, ajudantes de motorista,
rececionistas e a todos os colaboradores que se relacionam
com os cidadãos.
Iniciou em março na EGF a formação
Relação com o Cliente, destinada
a motoristas, ajudantes de motorista,
rececionistas e a todos os colaboradores
que se relacionam com os cidadãos,
numa iniciativa inédita que vai incluir
todos os colaboradores identificados
e em todas as concessionárias.

Esta formação está incluída num
programa de formação ambicioso,
que tem já agendada outra iniciativa
dedicada à formação em condução
defensiva.

PRIMEIRA FORMAÇÃO COM
MOTORISTAS
Amarsul
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EGF APRESENTA

DESAFIOS PARA O TRIÉNIO
A EMPRESA DEFINIU METAS E ESTRATÉGIAS PARA OS PRÓXIMOS
TRÊS ANOS, QUE PROMETEM SER AINDA MAIS DESAFIANTES DEVIDO
ÀS DECISÕES DO REGULADOR DO SETOR.

EGF apresentou os desafios
para os próximos três anos,
num encontro nacional de
colaboradores da holding e das 11
concessionárias, que decorreu em Loures.

A

No evento foram apresentadas
as conclusões e sinergias que
os grupos de trabalho – constituídos
por colaboradores – concretizaram após
um ano de atuação corporativa sobre
várias atividades‑chave da empresa.
Desta forma estabeleceram‑se metas
concretas e estratégias a seguir para os
próximos três anos, de modo a superar
os desafios que o novo Plano Estratégico
traz para o setor (PERSU 2020+).
Durante o encontro foram debatidos
temas importantes como o alargamento
das parcerias com os municípios, a
comunicação, a segurança, a recolha
42

seletiva, as adaptações tecnológicas
e a inovação.
Gabriela Ventura, presidente da EGF,
lembra que “estamos perante um
período de três anos com decisões
do regulador que são extremamente
penalizadoras, mas estou confiante que
com a capacidade instalada que temos
nas empresas, com a motivação e com
muita coesão vamos sair mais fortes
deste desafio”.
“Estes grupos serviram para acelerar
o trabalho de penetração transversal
nas empresas, uniformizando
procedimentos, encontrando boas
práticas e medidas que podiam ser
aplicadas e replicadas em todo o
Grupo, para melhorar a performance
das empresas e do Grupo no seu todo,
construindo uma lógica corporativa

Estamos perante um
período de três anos com
decisões do regulador
que são extremamente
penalizadoras, mas estou
confiante que com a
capacidade instalada que
temos nas empresas, com
a motivação, e com muita
coesão, vamos sair mais
fortes deste desafio.

GABRIELA VENTURA
Presidente da EGF

1

e também descobrindo capacidades
técnicas e de liderança de processos e de
pessoas, que estavam escondidas e que é
urgente identificar. As coisas agora estão
no caminho certo, já desmontámos uma
série de preconceitos e de resistências
naturais e agora temos de acelerar”,
acrescenta Gabriela Ventura.
A EGF continuará assim na linha da
frente, procurando crescer e inovar,
mantendo a qualidade, credibilidade
e rigor que levam a empresa a ser líder
nacional no setor.

1
Gabriela Ventura, presidente da EGF,
apresentou os novos desafios

2

2
Plateia do encontro nacional
de colaboradores
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EGF GANHA PRÉMIOS
DE COMUNICAÇÃO

DA FUNDACOM E APCE
A EGF FOI DISTINGUIDA NOS PRÉMIOS FUNDACOM E A APP RECYCLEBINGO
FOI NOVAMENTE RECONHECIDA PELA APCE.

A EGF foi distinguida com um dos
Prémios FUNDACOM, os prémios
de comunicação dos países de língua
portuguesa e espanhola, com o evento
Plásticos e Ambiente Marinho, na
categoria de Evento Externo até 1.000
pessoas, numa cerimónia que decorreu
dia 9 de maio em Madrid, integrado
num evento de referência internacional
dos profissionais de comunicação.
Este prémio distinguiu uma iniciativa
que foi realizada a 26 de setembro
de 2018, em parceria com o Centro
44

de Comunicação dos Oceanos, com a
apresentação de uma palestra singular,
que decorreu no Centro de Triagem
da Valorsul, no Lumiar, num estúdio
preparado para o efeito com 49 fardos
de plástico (PET), num total de dez
toneladas que foram enviadas para
reciclar e que podem, por exemplo,
transformar‑se em 40.800 t‑shirts!
APP RECYCLEBINGO CONTINUA
A SOMAR PRÉMIOS
A APP RecycleBingo foi novamente
reconhecida, desta vez pela APCE -

Associação Portuguesa de Comunicação
de Empresa. Durante a cerimónia
de entrega de prémios de comunicação,
que decorreu no dia 28 de março
no Casino Estoril, a RecycleBingo
recebeu o prémio de Melhor Suporte
Digital Externo, e conta já no seu
currículo com um total de mais
5 prémios. Para além das áreas iniciais
da Valorsul, Amarsul, Valorlis,
a aplicação está também disponível
na Algar, na Ersuc e na Resiestrela,
e muito em breve em todas
as concessionárias.

PORTUGAL

NOVO PARQUE
DE MATURAÇÃO

NA RESIESTRELA
COM ESTE INVESTIMENTO, A RESIESTRELA IRÁ PROMOVER A VALORIZAÇÃO
DA TOTALIDADE DOS RESÍDUOS URBANOS BIODEGRADÁVEIS RECECIONADOS.

A Resiestrela, concessionária da EGF
na Cova da Beira, aumentou a capacidade
de processamento de resíduos urbanos
biodegradáveis, com a concretização
de um investimento de 1.137.400 euros,
na implementação de um novo Parque
de Maturação de Resíduos Urbanos
Biodegradáveis (RUB).
Com este investimento, será possível
reduzir a deposição de RUB em aterro,
através de aumento da capacidade
de tratamento mecânico e biológico
existente, por forma a cumprir as metas
estabelecidas pelo PERSU 2020.
A construção de um parque de tratamento
biológico (maturação) coberto veio
ampliar a área de maturação existente
no Centro de Tratamento de Resíduos
Sólidos Urbanos do Fundão, bem como
a aquisição de equipamento volteador
de pilhas de material orgânico.

Será assim garantido o tratamento
adicional de 10.000 ton de RUB, para
obtenção de um composto orgânico
de qualidade e em cumprimento
da legislação inerente às matérias
fertilizantes.
Com este investimento, a Resiestrela irá
promover a valorização da totalidade

dos RUB rececionados, evitando que
parte da matéria orgânica presente nestes
resíduos tenha como destino o aterro
sanitário. Este investimento encontra‑se
integrado numa candidatura aprovada
pelo POSEUR - Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos, financiada em 85%.
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EGF MAIS PRÓXIMA

DO CIDADÃO

O ano de 2018 foi um ano de viragem e de
investimento no qual a EGF implementou
novas formas de comunicar com o
cidadão – foi o ano em que o serviço
público beneficiou de fundos europeus e

em que foi possível iniciar a sua execução
de forma musculada e consistente. Várias
candidaturas de comunicação por parte
das concessionárias foram aprovadas
pelo POSEUR – Programa Operacional

para a Sustentabilidade e Eficiência no
Uso dos Recursos – e executadas em
2018, permitindo reforçar as iniciativas
de contacto com a população e com os
vários públicos‑alvo.

CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO 2018
• Mais de 16,8 milhões de contactos em ações
e campanhas de comunicação ambiental.

• Mais de 9,3 milhões de contactos concretizados
em 49 campanhas de educação ambiental adicionais.

• Mais de 34.300 ações de sensibilização em escolas,
comércio, serviços e eventos, num total de mais
de 450 mil participantes.

• Mais de 2.4 mil toneladas de resíduos recicláveis
recolhidas, diretamente associadas às campanhas
adicionais realizadas. Acresce o efeito positivo
de aumento global das recolhas seletivas de mais
de 11% relativamente ao ano anterior.

• Mais de 375 mil alunos e de 938 mil famílias
participantes nos concursos escolares do Programa
Ecovalor.
• Realização de 26.628 ações de sensibilização em
diferentes estabelecimentos comerciais de Norte a Sul.
• Mais de sete milhões de contactos realizados nos
200 EcoEventos nacionais concretizados.
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• Realizaram‑se 388 visitas às instalações
das concessionárias, envolvendo cerca
de 9.978 participantes.
• A APP RecycleBingo foi um sucesso e alvo de vários
prémios, contando com mais de 20 mil downloads,
8.700 utilizadores e 34.600 visualizações.

PORTUGAL

SUMA DISTINGUIDA
COM PRÉMIOS DE EXCELÊNCIA
A comemoração do 25.º aniversário da SUMA foi reforçada
pela atribuição de dois prémios de excelência.
MANUEL COSTA
Administrador da SUMA

A SUMA foi reconhecida
internacionalmente com o Prémio
Best Waste Management & Collection
Company – Portugal nos Business
Excellence Awards. A votação foi

realizada por um painel independente
de jurados, que incluiu especialistas
da área e vencedores de anteriores
edições do evento.
Já no âmbito nacional, a SUMA foi
classificada, pelo terceiro ano consecutivo,
como “Marca de Confiança – Ambiente”, na
categoria de Empresas de Tratamento dos
Resíduos que, enquanto galardão votado
diretamente por uma amostra significativa
da população portuguesa, é revelador
da relação dos padrões de qualidade das
operações e da confiança estabelecida nas
parcerias que a SUMA integra.

Estes prémios, que se somam a
anteriores galardões nas áreas da
gestão, da inovação e da excelência
de intervenções, reiteram o
reconhecimento do compromisso
e do papel assumido pela SUMA
na manutenção da qualidade de vida
das populações a nível ambiental,
e a sua postura de proximidade com
munícipes e municípios clientes que,
em alguns casos, totalizam quase
tantos anos de parceria quantos
os de existência da SUMA.

PORTUGAL

SUMA COMBATE PLÁSTICOS
DE UTILIZAÇÃO ÚNICA
A empresa prossegue o compromisso de alargar
as boas práticas ambientais.
A SUMA procedeu à distribuição de garrafas
de água de vidro reciclado por todas as
suas estruturas em território nacional,
prosseguindo assim o compromisso com
os princípios de sustentabilidade ambiental
e financeira, inclusive no combate ao
desperdício em contexto laboral.

incorporado, nos escritórios da sede, e à
distribuição de cantis pelos trabalhadores,
indo assim ao encontro dos princípios de
redução de rotinas despesistas (neste caso,
as anteriores embalagens plásticas de água
mineral e os recursos utilizados no seu
fabrico – como o petróleo e a própria água).

Esta iniciativa contabiliza um novo
incentivo à utilização de água fornecida pela
rede pública - a somar à anterior alteração
de formato de fornecimento, através de
dispensadores com sistema de filtragem

Os novos suportes reutilizáveis veiculam os
valores de sustentabilidade que justificam
a opção por este novo formato e que,
deste modo, propagam boas práticas
organizacionais transversais.

“H2ÓTIMA”
Garrafas de água de vidro
reciclado

A poupança monetária e em energia, a
facilidade de acesso e o constante controle
de qualidade da água da rede pública
nacional são alguns dos argumentos
apresentados e que transformam a
utilização de H2O na sede e centros de
serviços da SUMA em “H2Ótima”!
SINERGIA 55 JULHO 2019
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SUMA COMEMORA
25 ANOS

NA VANGUARDA DO SETOR
DOS RESÍDUOS
PERSEVERANÇA, FLEXIBILIDADE, INOVAÇÃO E APOSTA
NAS MELHORES PRÁTICAS SÃO CARACTERÍSTICAS QUE CIMENTAM
A CREDIBILIDADE PUBLICAMENTE RECONHECIDA DA SUMA.

Estas alterações
justificam o reforço do
investimento, quer na
área de Desenvolvimento
e Inovação, quer na
área de Educação e
Sensibilização Ambiental.

a alvorada do seu quarto
de século de existência, o
percurso da SUMA encontra‑se
perante uma nova etapa de desafios. Para
lhes dar resposta, a empresa procedeu a
uma reorganização estrutural, investindo
no reforço do alinhamento de parceria
coesa e sinergética com o Grupo
Mota‑Engil e com a sua participada EGF,
que justifica a recente mudança da sede
para as instalações da Mota‑Engil,
em Linda‑a‑Velha.

N

Esta mudança implicou a remodelação
prévia de uma das alas do edifício,
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de forma a dotar os escritórios das
valências necessárias à atividade
dos diversos setores da empresa.
Como não poderia deixar de ser,
a decoração do novo espaço procura
também sensibilizar os colaboradores
para as boas práticas ambientais.
O desafio das metas comunitárias
ambiciosas e o incremento na
recuperação dos resíduos enquanto
recursos, na lógica da economia
circular, moldam também o renovado
perfil do líder de mercado.

O desafio das metas
comunitárias ambiciosas
e o incremento na
recuperação dos resíduos
enquanto recursos,
na lógica da economia
circular, moldam
também o renovado perfil
do líder de mercado.

As tendências de universalização dos
sistemas “Pay‑As‑You‑Throw” (PAYT) e
Porta‑a‑Porta exigem dos municípios e
dos prestadores um grande investimento
tecnológico e uma mobilização das
populações para a transformação de
novos paradigmas de consumo e de
vivência em sociedade. Estas alterações
justificam o reforço do investimento quer
na área de Desenvolvimento e Inovação
– com uma forte componente tecnológica
e no sistema de controlo e otimização de
frotas (COF), desenvolvido no mercado
nacional desde 2014 e exportado para a
monitorização das atividades da empresa

em Omã –, quer na área de Educação e
Sensibilização Ambiental, que faz parte
da cultura organizacional e estratégia
diferenciadora da SUMA.

Agora, como há 25 anos, a SUMA
reinventa‑se na pulsação das
necessidades emergentes, com recurso
à experiência, capacidade técnica
e confiança no futuro.

Criada no advento da tecnologia e da
partilha de conteúdos, a marca SUMA
online é igualmente representativa
dos valores e empreendedorismo da
organização, tendo sido recentemente
reforçada pela modernização do
website corporativo, que se tornou
mais dinâmico e adaptado aos diversos
formatos de acesso.
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MANVIA ASSEGURA
MANUTENÇÃO INTEGRAL

DE MOTO‑GERADORES NA EGF
UM CONJUNTO DE 38 MOTO‑GERADORES DE OITO EMPRESAS DO GRUPO
EGF DISTRIBUÍDAS DE NORTE A SUL DO PAÍS.

A Manvia estabeleceu um contrato, por
três anos, para a manutenção integral,
preventiva e curativa, de um conjunto
de 38 moto‑geradores de oito empresas
do Grupo EGF distribuídas de norte a sul
do país: Algar (6), Amarsul (7), Valnor (3),
Resiestrela (2), ERSUC (11), Resinorte (6),
Resulima (2) e Valorminho (1) num
total de 29MW.
Integrada no Grupo Mota‑Engil, a EGF
é referência no setor ambiental e líder
no tratamento e valorização de resíduos
em Portugal.
A manutenção dos moto‑geradores nas
principais empresas da EGF iniciou‑se no
início de 2017, sendo que no final de 2018,
e num espírito de parceria, a Manvia
assegurava esta atividade em oito das
11 empresas do grupo, tendo sempre em
conta a garantia da melhor rentabilidade
financeira em todas as intervenções.
Em janeiro de 2019, após dois anos
de negociações, foi celebrado um
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contrato‑quadro para a prestação
de serviços da manutenção aos
moto‑geradores, que inclui indicadores
de desempenho e penalidades
relacionadas, bem como a realização
de auditorias de estado zero, para análise
de condição e de funcionamento dos
moto‑geradores abrangidos pelo contrato.
Ao longo destes dois anos de parceria,
foram ainda propostas pela Manvia
algumas alterações nas instalações
de forma a beneficiar a vida útil dos
equipamentos, tendo a Amarsul, em
Palmela, respondido positivamente ao
desafio e avançando em primeiro lugar.
Nesse sentido, o departamento de
Energia e Engenharia da Manvia ajudou
a projetar um secador de biogás para
os moto‑geradores com o aproveitamento
de equipamentos existentes naquela
instalação da Amarsul, e com uma
redução significativa no custo do projeto
inicial, conseguiu‑se um aumento da
qualidade do biogás como combustível.

Este projeto teve também a participação
da oficina da Manvia em Alverca, que
construiu um tanque de condensados
em inox, bem como a instalação de todos
os acessórios para as tubagens e suportes
de equipamentos.

PORTUGAL

EDIFÍCIOS DO MILLENIUM BCP
COM MANUTENÇÃO DA MANVIA
18 edifícios do Millennium BCP desde o início de 2019.
A Manvia assegura, desde o início de
2019, a manutenção preventiva, corretiva
e assistência técnica de 18 edifícios do
Millennium BCP, tendo a responsabilidade
de otimizar as condições de exploração e
preservar o bom estado de conservação e
durabilidade dos sistemas e equipamentos
técnicos das instalações.
O Palácio Atlântico e o Edifício
Gonçalo Sampaio no Norte, os edifícios
da Rua Augusta, Palma de Baixo,

Av. João Crisóstomo e TagusPark no Sul,
com uma área total de 139,444m2, são
alvo de manutenção AVAC, instalações
elétricas, águas e saneamento, gestão
técnica centralizada, e construção civil.
O Millennium BCP é o maior banco
privado português, assumindo uma
posição determinante no mercado
financeiro no país com uma expressiva
rede de distribuição bancária, operando
em 527 sucursais.

PORTUGAL

MANVIA GARANTE CERTIFICAÇÃO
E AUDITORIA
ENERGÉTICA DA FNAC
A Manvia é responsável pela elaboração dos certificados
energéticos de 25 lojas FNAC em todo o país.
A Manvia, através da Direção de Energia
e Engenharia, é a empresa responsável
pela elaboração dos certificados
energéticos de 25 lojas FNAC em
todo o país.
Através de concurso, a Manvia garantiu
os serviços de certificação e auditoria
energética de 25 lojas da FNAC desde
o Minho até ao Algarve. A globalidade
dos edifícios a auditar e certificar no
âmbito do SCE (Sistema de Certificação
Energética), totalizam uma área superior
a 50.000m 2 .

A prestação de serviços consiste na
realização de auditorias energéticas
às lojas FNAC, com o objetivo final de
se proceder à emissão dos Certificados
Energéticos. Pretende‑se também
a identificação de medidas de melhoria
energéticas e posterior cálculo de
análise aos períodos de retorno
de investimento para os sistemas
analisados.

no diagnóstico de soluções cuja
aplicação prática se revela passível
de redução de custos, por vezes
com economias verdadeiramente
significativas, tendo a Manvia este
objetivo como determinante da sua
ação neste domínio.

A eficiência energética dos edifícios
traduz‑se não só na eficácia do sistema
de certificação energética, mas também
SINERGIA 55 JULHO 2019
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MANVIA EXECUTA GESTÃO
E MANUTENÇÃO

DE EDIFÍCIOS DA REN

A MANVIA TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR O MÁXIMO
CONFORTO COM CUSTOS OTIMIZADOS.

Este é mais um contrato
de relevo para um cliente
de referência que reconhece
na Manvia um parceiro que
disponibiliza uma diversidade
de serviços especializados,
dedicados e fiéis aos
compromissos, garantindo
a excelência.

A Manvia é a empresa responsável pela
Gestão e Manutenção do agrupamento de
empresas constituído pela REN – Rede
Elétrica Nacional, S.A., REN Gasodutos,
S.A. e REN Portgás Distribuição, S.A.,
tendo como objetivo proporcionar o
máximo conforto com custos otimizados.
A REN, com sede em Lisboa, gere as
principais infraestruturas de transporte de
eletricidade e de gás natural, com equipas
em todo o território continental português.
A prestação de serviços da Manvia
tem lugar em 12 edifícios da REN
como a sede, os complexos de Sacavém,
Ermesinde, Vermoim, Bucelas, Pombal e
Sandim, Riba de Ave e Linhas de Torres.
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As atividades incluem a condução
e exploração das infraestruturas e
edifícios; manutenção preventiva;
gestão da manutenção, manutenção
corretiva ou intervenções de urgência;
trabalhos indiferenciados; relatórios
de intervenções, informação e gestão;
programação e preparação de trabalhos;
apoio técnico e limpezas dos espaços
técnicos e intervenções especializadas.
Este é mais um contrato de relevo
para um cliente de referência que
reconhece na Manvia um parceiro
que disponibiliza uma diversidade
de serviços especializados, dedicados
e fiéis aos compromissos, garantindo
a excelência.

PORTUGAL

2ª CAMPANHA DE SEGURANÇA
VISA UTILIZAÇÃO ADEQUADA

DE ESCADAS E ESCADOTES
A INICIATIVA ESTÁ ALINHADA COM OS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS PARA 2020.

Com o objetivo de continuar a reforçar
os aspetos comportamentais e as
atitudes de segurança no dia‑a‑dia,
responsabilidade individual de todos os
colaboradores, a Manvia acaba de lançar
a coleção Manuel Via e a Prevenção
de Acidentes – Volume 1: Planeamento
de trabalhos e utilização de escadas
e escadotes.
Neste primeiro volume, o colaborador
“Manel Via” alerta para a importância do
planeamento eficaz dos trabalhos, com
particular atenção aos seguintes aspetos:
• A ssegurar a disponibilização
e a verificação prévia dos meios,
nomeadamente dos equipamentos

de proteção individual (EPI) e dos
equipamentos de trabalho (EO).
• Delimitar e sinalizar os locais de
intervenção.
• Realizar trabalho em equipa.
• Comunicar e reportar acidentes de
trabalho (AT) e quase‑acidentes (QAT).

de trabalho, reforçando simultaneamente
a necessidade de cada colaborador
estabelecer métodos e práticas de
trabalho seguras.
A iniciativa está alinhada com os objetivos
estratégicos para 2020, visando a redução
dos índices de sinistralidade.

Inserido na campanha “Eu mantenho‑me
seguro no meu dia‑a‑dia”, dinamizada
pela Direção de Qualidade, Ambiente
e Segurança (DQAS), esta coleção
tem como principal objetivo o reforço
das atitudes de segurança responsáveis,
como um fator fundamental para
prevenir acidentes e quase‑acidentes
SINERGIA 55 JULHO 2019

53

EUROPA

PORTUGAL

“360@MANVIA”

PROMOVE PARTILHA
DE CONHECIMENTO
PROGRAMA DE VISITAS AOS CONTRATOS MANVIA,
COM O OBJETIVO DE PROMOVER A PARTILHA DE CONHECIMENTO
NA ORGANIZAÇÃO.

rrancou o “360@Manvia”,
programa de visitas aos
contratos Manvia com a
presença de equipas multidisciplinares
de diferentes áreas funcionais, lideradas
pela Administração, com o objetivo de
promover a partilha de conhecimento
na organização.

A

Estas visitas foram desenhadas para
acompanhar as equipas e os contratos
em contexto da operação, integrando
a participação ativa dos clientes.
O primeiro contrato a ser visitado foi
o Centro Cultural de Belém (CCB), onde
a Manvia está desde 2015, assegurando
54

atualmente a prestação de serviços de
manutenção das instalações mecânicas
e elétricas.
Pedro Vieira Neves, administrador
da Manvia, acompanhado por
representantes das áreas de Edifícios,
Recursos Humanos e Qualidade,
Ambiente e Segurança da empresa,
salientou a importância deste tipo
de iniciativas no sentido de reforçar
a confiança e estreitar os laços entre
a Manvia e os seus parceiros: “Esta
ação foi desenvolvida para, de uma
forma informal, conhecer o teatro de
operações e compreender melhor o que
se faz nos contratos e de que forma,

ao mesmo tempo, que convidamos os
nossos clientes a darem o seu feedback,
numa troca de experiências que é muito
importante”, sublinhou.
Para Pedro Vieira Neves o balanço foi
altamente positivo, na medida em que
“todos ficámos um pouco mais ricos
e conhecedores do funcionamento da
Manvia, nomeadamente ao entender as
necessidades e todo o trabalho que existe
por detrás de um contrato”.
E neste caso, sendo um contrato de
elevada exigência, já que o CCB é um
dos edifícios mais emblemáticos e
visitados da cidade de Lisboa, a Manvia

continua empenhada em desenvolver
um bom trabalho, que tem vindo a ser
reconhecido, não só pela renovação do
contrato, mas também pela expansão dos
serviços a outras áreas de atuação.

O primeiro contrato a ser
visitado foi o Centro Cultural
de Belém (CCB), onde
a Manvia está desde 2015,
assegurando atualmente
a prestação de serviços de
manutenção das instalações
mecânicas e elétricas.

PORTUGAL

MANUTENÇÃO DOS CENTROS
COMERCIAIS
VASCO DA GAMA
E CASCAIS SHOPPING
Dois dos maiores centros comerciais da Sonae Sierra
na Região de Lisboa.
CENTRO COMERCIAL
VASCO DA GAMA
Parque das Nações, Lisboa

A Manvia encontra‑se a realizar a
manutenção das instalações técnicas de
dois dos maiores centros comerciais da
Sonae Sierra na região de Lisboa: o Centro
Vasco da Gama e o Cascais Shopping.
Os centros têm, entre si, uma área total
de 396,543m 2, incluindo os parques
de estacionamento e 364 lojas.
A prestação de serviços engloba
todo o edifício, assegurando a
manutenção integral das instalações
elétricas, mecânicas, AVAC, redes
de águas e esgotos, bem como apoio

à administração do Centro Comercial
no que respeita à supervisão, controlo
e gestão/condução de obras em lojas,
auditorias técnicas a lojas, aquisição
de materiais e gestão de stocks, apoio
na programação e controlo de grandes
obras e melhoramentos no edifício.
A Manvia continua assim a garantir
a excelência, compromisso e
profissionalismo na área de edifícios,
que é desde sempre parte importante
e determinante para o desenvolvimento
e consolidação da empresa no mercado
da manutenção e facility management.
SINERGIA 55 JULHO 2019
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VIBEIRAS E FUNDAÇÃO
AGA KHAN

NO PINHAL DE LEIRIA
O PINHAL DE LEIRIA ESTÁ A SER REFLORESTADO PELA VIBEIRAS
NAS MATAS DO CENTRO: LEIRIA, PEDRÓGÃO
E DUNAS DE QUIAIOS.

evastado pelos incêndios de
2017, com quase 9.476ha
destruídos (86% do total),
o Pinhal de Leiria está a ser reflorestado
pela Vibeiras, que se orgulha de ser
uma das empresas responsáveis pelos
trabalhos de limpeza e plantação
de 350ha nas matas do centro: Leiria,
Pedrógão e Dunas de Quiaios.

D

O contrato, promovido pelo Instituto
de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), prevê, para além da preparação
do terreno, a plantação de 350 mil
pinheiros bravos, 10 mil pinheiros
mansos e uma galeria ripícola com cerca
de 2km, composta por amieiros e freixos.
O objetivo é a implementação de
algumas operações tendentes à melhoria
do equilíbrio da floresta, promovendo
assim a reabilitação da área ardida,
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restabelecer a sustentabilidade
e a estabilidade ecológica deste espaço
florestal, bem como, a recuperação
e valorização da paisagem específica
da Mata Nacional de Leiria.
Numa ação de reflorestação da área ardida
no Pinhal de Leiria, a Fundação Aga Khan
foi uma das muitas entidades que se
associaram a esta causa e plantaram,
com a colaboração da Vibeiras, algumas
dezenas de pinheiros mansos.
Esta cerimónia simbólica decorreu
na sequência de, em janeiro de 2018,
o representante diplomático do
Imamat Ismaili em Portugal, Nazim
Ahmad, ligado à Rede Aga Khan para
o Desenvolvimento, ter entregue o
montante de cem mil euros ao ICNF,
como contributo para a reflorestação
do Pinhal de Leiria.

Esta verba permitiu a limpeza de
71 hectares e plantação de mais
de 40 mil pinheiros.
No local, para além de Nazim
Ahmad, estiveram presentes ainda
o Secretário de Estado das Florestas
e do Desenvolvimento Rural,
Miguel João de Freitas e a Presidente
da Câmara Municipal da Marinha
Grande, Cidália Maria Ferreira.

1

A doação de cem mil euros
ao ICNF contribuiu
para a reflorestação do
Pinhal de Leiria, permitindo
a limpeza de 71 hectares
e plantação de mais
de 40 mil pinheiros.

1
Nazim Ahmad e Miguel João de Freitas,
com Rogério Rodrigues, do ICNF
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NOVA PRAÇA DE ESPANHA:

VIBEIRAS AVANÇA COM
TRANSPLANTE DE ÁRVORES
AS 32 ESPÉCIES ARBÓREAS E ARBUSTIVAS VÃO SER REPLANTADAS
NA AV. CALOUSTE GULBENKIAN.

A primeira fase da requalificação
desta praça emblemática da cidade de
Lisboa e eixo central de elevado tráfego
arrancou com os trabalhos de transplante
de 32 espécies arbóreas e arbustivas,
levados a cabo pela Vibeiras.
No âmbito do projeto de reperfilamento
da rede viária e espaço público da
Praça de Espanha, foi necessária a
remoção de vários exemplares arbóreos
cuja localização não era compatível com
o desenho proposto e cuja avaliação,
permitiu identificar as 32 espécies,
entre pequeno, médio e grande porte,
para transplante.
A empreitada da Vibeiras teve a duração
prevista de 40 dias, respeitando o melhor
calendário para garantir o sucesso do
transplante das árvores, bem como a sua
manutenção, através da rega pelo período
de um ano.
Em função da espécie, do porte e
estrutura da árvore, foram utilizados
diferentes métodos de transplante.
No entanto, em qualquer uma das
metodologias utilizadas, o planeamento
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e o trabalho pré e pós‑transplante são
fundamentais para a maior probabilidade
do sucesso futuro desta operação
traumática para as árvores.
Entre os trabalhos decorreu o maior
transplante de uma árvore de grande
porte alguma vez feito em Portugal,
com um exemplar de 55 ton.
O objetivo destes transplantes é manter
os exemplares com o mesmo volume

de copa que apresentam atualmente,
alterando o menos possível a forma
natural que apresentam, pelo que todo
o planeamento dos trabalhos deverá ser
conducente a esse objetivo.
A maioria das espécies são plátanos,
lódãos, carvalhos, bem como, entre
outras, freixos, amargoseiras e romeiras
que serão replantadas ao longo da
Avenida Calouste Gulbenkian.

Renewing Cities,
Renewing Life.

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.

AFRICA

COSTA DO MARFIM

PRESIDENTE PORTUGUÊS

VISITA MOTA‑ENGIL
NA COSTA DO MARFIM
MARCELO REBELO DE SOUSA VISITOU O CENTRO
DE TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA DE RESÍDUOS ECO EBURNIE,
ACOMPANHADO POR ANTÓNIO MOTA.

o âmbito da estratégia de reforço
da cooperação bilateral entre
a Costa do Marfim e Portugal,
o Presidente da República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa, realizou uma
visita presidencial àquele país. Várias
iniciativas fizeram parte do programa,
entre as quais um Fórum Económico
em que a Mota‑Engil participou, além
de uma visita ao Centro de Transferência
de Anguédédou, construído pela
Mota‑Engil para a empresa de resíduos
Eco Eburnie, participada pela Mota‑Engil
Africa e responsável pela recolha
de resíduos e limpeza urbana
de uma parte relevante de Abidjan
nos próximos sete anos.

N

Sendo a Mota‑Engil o maior investidor
português neste país, o Presidente
português fez assim questão de visitar
as instalações, onde foi acompanhado
pelo Vice‑Presidente da República da
Costa do Marfim, Daniel Kablan Duncan
assim como pela Ministra da Salubridade
e Saneamento, Anne Désirée Ouloto.
60

A receber a visita esteve o presidente
do Grupo, António Mota, que na ocasião
referiu que “a visita do Senhor Presidente
da República portuguesa representou um
marco político relevante pelo forte apoio
às empresas portuguesas na promoção
do investimento português na Costa do
Marfim, assim como pela visita efetuada
às nossas instalações, que serviu como
um estímulo a todos aqueles que na

Mota Engil estão a desenvolver a operação
de gestão de resíduos em Abidjan, algo que
desenvolvemos de raiz e que hoje temos em
plena operação, sendo ainda de enaltecer
e agradecer o extremo cuidado e atenção
que nos dedicou pelas palavras de
incentivo e pelo facto de ter feito questão de
cumprimentar todos aqueles que estavam
na unidade, num momento de elevado
simbolismo e que muito reconhecemos.”

1

2

Durante a visita foi possível dar a
conhecer a dimensão da operação em
curso, com uma recolha diária média
de 3.163 ton e uma limpeza urbana de
7.000km por mês, num momento que foi
marcante para todos, portugueses e
locais, pela forma calorosa como o
Presidente português marcou presença.
Marcelo Rebelo de Sousa fez questão
de cumprimentar os colaboradores
que estavam nas instalações da empresa
e de dirigir palavras de incentivo num
projeto que tem ainda poucos meses
de atividade, mas onde foi evidente
o investimento realizado pela Mota‑Engil
como equipamentos tecnologicamente
avançados de forma a prestar um serviço
de qualidade superior neste país.

1
O Presidente da República Portuguesa
num momento simbólico da sua visita

2
O presidente Português, Marcelo Rebelo de Sousa,
com o Vice‑Presidente da Costa do Marfim,
Daniel Duncan, a Ministra Anne Désirée Ouloto
e representantes da Mota‑Engil

3

3
António Mota marcou presença na receção
ao Chefe de Estado português

FMAM APOIA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
A Fundação Manuel António da Mota, através do
programa "Mota‑Engil Africa Initiatives" e em parceria
com a Fundação Children of Africa, apoiou a vacinação
de dez mil crianças, dos três aos 15 anos, contra
a febre tifoide e na Costa do Marfim.
Esta doença pode ser transmitida pela ingestão de
água ou alimentos contaminados e, no ano 2018,
registou uma grande incidência na região devido aos
elevados níveis de precipitação.
Esta campanha teve lugar nos distritos mais precários
da cidade de Abidjan: Attécoubé, Cocody‑Bingerville,
Abobo, Kossihouen e Youpougon, e contou com o

apoio do Ministério da Saúde, através do Instituto
Nacional de Higiene Pública, e das autoridades de
saúde locais de cada distrito, de modo a facilitar
a adesão e mobilização das pessoas.
Durante a campanha de vacinação foi também
realizada uma consciencialização dos hábitos
necessários para evitar doenças provocadas pela
falta de cuidados básicos de higiene.
Estas campanhas revelam‑se de extrema importância
para o país onde são realizadas, e a FMAM faz questão
de contribuir para a promoção da saúde e bem‑estar
destas crianças.
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ÁFRICA

ÁFRICA A CONSTRUIR

O SEU FUTURO

MOTA‑ENGIL A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO DO CONTINENTE AFRICANO.

Mota‑Engil apoiou dois eventos
que se realizaram recentemente
em Portugal e que tiveram
como elementos centrais e comuns a
promoção do reforço da cooperação entre
a Europa e África em diferentes domínios.

A

Efetivamente, o Africa Energy Forum
(AEF) e o EurAfrican tiveram por
missão contribuir para dar notoriedade
e reconhecimento internacional ao
potencial existente no continente
africano, assim como contribuir para
a reflexão de como poderão as empresas
participar na concretização da afirmação
de África pelo seu desenvolvimento
económico e social.

AFRICA ENERGY FORUM
No caso do Africa Energy Forum, que
vai na sua 21.ª edição, a Mota‑Engil
Africa marcou presença em diferentes
painéis da conferência, tendo participado
Manuel Mota, CEO da Mota‑Engil Africa,
que foi orador convidado na abertura
da conferência e no painel dedicado
às parcerias na África Lusófona, José
Carlos Nogueira, CFO da Mota‑Engil
Africa, que participou no painel dedicado
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à mitigação de risco, e Roberto Vidal
Ferreira, responsável pela área de Business
Development em Africa, que partilhou
experiência sobre as mais recentes
tendências de investimento em África.
Sendo um relevante fórum de discussão
em que participaram vários líderes
políticos de diversos países africanos,
o AEF resultou num sucesso, com a
presença de dezenas de oradores que
animaram a discussão de importantes
temas durante quatro dias em Lisboa.

EURAFRICAN
Realizado na Nova School of Business
and Economics, no concelho de Cascais,
o EurAfrican, fórum organizado pelo
Conselho da Diáspora Portuguesa, contou
com diferentes oradores de diferentes
nacionalidades que contribuíram para
a reflexão sobre a relação entre a Europa
e África, com o lema “parceria entre
iguais: partilhando valores, partilhando
prosperidade” e ao qual a Mota‑Engil
se associou.
Como ponto alto do evento, merece
destaque a “Conversa entre Presidentes”,

momento que contou com o Presidente
da República Portuguesa, Marcelo Rebelo
de Sousa, e o Presidente da República
de Moçambique, Filipe Nyusi, que,
à margem da visita oficial do chefe
de estado moçambicano a Portugal,
abrilhantou a sessão.
Durante este momento, ficou evidente um
sentimento muito forte de amizade entre
os dois países, refletido da melhor forma
pelos seus máximos dirigentes, tendo
ainda sido demonstrado plenamente,

1

O Africa Energy Forum
e o EurAfrican, tiveram
por missão contribuir
para dar notoriedade e
reconhecimento internacional
ao potencial existente
no continente africano.

2

em função da discussão do atual
momento em Moçambique, de que
existe um forte sentido de compromisso
de Portugal de ajudar aquele país
depois dos problemas causados pelos
ciclones Idai e Kenneth, tendo o
Presidente moçambicano convidado
as empresas portuguesas a investir
em Moçambique e assim contribuírem
para o desenvolvimento local.

1
Vários representantes da Mota‑Engil África
marcaram presença na AEF

2
Presidente da República Portuguesa,
Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente
da República de Moçambique, Filipe Nyusi

3

3
Manuel Mota no painel dedicado às parcerias
na África Lusófona
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ÁFRICA CEO

FORUM

MOTA‑ENGIL ÁFRICA PARTICIPOU NO EVENTO
QUE SE REALIZOU NA CIDADE DE KIGALI, NO RUANDA.

1

Pela primeira vez em sete edições, o
“África CEO Forum” (ACF) teve lugar
na África Oriental, na cidade de Kigali
(Ruanda), contando com a presença de
vários líderes políticos, empresariais e
investidores, que de forma conjunta e no
debate e reflexão de ideias, contribuíram
para a recomendação de reformas para
acelerar a integração económica africana.
O Presidente do Ruanda, Paul Kagame,
abriu a conferência, referindo que vê
este evento como uma oportunidade
para discutir mecanismos sobre como
aproveitar ao máximo o tratado CFTA
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(Área de Livre Comércio Continental).
“Não temos tempo a perder para fazer
o que é necessário”, acrescentou,
defendendo a integração regional para
transformar o bem‑estar dos africanos.
Manuel Mota, CEO da Mota‑Engil África,
participou como orador na conferência
“Infrastructure and Local Financing: a
1.000 billion dollar Oportunity”, num
evento onde a empresa foi finalista na
categoria “African Champion of the year”.
Para a Mota‑Engil, a nomeação foi
mais um importante reconhecimento

depois de em 2017 ter sido considerada
a empresa do Ano, o ACF é o maior
encontro internacional do setor privado
de África, atraindo mais de 1.800 CEO’s
e investidores das principais empresas
africanas e internacionais. O tema
abordado foi a integração regional
para impulsionar o crescimento
da economia africana.

1
Manuel Mota, CEO da Mota‑Engil África, marcou
presença no evento como orador

ÁFRICA

MINING

INDABA 2019
MOTA‑ENGIL MARCOU PRESENÇA NA MAIOR CONFERÊNCIA
DE INVESTIMENTO EM MINERAÇÃODO MUNDO,
QUE DECORREU NA CIDADE DO CABO, NA ÁFRICA DO SUL.

A participação da
Mota‑Engil África na
Indaba 2019 concretiza
o objetivo estratégico
de dar continuidade
ao crescimento.

Considerada a maior conferência
de investimento em mineração do
mundo, a Mining Indaba apresenta‑se
como uma ocasião propícia e eficaz
para a consolidação de relações
de negócio, paralelamente, para o
conhecimento de novas empresas de
segmentos especializados de atividade
integrados no mercado.
Como já tem sido habitual, a Mota‑Engil
África participou em mais uma edição
da feira mundial de mineração, deixando
a sua presença bem vincada com
um expositor onde foram recebidas

individualidades de vários países
africanos. Em conformidade com o ano
de 2018, o CEO, Manuel Antonio Mota,
fez questão de marcar presença junto
dos restantes responsáveis da empresa.
A participação da Mota‑Engil África
na Indaba 2019 concretiza o objetivo
estratégico de dar continuidade ao
crescimento que tem sido possível
de concretizar nos últimos anos na
área da mineração, tendo os objetivos
da presença na feira sido amplamente
concretizados.
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MOTA‑ENGIL INAUGURA

VIADUTO EM ANGOLA
A INAUGURAÇÃO CONTOU COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA DE ANGOLA, JOÃO LOURENÇO.

ANGOLA

obra para a construção
do viaduto que liga Camama
à Av. Pedro de Castro
Van‑Dúnem “Loy” foi concluída ao
fim de nove meses de trabalhos e a
cerimónia de inauguração contou com
a presença do Presidente da República
de Angola, João Lourenço. Na cerimónia
estiveram também presentes o Ministro
da Construção e Obras Públicas,
Manuel Tavares de Almeida, e outras
figuras do governo angolano e da
direcção do Instituto de Estradas de
Angola. Em representação da Mota‑Engil
Angola esteve o CEO da empresa,
Francisco Franca, acompanhado
por outros representantes.

A

A construção desta obra deu emprego
a mais de 152 pessoas e insere‑se
no âmbito do Programa Especial
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1

A Unidade Operacional
Pré‑Esforço da Mota‑Engil
Engenharia participou nas
várias atividades da sua
especialidade na construção
do viaduto sobre a Avenida
Castro Van‑Dunem "Loy"
em Camama, Luanda, que
tem a particularidade de ter
elevada curvatura em planta
e em alçado.
Nesta empreitada, a Unidade
Operacional Pré‑esforço
efetuou os projetos de
especialidade, o fornecimento
dos aparelhos de apoio,
o fornecimento, montagem,
tensionamento e injeção dos
cabos de pré‑esforço aderente
em cordão no tabuleiro, e
o fornecimento e instalação
das juntas de dilatação.

2

1
Vista aérea do viaduto

2
João Lourenço, Presidente da República de Angola,
no momento da inauguração

3
Trabalhadores durante a inauguração

3

de Obras Públicas para a Cidade de
Luanda (PEOPL). O objetivo do projeto
agora concluído é contribuir para um
maior avanço e desenvolvimento do
país, proporcionando uma melhoria
consistente no sistema viário de
circulação da Região Metropolitana
de Luanda, permitindo uma maior
segurança e rapidez para os utentes.

O viaduto apresenta uma extensão
total de 282m de comprimento,
constituído por rampas de acesso
e tabuleiro de 80m. O perfil transversal
tem duas faixas de rodagem e bermas,
totalizando 9,3m de largura, sistema de
drenagem das águas pluviais, iluminação
pública e sinalização de trânsito vertical
e horizontal.

A Mota‑Engil Angola congratula‑se
por estar, uma vez mais, associada
à modernização e desenvolvimento
das infraestruturas de Angola.

SINERGIA 55 JULHO 2019

67

AFRICA

ANGOLA

FMAM ANUNCIA
A 1ª EDIÇÃO DO PRÉMIO

MANUEL ANTÓNIO
DA MOTA EM ANGOLA
O PRÉMIO VAI DISTINGUIR PROJETOS DE MÉRITO REALIZADOS
POR ORGANIZAÇÕES NÃO‑GOVERNAMENTAIS EM ANGOLA.

Fundação Manuel António
da Mota (FMAM) anunciou o
lançamento do “Prémio Manuel
António da Mota –Uma Vida em Angola”,
numa cerimónia que decorreu em
Luanda e que contou com a presença
do Presidente da República de Portugal,
Marcelo Rebelo de Sousa, e do Presidente
da República de Angola, João Lourenço.

A

Este prémio anual terá a sua 1ª edição
em 2020, com o objetivo de distinguir
instituições de solidariedade com
trabalho reconhecido nas áreas da
solidariedade social, abrangendo a
saúde e educação das comunidades mais
vulneráveis, à semelhança do prémio
Manuel António da Mota que a FMAM
atribui em Portugal há nove anos.
A cerimónia de abertura esteve a cargo
de António Mota, Presidente do Conselho
de Administração do Grupo Mota‑Engil,
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1

que lembrou que este prémio “pretende
não só homenagear quem em Angola
pugna pelo bem‑estar social dos que
mais necessitam, mas também deixar
uma lembrança profunda de um homem

bom que foi meu pai”. António Mota
referiu ainda que "o apoio social em
Angola pela Mota‑Engil é feito todos
os dias, essa é uma obrigação de todos
aqueles que aqui trabalham".

2

3

Para além dos Presidentes
da República de Angola
e de Portugal, o evento
contou com a presença da
Primeira Dama de Angola,
Ana Dias Lourenço.

4

Para além dos Presidentes da República
de Angola e de Portugal, o evento contou
com a presença da Primeira Dama de
Angola, Ana Dias Lourenço, bem como
outras figuras de destaque da sociedade
angolana. Em representação da FMAM
estiveram presentes os membros do
Comité Africa, Inês Mota, Teresa Mota
Neves e Alexandra Romão, assim como
Manuel Mota, CEO da Mota‑Engil África,
e Carlos Mota Santos, vice‑CEO do Grupo
Mota‑Engil.
Na sua intervenção, Inês Mota
referiu que o "Prémio Manuel António
da Mota – Uma Vida em Angola",
é um “tributo a todos os angolanos e
à passagem do meu avô por este país.
O anúncio deste prémio oficializa

a atuação da Fundação em Angola,
o que representa para a família Mota a
preservação e materialização dos valores
que regiam a vida do meu avô e refletem
também a postura do grupo Mota‑Engil
na sua responsabilidade social, em todas
as geografias onde estamos presentes."
Durante a cerimónia, a Fundação
Dom Bosco foi distinguida com uma
Menção Honrosa, entregue pela
Primeira Dama da República de Angola.
Esta fundação irá também ser premiada
com um valor monetário pelo seu
trabalho focado na implementação
de vários projetos ligados à educação,
formação profissional e desenvolvimento
comunitário, principalmente a favor
de crianças e jovens.

1
Primeira Dama de Angola,
Ana Dias Lourenço entrega Menção Honrosa
à Fundação Dom Bosco

2
António Mota durante
a cerimónia de abertura

3
Os Presidentes da República de Angola
e Portugal marcaram presença na cerimónia

4
Momento de celebração da atribuição
do prémio à Fundação Dom Bosco
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BASE NAVAL

DO SOYO

UM NOVO DESAFIO EM ANGOLA.

Mota‑Engil iniciou a sua
história de 73 anos em Angola,
e ao longo da sua história tem
contado com a realização de projetos
neste país que se traduziram em
infraestruturas relevantes para o seu
desenvolvimento económico, e a que
nos orgulhamos de estar associados.

A

ANGOLA

Tem sido assim que temos participado
na modernização de Angola, investindo
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enquanto empresa angolana em
diferentes áreas de negócio e confiando
no potencial e no futuro do país, tendo
terminado recentemente obras relevantes
como a barragem do Calueque ou
o viaduto de Camama, apenas para
referir alguns projetos recentes.
Procurando dar continuidade
a um legado de participação ativa
e permanente em Angola, e depois

O contrato totaliza
270 milhões de
euros e contempla
a execução de três
atividades principais:
dragagem, construção
de cais e edifícios
e infraestruturas.

Soyo

ANGOLA

ANGOLA

de concluídos os trâmites legais
necessários, a Mota‑Engil firmou
recentemente um novo contrato
de obra pública, desta feita para a
modernização das Instalações Navais
do Soyo, no norte do país.

A confirmação da adjudicação deste
contrato é assim mais um exemplo
relevante da dinâmica comercial da
Mota‑Engil em África, e em Angola
em particular, continuando este país
a afirmar‑se como um pilar central
do desenvolvimento do Grupo.

O contrato totaliza 270 milhões de euros
e contempla a execução de três atividades
principais: dragagem, construção de cais
e edifícios e infraestruturas.
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LABORATÓRIO

OBTÉM ACREDITAÇÃO
DISTINÇÃO REPRESENTA UM PONTO DIFERENCIADOR NO MERCADO
ANGOLANO COMO PRIMEIRO LABORATÓRIO NA ÁREA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO ACREDITADO NESTE PAÍS.

O Laboratório Central da Mota‑Engil
Angola recebeu a acreditação para
23 ensaios no âmbito de Solos,
Agregados, Misturas Betuminosas e
Betão, por parte do IPAC (Instituto
Português de Acreditação), num processo
que decorreu com o acompanhamento
do IAAC – Instituto Angolano de
Acreditação, tornando‑se assim o
primeiro laboratório de materiais
de construção acreditado em Angola.
Inserido na Direção da Área
Técnica, o Laboratório conta com
uma equipa técnica multifuncional
para dar resposta às mais elevadas
exigências do mercado, no âmbito
do controlo de qualidade dos
materiais de construção, tendo como
valência adicional a capacidade
de implementação de laboratórios
de obra em todo o território nacional
Atualmente existem apenas cinco
laboratórios acreditados em Angola,
todos do setor privado, sendo que na área
da construção apenas o laboratório da
Mota‑Engil Angola se encontra acreditado
nos âmbitos acima referenciados.
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O laboratório da Mota‑Engil Angola
tem instalações fixas em Luanda,
no Estaleiro Central da Petrangol,
contando com uma área de trabalho
de 1.000m 2, assegurando assim o apoio
aos laboratórios de Benguela e Cabinda,
tendo existido um forte empenho
no desenvolvimento das capacidades
técnicas e pessoais dos quadros
nacionais, processo fundamental para
o sucesso da acreditação do laboratório,
potenciando a valorização do trabalho
em Angola.
A implementação do sistema de gestão
de qualidade, baseado na ISO/IEC 17025,

contribuiu para melhorar a organização
interna do laboratório e a sua fiabilidade
técnica, assim como para o seu
reconhecimento pela maior notoriedade
e como fator de confiança para os clientes
internos e externos.
O laboratório da Mota‑Engil Angola
mantém ainda um forte envolvimento
com os organismos nacionais, sendo
membro fundador da AAL – Associação
de Laboratórios de Angola, pretendendo
desta forma contribuir ativamente para
o desenvolvimento do setor de controlo
de qualidade laboratorial em Angola.

ANGOLA

MOTA‑ENGIL ANGOLA
CONCRETIZA MARCO RELEVANTE

NA CERTIFICAÇÃO DE
DIFERENTES ÁREAS DE NEGÓCIO
A EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS MAIS EXIGENTES
E VÊ A SUA CERTIFICAÇÃO ALARGADA, ALCANÇANDO ASSIM UM MAIOR
RECONHECIMENTO INTERNACIONAL.

Na sequência das alterações aos novos
requisitos da norma “ISO 9001:2015
– Sistemas de Gestão da Qualidade –
Requisitos”, a Mota‑Engil Angola efetuou
algumas alterações que garantiram o
cumprimento dessa transição normativa
e renovou a certificação.
Atividades como a análise do contexto
interno e externo, a determinação de riscos
e oportunidades, a gestão do conhecimento
organizacional e a determinação de
requisitos do produto que vão ao encontro
de necessidades e expectativas de clientes,
constituem exigências normativas que
completam os requisitos dos produtos e
serviços desenvolvidos.
Integrando este reconhecimento
internacional, a Mota‑Engil Angola viu
também recentemente alterado o âmbito
do novo certificado, ao passar a ter
incorporadas as áreas de Fundações e
Geotecnia e de Eletromecânica no Sistema
de Gestão: “Conceção e Construção de
Projetos de Engenharia, Infraestruturas

e Edifícios incluindo geotecnia e fundações
especiais, ensaios laboratoriais e estudos
de formulação de misturas betuminosas
e hidráulicas, instalações eletromecânicas
e hidráulicas, sistemas de automação
e telecomunicações, infraestruturas
hospitalares e redes de frio”.

Para que todo este processo decorresse
de forma intuitiva foram realizadas
ao longo do ano diversas ações
de formação e auditorias internas,
possibilitando assim o sucesso deste
objetivo estratégico.
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MOTA‑ENGIL ANGOLA

ASSEGURA CERTIFICAÇÃO
NA NOVICER
A CERTIFICAÇÃO DO CONTROLO DA PRODUÇÃO DO TIJOLO CERÂMICO FOI
CONCRETIZADA COM SUCESSO, TORNANDO‑SE UM ELEMENTO DIFERENCIADOR
E UMA VANTAGEM COMPETITIVA NO MERCADO.

A Mota‑Engil Angola definiu
como objetivo estratégico regulamentar
e normalizar a produção das suas
fábricas associadas, tendo por isso
avançado com a certificação do Controlo
da Produção em Fábrica do Tijolo
Cerâmico, fabricado na NOVICER.
O processo foi liderado pela Gestão
da Qualidade da Mota‑Engil Angola
e pela NOVICER, e permitiu que se
implementassem e reforçassem as
metodologias do processo produtivo
nas fases de pré‑preparação,
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preparação, conformação, secagem
e cozedura, embalagem e expedição.
Esta ação contou também com o apoio
do Laboratório Central, Segurança
e Ambiente, tendo decorrido diversas
ações de formação aos colaboradores.

Para além da vantagem competitiva
deste controlo de produção, as
metodologias implementadas no âmbito
da nova certificação ajudam a reduzir
a quantidade de produto em não
conformidade e de desperdício.

A fábrica da NOVICER, situada na
localidade do Cacuaco – Província
de Luanda, é altamente reconhecida
em Angola, já que lidera a produção
de tijolo cerâmico tanto em alvenaria
corrente como em alvenaria
TERMOBRICK e BRICK.

Este processo de certificação contou
com a parceria do IANORQ – Instituto
Angolano de Normalização e Qualidade,
a Mota‑Engil Angola e a entidade escolhida
pela NOVICER foi a CERTIF – Associação
para a Certificação.

ÁFRICA

MOTA‑ENGIL

ASSINA CONTRATO
COM A TOTAL
A PARCERIA COMERCIAL E ESTRATÉGICA PROMETE ALAVANCAR
NOVOS PROJETOS NO CONTINENTE AFRICANO.

A Mota‑Engil Engenharia e Construção
África, S.A (MEECA) e a TOTAL Outre‑Mer
(TOTAL), celebraram um acordo de
parceria comercial e estratégica para
a região de África, alavancando dois
princípios de orientação estratégica no
âmbito das áreas de:
1.	Procurement e Logística (UA):
contratualização e fomento de parcerias
em fornecimentos core e harmonização
do modelo de gestão da compra via
Supply Framework Agreements.
2.	Comercial: partilha de informação
sobre projetos de interesse comum,
relativos ao plano de desenvolvimento
e expansão comercial na região.
Em traços gerais, a TOTAL considerará
a MEECA e as suas afiliadas na região

1

como “clientes estratégicos” no acesso
a serviços privilegiados, no fornecimento
estável de produtos a preços e condições
competitivas e harmonizadas.
A TOTAL encorajará os seus
afiliados a desenvolver e reforçar os
relacionamentos locais para entender
melhor as especificidades dos projetos
na região, adaptando para o efeito:
capacidades instaladas, soluções
integradas de fornecimento de energia
(HSE, combustíveis, lubrificantes,
logística, armazenamento, serviços, etc.)
e metodologias de gestão que, com uma
lógica de gestão de conta local suportada

no escalamento das respetivas áreas
centrais, traduzam uma maior eficiência
e performance operacional.
Esta cooperação permitirá também à
Mota‑Engil, através do acesso a concursos
de obra que a TOTAL promova na região,
crescer e destacar a sua experiência
na área de construção e projetos de
infraestrutura de setores como o da
energia, e com isso potenciar o crescimento
da sua carteira de negócio.

1
Manuel Mota e Stanislas Mittelman

SINERGIA 55 JULHO 2019

75

AFRICA

MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL CONCLUI
CORREDOR RODOVIÁRIO

DE NACALA – MALAWI

INAUGURAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL N.º 11 MERECEU A PRESENÇA
DE DIVERSAS INDIVIDUALIDADES QUE CONSTATARAM A QUALIDADE
DA EXECUÇÃO DE UM TROÇO COM 111KM.

oncretizada a obra na cidade
de Milange, província
moçambicana da Zambézia,
decorreu a inauguração do troço da
estrada nacional n.º 11-Milange/Alto
Benfica, numa extensão de 111km,
cuja construção foi feita de raíz pela
Mota‑Engil África‑Moçambique.

C

A inauguração contou com a presença,
entre outras individualidades, do
Presidente da República de Moçambique
e o Ministro das Obras Públicas, assim
como os representantes máximos das
relações de cooperação de Moçambique
e a União Europeia, assim como da ANE
(Administração Nacional de Estradas),
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tendo a Mota‑Engil Moçambique sido
representada pelo CEO, Aníbal Leite.

definida para o troço uma velocidade
de projeto de 100km/h.

Relativamente ao traçado agora
inaugurado, refira‑se que se insere
no eixo junto à fronteira que separa
Moçambique do Malawi, nas
proximidades da cidade de Milange,
e termina nas imediações da localidade
de Alto Benfica.

Os trabalhos de construção iniciaram‑se
pela desmatação e decapagem,
movimentação de terras na linha
(escavações para aterro e para vazadouro)
e, sobretudo, grande movimentação
de terras de empréstimo para aterro.
A drenagem transversal instalada
consistiu na execução de passagens
hidráulicas tubulares de variados
diâmetros, respetivas bocas e ultimada
pela aplicação de muros de gavião
e de colchões tipo “reno”; por sua vez,
a drenagem longitudinal constou de
valetas em terra, em betão e em pedra

A estrada n.º 11 foi projetada com um
perfil transversal tipo com 1x1 vias de
faixa de rodagem, com 3,50m de largura
em cada sentido de tráfego, acrescida
de bermas com 1,50m, numa largura
total de plataforma de 10m, tendo sido

1

argamassada, para além da execução de
drenos como lateral drenagem profunda.
Os pavimentos estruturais, assentes
numa camada de leito (psa) constituída
por solos selecionados, constaram da
execução de uma camada de sub‑base,
também em solos seleccionados,
e de uma camada de base formada
por mistura de agregado britado
de granulometria extensa (ABGE)
com solos selecionados; o pavimento
de rolagem (camada de desgaste)
baseou‑se na aplicação de revestimento
superficial duplo.
A terminar, a estrada ficou dotada
de sinalização horizontal e vertical
competente, e os pontos sensíveis
protegidos por guardas de segurança,
permitindo uma circulação perfeitamente
segura, tanto de dia, como de noite.
Merece referência a importância deste
troço, (que representou um investimento
de 67,8 milhões de euros), para toda
a província da Zambézia pela redução
do sentimento de interioridade das
comunidades locais, anulando o
isolamento, bem como pela redução
do tempo de deslocação para outras
localidades, reduzindo o custo
de transporte.

O traçado agora
inaugurado insere‑se
no eixo junto à fronteira
que separa Moçambique
do Malawi.

1
Aníbal Leite e Hugo Neves marcam presença
pela Mota‑Engil na cerimónia
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MOTA‑ENGIL
MOÇAMBIQUE CONCLUI

OBRAS FINANCIADAS PELO
BANCO MUNDIAL
EMPRESA CONCRETIZA O OBJETIVO DE REABILITAÇÃO
APÓS AS CHEIAS NO VALE DO LIMPOPO.

pela Mota‑Engil foram utilizadas,
nas seções que sofreram danos
maiores durante as cheias, soluções
que permitiram reforçar e melhorar
a resiliência das vias na eventualidade
de novas intemperies.
Estas soluções consistiram na utilização
de geocélulas na camada de base dos
pavimentos, numa extensão de 4,2km,
aumento da seção de drenagem com
a construção de seis novas passagens
hidráulicas e proteção de taludes
e bermas da estrada com pedra
argamassada e betão num total de 10km.

No dia 8 de março de 2019 decorreu a
inauguração do conjunto de reabilitação de
estradas financiadas pelo Banco Mundial em
regime de OPRC – Output Performance‑based
Road Contract, cerimónia que contou
com a presença do Presidente da República
de Moçambique, Filipe Jacinto Nyussi.
Neste conjunto de estradas estão
inseridas no Pacote 3 as estradas R890,
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com extensão de 4,2km entre Guijá
e Chókwè, e a R448, com a extensão
de 25,2km entre Chókwè e Macarretane,
que foram reabilitadas pela Mota‑Engil
África – Moçambique.
Este financiamento surgiu após as cheias
de 2013 que danificaram severamente
as infraestruturas viárias do vale
do Limpopo. Na estrada reabilitada

Os trabalhos iniciaram‑se em março
de 2017, tendo sido 18 meses de
construção + 3 meses de construção
dos trabalhos da adenda + 12 meses
de manutenção, terminando o contrato
em dezembro de 2019. Durante os
12 meses da fase de manutenção estará
permanentemente uma equipa em
obra a fazer a manutenção diária, de
modo a garantir os níveis de serviço
estabelecidos no contrato.

MOÇAMBIQUE

FMAM PATROCINA A 18ª MISSÃO
DA HEALTH4MOZ
Iniciativa decorreu em Nampula, Zambézia e Sofala.
objetivo o de sensibilizar e educar
a população para a importância
de comportamentos de prevenção.

A Fundação Manuel Antonio da Mota
(FMAM), no âmbito do projeto Mota‑Engil
African Initiatives, patrocinou
a 18ª Missão da Health4Moz.
A campanha de sensibilização e
formação em fatores causais de doença
renal crónica tem como objetivos
principais a formação de profissionais
de cuidados primários de saúde na
prevenção e rastreio de factores de
risco desta doença, nomeadamente
comportamentos alimentares de risco,
diabetes e hipertensão, sendo outro

A população alvo para formação foi
de cerca de 50 profissionais das unidades
primárias de saúde das províncias de
Nampula, Zambézia e Sofala, abrangendo,
no âmbito da sensibilização, rastreio
e educação cerca de dois mil cidadãos
adultos que foram alvos desta missão.
O trabalho no terreno teve três datas:
•	Nampula (Nampula) – 11 a 14 de
fevereiro – coordenaçãoda Dr.ª Munira
Abudou, Directora Provincial de Saúde
e Dr. Américo Barata, Médico Chefe.
•	Quelimare (Zambézia) – 24 de
fevereiro a 6 de março – coordenação

do Dr. Oscar Harwad, Médico Chefe
e Dr.ª Halley, Responsável Provincial
para a assistência médica.
•	Beira (Sofala) – 6 a 15 de março –
coordenação da Dr.ª Priscilla Felimone,
Médica Chefe
A FMAM patrocinou esta missão com
o valor total de 3.994,26€, financiando
assim todo o material adjacente
ao projeto, viagens e alimentação.
Uma missão como esta nunca é indiferente
à Fundação Manuel Antonio da Mota.
A importância dos rastreios de prevenção
de doenças, que afetam tanto crianças como
adultos são um passo muito importante
para a Health4Moz e para a FMAM.

UGANDA

MOTA‑ENGIL UGANDA MARCOU
PRESENÇA NA 5.ª CONVENÇÃO
DE OIL AND GAS
A quinta edição da Convenção Anual de Oil and Gas
é organizada pela Câmara de Petróleo e Minas do Uganda.
A quinta edição da Convenção Anual
de Oil and Gas é organizada pela
Câmara de Petróleo e Minas do Uganda,
em parceria com o Ministério da Energia
e desenvolvimento mineiro. O evento
representa em si uma plataforma

empresarial de desenvolvimento e
fortalecimento de benefício mutuo entre
stakeholders do setor. O evento deste ano
decorreu no resort Munyonyo com o tema
“Tempo de decisão 2019: contagem para
a comercialização”.

Este ano, a Mota‑Engil Uganda participou
na Convenção que mereceu a visita
do Ministro de Estado para os Minérios,
assim como o Presidente da Câmara
de Petróleo e Minas.
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INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA

DE CERVEJA DA HEINEKEN
MOTA‑ENGIL MOÇAMBIQUE
CONCRETIZOU O PROJETO EM 10 MESES.

No decurso de uma visita à Holanda o
Presidente da República de Moçambique
desafiou a Heineken para construir
uma fábrica de produção de cerveja em
Moçambique, repto que foi aceite pela
cervejeira mundialmente conhecida.
Em 2017, a Mota‑Engil África – Moçambique
foi escolhida como empreiteira geral para
a construção da referida fábrica num prazo
de 10 meses, o que constituiu um recorde na
construção de fábricas da Heineken em todo
o continente africano (que era de 12 meses),
o que foi particularmente enaltecido
e elogiado pela casa‑mãe da Heineken,
e que permitiu à Heineken Moçambique
iniciar a produção de uma nova marca de
cerveja (TXILAR) que em poucos meses se
tornou um caso ímpar de sucesso comercial
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no país, tendo já destronado no ranking
de vendas as cervejas mais renomadas,
como é o caso da 2M.
Saliente‑se que na campanha de
marketing que a Heineken Moçambique
lançou para promover esta nova marca
de cerveja, um dos aspetos salientados
é o facto de o lançamento da Txilar ter
implicado a construção de uma nova
fábrica de raiz em território moçambicano.
A obra implicou a realização de trabalhos
de terraplenagem e movimentos de terra
(Bases com solos G5, G7), no valor de
aproximadamente 700 mil euros, numa
área de oito hectares e movimentando
38.000m3, de Fundações (execução
de plintos e lajes de fundação para as

instalações principais) no valor de cerca
de um milhão de euros e a execução das
instalações, incluindo arruamentos, redes
enterradas e restantes especialidades, no
montante global de cerca de 9,2 milhões
de euros.
Um dos muitos aspetos dignos de
destaque foi o facto de se ter atingido
a meta de mil horas trabalhadas sem
acidentes, assegurando criação de
postos de trabalho locais e com o devido
acompanhamento e formação técnica.
A construção desta fábrica consolida o
papel da Mota‑Engil África - Moçambique
como um player relevante na construção
de instalações industriais de grande
dimensão no país.

QUÉNIA

MOTA‑ENGIL CONCRETIZA

ENTRADA NO QUÉNIA

CONTRATO PREVÊ CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DURANTE DEZ ANOS.

A Mota‑Engil tem em Africa uma das
suas regiões de atuação prioritária,
acompanhando as dinâmicas
e identificando oportunidades
em diferentes mercados.
No caso do Quénia, a Mota‑Engil fez
um trabalho de prospeção comercial
e celebração de parcerias de modo a
preparar a entrada neste novo mercado
para o Grupo em África.
Foi assim, e após algumas licitações,
que a Mota‑Engil Africa concretizou
a sua primeira conquista, tendo sido
selecionada como empresa para
executar o projeto, construção, operação
e manutenção, por um período de
10 anos, de duas redes de estradas
naquele país, uma na região ocidental
e outra na região central do Quénia.
Para tal, o valor total ascende a
100 milhões de euros, contemplando a
construção durante 2 anos e manutenção
por um prazo de 8 anos, totalizando
os dez anos de duração do contrato
agora assinado.

Governo do Quénia (GoK), “Kenya Road
Annuity Program”, definido em 2015
com o objetivo de construir 10.000km de
estradas, sendo que os lotes 15 e 18 agora
atribuídos à Mota‑Engil estarão sobre a
alçada da “Kenya Urban Roads Authority”
(KURA), a entidade responsável por
todas as estradas urbanas do país,
que terá a responsabilidade de gerir
este projeto que será, para a KURA,
o primeiro contrato sob formato
de Parceria Publico Privada (PPP).

De referir que estes projetos estão
inseridos num programa criado pelo

Estes projetos compreendem a construção
de 81km de estradas urbanas selecionadas

criteriosamente de forma a otimizar o
desenvolvimento urbano dos condados
afetados pelas respetivas construções.
Como características particulares
dos projetos, destacam‑se o perfil de
construção, com duas vias para cada
sentido, drenagem de grande dimensão,
passeios e ligações a residências e
terrenos. A manutenção do corredor
caberá igualmente à Mota‑Engil, que
deverá garantir a disponibilização da
via em qualidade e segurança, e com
a devido investimento de recuperação
ao longo dos 10 anos.
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CAMARÕES

ESTÁDIO OMNISPORT
ROUMDÉ ADJA

NOS CAMARÕES

PROJETO NOS CAMARÕES ENVOLVEU DIVERSAS ÁREAS
COMPLEMENTARES DO GRUPO MOTA‑ENGIL.

~
CAMAROES

endo por objetivo dotar
Garoua de infraestruturas
adequadas para receber jogos
de futebol durante a fase final do
Campeonato Africano das Nações (CAN)
que decorrerá nos Camarões, assim como
obter futuros benefícios desta nova
infraestrutura desportiva e hoteleira,
está em curso a reabilitação do estádio
Omnisport Roumdé Adja, a cargo
da Mota‑Engil África.

T

Sendo a CAN um torneio organizado pela
CAF (Confederação Africana das Nações)
e as condições de referência as mesmas
exigidas internacionalmente pela FIFA,
a reabilitação foi pensada de forma a
atender esses requisitos, nomeadamente,
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a necessidade de aumentar a capacidade
do estádio de 15.000 para 20.000 lugares
e a exigência para cobrir 5.000 desses
lugares, além da construção de uma zona
complementar de infraestruturas de apoio
para logística, atletas, media, público, etc.
Construído na década de 1970, o
estádio estava bastante deteriorado
e a funcionalidade era totalmente obsoleta.
No entanto, a forma e os materiais com
que foi construído (predominantemente
betão armado), permitiu‑lhe manter
as características mecânicas originais.
Assim, parte da estrutura foi mantida,
sendo as novas estruturas construídas
de forma totalmente independente.
O estádio possuí duas arquibancadas
centrais e duas nos topos separadas pelo
acesso ao terreno de jogo, mas mantendo
uma forma elíptica contínua e uma pista
de atletismo entre as arquibancadas
e o relvado. Os 5.000 novos lugares serão
distribuídos em duas novas zonas, cada
uma com cerca de 2.500 lugares, a serem
adicionados às tribunas norte / sul.

Os espaços existentes sob a bancada
principal não atendiam aos requisitos
atuais. Assim sendo, foi construído
um novo edifício no tradoz da tribuna
principal. Este novo volume foi projetado
para articular com a bancada existente,
dar apoio à nova cobertura metálica e
ainda munir o estádio de vários espaços
de apoio ao seu funcionamento.
Nos espaços de apoio ao funcionamento
do estádio encontramos, por exemplo,
posto de polícia, posto médico, anfiteatro,
salas de média e entrevistas, espaços
de credenciação, zonas mistas e flash
interview, bares, espaço para staff e
organização de competições, zonas técnicas,
balneários, entre outros. Esta é uma das
caraterísticas próprias de um estádio:
a reunião de serviços completamente
diferenciados no mesmo edifício, tornando
este tipo de projeto bastante interessante.
Nas restantes tribunas foram instalados
serviços ao público geral, como
enfermaria, controlo de acessos,
bares e instalações sanitárias.

DADOS
RELEVANTES
ESTÁDIO OMNISPORT
ROUMDÉ ADJA
ESTÁDIO PRINCIPAL

20.000 lugares no total
5.000 lugares cobertos
Relvado natural
Pista de atlétismo com
piso sintético (8 pistas)
ESTÁDIO DE TREINOS

1.000 lugares
Relvado natural
Pista de atlétismo com
piso sintético (6 pistas)
A pequena cobertura do estádio
existente na bancada principal foi
removida, sendo substituída, a um
nível superior, por uma nova estrutura
fabricada pela Martifer – Construções
Metálicas, que cobre toda a tribuna
principal, e assim os 5.000 lugares.
Na zona envolvente ao estádio, o projeto
inclui a construção de um campo anexo
que servirá para treinos e com bancada
coberta para 1.000 lugares, sob a qual
foram construídos vestiários, sanitários,
enfermaria, gabinetes e instalações
sanitárias.
No que concerne aos espaços
desportivos dos estádios (principal
e de treinos), foram desenvolvidos
relvados naturais pela Vibeiras, dotados
com sistemas de rega automática e
pistas de atletismo com piso sintético
(estádio principal com 8 pistas e estádio
de treino com 6 pistas), de acordo
com os requisitos da IAAF (Associação
Internacional de Federações
de Atletismo).

Além do complexo desportivo
já retratado, o projeto incorpora a
construção de um hotel de 4 estrelas,
que será uma referência na cidade
de Garoua e em toda a região Norte
dos Camarões, com uma capacidade
de 70 quartos, 63 dos quais duplos,
6 suites e uma suíte presidencial.
O hotel é ainda munido de várias
infraestruturas desportivas e de
lazer nomeadamente um campo de
desporto multiusos, ginásio, 2 piscinas
(uma interior e outra no exterior),
SPA, squash, sala de conferências,
bar e restaurante.
Todas as construções estão em fase
de acabamentos e instalação de
infraestruturas. Estamos também a
desenvolver atividades nos parques
e arranjos exteriores, assim como no
pavimento das pistas de atletismo.
Os relvados estão a concluir a fase de
“Grow in” sendo iniciada em seguida
a fase de manutenção corrente.

ESPAÇOS DE APOIO

Posto de polícia, posto
médico, anfiteatro, salas
de média e entrevistas,
espaços de credenciação,
zonas mistas e flash
interview, bares, espaço
para staff e organização
de competições, zonas
técnicas e balneários.
HOTEL DE 4 ESTRELAS

63 quartos duplos
6 suites
1 suite presidencial
Campo de desporto
multiusos
Ginásio
2 piscinas
SPA
Squash
Sala de conferências
Bar e restaurante
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GUINÉ CONACRI

PROJETO MINEIRO SIGUIRI

DECORRE A BOM RITMO
MOTA-ENGIL AFRICA ESTÁ A DESENVOLVER PROJETO
NA GUINÉ PARA A ASHANTI GOLD.

FICHA TÉCNICA
CLIENTE

AngloGold Ashanti
LOCALIZAÇÃO

Distrito de Siguiri, Guiné

MINERAL

Ouro

TIPO DE OPERAÇÃO

Céu Aberto [Open Pit]

PRODUÇÃO ANUAL

10.000.000 BCM
DURAÇÃO DO CONTRATO

56 Meses

VALOR DE CONTRATO

215M USD

VALOR DE INVESTIMENTO
EM EQUIPAMENTO

70M USD
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AngloGold Ashanti, reconhecida
empresa internacional do setor
da mineração, adjudicou em
2017 à Mota‑Engil Africa um contrato
de longo prazo (56 meses) para a
prestação de serviços de mineração
que se iniciaram em novembro de 2017
e que incluem trabalhos de perfuração
e desmonte com recurso a explosivos,
escavação e carregamento e transporte
de minério e estéril na sua mina de ouro
de Siguiri, na Guiné Conacri.

A

Com uma área de concessão de 1.500km 2
no distrito relativamente remoto de
Siguiri, cerca de 850km a nordeste da
capital do país, Conakri, esta zona tem
um elevado potencial para mineração
de ouro, atividade económica mais
importante na região.
Relativamente à mina de Siguiri, uma
mina múltipla de óxido de céu aberto, é
a única operação da AngloGold Ashanti
na República da Guiné e onde detém uma

SENEGAL

ATIVIDADES
DE CONTRATO

MALI

GUINÉ
BISSAU

Bamako
Labé

Perfuração
Desmonte com Explosivos
Escavação
Transporte a Primário,
Stock e Vazadouro

Siguiri
Dabola

Boké

Kouroussa

Fria

Mamou

Kankan

Kindia
GUINÉ CONACRI

Conacri
Kissidougou

Acessos Rodoviários
a Siguiri

SERRA
LEOA
Nzérékoré

LIBERIA

Mina de Ouro Siguiri
Mina de Bauxita
Principais Cidades

PARÂMETROS
DE OPERAÇÃO
MÃO DE OBRA 550 pessoas no

pico da operação

DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO

110-200mm

ALTURA DE BANCADAS 10-15m
TIPO DE EXPLOSIVOS

Emulsão a Granel
PARÂMETROS
DE OPERAÇÃO

DUMPERS DE 100T 29un
ESCAVADORAS DE 230T 3un
DOZERS DE 50T 7un
NIVELADORAS DE 25T 3un
CARROS DE PERFURAÇÃO
DE 75T 3un
PÁS CARREGADORAS
DE 100T 2un

participação de 85% sendo os restantes
15% do governo.
Nesta operação, considerada de
mineração convencional e realizada
em múltiplos poços abertos usando
técnicas convencionais, são tratados
cerca de 30 mil toneladas por
dia, integrando em pico cerca de
550 colaboradores, o que é revelador
da dimensão e exigência de planeamento
e logística para este contrato, que

segue a bom ritmo, num segmento
de negócio onde a Mota‑Engil tem
reconhecida experiência no continente
e pretende continuar a dar sequência
a esta atividade.

A ANGLOGOLD
A AngloGold Ashanti é uma empresa
global de mineração de ouro com
um portfólio de operações e projetos
geograficamente diversificados.

CARROS DE ÁGUA
DE 100m3 3un

Com sede em Joanesburgo, África do
Sul, a AngloGold é a terceira maior
empresa de mineração de ouro do
mundo, medida pela produção, detendo
17 minas de ouro em nove países.
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COATZACOALCOS-

-VILLAHERMOSA
PROJETO DA MOTA‑ENGIL MÉXICO É UM DOS PRIMEIROS DA NOVA
GERAÇÃO DE PPP CONCEBIDOS PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO
DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS NO MÉXICO.
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Em 2016, a Mota‑Engil México, em
consórcio com o Grupo Hycsa, venceu o
concurso para a conservação da estrada
Coatzacoalcos‑Villahermosa por um período
de dez anos, com início em dezembro de
2017. O contrato previa uma fase inicial
de reabilitação, durante dois anos, e
uma fase de conservação e operação,
atualmente em cuso.

entre outros. Por esse motivo, foram
realizadas análises com equipamentos
de alto desempenho para examinar as
características dos pavimentos existentes,
verificando a capacidade de carga, a
regularidade e o aspecto de superficie, com
o objetivo de definir as soluções iniciais de
reabilitação e o programa de intervenções
durante todo o período do contrato.

Esta estrada tem um comprimento de mais
de 130km e conta com tráfego diário
médio anual de mais de 30 mil veículos,
sendo um importante ponto de ligação
entre os estados de Veracruz e Tabasco.
Os trabalhos consistem num projeto
brownfield dividido em 11 segmentos
com 15 diferentes padrões a nível
de pavimentação, encostas, estruturas,
obras de drenagem, sinalização, barreiras,

Desta forma, para a drenagem
transversal, todo o sistema foi adaptado
à possibilidade de fortes fluxos de
chuva, assim como de outros fenómenos
meteorológicos como os furacões
do Golfo do México, que são cada
vez mais frequentes nesta região.
A Coatzacoalcos‑Villahermosa passará
assim a ter melhores condições de

segurança, reduzindo os custos
de operação dos veículos e o tempo
de viagem.
Para financiar o projeto, foi feita uma
emissão de dívida para um total de
1,95 mil milhões de pesos (88 milhões
de euros), com um rating de crédito AAA,
a nota mais alta que reflete a segurança
de pagamento do emissor e o risco
mínimo de crédito. Desta forma, o
projeto tornou‑se a primeira estrada
a aplicar a estrutura de financiamento
de emissão de títulos.
O projecto Coatzacoalcos‑Villahermosa
é um dos primeiros da nova geração
de PPP concebidos para promover o
desenvolvimento das infraestruturas
rodoviárias no México.

MÉXICO

INVESTIMENTO PRIVADO:

UM MOTOR NO NORTE
DO MÉXICO

A PARCERIA COM A MOTA‑ENGIL VAI GARANTIR MAIS SEGURANÇA
NA CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS E POSSIBILITAR A REDUÇÃO DO TEMPO
DE VIAGEM ENTRE TAMPICO E CIUDAD VICTORIA.

Um projeto a dez anos
com um investimento
de 224 milhões de dólares.

A Mota‑Engil México venceu o contrato
para a manutenção e conservação
da ligação rodoviária Tampico
(Altamira) – Ciudad Victoria, que
inclui cinco troços de estradas federais.
O projeto, realizado em modelo
brownfield, foi apresentado
durante o evento de Estrategia de
Impulso aos Projetos de Associação
Público‑Privada do Governo Federal
do México, tendo sido atribuído ao
consorcio liderado pela Mota‑Engil
México, com 47% de participação.
Este é um projeto a dez anos com um
investimento de 224 milhões de dólares
que melhorará as condições da
infraestrutura rodoviária e o aumento
de segurança para os mais de seis
mil veículos que circulam diariamente.
Importa mencionar que o projeto

obteve financiamento do Sumitomo
Mitsui Banking Corporation e do Banco
local Banobras em janeiro de 2019
num total de 87 milhões de dólares.

trabalhos de reabilitação em quatro dos
nove troços da estrada, cujos trabalhos
deverão estar terminados em dezembro
de 2020.

Esta estrada tem mais de 225km de
comprimento, ao longo dos quais já
se executaram vários trabalhos de
manutenção contínua, 90 obras de arte,
diversas sinalizações e barreiras de
proteção. Estão também a ser realizados

Além de permitir uma maior segurança
na circulação dos veículos, esta obra
vai possibilitar a redução do tempo
de viagem, facilitando o transporte de
mercadorias, já que mais de 30% do
tráfego consiste em veículos pesados.
SINERGIA 55 JULHO 2019
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MOTA‑ENGIL MÉXICO:
O COMPROMISSO

COM A QUALIDADE
E MEIO AMBIENTE

A MOTA‑ENGIL MÉXICO RECEBEU DUAS DISTINÇÕES POR PARTE DO ORGANISMO
INTERNACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E DA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS DO MÉXICO.

A Mota‑Engil México foi reconhecida com
a mais alta classificação concedida pelo
Organismo Internacional de Certificação
de Sistemas de Gestão: a qualificação
de excelência em qualidade.
Esta distinção surgiu na sequência
de um sistema de gestão integrada
que a Mota‑Engil México detém e que
controla com eficiência os processos de
qualidade, segurança e saúde no trabalho
e meio ambiente. O funcionamento
e desenvolvimento destes recursos
facilitou os próprios sistemas e passou
a ser uma referência a nível dos
processos e metodologias de ponta
na área da construção.
Esta conquista representa a otimização
de processos, a qualidade dos produtos,
a satisfação do cliente, a saúde e
a segurança dos trabalhadores e a
redução dos impactos ambientais, que
foram endossados pelas mais recentes
normas ISO (9001: 2015, 14001: 2015
e 45001: 2018).
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A Mota‑Engil recebeu também
o reconhecimento da Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do México pela excelência
na conformidade ambiental no
desempenho das suas atividades,
mostrando assim que a preservação e
a gestão sustentável do meio ambiente

constituem pilares essenciais na
actuação da empresa.
Esta distinção representa um grande
incentivo para continuar o modelo
de gestão ambiental da Mota‑Engil,
que é uma de referência no setor
da construção.

MÉXICO

MOTA‑ENGIL
ENVOLVIDA EM PROJETO

DE CONSERVAÇÃO DE
TARTARUGAS MARINHAS
A MOTA‑ENGIL ESTÁ A DESENVOLVER VÁRIAS AÇÕES PARA A PROTEÇÃO
DAS TARTARUGAS MARINHAS EM NAYARIT, NO MÉXICO.

1

A Mota‑Engil tem em curso o projeto
de infraestrutura turística Costa Canuva,
em parceria com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Turismo (FONATUR),
localizado na Riviera Nayarit (costa do
Pacífico), no México, uma área que exige
um forte trabalho de preservação, cuidado
e consciência sobre a fauna marinha.
A Mota‑Engil está consciente da importância
da proteção e respeito pelo meio ambiente,
pelo que continua a unir esforços e a
mobilizar voluntários, nomeadamente

para ações com os Grupos Ecologistas de
Nayarit A.C., para proteger as tartarugas
marinhas na praia de Naranjo e preservar
a espécie.

como ações de sensibilização ambiental
nas escolas e complexos hoteleiros,
com o objetivo de proteger e preservar
a vida e bem‑estar das tartarugas.

Assim, como parte do trabalho de
preservação e consciência sobre a fauna
marinha, a Mota‑Engil tem realizado ações
de vigilância, especialmente para proteger
as dezenas de ninhos de ovos nessa zona.

Graças ao empenho da Mota‑Engil neste
tema de responsabilidade ambiental em
Costa Canuva, em meio ano já foram
resgatados 350 ninhos.

A Mota‑Engil promove também a realização
de jornadas de limpeza nas praias, assim

1
Projeto Costa Canuva
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NOVAS
ADJUDICAÇÕES DA

MOTA‑ENGIL PERU
A EMPRESA VAI EXECUTAR UM PORTO, UM IMPORTANTE
ACESSO RODOVIÁRIO E A QUARTA ETAPA DA BARRAGEM
TALAR DE NIEVE UCRO II.
No primeiro semestre deste ano,
a Mota‑Engil Peru venceu diversos contratos,
de onde se destacam três importantes
obras: na área de infraestruturas mineiras,
foi adjudicada a construção da quarta etapa
da Barragem Talar de Nieve Ucro II; na área
de obras marítimas, a Mota‑Engil executará
a construção de um porto para um dos
mais importantes projetos de mineração
do país; e a nível de obras rodoviárias
realizará a manutenção e conservação do
corredor rodoviário da ponte Pumahuasi,
na região de Ucayali.

e permitirá o armazenamento de um volume
aproximado de 475.381m³ de rejeitos.

Estas adjudicações confirmam a
versatilidade e capacidade técnica
da Mota‑Engil para realizar trabalhos
de primeiro nível nas diferentes áreas
de engenharia e construção.

Este trabalho, com uma duração de
seis meses, representa uma oportunidade
para a Mota‑Engil Peru continuar a
demonstrar o compromisso em cumprir
os prazos estabelecidos, mantendo
os mais elevados padrões de qualidade
e segurança na execução.

AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM
NIEVE UCRO II
A Mota‑Engil Peru vai realizar a construção da
quarta etapa do depósito da Barragem Nieve
Ucro II para a empresa mineira Raura SA,
que se dedica à exploração e processamento
de minerais polimetálicos. Este trabalho
está a ser realizado na região de Huánuco
90

Os trabalhos consistem em aumentar
a barragem desde a cota existente
(4.589 m.s.n.m.) até aos 4.593 m.s.n.m,
mantendo uma largura total igual a
seis metros. Os trabalhos serão executados
considerando a etapa 4A e a etapa 4B, e
a cada etapa é feita uma elevação de dois
metros na barragem. Além disso, são ainda
executados os sistema de drenagem e
o sistema de revestimento do depósito.

INSTALAÇÕES PORT MARINE
A Mota‑Engil Peru irá realizar a construção
de um porto, inserido no megaprojeto
Mina Justa, na região de Ica, no sul do Peru,
de modo a permitir que o projeto use água
salgada nas suas operações.

A construção do cais terá uma base
de estacas e estruturas metálicas e
um comprimento de mais de 230m.
Entre as obras a serem realizadas
destacam‑se a instalação de bombas
para o sistema de água, a instalação da
vedação, conexões elétricas, instalação
de cabos elétricos e de instrumentação.
Este importante trabalho será o
primeiro porto metálico construído
pela Mota‑Engil Peru, o que demonstra
a capacidade de adaptação da empresa
para enfrentar novos desafios.

CONSERVAÇÃO DO CORREDOR
RODOVIÁRIO: PONTE
PUMAHUASI – PUCALLPA
A Mota‑Engil Peru assumiu também
o desafio da gestão, conservação e
serviços de emergência do corredor
rodoviário da Ponte Pumahuasi,
na região de Ucayali. Ao longo dos
254,7km de estrada, serão realizados
trabalhos de reparação no pavimento
e correção de fissuras, além das obras de
sinalização. Estes trabalhos vão melhorar
o estado da via e permitir uma circulação
de trânsito mais segura.

PERU

MOTA‑ENGIL PERU CONCLUI

TERCEIRA ETAPA DA BARRAGEM
DE REJEITOS DE TOROMOCHO
A OBRA REALIZOU‑SE COM RECURSO
A AVANÇADAS TÉCNICAS, QUE PERMITIRAM OTIMIZAR
O TEMPO DE CONSTRUÇÃO.

A Mota‑Engil Peru terminou a construção
da terceira fase do projeto de ampliação
da Barragem de Toromocho, para o cliente
Minera Chinalco Peru (MCP).
Os trabalhos consistiram na elevação da
barragem de rejeitos em 21m e tiveram
duas fases: Fase 3 A e Fase 3 B, que
contaram com 81.000m3 de betão,

nove milhões de m³ de movimentos
de terra e trabalhos complementares
de geotecnia.
Durante a execução da obra, a Mota‑Engil
Peru utilizou diversas técnicas que
permitiram otimizar o tempo de construção
da barragem, e que entretanto já foram
aplicadas também em outros projetos.

Espera‑se que esta barragem consiga
armazenar até 124 milhões de m 3
de rejeitos e garantir o funcionamento
da Mina de Toromocho nos
próximos anos.
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MOTA‑ENGIL PERU REABILITA

ESTRADA HUARAZ‑CARAZ

A RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA VIAL
PAQUETE 5 ESTÁ A SER REALIZADA COM RECURSO A UM FORTE REFORÇO
DE MEIOS E SOLUÇÕES INOVADORAS.
A Mota‑Engil Peru (MEP) tem em curso
a execução das obras de recuperação
na infraestrutura rodoviária Vial
Paquete 5, em Áncash. Os trabalhos
estão a ser realizados ao longo dos
67km da estrada que liga Huaraz‑Caraz,
e o prazo de execução é de oito meses.
Os trabalhos de prospeção de solo
e pavimentos foram realizados pelo
Laboratório Central da Mota‑Engil
Peru e o projeto proposto considerou
o aproveitamento do pavimento existente,
estabilizado com espuma de asfalto com
uma espessura de 15cm e a aplicação de
uma camada de mistura asfáltica quente
de 5cm. A implementação desta solução
e a colocação de um aglutinante de
asfalto permitiu minimizar os impactos
ambientais e reduzir o inconveniente
que as obras trazem aos moradores
e turistas que visitam esta região.
Esta técnica foi desenvolvida pela
Mota‑Engil Peru em 2007 e tem sido
aplicada nos vários trabalhos de
reabilitação e manutenção de estradas,
o que faz da MEP a pioneira na utilização
desta técnica no mercado.
Para superar o desafio do exigente
prazo de execução da obra (que incluiu
92

um período sazonal de quatro meses
de chuvas), a direção da obra optou
por um forte reforço de meios. Outro
aspecto complexo da obra reside no
facto de se tratar de uma zona de forte
tráfego de veículos, mas a Mota‑Engil
Peru conseguiu minimizar o tempo de
atividades que exigiam o encerramento
parcial de estradas para executar
esta requalificação.

Esta intervenção na Vial Paquete 5
permitirá melhorar as condições da
estrada, mantendo a fluidez e a segurança
do tráfego de veículos, além de reduzir
os custos operacionais e o tempo das
deslocações.

PERU

MOTA‑ENGIL RECEBE DOIS PRÉMIOS

DE SEGURANÇA NO PERU
A EMPRESA FOI RECONHECIDA PELA
CULTURA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES QUE PROMOVE.

1

A Mota‑Engil foi reconhecida por duas
importantes empresas no Peru, graças
ao trabalho da empresa na prevenção
de riscos e otimização do programa de
segurança no trabalho.
Pelo segundo ano consecutivo, a
Mota‑Engil Peru recebeu o prémio
"Excelência e Qualidade 2018",
concedido pela La Positiva Seguros.

A Mota‑Engil Peru obteve também a
distinção de empresa com as melhores
práticas de segurança, por parte
do cliente Minera Chinalco Peru,
durante o I Simpósio de Segurança
e Saúde Ocupacional.
A Mota‑Engil orgulha‑se destes
prémios, que se devem ao empenho
dos colaboradores da Mota‑Engil,

que executam as suas tarefas com
elevado foco no cumprimento de
normas de segurança e conscientes
da cultura de prevenção de acidentes
que a empresa promove.

1
Ricardo Camelo, CEO da Mota‑Engil Perú,
recebeu o prémio
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MOTA‑ENGIL LANÇA

PRÉMIO FMAM 2019 NO PERU
ESTA DISTINÇÃO VISA PREMIAR PRÁTICAS EDUCACIONAIS
QUE CONTRIBUAM PARA O SUCESSO DOS ALUNOS.

O evento contou também
com a assinatura do
acordo entre a Mota‑Engil
Peru e a Direção Regional
de Educação de Ancash.

A Fundação Manuel António da Mota
realizou a cerimónia de lançamento
do Prémio FMAM 2019 num evento
que também contou com a assinatura
do acordo entre a Mota‑Engil Peru e a
Direção Regional de Educação de Áncash.
A cerimónia contou com a presença de
representantes do Gabinete Regional de
Educação (DRE) de Áncash, representantes
do Governo Regional, representantes
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das 17 Unidades de Gestão Educacional
(UGEL), diretores e professores de várias
instituições de ensino da região.
Esta distinção tem como objetivo premiar
a criatividade, a inovação e as boas
práticas educacionais a nível de iniciativas
que contribuam para a melhoria do
processo de aprendizagem dos estudantes
das instituições de ensino primário
e secundário da região de Áncash.

BRASIL

ECB EXECUTA OBRAS PARA
GARANTIR MAIS SEGURANÇA

NAS BARRGAGENS DE REJEITOS
VALE CONTRATA ECB PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS
DE CONTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS
DE GONGO SOCO E B3/B4.

Com o objetivo de assegurar a plena
segurança dos moradores das regiões
onde existem barragens de rejeitos,
a VALE tem estado a desenvolver ações
no terreno para assegurar as melhores
práticas do mercado.
Assim, e além das ações preventivas
com as comunidades, a VALE tem
apoiado as autoridades na realização de
simulacros junto das populações locais.
Em paralelo, a VALE contratou empresas
para executar obras que se consideram
importantes para o reforço da segurança
das infraestruturas existentes.
Consciente das atividades a assegurar,
a ECB tem‑se posicionado como parceiro
estratégico junto da VALE, como entidade
capacitada para apoiar a empresa no que
seja necessário. Atualmente, a ECB atua

nas barragens de Gongo Soco e B3 / B4
de forma efetiva, garantindo a segurança
da população e a integridade das
estruturas da VALE.
O objetivo das obras tem por base
reduzir os impactos e garantir
o reforço da segurança da população

e a integridade das estruturas da VALE,
além de garantir o abastecimento
de água. Os desafios são complexos,
a responsabilidade é grande, mas ECB,
em conjunto com a VALE, reafirmam
que todas as medidas preventivas
estão em andamento.
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MOTA‑ENGIL COLÔMBIA
VENCE CONTRATO

PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE CANOAS
ESTA É UMA DAS OBRAS MAIS IMPORTANTES
DA REGIÃO A NÍVEL AMBIENTAL.

^
COLOMBIA

A Mota‑Engil Colômbia venceu o contrato
para a construção e operação assistida
de uma estação elevatória de águas
residuais na região de Canoas. O projeto
- que além da construção da estação
elevatória e obras complementares, inclui
o processo de verificação e revisão do
projeto e a sua assistência - permitirá
uma intervenção no esquema existente
relativo às águas residuais provenientes
da bacia hidrográfica dos rios Fucha,
Tintal e Tunjuelo e o município de
Soacha, que correspondem a cerca de
70% das águas residuais da cidade.
Este projeto, atribuído ao consórcio
formado pela Mota‑Engil Colômbia
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e Empresa Constructora Brasil (ECB)
"no valor aproximado de 98 milhões
de euros" é um dos maiores concedidos
pela Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá nos últimos
dez anos. As obras serão realizadas
num período de 44 meses, pelo que
a Estação Elevatória deverá estar
operacional em 2022.
A construção da Estação Elevatória
de Canoas terá impacto positivo na
sociedade colombiana, já que vai
permitir a limpeza do Rio Bogotá,
pois passará a ser realizado um processo
de bombeamento das águas residuais
para que elas possam fluir no rio sem

o contaminar. Além disso, também
será possível ativar o sistema de túneis
de águas residuais da cidade.
Este projeto vai garantir também
a produção de energia, uma vez
que a central elétrica transportará
as águas residuais em condutas para
serem libertadas de forma controlada,
garantindo que haja um fluxo
permanente no rio que vai gerar mais
de 3.000kw de energia por ano.

REPÚBLICA DOMINICANA

MOTA‑ENGIL REPÚBLICA
DOMINICANA GARANTE

EXPANSÃO DO PORTO CAUCEDO
O PROJETO OBRIGOU A UMA SOLUÇÃO INOVADORA,
JÁ QUE É PARTICULARMENTE EXIGENTE DEVIDO
AO CURTO PRAZO ESTABELECIDO.

´
REPUBLICA
DOMINICANA

A Mota‑Engil República Dominicana
garantiu o primeiro trabalho para o cliente
Dubai Ports (DP World), uma empresa de
gestão portuária com mais de 70 portos em
todo o mundo, conquistando um contrato
de mais de 34 milhões de doláres para as
obras de expansão do Porto Caucedo.

O projeto apresenta um prazo
desafiante, já que prevê a conclusão
das obras até o final de 2019. Para tal,
o Grupo Mota‑Engil apresentou uma
solução inovadora, na qual todas as obras
são executadas em terra, eliminando
a necessidade de equipamentos
marítimos, o que representa uma
mais‑valia para o cliente, já que os
trabalhos não interferem com a operação
diária do porto.
A Mota‑Engil continua, assim, a alargar
a sua carteira de encomendas no
mercado da América Latina, com projetos
de elevada exigência técnica.

OS TRABALHOS EM OBRA
INCLUEM AS SEGUINTES
ATIVIDADES:

• Escavação de rocha natural
junto ao mar
• Construção de mais de
300 estacas de fundação
do cais, constituídas por duas
linhas de estacas em terra
e uma linha de estacas no
mar (usando uma estrutura
de posicionamento flutuante)
• Instalação, a partir do solo,
de estacas‑pranchas entre
as pilhas de mar
• Preenchimento da área
escavada
• Construção de vigas de
suporte em betão armado
para os guindastes portuários
(a construção das vigas será
em terra e no mar, esta última
sendo fabricada com uma
estrutura metálica de cofragem
projetada especificamente
para o projeto)
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

MOTA‑ENGIL MODERNIZA

SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO

O GRUPO MOTA‑ENGIL ADOTOU UM NOVO SISTEMA INTEGRADO
DE GESTÃO EMPRESARIAL, DE MODO A IR AO ENCONTRO DAS MAIS
RECENTES INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS.

inovações tecnológicas que
permitam agregar valor. Para além
da reformulação dos processos de
negócio, este projeto – denominado
NEXT4ME – permitirá aumentar
a disponibilidade e o acesso
à informação, tornando a experiência
do utilizador mais amigável.

O projeto visa apoiar e
reforçar a internacionalização
- estendendo a standardização
de processos de negócio assim como permitir a
implementação de um sistema
de informação unificado.
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Mota‑Engil está a
implementar um programa
de transformação de
sistemas de informação com o objetivo
de dotar as empresas do Grupo de um
moderno sistema ERP, que funcione
como plataforma global de aplicações,
constituindo a base necessária para
futuramente integrar as mais recentes

A

O novo sistema SAP S/4 HANA vem
substituir o sistema SAP R/3 e já está
em funcionamento em dez empresas
do grupo EGF desde janeiro de 2019.
A Mota‑Engil prevê a entrada em
produtivo da quase totalidade das
empresas do universo de Engenharia
e Construção nos diversos países em
janeiro de 2020.
O projeto conta com o apoio da
Comissão Executiva do Grupo
Mota‑Engil e os critérios de sucesso

A adoção do novo
sistema S/4 HANA
vai permitir dotar os
sistemas de informação
de uma base robusta,
que nos possibilite
continuar a tirar
partido das inovações
tecnológicas, em linha
com a nossa estratégia
de digitalização.

EDUARDO PIMENTEL
Comité de Direção
do projecto NEXT4ME

do projeto estão alinhados com a
estratégia de negócios global do
Grupo, já que visa apoiar e reforçar
a internacionalização – estendendo
a standardização de processos de
negócio – assim como permite a
implementação de um sistema de
informação unificado que suporta
os processos dos diferentes negócios
na mesma plataforma, num
contínuo processo de simplificação
da arquitetura de sistemas.

o mais possível a aparência do atual
sistema, de modo a acelerar a adoção
do novo, deixando o mais possível a
inovação e as alterações aos processos
para uma fase posterior.

A transição para este novo sistema de
informação ERP irá necessariamente
ter impacto no modo como as pessoas
executam as suas tarefas diárias,
pelo que a equipa responsável pelo
projeto NEXT4ME reforçou o plano de
comunicação. No sentido de facilitar
esta mudança, o projeto desenvolveu
uma estratégia que passa por manter
SINERGIA 55 JULHO 2019
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PORTUGAL

FMAM INAUGURA EXPOSIÇÃO

SOBRE DIREITOS HUMANOS
A EXPOSIÇÃO CONTA COM CERCA DE 170 TRABALHOS
DE ARTISTAS DE 50 PAÍSES.
A mostra decorre na
galeria de exposições da
FMAM e foi organizada
pelo Museu Nacional
da Imprensa (MNI).

A Fundação Manuel António da Mota
inaugurou uma exposição de cartoons
alusivos aos Direitos Humanos. A mostra
decorre na galeria de exposições da
FMAM e foi organizada pelo Museu
Nacional da Imprensa (MNI), que lançou
uma “rota mundial do humor”, ligando
várias instituições em diversos países.
A FMAM associou‑se a este projeto
e convidou o Museu a apresentar
esta exposição, que reúne cerca de
170 trabalhos de artistas de 50 países e
constitui uma oportunidade de celebrar
o 70º aniversário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, adotada pela
ONU a 10 de dezembro de 1948, em Paris.
A inauguração contou com a presença
da escritora Lourdes dos Anjos, que
deu voz a diversos poemas, de forma
intensa e sentida, conquistando o público
desde o início.
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PORTUGAL

SEXTA EDIÇÃO DO PROGRAMA
CULTURAVIVA NA FMAM
Os sete concertos vão realizar‑se até ao final do ano.
A Fundação Manuel António da Mota
promove mais uma edição do Programa
Culturaviva.
A estreia desta sexta edição arrancou com
um concerto do pianista João Bettencourt
da Câmara, que brindou o público com

interpretações de obras de Beethoven,
Bach e Francisco Lacerda.
O ciclo de concertos prolonga‑se
até 13 de dezembro, num total de sete
concertos.

PORTUGAL

PROGRAMA “PORTO AMIGO”
REABILITA MAIS TRÊS CASAS
A parceria da FMAM com a Câmara Municipal do Porto
tem oito anos e já ajudou dezenas de famílias.

O Programa “Porto Amigo” concluiu a
reabilitação de mais três casas no Porto.
Este programa resulta de uma parceria
que remonta a 2011, entre a FMAM e
a Câmara Municipal do Porto, o Grupo
de Ação Social do Porto (G.A.S. Porto) e,
mais recentemente, incluiu a Associação
Just a Change, que recorre a voluntários
universitários para levar a cabo estas
remodelações.

Estas três intervenções envolveram
a reparação de telhados e paredes,
a instalação de tetos, aplicação de
pavimentos e a melhoria de acessos.
Os beneficiários são munícipes com mais
de 60 anos de idade ou que integram
no seu agregado familiar elementos
com grau de incapacidade igual ou
superior a 60%.

© Miguel Nogueira CMPorto

Estas três intervenções
envolveram a reparação
de telhados e paredes,
a instalação de tetos,
aplicação de pavimentos
e a melhoria de acessos.
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PORTUGAL

FMAM APOIA MAIS UMA
FAMÍLIA CARENCIADA ATRAVÉS

DA PARCERIA COM A HABITAT
FOR HUMANITY PORTUGAL
ESTA PARCERIA FOI CELEBRADA EM 2010 E JÁ MUDOU
A VIDA A 22 FAMÍLIAS

A Fundação Manuel António da Mota,
em parceria com a Habitat for Humanity
Portugal, inaugurou mais uma casa, uma
reabilitação total em Vila Caiz, no concelho
de Amarante.
O compromisso da Fundação passa
essencialmente por uma subvenção anual
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que se destina a suportar os custos de
estrutura da instituição no concelho de
Amarante, financiando ainda, nalguns
casos, os custos de reconstrução das
habitações, bem como a mobilização
de voluntários do Grupo Mota‑Engil para
participar nos trabalhos de reconstrução
e a oferta de materiais de construção.

A Fundação associou‑se a esta parceria
tendo em vista viabilizar a construção
ou recuperação de habitações para famílias
carenciadas no concelho de Amarante,
território a que a Mota‑Engil se encontra
ligada por fortes laços simbólicos
e institucionais.

Um líder com
visão global

6,3Milhões

Habitantes servidos

3,3Milhões

Toneladas de resíduos
tratados

465GWh/ano
Energia produzida

300.000 t
Resíduos reciclados

30.000t

Corretivos orgânicos
produzidos

Com 70 anos de história, a EGF conta com um percurso
empresarial de excelência e hoje é uma empresa
europeia de referência do setor ambiental e líder no
tratamento e valorização de resíduos em Portugal.
A EGF trata 3,3 Milhões de toneladas de resíduos urbanos por
ano, produzidos por 6,3 Milhões de pessoas em 174 municípios.
Com a EGF é possível garantir a valorização de resíduos da
forma mais sustentável nas suas diversas áreas de atuação,
assegurando padrões ambientais exigentes, práticas sociais
exemplares e a criação de valor, posicionando a empresa como
um farol de inovação e referência ambiental.

EGF – Valorizamos o Ambiente

www.egf.pt

Um Mundo de Inspiração

EUROPA

AMÉRICA
LATINA

EUROPA
PORTUGAL
Rua do Rego Lameiro, nº 38
4300-454 Porto
Rua Mário Dionísio, nº2
2799-557 Linda-a-Velha
ESPANHA
Calle Julián Camarillo nº10,
2ª planta, despacho 205
28037 Madrid
POLÓNIA
Ul. Wadowicka 8 W
30-415 Kraków

ÁFRICA

ÁFRICA
REINO UNIDO
Suite 301, Churchill House
120 Bunns Lane
Mill Hill, London
NW7 2AS

ANGOLA
Rua Joaquim Cordeiro da Mata,
nº 61-63
Bairro da Maianga
Luanda

IRLANDA
Railway House, Station Rd,
Loughrea, Co. Galway
H62 VN56

MOÇAMBIQUE
Edifício Millennium Park,
14º/15º Andar
Avenida Vladimir Lenine, n.º 174
1100 Maputo

Unit 3, 4075 Kingswood
Road, Citywest Business
Campus, Dublin 24, Co.
Dublin
D24 KF85

MALAWI
Nasra House – City Centre
P.O. Box 31379
Lilongwe 3
ÁFRICA DO SUL
66 Wierda Road East
Sandton 2146
Johannesburg
CABO VERDE
Rua S. Vicente, nº 63, 1º andar
Palmarejo 721
Plateau, Praia
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Av. Marginal 12 de Julho, nº 1011
C.P. 167 São Tomé
ZÂMBIA
DG Office Park
1 Chila Road, Kabulonga
P.O. Box: 320337 Woodlands
Lusaka

AMÉRICA LATINA
ZIMBABUÉ
7, Routledge Street
Milton Park
Harare
UGANDA
4, Upper Kololo Terrace
P.O. Box 8453
Kololo,
Kampala
RUANDA
KG 415 Avenue,
Gate nº6, Gacuriro
P.O Box 2179
Kigali
GUINÉ CONACRI
Immeuble N’Afanta Kaké,
Avenue William Tubman
Rue KA-032
Almamya, Kaloum
Conakry

MÉXICO
Av. Horacio 804
Col. Polanco IV Sección
Del. Miguel Hidalgo
11550 Ciudad de México

CHILE
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

