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Uma visão de futuro 
internacional 
e diversi� cada

Um Mundo de Inspiração

O continente africano surge como um mercado natural para o Grupo Mota-Engil, 
graças a uma longa e reconhecida experiência iniciada em Angola em 1946. 

Com uma posição ímpar em África, assegurada por um profundo sentido de parceria, 
pelo seu portfolio e o investimento permanentemente renovado na capacidade 
de mobilização de recursos para a realização de projetos de elevada dimensão, 
a Mota-Engil África detém uma perspetiva estratégica de longo prazo e um horizonte 
alargado de atuação, procurando aprofundar parcerias para a realização de projetos 
nas áreas de infraestruturas em áreas tão diversas como Engenharia e Construção, 
Ambiente, Concessões de Transportes, Energia e Mineração.

info@africa.mota-engil.com

www.africa.mota-engil.com

Presente em 
3 continentes

Top 30 
europeu

Ponte Kassuende - Moçambique

Cabo Verde

África 
do Sul

Uganda

Ruanda

Angola

São Tomé 
e Príncipe

Zimbabué

Moçambique

Zâmbia
Malawi

Camarões
Guiné Conacri

Costa do Marfim

Tanzânia

Com mais de 70 anos de história, a Mota-Engil conta com um percurso empresarial 
de excelência em Portugal e no Mundo. Orientado por uma estratégia global 
e diversi�cada de sucesso, o Grupo exerce atividade em 28 países, a�rmando-se 
com a competência e inovação que o �zeram líder nacional no setor da construção 
e uma referência a nível internacional.

28
Países

http://engil.com/
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MENSAGEM DE ABERTURA DO CEO

MENSAGEM DO CEO

MOTA‑ENGIL: 
UMA CAUSA NACIONAL 
E SOLIDÁRIA

GONÇALO MOURA MARTINS
Presidente da Comissão Executiva

O
rgulhosos da nossa longa história de 71 anos, identificamos  
na ousadia que nos caracteriza, aliada à elevada competência técnica 
e ao sentido de compromisso, as condições para a satisfação das 

exigências dos nossos clientes, e consequente conquista da sua confiança.

Através da criação de relações duradouras e do estabelecimento de parcerias 
nos diferentes países, temos trilhado um crescimento sustentável. Trabalhamos 
e investimos em cada mercado em que entramos com uma visão de longo 
prazo, reforçando estruturas e investindo nas pessoas, qualificando‑as para 
prosseguirem carreiras internacionais num Grupo que promove o mérito  
e a igualdade de oportunidades.

Foi dentro desta perspetiva que iniciámos a nossa aventura no México a partir 
do Estado de Vera Cruz e pelo setor das concessões, contando hoje com uma 
atuação diversificada e de âmbito nacional num mercado de grande dimensão. 
Efetivamente, a Mota‑Engil tornou‑se numa das maiores construtoras deste 
país, representando o México em 2016, e pela primeira vez, o maior mercado 
externo do Grupo em Volume de Negócios.

Neste contexto de sucesso e por ocasião da comemoração dos 10 anos  
de presença no México, tivemos a honra de receber a visita do Presidente  
da República Portuguesa na inauguração, em conjunto com o Presidente  
do Grupo, António Mota, da nova sede da Mota‑Engil México.

Na ocasião, ouvir o Presidente Português a manifestar o seu apoio  
e reconhecimento ao trabalho realizado pela Mota‑Engil México que 
considerou como uma "causa nacional" constituiu, para além de uma honra, 
uma mensagem de encorajamento e de motivação extra para continuarmos  
a prosseguir o caminho que temos feito como maior investidor português  
no México e, acima de tudo, para continuarmos o nosso trabalho  
de promoção de parcerias com outras empresas mexicanas.

Na comemoração  
dos 10 anos de presença 

no México, tivemos  
a honra de receber  

a visita do Presidente  
da República Portuguesa 

na inauguração, em 
conjunto com o Presidente 
do Grupo, António Mota,  

da nova sede da  
Mota‑Engil México.

”

“
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Os 30 anos de presença 
da Mota‑Engil em Bolsa 
comprovam a solidez do 
Grupo Mota‑Engil, a sua 

credibilidade pela exigente 
transparência de processos  

a que é sujeita (...) e pelo 
sentido de compromisso  
e de cumprimento para  
com os acionistas que 

investem na Mota‑Engil.

”

“

Assim, é justa e amplamente merecida uma palavra de reconhecimento  
pelo trabalho feito pela Administração da Região, bem como por todos  
os responsáveis dos mercados e colaboradores que diariamente se 
empenham na concretização de alguns dos maiores projetos que o Grupo 
tem atualmente em curso.

SOLIDÁRIOS DESDE A PRIMEIRA HORA
No momento trágico e de comoção para Portugal que resultou da dimensão 
excecional dos incêndios que assolaram o País, sentimos todos na Mota‑Engil 
que não poderíamos deixar de estar solidários com quem perdeu familiares  
e entes queridos, assim como as suas casas.

Confrontados com esta dramática realidade, decidimos fazer o que  
melhor sabemos: reconstruir casas em Pedrogão Grande, tendo desde  
a primeira hora disponibilizado os meios e dado início à reconstrução com  
o compromisso de entregar às pessoas afetadas pelos incêndios, e num curto 
espaço de tempo, um novo espaço para viver e uma nova esperança que, 
estou certo, será alargada pela resposta que o País saberá dar, mobilizando 
esforços e recursos, assim como definindo uma política de valorização  
do interior do País que permita fazer renascer vida onde o fogo passou,  
e criar um novo futuro numa área relevante do País.

Não fazendo parte da cultura da Mota‑Engil enaltecer os seus  
contributos solidários, não poderia deixar de agradecer a todos os colegas 
que na Mota‑Engil Engenharia e Construção contribuíram ativamente 
para concretizar a Missão a que nos impusemos de entregar as casas 
reconstruídas antes do Natal.

O cariz solidário, que é um valor imutável da nossa cultura empresarial, 
ficou assim mais uma vez evidente e traduzido em ações ao sermos  
a primeira empresa no terreno a promover a reconstrução de casas 
destruídas pelos incêndios de Pedrógão Grande.

30 ANOS EM BOLSA
Por último, uma referência à homenagem promovida pela Euronext,  
a qual agradecemos, pelos 30 anos de presença da Mota‑Engil em Bolsa, 
sendo hoje, como foi referido na cerimónia, uma das empresas com maior 
antiguidade no mercado de capitais em Portugal.

Este é mais um marco numa história longa que comprova a solidez  
do Grupo Mota‑Engil, a sua credibilidade resultante da exigente 
transparência de processos a que é sujeita numa praça financeira europeia  
e, por último, porque é revelador do sentido de compromisso  
e de cumprimento para com os acionistas que investem na Mota‑Engil,  
a quem deixamos uma mensagem de agradecimento pela confiança 
depositada na nossa capacidade de gerar valor.

Caracterizados por uma cultura de trabalho e de olhos postos no futuro, 
estamos, como vos damos conta nesta edição, a desenvolver novos projetos  
e a expandir atividade em 28 países, com o propósito de dar continuidade  
a um legado coletivo que nos deve orgulhar a todos. 

EM DESTAQUE  
NESTA EDIÇÃO DA 

SINERGIA:

• 10 anos de presença no México;

•  Homenagem promovida pela 
Euronext pelos 30 anos  
de presença da Mota‑Engil  
em Bolsa;

•  Mota‑Engil solidária na 
reconstrução das casas em 
Pedrógão Grande;

•  Mota‑Engil entra no setor do 
Ambiente na Costa do Marfim, 
permitindo ao Grupo totalizar 
presença em 28 países.
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INSTITUCIONAL

O  Presidente da República 
Portuguesa, Marcelo Rebelo de 
Sousa, efetuou uma visita oficial 

ao México, tendo sido integrado no 
Programa da visita a inauguração da sede 
da Mota‑Engil México, uma cerimónia 
especial pela comemoração de 10 anos  
de presença do Grupo neste país.

Assim, e com a presença do Presidente 
do Conselho de Administração, António 
Mota, do Presidente da Mota‑Engil América 
Latina, Carlos Mota Santos, e do CEO da 
Região, João Pedro Parreira, foi realizada 
uma exposição sobre o percurso da empresa 
no México, onde ficou demonstrado o 
crescimento da atividade e a forma como 
o investimento constante tem contribuido 
para esta realidade.

Ao realizar uma visita pela exposição "10 
años de Mota‑Engil en México", o Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa teve oportunidade 
de conhecer as obras de infraestruturas  
e os projetos mais relevantes desenvolvidos 

pela Mota‑Engil no México, país que será em 
2017, e pela primeira vez, o maior mercado 
do Grupo fora de Portugal.

Desde a sua chegada ao México, e numa 
das economias mais desenvolvidas 
da América Latina, a Mota‑Engil tem 
contribuído para o desenvolvimento do país 
com obras de infraestrutura importantes 
como o Libramiento Xalapa, o Metro de 
Guadalajara, Autopista Cardel‑Poza Rica, 
Autopista Tuxpan‑Tampico e a concessão 
Coatzacoalcos‑Villahermosa, entre outras. 

Para além da área de infraestruturas, 
o Presidente teve ocasião de conhecer 
a associação que desde o ano de 2015 
a Mota‑Engil celebrou com o Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) para dar 
origem à Generadora Fénix, a primeira 
empresa privada a participar no mercado 
elétrico grossita no México, assim como 
o projeto turístico de Costa Canuva, 
localizado na Riviera Nayarit (costa do 
Pacífico). Este empreendimento estende‑se 

PRESIDENTE MARCELO 
REBELO DE SOUSA  

NA INAUGURAÇÃO DA SEDE 
DA MOTA‑ENGIL MÉXICO

FOI APRESENTADO O CRESCIMENTO DA ATIVIDADE DA MOTA‑ENGIL NO MÉXICO 
ATRAVÉS DA EXPOSIÇÃO: "10 AÑOS DE MOTA‑ENGIL EN MÉXICO".

INSTITUCIONAL

PRESIDENTE MARCELO 
REBELO DE SOUSA
Durante o discurso
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por 255 hectares, que incluem mais de 
sete quilómetros de praia e costa, cinco 
hotéis de luxo e mais de 2.500 unidades 
residenciais, bem como o primeiro campo 
de golfe do mundo desenhado numa 
parceria entre Greg Norman e Lorena 
Ochoa. Deste investimento turístico resulta 
a criação de 2.000 empregos diretos  
e 4.500 indiretos.

António da Mota, Presidente de Mota‑Engil, 
referiu no seu discurso que se sentia muito 
orgulhoso por cada um dos projetos da 
construtora no México e que "os portugueses 
no país se sentem mexicanos". Desta forma, 
a Mota‑Engil reafirma o seu compromisso 
com o México e com os mexicanos, e o seu 
interesse a longo prazo em continuar  
a reforçar o investimento no país.

Durante a cerimónia de inauguração da 
sede da Mota‑Engil México, o Presidente da 
República elogiou a atividade da Empresa, 
a maior investidora portuguesa neste 
país: "Falamos de qualidade, de trabalho, 

tecnologia avançada, de mão de obra 
mexicana e portuguesa, que colabora há  
dez anos", referindo ainda que "é o começo 
de um caminho" e que se abre "um novo 
ciclo, uma nova fase, um novo desafio,  
um novo objetivo (...) E, por isso, aqui está  
o Presidente da República de Portugal  
para dizer que apoia este grande projeto, 
que tem muito orgulho no que foi feito  
e no que vai ser feito. E o Presidente está 
aqui com o Ministro da Economia,  
e com a Secretária de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, com os 
deputados dos diferentes partidos porque  
é uma causa nacional", e prosseguiu: "Não  
é a causa de um Governo, ou de um partido, 
ou mesmo de um Presidente (...) É uma 
causa nacional", concluindo a intervenção 
com as felicitações pela efeméride: "Muitos 
parabéns, Presidente António Mota, é uma 
honra para Portugal ter projetos como este".

Com a mensagem que trouxe até ao 
México, de reconhecimento pelo trabalho 
realizado, o Presidente Marcelo Rebelo 

de Sousa criou em todos os presentes um 
sentimento altamente motivador graças ao 
sublinhar do contributo da Empresa em 
prol do desenvolvimento, não só do México, 
mas também de Portugal, numa relação de 
cooperação empresarial que a Mota‑Engil 
tem privilegiado desde a sua entrada, 
há 10 anos, no México. 

1

10 ANOS DE PRESENÇA  
DO GRUPO MOTA‑ENGIL
México

Desde a sua chegada, a Mota‑Engil tem 
contribuído para o desenvolvimento 
do país com importantes obras de 
infraestrutura como o Libramiento 
Xalapa, o Metro de Guadalajara, 
Autopista Cardel‑Poza Rica, Autopista 
Tuxpan‑Tampico e a concessão 
Coatzacoalcos‑Villahermosa.

Embaixador Alfredo Pérez Bravo, Ministro Manuel 
Caldeira Cabral, António Mota, Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa,  José Miguel Bejos, Carlos Mota 
Santos, João Parreira.

1
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EURONEXT LISBOA 
HOMENAGEIA 

OS 30 ANOS DA MOTA‑ENGIL  
EM BOLSA

A
Mota‑Engil comemorou 
30 anos de presença no 
mercado de capitais português, 

numa cerimónia que teve lugar na sede 
da Euronext Lisbon, contando o evento 
com a presença de vários membros do 
Conselho de Administração, bem como 
de diversas personalidades relevantes no 
percurso histórico do Grupo Mota‑Engil.

Para celebrar a data, decorreu o toque 
do sino efetuado pelos Administradores 
e máximos representantes da família 
Mota, António Mota, Maria Manuela Mota, 
Maria Teresa Mota e Maria Paula Mota, 
que assim deram início à cerimónia.

Para o Presidente da Euronext Lisbon, 
Paulo Rodrigues Silva, a Mota‑Engil  
"é um exemplo da importância do 
mercado de capitais no financiamento 
da economia real", sendo atualmente 
uma das empresas mais antigas 
da bolsa portuguesa.

INSTITUCIONAL

ESTE EVENTO MARCA UM DOS MOMENTOS MAIS EMBLEMÁTICOS  
DA HISTÓRIA DO GRUPO MOTA‑ENGIL.

Na sua intervenção, o Presidente do 
Conselho de Administração, António 
Mota, realçou que "esta é uma data 
importante e que uma parte do 
crescimento da empresa deve‑se 
também à capacidade de encontrar 
os capitais necessários para fazer o seu 
desenvolvimento", lembrando também 
que a presença em Bolsa "obrigou 
a uma gestão mais profissionalizada 
e a mais transparência", concluindo 
que "estes 30 anos tiveram momentos 
difíceis, mas são mais os momentos bons 
do que esses momentos difíceis". 
Remetendo para um dos momentos mais 
emblemáticos da história do Grupo, 
o Presidente admite que "não haveria 
fusão da Mota com a Engil se as duas 
empresas não estivessem cotadas em 
Bolsa. Só a conjugação da vontade dos 
acionistas com esse facto é que permitiu 
que a fusão fosse feita com sucesso". 

O evento contou com  
a presença de vários 
membros do Conselho  
de Administração, bem  
como de diversas 
personalidades relevantes  
no percurso histórico  
do Grupo Mota‑Engil.
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Esta é uma data 
importante e que uma 
parte do crescimento 
da empresa deve‑se 

também à capacidade 
de encontrar os 

capitais necessários 
para fazer o seu 

desenvolvimento.

ANTÓNIO MOTA
Presidente do Conselho  

de Administração

Teresa Mota, António Mota, Manuela Mota  
e Paula Mota.

Paula Mota, António Mota, Manuela Mota  
e Teresa Mota no tradicional toque do sino  
na Euronext.

2

1

1

2
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RESULTADO OPERACIONAL DO 1.º SEMESTRE EM LINHA  
COM AS MELHORES PERFORMANCES ENTRE  

AS CONSTRUTORAS EUROPEIAS.

O
Grupo Mota‑Engil registou um 
crescimento de 15% no Volume  
de Negócios para 1.196 milhões  

de euros no primeiro semestre de 2017.  
De acordo com os Resultados 
Consolidados referentes a este período,  
o EBITDA cresceu 25% com uma margem 
de 16%, numa performance económica 
acima da média das previsões 
apresentadas pelo mercado e alinhada 
com as melhores performances entre  
as construtoras europeias.

No primeiro semestre de 2017, o Grupo 
conseguiu aumentar a sua carteira  
de encomendas em 450 milhões face  
a dezembro de 2016, atingindo um valor 
próximo dos 4.900 mil milhões de euros.

Na Europa, o Volume de Negócios foi de 
380 milhões de euros, com uma melhoria 
da margem de EBITDA, que subiu de 

11% para 16%. Também a carteira de 
encomendas no negócio da construção  
em Portugal registou um acréscimo  
de 130 milhões de euros no primeiro 
semestre, sendo o crescimento suportado, 
de forma significativa, em clientes privados.

Em África, o Grupo cresceu 4% para  
um Volume de Negócios de 349 milhões 
de euros e um EBITDA de 78 milhões  
de euros (margem de 22%). A Carteira de 
Encomendas regista agora 2.304 milhões 
de euros, motivada pela entrada em 
novos mercados como a Tanzânia  
e a Guiné Conacri.

Na América Latina, e dando sequência 
ao crescimento que tem tido de forma 
vigorosa nos últimos anos, o Grupo 
manteve a tendência ascendente, 
alcançando um Volume de Negócios  
de 469 milhões de euros (um expressivo 

aumento de 37%) e um EBITDA de  
38 milhões de euros. 

A nível do desempenho financeiro, o Grupo 
reduziu a sua dívida líquida em 139 milhões 
de euros, melhorando o indicador de Net 
Debt / EBITDA para 2,7x, valor que traduz 
um reforço da solidez do Balanço e da sua 
sustentabilidade financeira, em linha com 
a tendência definida após a concretização 
integral do plano de alienação de ativos 
anunciado em 2016.

Quanto ao Resultado Líquido, o Grupo  
Mota‑Engil apresentou um valor de  
5 milhões de euros, não contando este 
valor com qualquer efeito extraordinário 
como sucedeu no período homólogo, 
onde se registou um impacto positivo  
de 77 milhões de euros através da 
alienação do negócio da Logística (Tertir) 
e das Águas (Indaqua). 

MOTA‑ENGIL  
COM CRESCIMENTO  

DE 15% NO VOLUME  
DE NEGÓCIOS E 25%  

NO EBITDA 

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

ANTÓNIO MOTA VENCE 
PRÉMIO MUNDIAL DE ENGENHARIA

Na sequência de uma candidatura 
apresentada pela Ordem dos Engenheiros 
de Portugal, António Mota foi o vencedor do 
Prémio H.J. Sabbagh Award for Engineering 
Construction Excellence, atribuído 
pela World Federation of Engineering 
Organizations (WFEO), a maior federação  
de associações de engenheiros do mundo. 

Fundada em 1968, sob os auspícios da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
em Paris, a Federação Mundial de 
Organizações de Engenharia (WFEO) reúne 
organizações nacionais de engenharia de 
mais de 90 países e representa cerca de  
20 milhões de engenheiros. Este importante 
prémio bienal tem como principal objetivo 
destacar a importância do papel da 
engenharia no desenvolvimento sustentável. 

Nesta edição, o WFEO Awards Committee 
decidiu distinguir o Presidente do 
Conselho de Administração da Mota‑Engil, 
António Mota, pela realização de notáveis 
projetos de infraestruturas em África, 
tendo sido destacado o projeto do Corredor 
de Nacala.

Na cerimónia, que decorreu em Roma, 
e onde marcou presença o Bastonário 
da Ordem dos Engenheiros de Portugal, 
Carlos Mineiro Aires, António Mota 
teve oportunidade de referir que "este 
prémio é, em primeiro lugar, um 
reconhecimento da elevada qualidade da 
engenharia portuguesa, como também 
um reconhecimento dos 71 anos de 
presença da Mota‑Engil em África e do 
compromisso com a concretização dos 
objetivos dos nossos clientes", referindo 

Prémio promovido pela WFEO, que reúne organizações 
nacionais de engenharia de mais de 90 países e representa 
cerca de 20 milhões de engenheiros.

o Corredor de Nacala como um exemplo 
desse sentido de compromisso e de 
envolvimento com a comunidade, tendo 
agradecido "o empenho de todos os que 
colaboraram neste projeto e que permitiu 
que a Mota‑Engil se afirme cada vez mais 
como uma construtora capaz de realizar 
qualquer projeto, independentemente  
da sua complexidade ou dimensão."

Terminou referindo que "receber um 
prémio atribuído por colegas 
engenheiros, é o reconhecimento de que 
estamos no caminho certo, construindo 
infraestruturas relevantes para o 
crescimento sustentável do continente 
africano", concluindo com a referência 
de que o prémio financeiro de 10 mil 
dólares será destinado a projetos de 
responsabilidade social em África. 

Corredor de Nacala como um exemplo  
do sentido de compromisso e de envolvimento 
com a comunidade.

Momento da Cerimónia.

2

1

1

2
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MOTA‑ENGIL SOLIDÁRIA  
COM A TRAGÉDIA  

DE PEDRÓGÃO GRANDE 

PORTUGAL

O GRUPO DECIDIU APOIAR A RECONSTRUÇÃO DE CINCO CASAS  
NO CONCELHO DE PEDRÓGÃO GRANDE.

P
ortugal sofreu em 2017 um  
dos piores anos da sua história 
no que se refere a área ardida, 

uma realidade trágica, com incidência  
na Região Centro, que marcou  
o país dada a sua violência extrema  
e o impacto profundo que causou junto 
das populações.

Verificando os níveis de calamidade 
que a tragédia dos incêndios atingiu, 
num acontecimento que ficou marcado 
inicialmente pelo efeito causado no 
concelho de Pedrógão Grande e que  
se alastrou aos concelhos vizinhos,  
a Mota‑Engil Engenharia associou‑se, 
desde a primeira hora, às manifestações 

de solidariedade, articulando com 
a autarquia a avaliação da situação, 
de onde resultou a identificação 
da necessidade de intervenção na 
reconstrução de casas de primeira 
habitação de residentes locais.

Perante este acontecimento trágico 
revelou‑se impossível ficar indiferente, 
pelo que a Empresa se tornou a primeira 
a atuar no terreno na reconstrução  
de casas de primeira habitação.  
Desta forma, o Grupo decidiu apoiar  
a reconstrução de 5 casas no concelho 
de Pedrogão Grande assumindo 
integralmente o custo da obra, que se 
prevê totalize os 250.000 euros. 

Perante este acontecimento 
trágico revelou‑se 
impossível ficar indiferente, 
pelo que a Empresa se 
tornou a primeira a atuar 
no terreno na reconstrução 
de casas de primeira 
habitação.
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MANIFESTAÇÕES  
DE SOLIDARIEDADE
Mota‑Engil

A Mota‑Engil Engenharia associou‑se 
desde a primeira hora às manifestações 
de solidariedade, articulando com 
a autarquia a avaliação da situação, 
de onde resultou a identificação 
da necessidade de intervenção na 
reconstrução de casas de primeira 
habitação de residentes locais.

Reconstrução das casas  
pela Mota‑Engil Engenharia. 

1 2

1

2
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O objetivo é ter toda a intervenção  
a cargo da Mota‑Engil Engenharia concluída  

até à época do Natal.

Recentemente, e por altura da conclusão 
da terceira residência a cargo da  
Mota‑Engil, o Primeiro‑Ministro visitou 
a região, com o Ministro Adjunto, Pedro 
Siza Vieira, e o Ministro do Planeamento 
e Infraestruturas, Pedro Marques, e foi 
possível entregar as chaves das casas 
às pessoas que foram beneficiadas pela 
intervenção da Mota‑Engil Engenharia,  
e que manifestaram o seu agradecimento 
pelo gesto solidário da empresa.

Na cerimónia marcou presença  
o Presidente do Conselho de 
Administração, António Mota, que  
por diversas ocasiões tem visitado  
a região para acompanhar a evolução  
dos trabalhos em curso, tendo por 
objetivo ter toda a intervenção a cargo  
da Mota‑Engil Engenharia concluída  
até à época do Natal.  

O Primeiro‑Ministro visitou a região, com  
o Ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, o Ministro  
do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, 
e o Presidente do Conselho de Administração  
da Mota‑Engil, António Mota.

Intervenção da Mota‑Engil Engenharia.

3

4

3

4
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A NOVA UNIDADE DE APOIO À DEFICIÊNCIA MOTORA TERÁ CAPACIDADE 
PARA INTERNAR 51 UTENTES E DAR FORMAÇÃO A 90 CRIANÇAS.

OBRA DA MOTA‑ENGIL  
RECEBE VISITA

DO PRESIDENTE DO GOVERNO 
REGIONAL DA MADEIRA

PORTUGAL

A obra de construção do Centro de  
Apoio à Deficiência Motora, em Santa 
Luzia, no Funchal, que está a cargo 
da Mota‑Engil, contou com a visita do 
Presidente do Governo Regional da 
Madeira, Miguel Albuquerque.

A obra, no valor de 6.950.000 euros, 
consiste na construção de um edifício 
modelado em quatro pisos e uma cave, 
numa área total de construção de cerca 
de 9.900 m², onde estarão integrados 
diversos serviços e que terá capacidade 
para mais de 120 utentes, com 
internamento para 51 pessoas.

Na sua visita, o Presidente do Governo 
Regional da Madeira destacou a 
importância deste investimento para 
os moradores da zona: "Com esta obra 
pretendem‑se colmatar algumas das 
necessidades em matéria de integração 
e ensino a crianças e adultos com 
deficiências motoras na Região", referiu. 
Para além de estar contemplada uma 
vertente lúdica e de ensino, será também 
criado um "apartamento modelo para 
treino de vida diária", no qual os 
utentes irão ter formação e treino de 
autonomia. Estará ainda garantido o 
acesso automóvel a todos os pisos, exceto 

o último, em que a comunicação será 
feita por escada ou elevador. Já o acesso 
pedonal a todas as áreas será garantido 
por rampas exteriores.

A obra deverá estar concluída 
em setembro de 2018, e a entrada em 
funcionamento pleno deverá acontecer 
no mês seguinte. 

O Presidente do Governo Regional da Madeira, 
Miguel Albuquerque, visitou a obra em curso.

1

1
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AMPLIAÇÃO  
DO AEROPORTO DE FARO 

CONCLUÍDA 

A OBRA DA MOTA‑ENGIL FOI INAUGURADA, CONTANDO COM A PRESENÇA  
DO PRIMEIRO‑MINISTRO, ANTÓNIO COSTA.

PORTUGAL

A
Mota‑Engil concluiu a obra de 
Ampliação e Reabilitação da 
Aerogare do Aeroporto de Faro 

e a cerimónia de inauguração contou com 
a presença do Primeiro‑Ministro, António 
Costa, e do Ministro do Planeamento  
e Infraestruturas, Pedro Marques. Em 
representação da Mota‑Engil, estiveram 
presentes Gonçalo Moura Martins, CEO  
do Grupo Mota‑Engil, Martinho de Oliveira, 
CEO da Mota‑Engil Europa e Horácio Sá, 
CEO da Mota‑Engil Engenharia e Construção.

Após um investimento de mais de 
32 milhões de euros efetuado pela 
concessionária ANA, e de acordo com  
o Ministro do Planeamento e Infraestruturas 
presente na cerimónia, a ampliação vai 
permitir "um aumento de 50% nos próximos 
6‑7 anos, que poderá trazer mais um milhão 
a milhão e meio de turistas por ano".

A obra de modernização do terminal  
visa capacitar a infraestrutura para  
o crescimento significativo que se tem 
verificado no transporte aéreo em 
Portugal, sendo que o Aeroporto de Faro 

tem vindo a registar um aumento gradual 
do número de passageiros. 

Inaugurado em 1965, o Aeroporto de Faro 
desempenha um papel determinante para 
o país, ao servir os principais polos de 
turismo do sul de Portugal, tendo sido, em 
2016, o aeroporto nacional que registou  
o maior crescimento: 18,5%, com mais de 
7 milhões de passageiros.

No primeiro semestre deste ano foi 
também um dos que registou maior 
aumento de tráfego, movimentando cerca 
de 3,8 milhões de passageiros. Com esta 
expansão, o aeroporto de Faro aumenta 
assim a capacidade de embarque e 
desembarque do terminal de 2.400 para 
3.000 pessoas por hora.

O Aeroporto Internacional de Faro é uma 
obra de referência para a Mota‑Engil,  
já que de 1986 a 1989 a empresa também 
executou obras nesta infraestrutura que 
pertence a um vasto currículo a nível 
internacional na expansão e modernização 
de infraestruturas aeroportuárias. 

Com esta expansão,  
o aeroporto de Faro 
aumenta assim a 
capacidade de embarque  
e desembarque  
do terminal de 2.400  
para 3.000 pessoas  
por hora.
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Para além destas obras de ampliação e reabilitação 
do Aeroporto de Faro, a Mota‑Engil Engenharia, 
através da Unidade de Eletromecânica, realizou a 
obra de ampliação das Centrais Térmicas para reforço 
da capacidade de armazenamento de energia para a 
climatização da Aerogare.

Uma vez que a necessidade de utilização do sistema 
AVAC é contínua, e tendo em atenção as diferentes 
tarifas de energia elétrica, a ANA Aeroportos consegue 
assim armazenar energia térmica nos bancos de 
gelo no período noturno ‑ período em que o custo 
da energia elétrica é mais baixo ‑ para utilizar durante 

as horas de ponta ‑ período em que a custo da energia 
elétrica é mais elevado. 

Nesta empreitada de ampliação das Centrais Térmicas, 
foram instalados dois grupos de arrefecimento “Chiller's”, 
que permitem o funcionamento em carga de bancos 
de acumulação de gelo, e foram também instalados 
os sistemas de bombagem, tubagens e sistemas de 
tratamento de água. Toda a instalação elétrica associada, 
incluindo os quadros elétricos e o sistema de gestão 
técnica centralizada associado à ampliação, fizeram 
também parte da obra, que teve o prazo de 250 dias,  
num valor de aproximadamente 1.150.000€. 

AMPLIAÇÃO  
DAS CENTRAIS TÉRMICAS
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DEPOIS DE HÁ 40 ANOS TER SIDO RESPONSÁVEL PELA OBRA  
DA REGULARIZAÇÃO DO MONDEGO, A EMPRESA ORGULHA‑SE DE AGORA 

REALIZAR MAIS ESTA IMPORTANTE OBRA NA REGIÃO.

MOTA‑ENGIL DE VOLTA
AO RIO MONDEGO

PORTUGAL

A
cerimónia do ato  
de consignação da obra  
do Desassoreamento do Rio 

Mondego aconteceu a 11 agosto  
e contou com a presença do Primeiro‑ 
‑Ministro, António Costa, do Ministro  
do Ambiente, João Matos Fernandes,  
e do Presidente da Câmara de Coimbra, 
Manuel Machado. Pela Mota‑Engil 
marcaram presença o CEO do Grupo  
Mota‑Engil, Gonçalo Moura Martins  
e o Administrador da Mota‑Engil 
Engenharia e Construção, Miguel 
Côrte‑Real Magalhães.

A obra, no valor de cerca de quatro milhões 
de euros, foi assumida pela autarquia de 
Coimbra em colaboração com a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), que a 
financia em 85% com verbas do Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência  
no Uso de Recursos (POSEUR).

A finalidade desta intervenção é repor  
o leito do rio em níveis próximos aos  
de 1985 (há 32 anos), altura em que foi  
construído o Açude‑Ponte de Coimbra, 
motivo pelo qual este local foi escolhido 
para a realização da cerimónia de 

consignação. Com esta obra prevê‑se 
a retirada de cerca de 700.000 m³ de 
sedimentos do rio, numa extensão de  
3,5 km, com o propósito de prevenir  
a ocorrência de cheias em meio urbano.

Recorde‑se que este é um projeto com 
particular simbolismo para a Mota‑Engil, já 
que a empresa foi a responsável pela obra da 
Regularização do Mondego iniciada em 1977, 
considerada uma das mais relevantes obras 
do século XX em Portugal, tendo nessa altura 
os trabalhos visado a redefinição do traçado 
em planta e em perfil do rio, num troço de 
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PORTUGAL

MOTA‑ENGIL TRABALHOS PORTUÁRIOS 
CONCLUI DRAGAGEM DO RIO MIRA

A Mota‑Engil Trabalhos Portuários terminou 
os trabalhos referentes à Empreitada de 
Transposição de Sedimentos da Foz do 
Rio Mira em Vila Nova de Milfontes, para 
reforço do cordão dunar.

A empreitada incluiu a dragagem de 
160.000 m3 de areia e a sua deposição 
nas Praia da Franquia e Praia das 
Furnas, assim como diversos trabalhos 
complementares para o melhoramento 
das condições de acessibilidade na 
Praia da Franquia. Apesar do aumento 
significativo da quantidade de dragagem 

MOTA‑ENGIL TRABALHOS 
PORTUÁRIOS
Rio Mira

executada, os trabalhos terminaram 
dentro do prazo estipulado satisfazendo 
assim as necessidades do cliente, bem 
como da população em geral.

Com os trabalhos concluídos foram 
melhoradas não só as condições de 
segurança e navegabilidade do rio 
Mira, como também foram melhoradas 
as condições de veraneio da Vila de 
Vila Nova de Milfontes, aumentando 
a área disponível de praia que, antes 
da execução, se encontrava num grave 
processo erosivo. 

Terminados os trabalhos para o reforço  
do cordão dunar.

aproximadamente 40 km entre Coimbra  
e a Figueira da Foz, para a regularização dos 
caudais de cheia e estiagem do rio Mondego, 
possibilitando uma melhoria das condições 
de exploração agrícola nas áreas vizinhas.

Na cerimónia, o Ministro do Ambiente 
afirmou que "estas obras são importantíssimas 
porque, para além da melhoria dos próprios 
espaços lagunares, todos os inertes vão servir 
para reforçar o cordão dunar".

Para o autarca de Coimbra, Manuel Machado, 
está em causa "a dimensão ambiental, 
destinada a manter sustentável um recurso 

tão estruturante para Coimbra como  
é o Rio Mondego, a dimensão da segurança  
e da proteção de pessoas e bens no coração 
da cidade, do concelho e da região  
e a dimensão urbanística, de promoção da 
ligação de Coimbra ao seu rio, de promoção 
de um quotidiano urbano mais chegado ao 
Mondego, mais fácil, com maior qualidade, 
mais confortável".

Estas obras de desassoreamento do 
Mondego são uma das cinco intervenções 
calendarizadas para o rio, que no total 
ascendem a um investimento de  
19 milhões de euros. 

A draga Maria Amália Mota voltou a percorrer 
o Mondego 35 anos depois.

1

1

Este é um projeto com 
particular simbolismo  
para a Mota‑Engil,  
já que a empresa foi  
a responsável pela obra  
da Regularização  
do Mondego iniciada  
em 1977, considerada  
uma das mais relevantes 
obras do século XX  
em Portugal.
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O
Presidente da Câmara  
Municipal da Figueira da Foz, 
acompanhado pelo 

adjudicatário, a Agência Portuguesa  
do Ambiente, visitou a fase final dos 
trabalhos da obra de Reforço da Proteção 
na Frente Marítima do Forte de Buarcos, 
levada a cabo pela Mota‑Engil Engenharia 
Trabalhos Portuários.

Esta intervenção teve por objetivo  
a minimização dos habituais galgamentos 
do mar com o aumento da cota  
de coroamento, numa extensão  
de aproximadamente 390 metros. 

Com um prazo contratual de cinco meses, 
a equipa da Mota‑Engil trabalhou de forma 
contínua para que a conclusão da obra fosse 
antecipada, e para que a marginal fosse 
aberta ao público a tempo da época balnear, 
tendo os trabalhos ficado concluídos dois 
meses antes da data acordada.

Para o Presidente da Câmara Municipal 
da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves 
"nós [os habitantes da cidade] somos os 
principais beneficiários desta obra, e eu 
vim aqui agradecer, quer aos promotores, 
quer aos executores. (…) Agradecer  
a eficiência da Mota‑Engil que, em metade 
do prazo que foi concedido pela APA, 
conseguiu concluir a obra. Aliás, era ainda 
previsível prolongarmos a obra para 
setembro e em metade do tempo aqui está 
o resultado, e estamos todos satisfeitos 
pois vai de acordo aos nossos interesses, 
pelo que somos duplamente beneficiados".

Em representação da Mota‑Engil, para 
além da equipa da MEEC Trabalhos 
Portuários, estiveram ainda a acompanhar 
esta visita Ismael Gaspar, do Conselho 
de Administração da Mota‑Engil 
SGPS, e Miguel Côrte‑Real Magalhães, 
do Conselho de Administração da 
Mota‑Engil Engenharia e Construção 

PRESIDENTE DA CÂMARA  
DA FIGUEIRA DA FOZ 

VISITA OBRA NO FORTE  
DE BUARCOS 

METP CONCLUIU OS TRABALHOS DOIS MESES  
ANTES DO PREVISTO.

PORTUGAL
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que falou sobre o esforço e empenho da 
Mota‑Engil: "a Autarquia pediu‑nos para 
nós anteciparmos a obra e a Mota‑Engil 
empenhou‑se nisso, de forma a devolver  
a praia de Buarcos aos veraneantes  
na época balnear, pois não faria sentido 
as pessoas procurarem este local para 
as suas férias e não o poderem fazer 
em tranquilidade e sossego".

As principais atividades desta empreitada 
incluíram a escavação/remoção da areia  
da praia na zona de implantação da obra;  
o fornecimento e colocação de enrocamento 
TOT no núcleo da proteção; o fornecimento 
e colocação de enrocamentos selecionados 
na gama de 60 a 90 kN no manto exterior;  
a execução do muro em betão armado  
no coroamento do reforço de proteção;  
e a reposição dos pavimentos na extensão 
correspondente ao reforço efetuado.  
Como a escavação/dragagem é feita até  
à cota 0,00 mZH, os trabalhos tiveram 
de ser efetuados à maré. 

QUANTIDADES  
RELEVANTES  
DA EMPREITADA
PASSEIO E CICLOVIA:  
521 m 
ESCAVAÇÃO/DRAGAGEM:  

46.383,67 m3

ENROCAMENTOS: 

31.456,80 ton
MURO EM BETÃO ARMADO:  

390 m
FRESAGEM E REPAVIMENTAÇÃO:  

2.800 m2

O Presidente da Câmara, João Ataíde 
das Neves, foi acompanhado por Ismael 
Gaspar e Miguel Corte Real Magalhães.

1

Figueira from the Sky

1
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CONTRATO REPRESENTOU 5,3 MILHÕES DE EUROS.

A
Unidade de Eletromecânica  
da Mota‑Engil Engenharia  
e Construção concluiu os 

trabalhos em três subestações para  
a empresa REN, empresa responsável  
pela gestão global do Sistema Elétrico  
e de Gás Natural em Portugal.

SUBESTAÇÃO DO PORTO ALTO
A Subestação do Porto Alto 150/60 kV  
foi alvo de uma remodelação total no 
Parque de Muito Alta Tensão (MAT) e de 
todos os Sistemas de Comando, Controlo  
e Proteções (SCCP).

A obra apresentou um valor de  
2,69 milhões de euros e, no total, foram 
remodelados sete painéis de 150 kV 
e cinco painéis de 60 kV. Este projeto 
constituiu um desafio acrescido para  
a Mota‑Engil, não só pela complexidade 
técnica envolvida, mas também porque 
a subestação se manteve em exploração 
durante os trabalhos.

Além de ter apresentado soluções para 
minimizar o impacto dos trabalhos,  
a equipa da Mota‑Engil cumpriu todos 

os prazos estipulados, apesar da 
interrupção de cerca de quatro meses 
devido à existência de ninhos de 
cegonha branca e falcão peregrino na 
instalação. Esta particularidade levou 
também à intervenção do Instituto de 
Conservação da Natureza e Floresta 
(ICNF), uma vez que estes animais são 
espécies protegidas.

SUBESTAÇÃO DE VILA FRIA
No caso da Subestação de Vila Fria 
150/60 kV, a obra, integrada no Plano 
de Investimento da Rede Nacional de 
Transporte, consistiu na substituição  
do equipamento de alta tensão  
e auxiliar de baixa tensão com baixa 
fiabilidade ou inadequado face aos 
requisitos técnicos dos novos serviços 
de comando e proteções (SCP). Esta obra 
incluiu a remodelação de sete painéis  
de 150 kV e de dez painéis de 60 kV, 
com substituição de disjuntores  
e transformadores de medida, comandos 
de disjuntores e seccionadores, caixas 
de reagrupamento e colunas isolantes 
com dificuldade de manutenção ou 
perda de fiabilidade. No âmbito desta 

A Unidade de 
Eletromecânica da  
Mota‑Engil Engenharia  
e Construção concluiu 
os trabalhos em três 
subestações para  
a empresa REN.

MOTA‑ENGIL CONCLUI
TRÊS SUBESTAÇÕES  

PARA A REN

PORTUGAL
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obra, foram também remodeladas as 
instalações sociais e serviços gerais que 
incluem o edifício de comando, casas 
de painel, salas de baterias, sistema 
de iluminação exterior e sistema de 
deteção de intrusão.

SUBESTAÇÃO DE TAVIRA
Já quanto à ampliação da Subestação 
de Tavira 400/150/60 kV, os trabalhos 
incluíram a colocação em serviço do 
2º autotransformador com o objetivo 
de assegurar nesta zona a garantia 
de alimentação dos consumos do 
Sotavento Algarvio, na eventualidade 
de falha daquele que era o único 
autotransformador de 400/150kV  
desta subestação. Esta obra, no valor  
de 906 mil euros, ficou marcada pela 
redução do tempo de montagem  
e ensaios de seis para três meses. 

Apesar das dificuldades técnicas  
e logísticas inerentes a uma redução tão 
significativa de prazo, mais uma vez  
a equipa da Eletromecânica concluiu  
com sucesso o desafio proposto  
pelo cliente. 
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diretamente os resultados deste projeto na 
sua atividade produtiva e económica.

APOIO
O projeto conta com o apoio do  
COMPETE 2020, com financiamento 
aprovado pelo Fundo Estrutural FEDER, em 
concreto pelo POCI – Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização  
e Programa Operacional da Região de Lisboa 
no âmbito do Sistema de Incentivos  
à Investigação e Desenvolvimento (SI IDT) 
do Portugal 2020 "Projetos I&DT Empresas 
em Co‑promoção", cujo investimento 
elegível total é de 1.029.360,07 euros.

DURAÇÃO
36 Meses, com início em novembro de 2016.

P4SERT
Power for a Safe and Efficient 
Rail Transport.

DESCRIÇÃO
O projeto P4SERT tem como principal 
objetivo a demonstração, a certificação  
e a homologação de um conjunto de 

PROJETOS INOVAÇÃO 
PT 2020 

PORTUGAL

GROUTRAIL
Reabilitação de Plataformas 
Ferroviárias com Tratamento 
de Solos.

DESCRIÇÃO
A renovação de linhas férreas antigas  
é fundamental para melhorar  
a competitividade do transporte 
ferroviário, atendendo aos atuais 
requisitos de operação: linhas com maior 
capacidade, cargas máximas por eixo 
mais elevadas e velocidades de circulação 
superiores. Neste contexto é usual, 
não só substituir a superstrutura da via 
(carril, travessas e balastro), mas também 
reabilitar a fundação para garantir  
o adequado desempenho a médio  
e longo prazo. Enquanto a primeira tarefa 
é relativamente rápida e com custos 
controlados, a experiência demonstra  
que a segunda é complexa, consome 
muitos recursos e coloca a via fora  
de serviço durante longos períodos.

Neste projeto pretende‑se desenvolver 
um método para reabilitar a plataforma 
(topo da fundação) da via‑férrea através do 

COM O APOIO DO COMPETE 2020, VÃO REALIZAR‑SE  
3 PROJETOS: GROUTRAIL, P4SERT E COURSE.

tratamento de solos. Este será baseado em 
sistemas a conceber para injetar e misturar 
ligantes com solos, através da perfuração 
da camada de balastro, instalados em 
meios ferroviários e sem necessidade de 
remover a superstrutura da via, reduzindo 
os custos e minimizando as perturbações 
na operação ferroviária. Em linhas gerais, 
pretende‑se: desenvolver equipamentos  
e aperfeiçoar métodos de tratamento,  
e, posteriormente, avaliar a sua adequação 
em modelos físicos de via sujeitos a cargas 
cíclicas; modelar o comportamento das 
estruturas por diferentes abordagens 
numéricas; desenvolver um protótipo  
que integre um sistema de tratamento  
de solos num veículo ferroviário dedicado; 
utilizá‑lo no reforço da plataforma de um 
trecho experimental, que será devidamente 
caracterizado e monitorizado.

A Mota‑Engil e o LNEC possuem 
interesses comuns e competências que se 
complementam, pelo que se tornou possível 
a constituição de um consórcio visando 
a prossecução dos objetivos do projeto 
proposto. Sendo a Mota‑Engil uma empresa 
de referência no âmbito da construção, 
reabilitação e manutenção ferroviária, em 
Portugal e no estrangeiro, pretende incluir 
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soluções autónomas que promovem  
o incremento da segurança de operação 
em infraestruturas ferroviárias não 
eletrificadas, nomeadamente: a sinalização 
de passagens de nível; a sinalização  
de aparelhos de mudança de via;  
a monitorização através de informações 
para Centros de Comando de Operações;  
a monitorização através de células de carga.

A família de produtos P4SERT incorpora  
a tecnologia PowerRail, que permite  
a geração de energia elétrica em qualquer 
ponto de uma ferrovia pela transformação 
de parte da energia cinética do comboio, 
através de uma sobrepressão induzida 
num circuito hidráulico que inclui  
um motor que faz atuar um gerador.

O transporte ferroviário é crucial em 
longos trajetos de escoamento de 
mercadorias, pois traz competitividade 
económica à produção massiva de 
produtos agrícolas ou de minério e outras 
matérias‑primas em territórios do interior, 
cujo acesso aos portos marítimos, em 
tempo, prazo e quantidade, apenas  
é comercialmente viável utilizando este 
meio de transporte. Os mercados que 
originam essas matérias‑primas localizam‑se 

frequentemente em locais remotos  
onde a energia elétrica, necessária  
à alimentação de sistemas convencionais  
de sinalização e de segurança da ferrovia, 
não se encontra disponível ao longo deste 
tipo de caminhos de ferro.

Identificou‑se a necessidade de desenvolver 
uma tecnologia que não carecesse de 
manutenção contínua, que pudesse ser 
facilmente dissimulada na ferrovia e que 
fosse capaz de gerar a energia elétrica 
necessária à operação dos equipamentos  
de sinalização e segurança da ferrovia.

Da sinergia entre a Mota‐Engil e a 
AMBISIG, nasceu a tecnologia PowerRail, 
uma tecnologia que permite captar parte  
da energia cinética dos comboios, sem 
afetar a sua velocidade de circulação, e 
transformá‑la em energia elétrica suficiente 
para alimentar os vários sistemas de 
sinalização, de segurança e de comunicação 
necessários ao longo das ferrovias. Desta 
sinergia foi constituído um consórcio para  
o desenvolvimento do projeto.

Pretende‑se com este projeto: 
a) aplicar a tecnologia PowerRail na família 
de produtos P4SERT constituída pelas 

seguintes soluções:
‑  solução autónoma de sinalização de 

passagem de nível;
 ‑  solução autónoma de sinalização de 

aparelhos de mudança de via;
‑  solução autónoma de informação ao 

Centro de Comando de Operações;
‑ solução autónoma de célula de carga.
b) demonstrar, certificar e homologar 
todas as soluções propostas;
c) identificar potenciais clientes para os 
produtos atrás referidos, designadamente 
os operadores ferroviários em geografias 
pouco infraestruturadas (África, América 
do Sul e Central e Ásia);
d) demonstrar junto dos potenciais clientes 
a utilidade e a robustez destas soluções;
e) obter a validação e a certificação dos 
vários produtos P4SERT, de acordo com  
os normativos internacionais aplicáveis  
a equipamentos de segurança, 
comunicação e operação ferroviária para 
que possam ser instalados nas ferrovias 
como equipamento seguro e certificado.

APOIO
O projeto conta com o apoio do  
COMPETE 2020, com financiamento 
aprovado pelo Fundo Estrutural FEDER, 
em concreto pelo POCI – Programa  
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Operacional Competitividade  
e Internacionalização e Programa 
Operacional da Região de Lisboa, no 
âmbito do Sistema de Incentivos  
à Investigação e Desenvolvimento (SI IDT) 
do Portugal 2020 "Projetos I&DT Empresas 
em Co‑promoção", na vertente de projetos 
Demonstradores, cujo investimento 
elegível total é de 369.819,60 euros.

DURAÇÃO
18 Meses, com início em novembro de 2016.

COURSE
Avaliação contínua de  
vias‑férreas para uma gestão 
eficiente de ativos.

DESCRIÇÃO
A manutenção de vias‑férreas é uma 
das vertentes da atividade de gestão de 
infraestruturas ferroviárias que mais influi 
sobre o desempenho técnico e económico 
deste sistema de transporte. É prática 
comum suportar o planeamento de ações 
de manutenção com base na observação 
da condição da infraestrutura, por exemplo 

recorrendo a inspeções visuais e a veículos 
de auscultação da geometria da via‑férrea. 
Apesar de esta abordagem tradicional de 
avaliação da condição da via‑férrea ser 
bastante eficaz na identificação de locais 
que afetam negativamente o desempenho 
funcional e estrutural, na generalidade ela 
não permite obter informação útil sobre  
as causas que conduziram a essa redução 
de desempenho.

Assim, considerando a limitação dos 
métodos atuais, neste projeto pretende‑se 
conceber, desenvolver e demonstrar 
a aplicabilidade de uma abordagem 
inovadora e integrada de avaliação do 
desempenho da via‑férrea que também 
contribua para identificar as causas das 
suas disfunções da via‑férrea, tenha em 
consideração aspetos relativos à resposta 
estrutural da interação dinâmica do sistema 
via‑veículo e seja suportada em conceitos 
mecanicistas, no que se refere à análise  
da degradação da qualidade geométrica.

Em relação a alguns métodos que têm  
sido propostos para avaliar uma série  
de parâmetros relacionados com  
o desempenho da via‑férrea, mas que 
praticamente não são utilizados, o método 

que se pretende desenvolver tem como 
grande vantagem o facto de funcionar  
de forma integrada, o que possibilita,  
a avaliação em contínuo de parâmetros 
funcionais e estruturais da via‑férrea,  
sem perturbar a operação ferroviária  
e de forma muito eficiente. O equipamento 
e o software em que se baseiam o método 
serão de grande versatilidade no que 
se refere à forma de operar. Antevê‑se 
que se possa vir a obter informação 
muito relevante que permita tornar mais 
eficiente a gestão da manutenção da 
infraestrutura ferroviária.

Concretamente, pretende‑se 
desenvolver um sistema protótipo 
integrado, embarcado num veículo 
autopropulsionado de inspeção de  
via‑férrea existente, que será 
disponibilizado pela Mota‑Engil, que 
permita: a) a avaliação da rigidez vertical 
da via férrea em toda a sua extensão;  
b) a deteção de perturbações na interface 
de contacto dinâmico entre os rodados  
e os carris; e c) o pós‑processamento dos 
dados, considerando os aspetos estruturais 
da via, de forma a poder fornecer 
informação relevante sobre disfunções  
do sistema via‑veículo que afetem o seu 
desempenho. Através da reunião de 
competências complementares entre 
a Mota‑Engil e o LNEC, foi constituído 
o consórcio para o desenvolvimento 
deste projeto, considerando‑se que estão 
reunidas as condições para atingir com 
sucesso os objetivos propostos.

APOIO
O projeto conta com o apoio do  
COMPETE 2020, com financiamento 
aprovado pelo Fundo Estrutural FEDER, 
em concreto pelo Programa Operacional 
da Região de Lisboa, no âmbito do  
Sistema de Incentivos à Investigação  
e Desenvolvimento (SI IDT) do Portugal 
2020 "Projetos I&DT Empresas em  
Co‑promoção" cujo investimento elegível 
total é de 307.848,76 euros.

DURAÇÃO
24 Meses, com início em novembro  
de 2016. 
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As secções I/11 Nebory – Oldřichovice  
e I/11 Oldřichovice – Bystřice, em Trinec, 
na República Checa, foram inauguradas, 
tendo esta última, com uma extensão de 
6,2 km, sido executada pela Mota‑Engil 
Central Europe República Checa (MECE 
CZ) entre 2014 e 2017.

Na cerimónia estiveram presentes  
o Ministro Checo dos Transportes, Dan 
Tok, o Governador da Região, Ivo Vonkrak, 
a Presidente da Câmara Municipal de 
Trinec, Věra Palkovská, o Diretor Geral da 
Direção‑Geral das Estradas Checas, Jan 
Kroupa, e a Embaixadora de Portugal na 
República Checa, Manuela Franco. Em 
representação da Mota‑Engil, estiveram  
o Chairman da região Europa da Mota‑Engil, 
Carlos Mota Santos, o CEO da Mota‑Engil 
Europa, Martinho Oliveira, entre outros 
representantes da empresa local.

Esta é uma obra muito importante para 
a região Norte da Morávia, junto das 
fronteiras com a Polónia e Eslováquia.  
Com a abertura de várias unidades da 
indústria automóvel na última década,  
a antiga estrada que atravessa a cidade 
de Trinec, apresentava um tráfego médio 
diário de 30.000 veículos, causando 
diversos problemas e congestionamentos. 
Com esta infraestrutura, e na visão da 
Mayor local, a qualidade de vida dos 
cidadãos e dos automobilistas vai melhorar 
significativamente. 

Ambos os projetos foram financiados 
ao abrigo dos programas operacionais 
Transportes 2007‑2013 e 2014‑2020, 
dentro do quadro de fundos europeus  
para o desenvolvimento regional, para  
a República Checa. 

ESTRADA I/11  
OLDRICHOVICE‑BYSTRICE

ABRE AO TRÂNSITO 

REPÚBLICA CHECA

ESTA OBRA CONTA COM UMA EXTENSÃO DE 6,2 KM.

FAMÍLIA MOTA OFERECE 
ESTÁTUA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
República Checa

Também durante esta cerimónia  
de inauguração da estrada I/11 
Oldřichovice – Bystřice, a Mota‑Engil 
registou um importante gesto simbólico 
junto da população de Trinec,  
na República Checa. A Família Mota, 
principal acionista da Mota‑Engil, tomou  
a iniciativa de oferecer uma estátua de 
Nossa Senhora de Fátima, que este ano 
completa o centenário das aparições, 
para uma pequena capela do século 
XVI que tinha ardido há meses num 
devastador incêndio. Este gesto foi muito 
apreciado pela população e pelo Bispo 
Vigário da diocese Opava‑Ostrava.

Para a reconstrução do edifício,  
e sendo esta uma região de elevada 
crença cristã, de imediato surgiram 
vários peditórios e vigílias a N.ª Senhora 
de Fátima para angariar fundos para  
os trabalhos, que deverão ficar 
concluídos em 2019.

A imagem religiosa ficará na igreja Matriz 
de Trinec até a capela ser reerguida.
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PRIMEIRA FASE DO EDIFÍCIO VERMELO 
QUASE CONCLUÍDA

O Edifício Vermelo, localizado na Rua 
Listopada, em Cracóvia, é um investimento 
imobiliário moderno de 10 pisos, que 
envolve a construção de 158 apartamentos 
de várias tipologias, todos equipados com 
varanda ou alpendre. Os apartamentos 
apresentam uma área compreendida entre 
os 35m2 e os 111m2, dispondo de dois  
a cinco quartos. O edifício conta também 
com três acessos de escadas, cada uma com 
um elevador, e um pequeno número de 
apartamentos por cada piso (quatro a sete 

No dia 6 de outubro, o último troço da 
ligação de Nysa na Estrada Nacional 41,  
foi aberto ao trânsito. Esta é uma estrada de 
9,1 km de comprimento junto ao nó de Nysa 
perto de "Górka Hanuszowska" em direção 
a Prudnik constituindo uma importante 
infraestrutura rodoviária para a região.

O projeto completo incluiu:

•  construção de 16,5 km de novas estradas 
nacionais, incluindo 7,4 km do troço 
da Estrada Nacional nº 46 (estrada de 
via dupla) e 9,1 km do troço da Estrada 
Nacional nº 41 (estrada de via única);

A Mota‑Engil concluiu este desafiante projeto que integra uma 
importante infraestrutura rodoviária para a região.

O empreendimento contará com mais de 150 apartamentos, 
numa agradável área envolvente.

ESTRADA BYPASS 
Ligação de Nysa na Estrada 
Nacional 41 ‑ Polónia

EDIFÍCIO VERMELO 
Localizado na Rua Listopada, 
em Cracóvia ‑ Polónia

POLÓNIA 

ESTRADA BYPASS DE NYSA 
ABERTA AO TRÂNSITO 

•  construção de 14 pontes, incluindo uma 
ponte sobre o rio Nysa com 2.383 m  
de comprimento com um vão de 100 m 
sobre o rio e duas peças sobre linhas 
ferroviárias existentes em Nysa em 
direção a Brzeg e a Opole;

•  5 nós rodoviários, incluindo 4 rotundas 
regulares e cruzamentos nas interseções 
novas e existentes na estrada nacional  
n.º 46 em Hanuszowska Hill;

•  entradas para propriedades agrícolas, 
paralelas à estrada ByPass de Nysa;

•  10 tanques de retenção e de infiltração. 

apartamentos), o que melhorará o conforto  
e a qualidade de vida dos futuros moradores. 
A garagem subterrânea será espaçosa e com 
130 lugares de estacionamento, existindo 
adicionalmente 63 lugares no exterior  
à disposição dos residentes. Tanto a garagem 
subterrânea como todo o edifício terão 
segurança permanente (24h/dia). De acordo 
com o projeto, a área envolvente do prédio 
será também muito aprazível, graças à boa 
iluminação, um parque infantil, zonas verdes 
e vários elementos de mobiliário urbano. 
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POLÓNIA 

MECE ASSINA CONTRATO 
PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA S7

POLÓNIA 

MECE SERÁ A CONSTRUTORA  
DO MAIS IMPORTANTE 
INVESTIMENTO RODOVIÁRIO  
NA REGIÃO DE LUBUSKIE 

No escritório da Mazowieckie Voivodship  
e na presença do Ministro da Infraestruturas, 
Andrzej Adamczyk, e do vice‑governador 
de Mazowieckie, Artur Stanowicz, foram 
assinados três contratos para o investimento 
rodoviário na região, que integra o projeto 
e a construção da saída sul de Varsóvia pela 

A Mota‑Engil Central Europe (MECE) 
vai executar os trabalhos do importante 
investimento que inclui a construção de 
uma ponte sobre o rio Odra e a construção 
da nova estrada 282 "G", no troço que liga 
a cidade de Łaz a Bojadła (com passagem 
por Zabór, Milsko, Przewóz).

Trata‑se também do maior investimento 
junto ao rio Odra depois da guerra na 
região de Lubuskie. Graças às novas 
infraestruturas, a viagem entre Sława 
e Wschowa pelas estradas 12 e 32 será 
reduzida em cerca de 40 a 50 minutos  
e o cruzeiro de ferry que era utilizado até 
então, será agora substituído por uma ponte 

Projeto consiste na execução de uma das últimas secções na 
ligação rodoviária entre Varsóvia e Cracóvia.

Será o maior investimento junto ao rio Odra depois da guerra 
na região de Lubuskie. 

estrada S7 a partir da ligação do aeroporto 
para a estrada de Grójec, sendo uma dessas 
seções, o troço C, executada pela Mota‑Engil 
Central Europe.

A construção da parte sul da estrada 
S7 de Varsóvia para Grójec é um dos 

moderna e segura. Este investimento para 
o atravessamento do rio Oder acarretará 
também uma alteração na Estrada 282, 
que tem ligação à Estrada S3. "Queremos 
conectar a região. Esta é uma das nossas 
prioridades mais importantes de há muitos 
anos e agora está a ser implementada com 
um elevado grau de eficiência. O facto 
de termos assinado contrato com uma 
empresa sólida e de termos dinheiro para 
esta importante obra são ótimas notícias 
para a população", explicou Elżbieta Anna 
Polak, a Marshal de Lubusz.

"Graças ao nosso know‑how, esta não  
é uma tarefa particularmente complicada, 

principais investimentos para o sistema 
de transporte da capital, que facilita 
significativamente o acesso aos arredores 
da zona sul e às regiões de Mazovia 
(Piaseczno e Radom), sendo também uma 
das últimas secções que faltava na ligação 
rápida entre Varsóvia e Cracóvia. 

mas trata‑se de um desafio muito 
interessante porque tecnicamente este 
é o dos projetos mais interessantes 
na Polónia", explicou Michał Piąstka, 
Diretor de Produção da Mota‑Engil 
Central Europe.

De acordo com Paweł Tonder, diretor  
da Gestão das Estradas Voivodeship,  
o investimento é um dos maiores desafios 
de transporte na região. "Nunca tínhamos 
construímos uma infraestrutura tão 
grande até agora. Penso que em março 
de 2021 teremos uma nova ponte no rio 
Odra", referiu. 
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OBRAS DO WORKCAMP 
ŁÓDŹ TERMINADAS

PORTUGAL 

SUMA ELEITA 
MARCA DE CONFIANÇA 2017

No final de agosto, após algumas semanas 
de trabalho, os voluntários que integraram 
o projeto de renovação da Children's 
Home Nº.11 em Łódź (Workcamp Łódź 
2017) conheceram os moradores da casa 
renovada, juntamente com representantes 
políticos e patrocinadores.

Durante três semanas, realizaram‑se 
obras de renovação no número 251 da rua 
Wólczańska, nas quais participaram vários 
colaboradores da Mota‑Engil Central 
Europe, integrando a iniciativa "We 
support locally". 

Promovido pelo Reader’s Digest desde 
2001, o processo "Marcas de Confiança" 
avalia o grau de segurança que os 
consumidores depositam em marcas 
de 40 áreas de atividade, através de um 
questionário de metodologia qualitativa 
com perguntas abertas, realizado junto  
de uma amostra significativa da  
população portuguesa.

O inquérito estendeu‑se à área  
do ambiente em 2009, que integra, 
atualmente, dez categorias.

A iniciativa "We support locally" conta com mais  
de 20 voluntários.

SUMA posicionou‑se no 1º lugar na ordem "Empresas  
de tratamento de lixo" como marca de confiança 2017.

O coordenador do projeto, Mateusz 
Dankowski, licenciado pela Universidade 
Técnica de Lodz, lembra: "Polimos  
e pintámos as paredes das cores que 
foram escolhidas pelas crianças, mudámos 
o chão e arranjámos a parede da sala  
de estar". Para Karina Figlus, engenheira  
da Mota‑Engil Central Europe, neste 
projeto (#WspieramWorkcampLodz),  
"um dos maiores obstáculos foi o tamanho 
pequeno dos quartos, mas foi também um 
desafio ter a cozinha mesmo ao lado da 
sala porque precisámos de harmonizar os 
mosaicos do chão, os azulejos da parede  

e a pintura. No final, os quartos tornaram‑se 
muito agradáveis e luminosos, graças aos 
móveis novos, e nós, voluntários, estamos 
muito orgulhosos deste trabalho e do 
resultado final. No entanto, não baixamos 
os braços e já estamos a pensar nos 
preparativos para a edição do próximo 
ano", acrescenta Karina Figlus.

A iniciativa "We support locally", que conta 
com mais de 20 voluntários, foi mais uma 
vez apoiada pela Mota‑Engil Central Europe, 
que atualmente tem em execução dois 
projetos habitacionais na cidade de Łódź.  

A votação de 2017 na ordem "Empresas 
de tratamento de lixo" posicionou a SUMA 
em 1.º lugar, com 24% dos votos, revelando 
o reconhecimento do compromisso 
e do papel assumidos pela SUMA na 
manutenção da qualidade de vida das 
populações, no que aos resíduos concerne.

Ao integrar os vencedores "Marcas de 
Confiança – Ambiente 2017", a SUMA 
junta‑se a organizações como a EDP, 
a Philips, o Continente e a Toyota, 
percecionadas pelo público como fiáveis, 

eficazes, que transmitem segurança  
e reúnem preferência.

Na cerimónia, e em representação da 
SUMA para receber o Prémio esteve 
Manuel Costa, Administrador da empresa. 

MANUEL COSTA 
Administrador da empresa
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A SUMA será a empresa responsável pela 
conceção e desenvolvimento da campanha 
de comunicação e sensibilização para  
a separação multimaterial e de biorresíduos 
porta‑a‑porta, na área de influência da LIPOR.

Alvo de procedimento concursal 
internacional, esta ação, que decorrerá 
durante um período de dois anos, irá dar 
suporte à implementação de circuitos de 
recolha seletiva porta‑a‑porta em zonas 
específicas dos sete municípios abrangidos 
(Espinho, Gondomar, Matosinhos, Porto, 
Póvoa do Varzim, Valongo e Vila do Conde) 
e terá lugar, em simultâneo, com a entrega 
de equipamentos de contentorização para 
recolha dedicada das várias frações (papel/
cartão, plástico/metal, vidro, biorresíduos 
e indiferenciados) em cerca de 25 mil fogos 
sinalizados ‑ maioritariamente no setor 
residencial, mas também no não residencial. 

A campanha foi desenvolvida em torno  
de uma forte vertente social, partilhada 
pelos diferentes municípios, com  
o propósito de apelar e introduzir hábitos 
de correta separação, fazendo‑os associar 
aos seus benefícios intrínsecos. Desta 
forma, optou‑se por uma abordagem 

SUMA SENSIBILIZA  
PARA NOVO SISTEMA  

DE RECOLHA SELETIVA  
EM 7 MUNICÍPIOS

ATUAÇÃO SERÁ NA ÁREA DO GRANDE PORTO.

PORTUGAL

positiva pela qual se somam e apresentam 
vantagens individuais (funcionais  
e financeiras) e sociais de adesão a este 
sistema específico de recolha de resíduos 
urbanos: proximidade, comodidade, 
sustentabilidade e solidariedade. 

A metodologia de desenvolvimento  
baseia‑se num programa faseado  
(pré‑campanha, campanha, monitorização, 
pós‑campanha), com abordagem direta  

e/ou indireta aos alvos, e estratégias ativas  
e passivas diferenciadas, privilegiando‑se 
um tipo de comunicação empático, 
paradoxal e, simultaneamente, persuasivo.

A maior eficiência deste sistema – que 
permite menor frequência de recolha e 
uma maior qualidade dos fluxos – faz desta 
campanha um importante investimento 
de alavancagem de poupanças públicas e 
privadas na gestão dos resíduos urbanos. 
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A SUMA DESAFIOU OS MAIS PEQUENOS A DAR LARGAS À IMAGINAÇÃO  
PARA TRANSMITIREM VALORES AMBIENTAIS.

SUMA E FMAM 
EM AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL

PORTUGAL

A
SUMA e a Fundação Manuel 
António da Mota associaram‑se 
para promover a iniciativa 

"Heróis do Ambiente", um passatempo que 
desafiou os filhos dos colaboradores a 
criarem um desenho sobre o meio ambiente.

A responsável pela iniciativa da SUMA, 
Paula Correia, esclareceu que "o objetivo 
desta campanha é alertar para  
a existência de animais da cidade, uma 
metáfora encontrada para se falar de 
comportamentos de inurbanidade dentro 
dos espaços públicos e das cidades. 
Assim, criámos um tempo de convívio 
em família e um tempo qualitativo de 
aprendizagem, porque é importante que 
estes comportamentos não fiquem só nos 
adultos e sejam rotinas familiares".

A administradora da Fundação Manuel 
António da Mota, Inês Mota, lembrou 

que "os momentos passados em família 
são sempre tempo bem gasto, por isso 
a FMAM decidiu associar‑se a esta 
iniciativa de modo a promover que  
os nossos colaboradores passem tempo 
com os seus filhos, ao mesmo tempo  
que promovemos esta importante ação  
de sensibilização ambiental para  
os mais pequenos".

Com apenas 8 anos, Rodrigo Dias foi o 
grande vencedor da iniciativa, e afirmou 
ter‑se inspirado nos "erros das pessoas 
que deitam lixo para a rua" e nas lições 
didáticas da SUMA. "A SUMA ensinou‑ 
‑me muitas coisas: que não devemos  
sujar a cidade, que devemos fazer  
a reciclagem, não deitar lixo para o chão  
e colocá‑lo no ecoponto", referiu o jovem.

Como prémio, Rodrigo recebeu a visita 
da unidade móvel Zoourbanidade na 

sua escola, em Santa Iria da Azóia, que 
proporcionou uma manhã diferente 
a dezenas de alunos do 1º ciclo, com 
diversos jogos, histórias e brincadeiras 
didáticas. 

A Professora‑Coordenadora da Escola 
Básica do Alto da Eira, Fátima Pinto, 
considerou esta iniciativa "fantástica 
porque contribui para que as crianças 
estejam desde cedo sensibilizadas para 
esta parte cívica com o nosso ambiente  
e é muito bom ver que eles cooperam  
e incentivam os pais a separarem o lixo 
em casa". 

A Fundação Manuel António da Mota 
continuará a promover a relação com os 
colaboradores de todas as empresas do 
Grupo Mota‑Engil e a SUMA promete 
continuar a percorrer as escolas do país 
para transmitir bons ensinamentos. 
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INÊS MOTA
Administradora da  

Fundação Manuel António da Mota

A FMAM decidiu  
associar‑se a esta iniciativa 
de modo a promover que 
os nossos colaboradores 

passem tempo com  
os seus filhos, ao mesmo 
tempo que promovemos  

esta importante ação  
de sensibilização ambiental 

para os mais pequenos. 
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A Algar, Concessionária da EGF para 
a região do Algarve, é parceira da 
Docapesca Portos e Lotas, S.A. no projeto 
"A Pesca Por Um Mar Sem Lixo", cujo 
objetivo é combater uma das principais 
ameaças à preservação dos recursos  
e ecossistemas marinhos – o lixo marinho. 
Este projeto vem unir pescadores e portos 
na melhoria das condições ambientais da 
nossa zona costeira. 

A Algar é parceira da iniciativa na região 
do Algarve, através da disponibilização 
de contentores de 120 litros ao Núcleo 
Piscatório da ilha da Culatra, para  
a deposição dos resíduos recicláveis 
recolhidos no mar pelos pescadores (copos 
e sacos de plástico, pacotes de bebidas, latas 

e esferovite). Estes resíduos, recolhidos no 
mar ou produzidos nas embarcações, são 
encaminhados para terra pelos pescadores, 
que os colocam nos contentores da Algar.  
A Fagar encarrega‑se depois de fazer  
o transporte separadamente de todos os 
resíduos (recicláveis e não recicláveis) da  
ilha da Culatra para as instalações da Algar, 
onde recebem o tratamento adequado.

A iniciativa está integrada num dos 
compromissos voluntários de Portugal, 
assumido pelo Ministério do Mar, no 
âmbito do Desenvolvimento Sustentável 
14‑Oceanos, que tem como propósito 
melhorar a gestão de resíduos a bordo das 
embarcações de pesca; sensibilizar e apoiar 
os pescadores na adoção de boas práticas 

ALGAR EM PARCERIA  
COM A DOCAPESCA

PORTUGAL

PARA COMBATER AS AMEAÇAS À PRESERVAÇÃO  
DOS RECURSOS E ECOSSISTEMAS MARINHOS.

A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino,  
marcou presença na cerimónia.

1

ambientais da zona costeira portuguesa; 
preservar os ecossistemas marinhos;  
e promover a recolha dos resíduos gerados  
a bordo e capturados nas artes de pesca,  
bem como por disponibilizar infraestruturas 
adequadas para a sua receção.

Para além da Docapesca, da Algar e da 
Fagar, os restantes intervenientes neste 
processo são a Câmara Municipal de Faro, 
a Associação Moradores da Culatra e a 
Associação Portuguesa de Lixo Marinho. 

Este projeto vem unir 
pescadores e portos  
na melhoria das condições 
ambientais da nossa  
zona costeira. 

1
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A Algar tem em curso os trabalhos  
de construção da terceira célula 
do Aterro Sanitário do Sotavento, 
localizado em Cortelha, Loulé, que  
serve as populações deste concelho, 
de Faro, Olhão, São Brás de Alportel, 
Tavira, Vila Real de Santo António, 
Castro Marim e de Alcoutim. 

A sua construção já estava prevista 
no âmbito do projeto inicial do aterro 
sanitário, com o propósito de ampliar  
a capacidade de deposição dos resíduos 
indiferenciados recolhidos nos 
concelhos do Sotavento Algarvio. 

CONSTRUÇÃO DA TERCEIRA 
CÉLULA DO ATERRO 
Cortelha, Loulé

Esta nova célula está a ser construída com as melhores 
técnicas de preservação ambiental.

PORTUGAL

ALGAR CONSTRÓI NOVA CÉLULA 
NO ATERRO SANITÁRIO  
DO SOTAVENTO ALGARVIO 

A nova célula, que está a ser construída 
com as melhores técnicas disponíveis  
de preservação ambiental de modo  
a garantir a impermeabilização dos solos  
e a proteção dos aquíferos, permitirá fazer 
a receção de cerca de 130.000 toneladas de 
resíduos por ano, prevendo‑se um tempo 
de vida útil em exploração de 10 anos. 

No seguimento da sua futura exploração, 
serão construídos drenos de biogás que 
irão permitir a desgaseificação da massa 
de resíduos e consequente captação 
para a produção de energia elétrica, 
promovendo uma otimização  

A Valorsul está a promover a utilização de agregado para  
a construção rodoviária, e, na sua campanha de lançamento, 
cede gratuitamente uma carga de 20 toneladas, com transporte 
incluído, às primeiras 20 encomendas.

AGREGADO PARA A 
CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

PORTUGAL

VALORSUL PROMOVE 
NOVO AGREGADO

O agregado da Valorsul é um produto 
com marcação CE, conforme com a 
legislação europeia e com as normas 
europeias harmonizadas. O material foi 
estudado, com excelentes resultados, 
e aprovado pelo Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil. Este material 
é inovador em Portugal, mas é 

habitualmente utilizado noutros países 
do Norte da Europa, como Reino Unido, 
Noruega e Alemanha.

No domínio da pavimentação rodoviária, 
este agregado artificial – próprio para 
camadas não ligadas de base e sub‑base 
– constitui uma solução muito bem  

de exploração do empreendimento  
e da preservação ambiental.

A empreitada, avaliada em 4 milhões de 
euros, deverá ficar concluída num prazo 
máximo de 16 meses, esperando‑se com 
este investimento obter um volume de 
encaixe de 1.200.000m3 para a deposição 
de resíduos. 
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TRATAMENTO  
DE RESÍDUOS URBANOS 
Santa Maria da Feira  
e Vila Nova de Gaia

A Suldouro, responsável pelo tratamento 
de resíduos urbanos dos Municípios de 
Santa Maria da Feira e de Vila Nova de 
Gaia, iniciou no passado dia 1 de julho  
a expansão do seu projeto de recolha 
porta‑a‑porta de resíduos recicláveis  
de embalagens.

Configurado para promover um 
incremento da quantidade e da qualidade 
da recolha seletiva de papel/cartão, 
plástico/metal/pacotes de bebida e vidro, 
as ações de comunicação, sensibilização 
e contentorização do projeto integraram 
1.480 novos utilizadores com  
a distribuição equivalente de mais  
de 4.440 equipamentos domésticos  
de deposição seletiva trifluxo.

Uma resposta aos desafios introduzidos  
pelo PERSU 2020 no que respeita ao incremento  
da reciclagem multimaterial.

PORTUGAL

RECOLHA PORTA‑A‑PORTA 
NA SULDOURO

Validado e ajustado pela ponderação  
dos bons resultados obtidos no quadro  
da fase‑piloto desenvolvida em 2016,  
o projeto de recolha seletiva porta‑a‑porta 
(PaP) da Suldouro concretiza uma 
opção estratégica gizada no seu plano 
estratégico em resposta aos desafios 
introduzidos pelo PERSU 2020 no que 
respeita ao incremento da reciclagem 
multimaterial.

O projeto PaP concorre para a consecução 
dos objetivos específicos do Sistema 
Multimunicipal gerido pela Suldouro 
bem como para os objetivos nacionais 
da estratégia de gestão de resíduos 
sólidos urbanos enquadrada pela política 
comunitária de resíduos. 

O agregado artificial 
da Valorsul provém da 
valorização de resíduos, 
pelo que se enquadra nos 
5% de materiais reciclados 
que obrigatoriamente 
todas as obras públicas 
devem incorporar. 

adaptada à construção rodoviária dado 
que possui características idênticas 
às dos agregados naturais, sendo uma 
alternativa de confiança que associa um 
comportamento não plástico, elevados 
valores de resistência ao corte a uma boa 
capacidade resistente. De granulometria 
extensa, foi já utilizado na sub‑base de 
estradas onde circulam habitualmente 
viaturas pesadas e também em arranjos 
paisagísticos em diversas obras 
municipais. A sua produção está em 
conformidade com as especificações  
da NP EN 13242:2002 + A1:2010.

VANTAGENS AMBIENTAIS
O agregado artificial da Valorsul provém 
da valorização de resíduos, pelo que 

se enquadra nos 5% de materiais 
reciclados que obrigatoriamente todas 
as obras públicas devem incorporar. 
Além disso, é um exemplo perfeito de 
economia circular, poupando o recurso 
aos agregados naturais, tantas vezes 
extraídos de pedreiras e rios.

Para quem está a construir estradas ou 
caminhos e precisa de adquirir brita ou 
tout venant (e vai arcar com avultados 
custos de transporte), esta é uma 
oportunidade de poupar na conta da  
sua obra e nos recursos do seu planeta.  
A campanha em curso está limitada  
a um raio de 60 km das instalações em 
Vila Franca de Xira, e as quantidades 
adicionais só pagam o transporte. 
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As empresas do Grupo EGF concorreram ao 
Fundo Ambiental com duas candidaturas, 
agrupadas em consórcio e lideradas pela 
Valorsul e pela Resiestrela, com os projetos 
Recycle Bin‑Go – Aplicação Mobile e Ações 
de Educação Ambiental. Ambos os projetos 
foram aprovados pelo Ministério do 
Ambiente e serão financiados e executados 
ainda em 2017, num total de investimento 
de 192.000 euros.

Estas iniciativas são inovadoras na forma 
como abordam o cidadão, tanto pelo 
desenvolvimento tecnológico como pela 
componente criativa, e ambas apostam 
numa mudança de paradigma que dá maior 
relevância e põe em evidência os benefícios 
que tanto o indivíduo como a sociedade 
obtêm pelo ato de separar e reciclar os seus 
resíduos.

RECYCLE BIN‑GO – APLICAÇÃO MOBILE
A aplicação (APP) designada "Recycle 
Bin‑Go" é um projeto candidatado pela 
Valorsul (líder da parceria), Amarsul e 
Valorlis, e funcionará como um jogo 
interativo em que o cidadão (e respetiva 
esfera de influência – núcleo familiar, 

FUNDO AMBIENTAL APROVA  
CANDIDATURAS DA EGF

PORTUGAL

amigos das redes sociais, colegas de 
trabalho) é convidado e participar. Esta 
participação implica ir ao ecoponto, adotar 
comportamentos corretos na separação de 
resíduos recicláveis e partilhar informação 
na sua rede de influência. Cada um destes 
comportamentos e tarefas realizados na 
APP terão correspondência na realidade, 
com a atribuição de pontos. Quantas 
mais vezes o utilizador se deslocar ao seu 
ecoponto, mais pontos serão ganhos; e de 
cada vez que o cidadão partilhar o bom 
comportamento realizado ou conteúdos 
pedagógicos, também ganha pontos.

Este projeto alia a componente dos jogos 
à realidade da reciclagem, e premeia os 
cidadãos pelo bom comportamento.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
EM PLANETÁRIOS ITINERANTES
A Resiestrela (líder da parceria), Algar, Ersuc, 
Resulima, Suldouro, Valnor e Valorminho 
são as empresas que constituem a parceria 
que candidatou o projeto Ações de Educação 
Ambiental, dedicado à temática dos resíduos 
urbanos, e que será realizado mediante o 
recurso a métodos tecnológicos inovadores 

de transmissão da informação como 
estrutura de suporte à ação.

Para a sua concretização serão 
concebidos e produzidos 3 filmes com 
conteúdos adequados a 3 públicos‑alvo 
diferentes: Jardim de Infância/1.º Ciclo; 
2.º/3.º Ciclos; Secundário/Adultos, que 
serão apresentados em full dome 360º, 
uma forma inovadora de projeção que 
incorpora imagens reais e tridimensionais 
projetadas numa cúpula insuflável com 
recurso a planetários itinerantes.

Cada ação de sensibilização terá  
a duração de trinta e cinco minutos com 
a apresentação de um filme, um jogo 
sobre a temática e entrega de materiais 
pedagógicos que permitem consolidar  
o conhecimento obtido e servem de veículo 
de transmissão de informação. O cinema 
imersivo móvel é um conceito inovador  
de aprendizagem que estimula e incentiva 
os alunos para as temáticas de produção  
e consumo sustentáveis, sendo um meio  
de excelência para captar a atenção dos 
mais jovens e transmitir a informação  
de uma forma criativa e inovadora. 

DUAS ABORDAGENS INOVADORAS, QUER A NÍVEL TECNOLÓGICO, QUER CRIATIVO, 
PARA MOTIVAR O ATO DE SEPARAR E RECICLAR OS RESÍDUOS.



38

EUROPA

"LEIRIA, PAREDES COM 
HISTÓRIA: ARTE PÚBLICA" 
EcoEvento Valorlis  
em Leiria

VOLKSWAGEN AUTOEUROPA 
Estação de Tratamento de 
Águas Residuais, Palmela

Com o apoio da Valorlis e no âmbito  
do evento "Leiria, paredes com história: 
ARTE PÚBLICA", esteve em Leiria 
nos dias 28 e 29 de setembro o artista 
Bordalo II, famoso por reutilizar 
materiais e criar obras de arte urbana 
utilizando o lixo como matéria‑prima.

Pela abordagem criativa e linguagem 
contemporânea que o caracterizam, Bordalo 
II é, atualmente, um artista com projeção de 
nível internacional, levando a mensagem da 
importância da sustentabilidade ambiental 
além‑fronteiras. Na parede apoiada 
pela Valorlis foram utilizados ecopontos 
danificados, diversos plásticos e metais e daí 
"nasceu" uma garça com três filhotes, uma 

A Manvia iniciou em maio a prestação de 
serviços de Operação e Manutenção da 
Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) da Volkswagen Autoeuropa, em 
Palmela. O contrato tem a duração de três 
anos, e conta com a presença da Manvia 
nas instalações durante 24 horas por dia, 
365 dias por ano.

A ETAR da Volkswagen Autoeuropa trata  
as águas residuais resultantes dos processos 
fabris e é composta por três linhas de 

Artista reutiliza materiais e cria obras de arte utilizando  
o lixo como matéria‑prima.

A Volkswagen Autoeuropa é um exemplo de rigor  
e competência a nível europeu.

PORTUGAL

VALORLIS APOIA 
ARTISTA BORDALO II

PORTUGAL

MANVIA GANHA CONTRATO 
DE AMBIENTE NA AUTOEUROPA

obra de arte urbana única e surpreendente, 
que pode ser visitada durante um passeio 
nas margens do Rio Lis.

O "Leiria, paredes com história: ARTE 
PÚBLICA" é um EcoEvento Valorlis,  
e assume o compromisso de redução  
do impacto ambiental e promoção  
da gestão adequada dos resíduos, através  
da implementação de medidas concretas, 
tais como: realizar ações de sensibilização 
ambiental junto de todos participantes, 
otimizar os recursos materiais utilizados, 
considerando o seu potencial de reutilização 
e/ou reciclagem e a colocação de mini 
ecopontos nos locais das intervenções 
artísticas e espaços das exposições. 

tratamento: a linha de efluentes de processo 
de pintura, a linha de hidrocarbonetos e a 
linha de efluente geral industrial. O efluente 
tratado será reutilizado internamente, após 
sofrer um tratamento por Eletrocoagulação, 
Eletroperoxicoagulação e Osmose Inversa.

A Volkswagen Autoeuropa é um exemplo 
de rigor e competência a nível europeu,  
e a escolha pelos serviços da Manvia  
vem reforçar o forte posicionamento  
da empresa no mercado. 
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VULCÕES DE ÁGUA 
Parque das Nações

SWAS 
Sistemas de Análise de Águas 
e Vapores

A Manvia concluiu os trabalhos de 
reparação e colocação em funcionamento 
dos Vulcões de Água do Parque das 
Nações. Este projeto nasceu de uma 
proposta espontânea apresentada 
à Câmara Municipal de Lisboa pelo 
departamento de engenharia da Divisão 
de Ambiente da Manvia e envolveu 
diversas especialidades, tais como 
Eletrotecnia, Eletromecânica, Construção 
Civil e Automação.

A Manvia desenvolveu no seu Departamento 
de Engenharia um produto de analisadores 
na área do SWAS (Sistemas de Análise  
de Águas e Vapores), sendo o único 
integrador, a nível mundial, que dispõe 
de produto próprio. Estes equipamentos 
incluem uma solução "chave‑na‑mão" que  
a Manvia fornece aos seus clientes finais.

A primeira consulta convertida em 
adjudicação chegou de França, 
concretamente do Cliente Actemium 
(antigo Cegelec), para um projeto na 
Malásia. O pedido, que consiste num total 
de 13 coolers, já foi entregue com toda a 
documentação. Deste modo, está a crescer 
o canal de distribuição internacional para 

Estruturas foram uma Inovação na EXPO´98 realizada  
em Portugal.

Primeira encomenda surgiu de uma entidade francesa.

PORTUGAL

MANVIA DEVOLVE VULCÕES DE ÁGUA 
AO PARQUE DAS NAÇÕES

ESPANHA

MANVIA ESPANHA DESENVOLVE  
E COMERCIALIZA 
PRODUTO INOVADOR

Os trabalhos consistiram na elaboração 
de um novo projeto eletrotécnico, 
execução de novos quadros elétricos, 
instalação de instrumentação de controlo 
e novos equipamentos eletromecânicos, 
eliminação de fissuras e impermeabilização 
das centrais técnicas. As instalações 
ficaram ainda munidas de um sistema 
de telegestão, o qual, a curto prazo, será 
estendido aos restantes elementos de água 
da Câmara Municipal de Lisboa. 

comercialização, existindo já acordos  
e pré‑acordos em 17 países.

Também é importante destacar a 
concorrência do fabricante americano que 
domina o mercado destes equipamentos, 
constituindo a vitória da Manvia no 
concurso do cliente francês, a melhor 
demonstração da força do produto.

De agora em diante, a Manvia tem um 
posicionamento de destaque, com base  
na diferença do desenho, produção  
e comercialização, e encontra‑se pronta para 
enfrentar um mercado em expansão, graças  
a produtos com algumas características que 
os fazem superiores aos existentes no setor. 
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A Manvia patrocinou a Porto Water 
Innovation Week, evento internacional de 
referência, que reuniu na cidade do Porto 
mais de 1200 participantes e 80 oradores de 
60 países, entre líderes políticos, entidades 
reguladoras, representantes da indústria 
e agricultura, investigadores, empresas de 
tecnologia, startups, ou investidores, para 
discutir os principais desafios da inovação 
em matéria de recursos hídricos.

O evento, sob o lema "A Inovação no 
Setor da Água: Colmatar as Lacunas, Criar 
Oportunidades", decorreu entre 24 e 30 
de setembro e colocou em cima da mesa 
do Congresso, na Alfândega do Porto, 
as principais questões suscitadas pela 
revolução em curso no setor. A exposição 

A Manvia iniciou em junho a prestação 
de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e assistência técnica das 14 
estações exploradas pela Fertagus, numa 
extensão de linha com cerca de 54 km.

O contrato terá a duração de 31 meses 
e conta com uma equipa de técnicos 
polivalentes, técnico de eletricidade  
e técnico de AVAC.

"A Inovação no Setor da Água: Colmatar as Lacunas, Criar 
Oportunidades" foi o lema do envento.

Assegura a manutenção de 14 estações, numa extensão  
de linha com cerca de 54 km.

PORTUGAL

MANVIA PRESENTE NO DEBATE 
DO FUTURO E INOVAÇÃO NA ÁGUA

PORTUGAL

ESTAÇÕES DA FERTAGUS 
COM MANUTENÇÃO DA MANVIA

que a acompanha, com 118 empresas 
participantes, é um dos pilares do evento 
e uma montra para divulgar novas 
tecnologias, equipamentos e soluções 
técnicas, tendo marcado presença a Manvia 
juntamente com a Manvia Condutas.

Sendo o ambiente e o setor da água em 
particular, áreas estratégicas para  
o desenvolvimento do negócio, e sendo  
um player no mercado nacional, "a presença 
da Manvia neste evento internacional  
é a materialização de uma aposta fortíssima 
nesta área e como tal não podíamos 
deixar de ver o que se passa com as novas 
tecnologias utilizadas por toda a Europa". 
Para o Administrador Pedro Vieira Neves, 
foi uma participação muito positiva  

e de grande visibilidade que encara 
com expectativa e confiança para novos 
negócios e parcerias.

Com o objetivo de partilha de informação 
e fortalecimento da cooperação entre 
as várias entidades e numa lógica de 
networking, a Manvia Condutas participou 
ainda nas Tech Talks, com o tema "The 
NO‑DIG Revolution. How new materials 
and hi‑tech equipment are revolutionizing 
the way we renovate existing water and 
sewer networks".

A Water Innovation Week é o maior 
evento internacional do setor e, nesta sua 
4ª edição, transformou o Porto na capital 
europeia da água. 

Tratando‑se de instalações com utilização 
e frequência diária significativas,  
(a Fertagus é responsável por cerca de  
70 mil deslocações diárias), os desafios 
que surgem fogem à rotina e levam  
a Manvia a explorar novos conhecimentos 
e abordagens na resolução dos problemas.
A Manvia já prestou o mesmo tipo de 
serviço à Fertagus, regressando agora para 
assegurar um trabalho de qualidade, rigor 

e eficiência, propondo igualmente novas 
soluções técnicas para a infraestrutura  
e garantindo a satisfação do cliente. 
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República da Irlanda e Polónia juntam‑se 
ao portefólio de países europeus onde 
o serviço de classificação de corpos 
moentes da divisão das Cimenteiras  
e Siderurgia da Manvia é já uma 
referência, sendo reconhecido pelos 
clientes como um serviço de qualidade  
e excelência.

Na República da Irlanda, a Manvia 
realizou um serviço de classificação de 
corpos moentes de 270 toneladas numa 

Este serviço reforça a experiência da Manvia em sistemas  
de abastecimento na área das águas.

Mais um reforço na estratégia de expansão  
internacional da Manvia.

REPÚBLICA DA IRLANDA

CIMENTEIRAS CONQUISTAM 
NOVOS MERCADOS EUROPEUS

das duas fábricas da Irish Cement,  
a cerca de 50 km a norte da capital, 
Dublin, e que pertencem ao Grupo CRH,  
um importante player cimenteiro mundial.

A Manvia já realizou diversos trabalhos 
em várias fábricas do Grupo CRH noutros 
países, mais concretamente, França  
e Bélgica.

Por sua vez, na Polónia, mercado pelo 
qual a Manvia batalhava há muito para 

entrar, foi adjudicado um serviço na 
Górka Cement, fábrica polaca, que fica 
a cerca de 50 km a Oeste da cidade de 
Cracóvia e onde se prevê classificar cerca 
de 120 toneladas de corpos moentes.

Fazendo parte da estratégia de expansão 
internacional da empresa e entrando em 
dois novos mercados europeus, a Manvia 
deu mais um passo importante para  
a consolidação desta área da indústria no 
conjunto de fábricas na Europa.  

AGERE 
Águas, Efluentes e Resíduos 
de Braga

A Manvia iniciou em agosto a prestação  
de serviços de Manutenção de 
Infraestruturas do Abastecimento de 
Água do Município de Braga, que inclui 
uma ETA (Estação de Tratamento de 
Água), 27 Reservatórios e 18 Centrais 
Hidropressoras.

O cliente é a Empresa de Águas, Efluentes 
e Resíduos de Braga, (AGERE), responsável 
pela gestão do Sistema Municipal de 
Abastecimento Público de Água e de 
Saneamento do concelho de Braga.

A Manvia terá a seu cargo a manutenção 
preventiva e conservação das infraestruturas 

PORTUGAL

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ao nível de sistemas elétricos, 
equipamentos, instrumentação, automação 
e supervisão, entre outros trabalhos.

O sistema de abastecimento composto  
por captações, tratamento, adução  
e distribuição de água para consumo, está 
dimensionado para fornecer diariamente 
cerca de 32.000 m3/água potável ao 
concelho de Braga.

Este contrato permitirá à Manvia 
enriquecer ainda mais a sua experiência 
em sistema de abastecimento de grande 
capacidade de produção e distribuição  
na área das águas. 
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EUROPA

GLAN AGUA E MEIC  
VENCEM CONTRATO 

DA REDE REGIONAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM LETTERKENNY

IRLANDA

OS TRABALHOS EM LETTERKENNY E CREESLOUGH GARANTIRÃO  
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA REGIÃO, PROPORCIONANDO 

CRESCIMENTO ECONÓMICO E POPULACIONAL NO FUTURO.

A
Glan Agua e a Mota‑Engil 
Ireland Construction (MEIC) 
venceram a adjudicação  

do contrato para o Sistema Regional  
de Abastecimento de Água da cidade  
de Letterkenny, na Irlanda, que inclui  
o contrato da Estação de Tratamento  
de Água de Creeslough. Este contrato 
consiste no projeto, construção  
e operação de uma nova Estação  
de Tratamento de Água em Goldrum,  
que serve a região de Letterkenny 
(9.000m³/d), uma nova estação de 
tratamento de água em Creeslough 
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(2.100m³/d), novas redes de água, ligação 
às redes de captação de água existentes  
e tratadas, e outras obras associadas.

As instalações são projetadas para os mais 
elevados padrões de qualidade, incluindo 
coagulação, floculação e filtração, seguida 
de desinfeção UV. As instalações foram 
projetadas usando a tecnologia BIM, 
procurando otimizar a fase de projeto, 
construção e operação. No projeto,  
a Glan Agua criou modelos 3D completos 
das instalações, o que permitiu analisar 
melhor as simulações e aprimorou  
a apresentação visual do projeto.

A Glan Agua continua focada no 
desenvolvimento e incorporação de soluções 
inovadoras a nível de design e construção, 
assegurando em Letterkenny e Creeslough 
instalações de tratamento modernas  
e robustas, permitindo soluções vantajosas 
do ponto de vista do custo operacional  
e de manutenção para o Cliente e para 
os consumidores do Sistema Regional de 
Abastecimento de Água de Letterkenny.

Este é um projeto em larga escala que 
garantirá o abastecimento de água potável 

para os habitantes de Letterkenny  
e arredores, e proporcionará crescimento 
económico e populacional no futuro.  
As obras assegurarão que tanto os sistemas 
de abastecimento de água de Letterkenny 
quanto o de Cresslough cumprem as 
diretrizes de água potável da União 
Europeia, bem como os regulamentos 
irlandeses numa área onde existe uma forte 
atividade industrial, agrícola e turística.

Este projeto inclui ainda a substituição 
de 4,5 km de condutas desde Lough Keel 
até às novas instalações de Goldrum, a 
requalificação das estações de bombeamento 
em Lough Keel e Lough Greenan, bem 
como a construção de 1,5 km de condutas 
principais e 1,1 km de canais de distribuição 
a partir da Estação de Tratamento de Água de 
Goldrum. Uma vez concluídos os trabalhos, 
estas obras levarão ao desmantelamento das 
antigas estações de tratamento de água de 
Letterkenny e Creeslough.

O contrato para o desenvolvimento  
do projeto e construção é de dois anos, 
estando a Glan Agua e a Mota‑Engil Ireland 
Construction motivadas para trabalhar neste 
projeto com todos os interlocutores. 

A Mota‑Engil e as suas subsidiárias 
irlandesas, MEIC e a Glan Agua, 
expandiram‑se ainda mais no mercado 
irlandês com a abertura de um novo 
escritório em Dublin. Com as novas 
instalações, a empresa irá focar‑se 
principalmente nos projetos de maior 
dimensão em infraestruturas e na 
construção de edifícios em Dublin 
e na região Leinster, e contará com 

a possibilidade de ter uma melhor 
abordagem para a expansão em outros 
setores de crescimento da economia.

O escritório foi aberto oficialmente no dia 
22 de setembro de 2017, com a presença de 
Horácio Sá, CEO da Mota‑Engil Engenharia 
e Construção, Rogério Lopes, Conselheiro 
da Embaixada de Portugal em Dublin, e de 
muitos clientes e outros stakeholders. 

IRLANDA 

ABERTURA DE NOVOS 
ESCRITÓRIOS EM DUBLIN 

Reflexo da expansão no mercado irlandês com novas 
instalações em Dublin.

NOVAS INSTALAÇÕES
Dublin

FICHA TÉCNICA 

NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA EM GOLDRUM:  
9.000 m³/d

NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 
DE ÁGUA EM CREESLOUGH: 
2.100 m³/d

SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS: 
4,5 km

CONSTRUÇÃO DE CONDUTAS:  
1,5 km de condutas 
principais e 1,1 km  
de canais de distribuição

PRAZO:  
2 Anos
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EUROPA

MOTA‑ENGIL APOIA  
IRISH MOTOR NEURONE  
DISEASE ASSOCIATION

IRLANDA

ESTE ANO, A INICIATIVA RENDEU 10.000€ PARA AJUDAR  
QUEM SOFRE COM DOENÇA NEUROLÓGICA.

A Glan Agua e a MEIC, com o apoio  
da Mota‑Engil, apostam anualmente  
em várias causas sociais. Depois  
de, em 2016, terem sido angariados  
mais de 10.000€ para a Jack and Jill 
Children’s Foundation através da 
iniciativa Charity Cycle Fundraiser, 
este ano, a Glan Agua e a MEIC, voltaram 
a repetir a atividade para ajudar 
outra causa. Todos os anos as duas 
empresas escolhem uma instituição 
que seja emocionalmente próxima dos 
colaboradores, e este ano foi selecionada  
a Irish Motor Neurone Disease 
Association (IMNDA).

A IMNDA é a única instituição na Irlanda 
que presta cuidados e apoio a pessoas 
com Doença Neurológica Motora, às suas 
famílias, amigos e cuidadores. No endereço 
de internet http://imnda.ie poderá encontrar 
informações sobre o trabalho que a instituição 
desenvolve e o apoio que presta.

Esta corrida de bicicleta reuniu um grupo 
de 10 funcionários, fornecedores, amigos 
e familiares, que logo após o amanhecer 
partiram do novo escritório em City West, 
Dublin, em direção a Galway, num percurso 
de 210 km e que durou mais de 13 horas 
devido a algumas questões técnicas.

A corrida terminou por volta das 20h, 
com todos os participantes satisfeitos pelo 
espírito de missão cumprida, tanto por 
terem conseguido terminar a prova, como 
por terem conseguido angariar os fundos 
necessários para a Irish Motor Neurone 
Disease Association.

Desta forma, a Glan Agua, a MEIC,  
a Mota‑Engil e todos os participantes 
se congratulam por terem conseguido 
arrecadar mais de 10.000€, e a Irish Motor 
Neurone Disease Association já emitiu 
também uma carta de agradecimento pela 
iniciativa realizada para a instituição. 

http://imnda.ie/
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A Glan Agua Ltd e a MEIC Ltd realizaram um 
workshop com todos os funcionários para 
apresentar e discutir o plano estratégico para 
o negócio e o modo como está alinhado com 
os objetivos globais do Grupo Mota‑Engil 
estabelecidos no StepUp2020.

Com o significativo crescimento 
alcançado nos últimos anos, os Gerentes 
e os membros fundadores da Glan Agua 
e MEIC, Karl Zimmerer e Tom O'Connor, 
apresentaram uma breve visão geral da 
história das empresas e dos principais 
fatores de sucesso no crescimento da 
organização. O workshop contou com 

a presença do CEO da Mota‑Engil 
Engenharia e Construção, Horácio Sá, 
e do responsável pelo Mercado, Luís 
Moreira da Silva, que apresentou a 
estratégia global do grupo e os planos  
de crescimento para as empresas 
irlandesas e britânicas. 

A reunião centrou‑se depois na melhoria 
dos indicadores de qualidade, saúde 
e segurança na indústria e mudanças 
culturais necessárias para assegurar  
o alinhamento com as melhores práticas 
internacionais para a gestão da qualidade, 
ambiente e segurança das empresas. 

IRLANDA 

IRLANDA E REINO UNIDO: 
NOVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Qualidade, saúde e segurança na indústria foram  
os temas centrais desta reunião.

WORKSHOP
Plano estratégico para  
o negócio, alinhado com os 
objetivos globais do Grupo 
Mota‑Engil

A Glan Agua viu adjudicado pela Irish 
Water o contrato de Desinfeção e Controlo 
de pH no Condado de Limerick, na 
Irlanda. O contrato envolve trabalhos  
em 46 locais para o desenvolvimento  
e atualização dos sistemas de desinfeção 
e controlo de pH para melhorar  
a capacidade de tratamento em todas  
estas instalações. O contrato consiste  
no seguinte:

De acordo com o contrato, a Glan Agua 
será responsável por todos os trabalhos 

As empresas serão responsáveis por trabalhos nas instalações 
de Desinfeção e Controlo de pH da Água em Limerick.

IRLANDA

GLAN AGUA E MEIC VENCEM  
CONTRATO NA IRLANDA

mecânicos, elétricos, de instrumentação, 
controlo e automação, assim como pelos 
trabalhos de estrutura e construção civil, 
que serão assegurados pela Mota‑Engil 
Ireland Construction. 

A Glan Agua apresenta já uma 
vasta experiência em programas de 
desinfecção, como no caso de Waterford, 
Wicklow, Mayo e Sligo, e está empenhada 
em utilizar essa experiência para  
o sucesso deste projeto de Desinfeção  
e Controlo de pH em Limerick. 

CONTRATO DE DESINFEÇÃO  
E CONTROLO DE PH
Limerick, Irlanda
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RUANDA

A  Mota‑Engil será responsável 
pela construção do novo 
Aeroporto Internacional  

de Bugesera, localizado na região  
de Rilima, e a cerimónia do lançamento 
da primeira pedra contou com a presença 
do Presidente do Ruanda, Paul Kagame, 
do Ministro das Infraestruturas,  
James Musoni e de outras importantes 
figuras do Governo do Ruanda.  
Em representação da Mota‑Engil, 
estiveram António Mota, Presidente  
do Conselho de Administração, Gonçalo 
Moura Martins, CEO do Grupo, e Manuel 
António Mota, CEO da Mota‑Engil África, 
acompanhados por outros representantes 
da Mota‑Engil África. Em representação  
da empresa concessionária BAC  

(Bugesera Airport Company), esteve 
também Maciej Michalek.

Esta é uma obra com grande impacto  
na estratégia económica delineada para  
o desenvolvimento de vários setores  
do país, incluindo o turismo, comércio, 
aviação e outros, já que permitirá atrair 
novos investimentos. No seu discurso 
durante o evento, o Presidente do 
Ruanda, Paul Kagame, reforçou 
precisamente a importância desta obra, 
não só em termos do impacto local para  
o país, mas também porque fortalecerá  
a integração económica na região EAC 
(East African Community) e potenciará  
o aumento do comércio "Intra‑Africano", 
que atualmente é de cerca de 15%.

O novo aeroporto internacional de 
Ruanda servirá também para 
complementar o crescimento da atual 
companhia aérea nacional, RwandAir.

O investimento da obra é de 
aproximadamente 400 milhões de 
dólares (340 milhões de euros), e os 
trabalhos de construção para a primeira 
fase do aeroporto deverão decorrer em 
cerca de 27 meses, tendo o final previsto 
para setembro de 2019.

A empreitada terá várias características 
inovadoras usadas atualmente neste tipo 
de infraestruturas, como a instalação  
de tecnologia de vanguarda no manuseio  
de cargas. Após a sua conclusão,  

PRESIDENTE DO RUANDA 
LANÇA 1ª PEDRA DO 

AEROPORTO DE BUGESERA 

PAUL KAGAME E ANTÓNIO MOTA PRESIDIRAM À CERIMÓNIA  
DO INÍCIO DOS TRABALHOS DO NOVO AEROPORTO  

INTERNACIONAL DO RUANDA.

RUANDA
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RUANDA

CONSTRUÇÃO DO NOVO 
AEROPORTO INTERNACIONAL 

DE BUGESERA

o Aeroporto terá capacidade para receber 
cerca de 1,8 milhões de passageiros/ano 
e, numa primeira fase, contará com 22 
balcões de check‑in, seis pontes de 
embarque, e vários espaços comerciais.

O desafio que a Mota‑Engil África  
Ruanda terá pela frente será ambicioso,  
de modo a garantir que o Novo Aeroporto 
Internacional de Bugesera seja construído 
no tempo previsto e de acordo com os mais 
altos padrões de excelência na construção, 
oferecendo serviços de qualidade que 
possam competir com outros importantes 
aeroportos mundiais.  

O Presidente Paul Kagame no ato simbólico  
de lançamento da 1ª pedra.

2

Na cerimónia estiveram presentes  
o Presidente do Ruanda, Paul Kagame,  
o Ministro das Infraestruturas, James Musoni,  
António Mota, Gonçalo Moura Martins  
e Manuel Mota pela Mota‑Engil.

1

2

1
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A Mota‑Engil Africa garantiu  
a adjudicação de um contrato de 210 
milhões de dólares (cerca de 187 milhões 
de euros) com a Société AngloGold 
Ashanti de Guinée SA, uma subsidiária 
da AngloGold Ashanti Limited. 

Mota‑Engil assina novo contrato de mineração por 5 anos.

GUINÉ CANACRI 

MOTA‑ENGIL AFRICA INICIA ATIVIDADE 
NA GUINÉ CONACRI

A Mota‑Engil será assim a fornecedora 
exclusiva de serviços de mineração 
durante 56 meses na mina de Siguiri, 
incluindo serviços de equipamentos 
e instalações. 

A Mota‑Engil conquistou o primeiro 
contrato nos Camarões que consistirá  
na reabilitação de um dos estádios onde 
vai decorrer o Campeonato Africano  
das Nações 2019.

O Estádio Omnisport Roundé Adja 
localiza‑se em Garoua, a capital da 
província Norte do país. De modo a criar 
infraestruturas de apoio ao evento, este 
projeto inclui também a construção de um 

hotel, apresentando o contrato um valor 
total de 61 milhões de euros. Este é mais 
um desafio à altura da Mota‑Engil, já que 
os trabalhos deverão estar concluídos 
num prazo exigente de 15 meses.

Ao garantir este contrato nos Camarões, 
a Mota‑Engil entra assim em mais um 
mercado, reforçando a tendência de 
crescimento do Grupo no continente 
africano. 

Projeto consiste na reabilitação de um importante estádio  
de futebol e na construção de um hotel.

CAMARÕES 

MOTA‑ENGIL GANHA PRIMEIRO 
CONTRATO NOS CAMARÕES 

Este projeto inclui também a construção  
de um hotel, apresentando o contrato um valor total  

de 61 milhões de euros.

DADOS  
DA EMPREITADA

61 Milhões €
Valor

15 Meses
Prazo 

DADOS  
DA EMPREITADA

US$210 Milhões 
Valor

56 Meses
Prazo 
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MOTA‑ENGIL ENTRA 
NO SETOR DO AMBIENTE 

NA COSTA DO MARFIM 

COSTA DO MARFIM

CONTRATO DE SETE ANOS EM ABIDJAN ABRANGE  
4,6 MILHÕES DE PESSOAS.

A Mota‑Engil assegurou dois novos 
contratos no valor total de 320 milhões  
de euros no setor dos resíduos, na Costa 
do Marfim, permitindo assim abrir mais 
uma frente internacional do Grupo que 
passa a totalizar presença em 28 países.

Depois de um processo de concurso 
público internacional, e através da  
Mota‑Engil África, o Grupo assinou com  
o Ministério da Saúde, Ambiente  
e Desenvolvimento Sustentável da Costa 
do Marfim, contratos referentes a dois 
setores para a Limpeza Urbana, Recolha  
e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 
na cidade de Abidjan, por um período  
de 7 anos, que poderá ser extensível  
para um período adicional de três.

O conjunto das duas operações 
envolverá cerca de 280 viaturas e 2.000 
colaboradores, servindo cerca de  
4,6 milhões de habitantes, e prevê‑se 
a recolha de mais de 8 milhões de 
toneladas de resíduos urbanos. 

A cerimónia de assinatura do contrato 
decorreu em Lisboa durante a visita oficial 
do Presidente da República da Costa 
do Marfim a Portugal, tendo marcado 
presença, para além dos Presidentes da 

República dos dois países, o Primeiro‑ 
‑Ministro, António Costa, numa iniciativa 
política de promoção da relação 
económica entre os dois países e em que 
o contrato assinado pontificou o reforço 
desta cooperação e do investimento 
português neste país africano.

Com o arranque desta operação na Costa 
do Marfim, a Mota‑Engil alarga para 
oito o número de países em que os seus 
trabalhos na área de recolha e tratamento 
de resíduos está presente, passando  
o Grupo a servir cerca de 18,5 milhões 

de habitantes neste setor, afirmando‑se 
assim, cada vez mais, com uma posição 
destacada e um know‑how reconhecido 
neste setor de atividade onde marca 
presença há mais de 20 anos. 

A Ministra Anne Désirée e Manuel Mota  
no ato de assinatura do contrato.

1

1
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MOTA‑ENGIL ASSUME  
OBRA RELEVANTE 

DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
OBRA DE RESTAURO DA FORTALEZA DE SÃO FRANCISCO DO PENEDO,  

EM LUANDA, CONSIDERADO COMO PATRIMÓNIO CULTURAL NACIONAL.

ANGOLA

ilustres do Governo Angolano, estando ainda 
presentes representantes da entidade 
fiscalizadora DAR Angola, Antoine Abboud  
e Ricardo Henriques, o projetista da 
Tríade, Mário Veloso, da projetista 
Saraiva+Associados, Miguel Rocha, bem 
como o CEO da Mota‑Engil Angola, Francisco 
Franca, acompanhado por destacados 
representantes da empresa. O auto de 
consignação da obra, assinado entre  
o empreiteiro e o Governo Angolano, para 
a reabilitação daquele edifício localizado 
na cidade de Luanda, construído em 1795  
e hoje conhecido como Casa de Reclusão 
Militar, foi assinado pelo Diretor Nacional 
dos Edifícios Públicos e Monumentos do 

Ministério da Construção, Filomeno 
Saraiva, pelo Ministério da Cultura, 
através da Diretora do Instituto Nacional 
do Património Cultural, Maria da Piedade 
de Jesus, e pela Mota‑Engil Angola, na 
pessoa do seu CEO, Francisco Franca.

No final da empreitada, com  
a duração prevista de 18 meses e um 

ANGOLA

A Ministra da Cultura foi acompanhada 
por Francisco Franca e Soares Monteiro, 
da Mota‑Engil Angola.

1

1

D
ecorreu no dia 23 de junho  
a cerimónia de celebração do 
auto de consignação no local, 

com a presença da Ministra da Cultura, 
Carolina Cerqueira, e de outras figuras 
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valor contratual de 37,7 milhões 
de dólares, o edifício de dois pisos 
estará transformado num museu. 
A infraestrutura foi uma antiga prisão 
política, representando por isso, ainda 
hoje, um importante símbolo nacional.

O espaço, onde são ainda visíveis as 
marcas da coroa portuguesa, vai manter 
a estrutura do antigo edifício que, a par 
de novos espaços, deverá albergar a 
sede da Associação do Processo 50. Esta 
entidade que representa os prisioneiros 
políticos que desencadearam, a 4 de 
Fevereiro de 1961, o início da luta 
armada de libertação nacional de Angola, 
tendo marcado presença no evento 

através do deputado Diogo Ventura  
e familiares dos antigos presos políticos.

Com o início do trabalho de restauro, 
testemunha‑se o princípio de um 
programa que assenta, por um lado,  
na recuperação do património físico  
do imóvel que constitui em si mesmo  
a fortaleza e, por outro, na sua recuperação 
histórica e memorial. Deste modo,  
a recuperação deste edifício permitirá, 
no futuro, a adição de uma unidade 
museológica que em muito contribuirá 
para o conhecimento dos principais factos 
das lutas nacionais, bem como para  
o estudo e a divulgação da História antiga 
e contemporânea de Angola. 

No final da empreitada, 
com a duração prevista 
de 18 meses e um valor 
contratual de 37,7 milhões 
de dólares, o edifício 
de dois pisos estará 
transformado num museu.

A Mota‑Engil Angola, através do 
Departamento de Segurança e Ambiente, 
em conjunto com os Recursos Humanos 
– Formação, efetuou mais uma formação 
no âmbito da segurança em obra, 
subordinada ao tema Segurança nos 
Trabalhos em Altura, a qual decorreu no 
Centro de Formação Maria Amália Mota, 
no Estaleiro da Petrangol em Luanda.

A formação foi ministrada por Ulisses 
Aurélio, Coordenador da Odysecur APSE, 
onde exerce a função de formador de 
resgate com cordas em meios perigosos, 
busca e resgate em estruturas colapsadas  
e escoramentos.

Participaram nesta ação de formação todos 
os Técnicos de Segurança com a função 
de gestão de segurança em obra, centros 
industriais e fixos. A mesma teve uma 
duração de 21 horas e teve como objetivo 
capacitar estes colaboradores em medidas 
de resgaste em trabalhos em altura, espaços 
confinados e escadas metálicas. Para esse 
efeito, para além da formação teórica em 
sala, foi dada uma grande relevância  
à formação prática. Para tal, foram criados 
vários cenários e simulações de situações de 
emergência para que os Técnicos pudessem 
praticar e ficassem mais capacitados para 
casos reais que possam surgir em obras da 
Mota‑Engil Angola. Durante a formação, 

ANGOLA 

FORMAÇÃO DE SEGURANÇA 
EM TRABALHOS EM ALTURA 
REFORÇA CONHECIMENTO

A formação decorreu no Centro Maria Amália Mota,  
no Estaleiro da Petrangol em Luanda.

existiu sempre a preocupação de mostrar 
aos colaboradores que todo o equipamento 
utilizado é facilmente encontrado num 
estaleiro de obra.

Esta formação permitiu aos colaboradores 
verem na prática novas técnicas, adquirirem 
novos conhecimentos e consolidar o saber 
anterior através da interação com o formador, 
possibilitando desta forma a clarificação  
de dúvidas e técnicas relacionadas com  
a utilização de meios e equipamentos  
para trabalhos em altura. De sublinhar, 
ainda, o modo com esta ação contribuiu 
parareforçar o espírito de equipa  
dos colaboradores do Departamento. 
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MOTA‑ENGIL  
NA REVITALIZAÇÃO 

DOS EIXOS VIÁRIOS DA CIDADE 
DE LUANDA – FASE 3

ANGOLA

No âmbito do programa de revitalização 
dos eixos viários de Luanda, o Governo 
Provincial celebrou um contrato com  
a Mota‑Engil Angola, para a execução  
das obras de reparação e melhoramento 
dos arruamentos da cidade de Luanda,  
no seguimento das fases 1 e 2 do projeto 
de fundo de requalificação rodoviária  
da província. 

Com um valor contratual de 76 milhões  
de dólares, as obras correspondem  
à terceira fase do projeto para a renovação 
das ruas de Luanda, que compreenderá 
a reparação e reposição de pavimento, 
reparação de passeios, pintura de lancis, 
sinalização vertical e horizontal, colocação 
de tampas de esgoto, reabilitação da 
iluminação pública, arborização de jardins 
e manutenção e limpeza hidráulica de 
coletores de saneamento.

A desobstrução e limpeza dos coletores 
irá contribuir para eliminação da maioria 
do esgoto que corre a céu aberto na 
cidade. Percebe‑se, assim, o impacto 
desta medida na qualidade de vida em 

Luanda, já que o esgoto passará a circular 
no coletor e não pela via ou passeios.

O prazo de execução, a extensão  
e a complexidade dos trabalhos exigirá  
o envolvimento de aproximadamente 350 
trabalhadores a intervir simultaneamente 
em várias ruas, maioritariamente em 
regime noturno, por forma a minimizar 
os transtornos causados no dia‑a‑dia da 
cidade, que, em dias normais, possui um 
dos maiores volumes de tráfego rodoviário 
de toda a África Meridional. 

À semelhança do que foi feito nas fases 
anteriores de revitalização das ruas de 

Luanda, será desenvolvido pela Mota‑Engil 
Angola um plano de comunicação, em 
articulação com as autoridades da cidade, 
com o intuito de clarificar e integrar os 
cidadãos nas intervenções a executar de 
modo a minimizar os impactos negativos que 
este tipo de trabalhos promove. Esta ação 
decorre do facto de os resultados obtidos com 
o uso desta estratégia nas fases anteriores do 
projeto terem sido manifestamente positivos. 

Esta terceira fase permitirá a otimização do 
tráfego rodoviário citadino, possibilitando  
o incremento na qualidade de vida  
dos habitantes, assim como a melhoria  
da imagem da cidade de Luanda. 

EMPRESA DÁ CONTINUAÇÃO AOS TRABALHOS REALIZADOS  
NA CAPITAL DE LUANDA.
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COMEMORAÇÕES TRADICIONAIS  
E LANÇAMENTO DA 1.ª PEDRA 

"CIDADELA JOVEM DE SUCESSO" 
EM MALANJE E CABINDA

ANGOLA

A Cidadela Jovem de Sucesso é um 
espaço criado no âmbito das políticas  
de formação de quadros do Governo, 
para garantir o emprego e responder  
aos desafios de um país em que 70%  
da população tem menos de 25 anos.

O projeto, conta com a parceria  
de uma empresa Israelita, a Focus 
Education, vocacionada para a formação 
profissional, e visa reunir jovens de 
vários estratos sociais nos cursos de 
carpintaria, informática, pedreiro  
e agricultura. Para além de recrutar 
novos formandos, prevê‑se ainda 
que venha, de igual modo, a inserir 
jovens já formados, sobretudo nas 
áreas de construção, para que estes 
possam, futuramente, contribuir no 
desenvolvimento económico e social  
de Angola. Desde a sua criação, em 2008, 
foram já formados mais de 200.000 jovens.

Atualmente, existem Cidadelas de 
Sucesso nas províncias de Namibe, 
Bengo, Moxico e Luanda, sendo que, em 
parceria com a Mota‑Engil Angola, estão 

PROJETO VISA APOIAR A FORMAÇÃO 
DE JOVENS ANGOLANOS.

a ser construídos novos espaços nas 
províncias de Malanje e Cabinda.

A Mota‑Engil, presente desde 1946 na 
província de Cabinda, sempre respeitou 
as tradições, cultura e crenças das 
populações locais. Nesse âmbito, através 
da Unidade de Produção de Cabinda da 
Mota‑Engil Angola, prestou o devido 
respeito para com a cultura tradicional 
e religiosa das populações no local onde 
se realizará a construção da Cidadela 
Jovem de Sucesso. Após as cerimónias 
tradicionais, as autoridades religiosas 
abençoaram a obra, expressando  

os seus sinceros votos de sucesso  
à Mota‑Engil, durante a construção 
do empreendimento. Posteriormente, 
decorreu o lançamento da primeira 
pedra do Pólo de Formação Industrial 
Agrícola, localizado na província de 
Malanje, o qual terá capacidade para 
albergar 200 jovens.

O projeto, de iniciativa do Ministério  
da Administração Pública, Trabalho  
e Segurança Social (MAPTSS), tem uma 
duração prevista de oito meses  
e um valor contratual para cada um dos 
projetos de 3.695.000 dólares. 
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HOSPITAL DE  
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA 

DE LUANDA

ANGOLA

MOTA‑ENGIL A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA  
DA SAÚDE EM ANGOLA.

A
Mota‑Engil, empresa com vasto 
currículo na construção de 
hospitais em diversos países, 

celebrou com o Ministério da Saúde de 
Angola o ato de consignação, procedido 
do lançamento da primeira pedra para  
a construção do Hospital de Hematologia 
Pediátrica de Luanda, uma obra com um 
prazo contratual de 24 meses e um valor 
38,5 milhões de dólares.

O edifício, idealizado para dar resposta  
às doenças de origem hematológica,  

será composto por cinco andares  
e implementado num lote de 7.000 m2, 
contendo zonas técnicas e áreas 
administrativas complementares, uma 
farmácia, lavandaria, uma zona de 
depósito de resíduos hospitalares  
e parque de estacionamento. 

Constituído por quatro grandes áreas  
de intervenção, a primeira área será 
usada como um centro de apoio  
à criança com anemia, com capacidade 
de atendimento para 100 crianças por 

O projeto (…) visa 
aumentar a cobertura 
dos serviços de pediatria 
na região de Luanda.
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A área de química do Laboratório 
Central da Mota‑Engil Angola deu início 
a uma campanha de Monitorização da 
Qualidade da Água no município de 
Icolo e Bengo, comuna do Bom Jesus, na 
província do Bengo. Esta iniciativa tem 
por objetivo assegurar o acesso a água 
potável às comunidades localizadas junto 
à fábrica da Coca‑Cola na comuna do 
Bom Jesus. 

Para o desenvolvimento deste projeto 
foram identificados um conjunto de 
chafarizes públicos que já se encontram 
ao serviço da população. O Laboratório 
Central da Mota‑Engil Angola, sensibilizado 
com o tema, ofereceu‑se para colaborar  
na Monitorização Semestral da Qualidade 
da Água dos chafarizes públicos  
no âmbito da Responsabilidade Social  
da Mota‑Engil Angola.

ANGOLA 

MOTA‑ENGIL ANGOLA 
COLABORA NA MONITORIZAÇÃO  
DA QUALIDADE DA ÁGUA

O projeto faz parte da política de Responsabilidade  
Social da empresa.

No seguimento desta iniciativa foi 
elaborado um plano, tendo sempre como 
pressuposto o cumprimento da legislação 
em vigor e a proteção da saúde dos 
consumidores finais.

A área de química do Laboratório Central 
iniciou a sua atividade em setembro de 
2016. Esta secção foi desenvolvida com 
o intuito de suprir uma necessidade 
identificada pela Mota‑Engil Angola (MEA) 
para dar resposta às cada vez maiores 
exigências de qualidade, fruto da evolução 
verificada no país. 

Neste sentido, a Mota‑Engil Angola coloca‑se 
na linha da frente no apoio a populações 
locais, trabalhando em conjunto com 
entidades estatais e privadas de forma  
a garantir um controlo eficaz e a transmitir 
confiança aos consumidores finais. 

dia, correspondendo 60% a serviço  
de urgência e 40% a consulta externa.

A segunda área será dedicada aos 
Serviços de Hemoterapia Pediátrica, 
em ligação com o Instituto Nacional 
de Sangue, e a terceira área será 
constituída pelo Centro de Transplante 
de Medula, em colaboração com  
o Instituto de Luta Contra o Cancro 
e outras unidades hospitalares de 
referência. A quarta área de intervenção 
estará relacionada com a epidemiologia, 
prevenção, educação e suporte familiar, 

em colaboração com a Direção Nacional 
de Saúde Pública. 

O projeto, aprovado pela Presidência da 
República, visa aumentar a cobertura dos 
serviços de pediatria na região de Luanda, 
reduzir a mortalidade infantil, garantir 
tratamentos eficazes e contribuir para a 
qualidade e esperança de vida da população.

A Mota‑Engil Angola regogiza‑se 
por estar, uma vez mais, associada 
à modernização e melhoria das 
infraestruturas de saúde em Angola. 

DADOS  
DA EMPREITADA

US$38,5 Milhões
Valor

24 Meses
Prazo 

MONITORIZAÇÃO  
DA QUALIDADE DA ÁGUA
Mota‑Engil Angola
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MOTA‑ENGIL NA CONSTRUÇÃO 
DO HOSPITAL GERAL  

DE CABINDA 

ANGOLA

PROJETO TERÁ UMA DURAÇÃO DE 24 MESES E UM VALOR DE CONTRATO  
DE 165 MILHÕES DE DÓLARES.

C
om a presença de ilustres 
representantes do Governo 
Angolano, decorreu  

o lançamento da primeira pedra  
e assinatura do ato de consignação  
do Hospital Geral de Cabinda.

Depois de se testemunhar a assinatura 
do auto de consignação entre os 
representantes do Ministério da Saúde 
e a Construtora Mota‑Engil Angola, 
representada pelo Administrador 
António Graça, decorreu o lançamento 
da primeira pedra para a construção do 

edifício de nove andares, com  
uma duração prevista de 24 meses  
e um valor de contrato de 165,2 milhões 
de dólares.

O Hospital Geral de Cabinda reflete  
um estilo arquitetónico contemporâneo, 
tendo como características principais 
as grandes fachadas envidraçadas 
associadas a elementos verticais de 
proteção que em conjunto proporcionam 
condições para uma boa ventilação  
e iluminação natural adequada  
as condições climatéricas da região.

O Hospital Geral  
de Cabinda tem como 
objetivo tornar‑se num 
hospital de referência  
e contribuir para  
a melhoria e satisfação  
da população de Cabinda.
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A Mota‑Engil Angola, através do seu 
Laboratório Central, foi convidada pelo 
Instituto Angolano de Acreditação (IAAC) 
a participar, na qualidade de orador, no 
Seminário sobre a Qualidade da Água – 
Controlo e Qualidade de Água em Angola. 

O evento teve lugar no Auditório da EPAL 
em Talatona, tendo sido uma colaboração 
entre o IAAC, o Instituto Angolano de 
Normalização e Qualidade (IANORQ)  
e a Empresa Pública de Águas de Luanda 
(EPAL), com o objetivo de preparar as 
condições para a acreditação de laboratórios 
de análise de controlo de água em Angola. 

A Mota‑Engil Angola foi representada por 
Maria Dias, coordenadora do Laboratório  
de Química e Presidente da Comissão 
Técnica da Água, tendo feito a sua exposição 
nesta condição.

O evento teve o patrocínio da EPAL, sendo 
o discurso de abertura do seminário da 
responsabilidade de Leonidio de Ceitas, 

ANGOLA 

MOTA‑ENGIL EM SEMINÁRIO SOBRE 
O CONTROLO E QUALIDADE DA ÁGUA

O objetivo é criar regulamentação de forma a garantir qualidade, 
segurança e confiança na água a distribuir às populações.

PCA desta instituição. No seu discurso, deu 
uma perspetiva sobre os objetivos da EPAL 
e os novos projetos que estão em fase de 
arranque, como é o caso da obra adjudicada 
à Mota‑Engil Angola dos Sistemas BITA, e da 
importância do controlo da qualidade da água 
distribuída às populações por estes sistemas. 

A primeira oradora deste seminário foi a 
Presidente da Comissão Técnica da Água, 
Maria Dias, que na sua apresentação abordou 
o trabalho que está a ser desenvolvido por 
este organismo. Mostrou a definição dos 
objetivos propostos para a Comissão,  
o desenvolvimento atual de trabalhos que 
estão em curso, apresentou os primeiros 
projetos de normas angolanas desenvolvidos 

pela Comissão Técnica assim como  
o planeamento das propostas de normas que 
serão entregues ao IANORQ durante o ano 
de 2017 e anos seguintes. Estes projetos serão 
posteriormente propostos para serem 
aprovados e implementados pelas entidades 
competentes como normas angolanas. O 
objetivo da criação destas normas prende‑se 
com a necessidade de criar regulamentação 
de forma a garantir qualidade, segurança e 
confiança na água a distribuir às populações. 

Em 2017 comemora‑se o Ano Africano da 
Infraestrutura de Qualidade, iniciativa integrada 
pelo IAAC que atua de forma empenhada na 
sua divulgação, tendo a Mota‑Engil Angola 
como um parceiro de referência. 

O hospital, com uma área total de 
construção de 48.575m2 foi concebido,  
na primeira fase, para acomodar  
110 camas e, num segundo momento,  
90 camas. Este edifício composto por 
nove pisos (8 pisos acima do solo  
e 1 piso subterrâneo), irá ter disponível 
serviços de medicina interna, pediatria, 
cirurgia, ginecologia e obstetrícia, 
uma unidade de cuidados intensivos, 
um banco de urgência e uma morgue, 
numa infraestrutura idealizada para 
atender as necessidades da população 

desta província de forma a que os seus 
habitantes possam vir a beneficiar de 
uma assistência médica de qualidade.

O Hospital Geral de Cabinda tem como 
objetivo tornar‑se num hospital  
de referência, obter reconhecimento 
pela excelência na qualidade dos seus 
serviços e contribuir para a melhoria  
e satisfação da população de Cabinda  
e, paralelamente, crescer como centro  
de pesquisa e formação nas diversas 
especialidades. 

DADOS  
DA EMPREITADA

US$165,2 Milhões
Valor

24 Meses
Prazo 

Em 2017 comemora‑se o Ano Africano da 
Infraestrutura de Qualidade, iniciativa integrada pelo IAAC 

que atua de forma empenhada na sua divulgação.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINERAÇÃO EM MOÇAMBIQUE  
REFORÇA RELAÇÃO COMERCIAL COM UMA DAS MAIORES EMPRESAS DO MUNDO.

A  Mota‑Engil Moçambique foi  
a empresa selecionada pela 
Vale para a execução de um 

contrato de 60 meses que contempla  
a execução de serviços mineiros que 
englobam a perfuração, fornecimento  
de explosivos, carga e transporte  
de estéril e carvão, no projeto mineiro 
de extração de carvão na Mina de Céu 
Aberto da Vale em Moatize, no valor  
de 445 milhões de dólares.

A Vale, concessionária da Mina em 
Moatize, é uma das maiores mineiras  
do mundo e a maior empresa privada  
da América Latina, com sede no Brasil  
e atuação nos 5 continentes.

A relação comercial com a Mota‑Engil 
iniciou‑se com o contrato para  
a reconstrução do Corredor de Nacala, 
entre Moçambique e o Malawi, que 
decorreu entre 2012 e 2014, tendo  

VALE SELECIONA MOTA‑ENGIL 
PARA CONTRATO DE 5 ANOS 

MOÇAMBIQUE
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A Vale, concessionária  
da Mina em Moatize,  
é uma das maiores 
mineiras do mundo e a 
maior empresa privada  
da América Latina.

MOTA‑ENGIL DISTINGUIDA
Prémio Tektónika 
Moçambique  
Expoconstrução, 2017

A TEKTÓNICA Moçambique é uma 
organização da Fundação AIP, com  
o apoio institucional da AICEP e do 
programa Portugal 2020.

Este evento, com periodicidade 
anual, assume relevada importância 
no desenvolvimento económico de 
Moçambique, num momento em que 
pretende reunir competências e respostas 
para a incrementação da qualidade de 
infraestruturas, soluções energéticas 
sustentáveis e competitivas e relações 

comerciais eficazes que promovam  
o crescimento de um mercado com  
fortes potencialidades.

A Mota‑Engil África ‑ Sucursal Moçambique 
venceu o prémio Tektónica no setor de 
Construção Civil e Infraestruturas, uma 
distinção recebida pelo Presidente da 
empresa, Aníbal Leite, que teve por base 
o reconhecimento pela qualidade de 
construção do Edifício Platinum, um dos 
edifícios de maior relevância na principal 
avenida de Maputo. 

Mota‑Engil realizou um importante trabalho para restaurar  
as estradas destruídas pelo mau tempo.

MOÇAMBIQUE 

MOTA‑ENGIL DISTINGUIDA 
COM PRÉMIO TEKTÓNIKA 2017

a relação sido ampliada recentemente 
com contratos no Brasil em projetos  
de infraestruturas a que o Grupo  
Mota‑Engil dedicou os seus maiores 
esforços para continuar a merecer  
a confiança deste importante player  
do setor da Mineração a nível mundial, 
sendo agora novamente reconhecida  
a competência e a dedicação com  
a atribuição de um novo e relevante 
contrato em Moçambique. 
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ASSOCIAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS: HEALTH4MOZ

SAÚDE EM MOÇAMBIQUE

MOÇAMBIQUE

O OBJETIVO É ANGARIAR MATERIAL E EQUIPAMENTO MÉDICO PARA  
O HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA.

A Health4MOZ é uma associação de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
criada por um grupo de profissionais, 
particularmente médicos e profissionais 
de medicina, respondendo a um apelo 
de responsabilidade social e cívica e de 
solidariedade para com o próximo. Tem 
como parceiros privilegiados a Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto  
e a Universidade de Lúrio (UNILÚRIO)  
em Nampula ‑ Moçambique.

Tendo como lema ensinar e formar 
em medicina e em todas as áreas 
paramédicas, as suas áreas de intervenção 
consistem em colaborar no ensino pré‑ 
‑graduado da medicina, da nutrição  
e da enfermagem, visando a melhoria da 
formação médica e de técnicos de saúde 
na região norte de Moçambique, com 
o Centro de Saúde 25 de Setembro e o 
Hospital Central de Nampula; promover 
intercâmbio científico através de estágios 
de curta duração, quer de profissionais 
portugueses em Moçambique, quer de 
profissionais moçambicanos em Portugal, 
criando protocolos/bolsas que permitam 
a otimização da assistência médica 
e de enfermagem em Moçambique, 
particularmente no distrito de Nampula; 
efetuar, juntamente com elementos locais, 

um levantamento da saúde em geral 
da população pediátrica (0‑18 anos) do 
distrito de Nampula, visando a deteção 
e intervenção precoces que permitam 
a melhoria da qualidade e expectativa 
de vida das gerações futuras; intervir 
socialmente na promoção da saúde através 
de parcerias com escolas e intervenção 
direta na comunidade.

Contam para o efeito com médicos 
especialistas em diferentes áreas e 
enfermeiros que, de uma forma totalmente 
voluntária, desenvolvem o seu trabalho 
em Moçambique.

A Fundação, ciente da importância da 
missão da instituição e no contexto do 
progressivo alargamento da sua intervenção 
a Moçambique e a outros países onde  
a Mota‑Engil marca relevante presença,  
tem vindo a apoiar a Health4MOZ na 
aquisição de material e equipamento médico 
destinado a equipar o Hospital Central de 
Nampula que regista importantes carências 
neste domínio, bem como as missões da 
instituição àquele país africano. A Fundação 
Manuel António da Mota renovou o seu 
apoio a esta ONG portuguesa pelo relevante 
trabalho de apoio à melhoria das condições 
de saúde em Moçambique. 
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A Mota‑Engil Moçambique desenvolveu  
a execução da empreitada de reabilitação 
e remodelação de um edifício onde 
funcionava a antiga cantina do CFM, 
transformando‑o num edifício de 
escritórios para albergar o Departamento 
de Operações da Empresa MPDC‑Porto de 
Maputo, e também um Banco Comercial. 

O edifício será desenvolvido em altura 
com dois pisos, estando no piso térreo  
a parte central do edifício que estará 

REABILITAÇÃO 
DO ANTIGO REFEITÓRIO 

DOS CFM 

MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL MOÇAMBIQUE REABILITA ANTIGA CANTINA DO CFM,  
NUMA ÁREA TOTAL DE 2.843 M2.

servida por dois pórticos de entrada,  
por um lado ao átrio do Departamento  
de Operações do MPDC e por outro para  
o Banco Comercial com acesso virado 
para a Avenida Mártires de Inhaminga.

No piso superior existirá um átrio de 
chegada que será servido por uma sala de 
espera que funciona como foyer e também 
pelo refeitório, estando estes dois espaços 
servidos de varandas e esplanada, que são 
as coberturas dos pórticos. Neste piso, de 

um lado estarão localizados gabinetes  
de trabalho com uma sala de reuniões,  
e do outro, duas salas de informação  
e um auditório para cerca de 130 pessoas, 
bem como uma copa e lavabos.

Em termos de áreas de construção, 
o edifício terá espaços exteriores 
(estacionamento e jardins) e uma área 
total de construção de 2.843 m2. O prazo 
previsto para a conclusão dos trabalhos  
é de 10 meses. 
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Tendo construído alguns dos edifícios  
mais emblemáticos de Moçambique,  
a Mota‑Engil tem neste momento em  
curso trabalhos de remodelação para  
a instalação de uma nova agência  
do Capital Bank num edifício de dois 
pisos, sito na Av. das Indústrias, n.º 513, 
Machava, Matola, Moçambique.
 
A remodelação em curso tem um prazo 
previsto de três meses e inclui, além 
de demolições e trabalhos gerais de 

construção civil, as especialidades de 
Instalações Eléctricas, AVAC, Hidráulicas, 
Telecomunicações, Deteção de Intrusão, 
Deteção de Incêndio, Controlo de Acessos 
e Vídeovigilância.

A Mota‑Engil Moçambique, através do 
seu trabalho diário, ajuda a concretizar no 
terreno as expectativas do sistema financeiro 
e das empresas interessadas em investir  
no país e na promoção do investimento  
e fixação de pessoas em Moçambique. 

A Mota‑Engil Moçambique, 
através do seu trabalho 
diário, ajuda a concretizar 
no terreno as expectativas 
do sistema financeiro e das 
empresas interessadas em 
investir no país.

A MOTA‑ENGIL TEM NESTE MOMENTO EM CURSO TRABALHOS PARA  
A REMODELAÇÃO DE UMA NOVA AGÊNCIA DO CAPITAL BANK.

AGÊNCIA DO CAPITAL BANK 
A TODO O VAPOR

MOÇAMBIQUE
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MOÇAMBIQUE

SECRETÁRIO DE ESTADO PORTUGUÊS 
E PRESIDENTE DA AICEP 
VISITAM OBRA EM NAMPULA

Em visita a Moçambique por ocasião 
da FACIM, o Secretário de Estado da 
Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias, e o Presidente da AICEP, Luís 
Castro Henriques, realizaram uma 
visita a Nampula, onde visitaram a obra 
do Grand Plaza Hotel e do Contrato de 

Manutenção e Socorro do Corredor  
de Nacala, ambas a ser realizadas pela 
Mota‑Engil, tendo a empresa tido a 
oportunidade de demonstrar os projetos 
que tem em curso e a sua posição ímpar 
num mercado onde marca presença há 
mais de 20 anos. 

A Mota‑Engil teve a oportunidade de demonstrar os projetos  
que tem em curso em Moçambique.

OBRA DO GRAND  
PLAZA HOTEL
Nampula, Moçambique

A 53ª Edição da Feira Internacional de 
Moçambique (FACIM) teve lugar no Distrito 
de Marracuene (RICATHLA), tendo  
a Mota‑Engil marcado presença no 

Pavilhão de Portugal para, mais uma 
vez, divulgar os serviços da Mota‑Engil 
África, com destaque para as empresas 
com presença em Moçambique. 

PRESENÇA FACIM 2017  
Mota‑Engil Moçambique

MOÇAMBIQUE

MOTA‑ENGIL MARCA 
PRESENÇA NA FACIM 2017

A Mota‑Engil África Moçambique marcou 
presença na Conferência Directório 2017 
como empresa incontornável do 
panorama empresarial de Moçambique, 
e foi representada no Painel "Empresas 
Associadas" pelo Administrador da 

CONFERÊNCIA 
DIRECTÓRIO 2017  
Mota‑Engil Moçambique

MOÇAMBIQUE 

CONFERÊNCIA DIRECTÓRIO 2017 
CÂMARA COMERCIAL  
PORTUGAL‑MOÇAMBIQUE

empresa, Paulo Pereira, que contou com 
a presença de Álvaro Massinga (Sotux), 
Stewert Sukuma (Stewert Sukuma)  
e de Felisberto Botão (Tatos Botão), com  
a moderação de Rodrigo Rocha, Director 
da CCPM. 
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A INTERVENÇÃO DA MOTA‑ENGIL NA BARRAGEM DE NKULA REVELA‑SE 
FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DESTE PAÍS.

OBRA DE REABILITAÇÃO 
E AUMENTO DE POTÊNCIA 

DE BARRAGEM

MALAWI

infraestruturas relacionadas com  
a produção e transporte de energia, com 
financiamento atribuído de 350 milhões 
de dólares. A este contrato cabe um valor 
de 45 milhões de dólares, repartidos 
pelos consorciados Andritz Hydro 
(37 milhões de dólares) e Mota‑Engil 
(8 milhões de dólares).

A barragem de Nkula foi construída nos 
anos '60, tendo ocorrido uma intervenção 
nos anos '80 para construção de um 
segundo circuito com tomada de água  
e central de produção de energia, passando 
então a designar‑se, respetivamente,  
por Nkula A e Nkula B.

Os trabalhos de campo iniciaram‑se em 
fevereiro de 2017, estado a entrega da 
obra programada para julho de 2018.

O contrato rege‑se pelas condições Fidic 
Yellow Book (Plant and Design‑Build), 
pelo que os projetos, tanto das instalações 
e equipamentos mecânicos, como os 
projetos de reabilitação das estruturas 
de betão armado, são da responsabilidade 
do empreiteiro.

A Mota‑Engil África atribuiu à Direção 
Técnica – Estruturas e Arquitetura  
a elaboração dos vários projetos integrantes 
da valência de construção civil, projetos 
que foram sucessivamente aprovados pela 
fiscalização sem reparos relevantes, o que 
demonstra a elevada capacidade técnica 
da equipa responsável pelo projeto. Outras 
componentes não integradas no contrato 
inicial, tal como o designado túnel de 
transição em betão entre a tomada de água 
e troço de túnel mineiro, estão a merecer 

A
Mota‑Engil, em consórcio com 
Anditz Hydro GmBh, empresa 
sedeada na Áustria, celebrou 

com o Millenium Chalenge Account 
Malawi um contrato de reabilitação  
e aumento de potência da barragem  
de Nkula, localizada no Malawi.

O contrato está integrado num programa 
promovido pela Millenium Chalenge 
Corporation em representação dos Estados 
Unidos da América para o financiamento 
de trabalhos que contribuam para a 
redução da pobreza através do crescimento 
económico no Malawi. A representação 
do Governo malawiano é assegurada pelo 
Millenium Chalenge Account Malawi.

Este projeto integra um conjunto de 
seis lotes com intervenções em várias 

MALAWI
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A INTERVENÇÃO 
INTEGRADA NESTE 
CONTRATO, INCLUI:

TOMADA DE ÁGUA  
Substituição dos 
equipamentos – trash rack 
e stop logs;

Trabalhos de reabilitação 
e reforço do betão armado;

Execução de ensecadeira 
criando as necessárias 
condições de trabalho 
em seco na tomada de água, 
mantendo o nível normal 
da albufeira de modo a que 
Nkula B se mantenha em 
serviço durante a intervenção 
em Nkula A.

SUBESTAÇÃO  
Substituição integral 
da subestação existente, 
que inclui betão armado 
e equipamentos.

CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ENERGIA  
Substituição integral dos 
equipamentos e instalações;

Reabilitação da estrutura 
e acabamentos;

Reforço do betão armado de 
fundação dos três geradores;

Execução de ensecadeira 
de jusante.

análise estrutural para determinação da 
necessidade de intervenção de reabilitação.

Dos vários projetos elaborados destaca‑se 
a reabilitação do betão armado da tomada 
de água e das ensecadeiras, sendo de 
especial referência a ensecadeira de montante 
– tomada de água – pela sua dimensão.

O projeto de ensecadeira prevê um prisma 
de aterro com cortina de estacas secantes 
de betão simples como cortina estanque 
(411 estacas comprimento num total de 
5.750m), com implantação mais afastada  
da tomada de água.

Para a execução dos trabalhos integrantes 
do âmbito do contrato, estão incluídos os 
contributos de diversas empresas do Grupo 
Mota‑Engil, entre as quais: 

MOTA‑ENGIL ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÃO (PORTUGAL)

•  Projeto de reabilitação de estruturas 
e projetos de ensecadeiras ‑ Direção 
Técnica ‑ Estruturas e Arquitetura

•  Execução de sondagens geotécnicas 
na albufeira (sobre batelão) – Núcleo 
de Geotecnia

MOTA‑ENGIL CONSTRUCTION AFRICA

•  Mota‑Engil Angola

‑  Execução de estacas de betão – 
com equipa cedida pelo núcleo 
de Fundações e Geotecnia

‑  Execução de carotes para reforço 
da fundação dos geradores

‑  Execução de injeções em fissuras  
nas estruturas de betão armado 
existente.

•  Mota‑Engil Africa   – Moçambique 

‑  Aluguer do equipamento 
e ferramentas para as estacas 
de betão, cuja colaboração tem 
sido fundamental para o bom 
desempenho até agora manifestado.

Neste sentido, as sinergias geradas entre 
os vários núcleos especializados do 
Grupo Mota‑Engil, pelo aproveitamento 
de experiência adquirida e criação de 
valor, incrementando o currículo dessas 
diversas estruturas internas, revelou‑se 
ser uma opção ganhadora e um exemplo 
a seguir. 
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MOTA‑ENGIL ÁFRICA  
MARCOU PRESENÇA EM EVENTO 

DO SETOR MINEIRO

Com o intuito de potenciar e atrair 
investimento para o setor mineiro e 
petrolífero no Uganda, foi promovida pela 
Câmara de Minas e Petróleo do Uganda 
uma Conferência de alto nível sob o tema 
"Minerais: Batendo à porta para causar  
a transformação económica no Uganda".

Na conferência foram analisadas as 
melhorias a realizar de forma a potenciar 
um ambiente económico de maior 
atratividade do investimento externo 
e de promoção de competitividade da 
economia ugandesa através deste setor  
de elevado potencial.

Atenta às oportunidades do mercado  
e com o compromisso de contribuir para  
o desenvolvimento do Uganda, a Mota‑Engil 
Africa esteve presente na Conferência 
como expositor, demonstrando interesse, 
a sua capacidade e know‑how sobre  
o setor de mineração em África.

Na conferência participaram diversos 
agentes governamentais e operadores 
privados, incluindo o gabinete 
presidencial, juntamente com os 
principais investidores interessados  
em desenvolver o setor de mineração  
no Uganda. 

UGANDA

"MINERAIS: BATENDO À PORTA PARA CAUSAR A TRANSFORMAÇÃO  
ECONÓMICA NO UGANDA" FOI O TEMA DA CONFERÊNCIA.

Na conferência foram 
analisadas as melhorias  
a realizar de forma  
a potenciar um ambiente 
económico de maior 
atratividade do 
investimento externo.

UGANDA
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

MOTA‑ENGIL A CONSTRUIR 
O PRIMEIRO ECO‑RESORT DE LUXO

Hotel terá classificação de cinco estrelas.

A Mota‑Engil tem em execução 
o primeiro Eco‑resort de luxo 
na ilha do Príncipe, com valor 
contratual de 9 milhões de euros. 

Esta será a primeira unidade hoteleira 
no âmbito do desenvolvimento  
do turismo sustentável em Príncipe,  
ilha classificada pela Organização  
das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) como 
reserva mundial da biosfera.

O hotel de cinco estrelas terá 15 quartos 
em tendas pré‑fabricadas de 70 m2  

e piscina, bar, restaurante, bem como 
casas para os administradores.

Esta foi considerada uma obra com 
muita complexidade logística, pois  
foi necessária a aquisição de materiais  
a diversos países, como Portugal, 
França, Indonésia, Canadá, entre  
outros. Contudo, é de ressaltar  
a importância deste empreendimento 
hoteleiro, uma vez que irá criar vários 
postos de emprego aos naturais da 
ilha e promover o turismo sustentável 
desta região. 

Após conclusão da obra de 
Abastecimento de Água à Vila de Ribeira 
Afonso, foi realizada a cerimónia de 
inauguração, presidida pelo Primeiro 
Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice 
Émery Trovoada.

A obra executada pela Mota‑Engil 
África, com um valor contratual de 
3,6 milhões de dólares, mereceu elogios 
expressos pelo Governo Santomense 
pela qualidade reconhecida na execução 
do projeto que permitirá alavancar 

o desenvolvimento socioeconómico 
daquela região, melhorando a qualidade 
do abastecimento de água que até agora 
era causadora de doenças.

A execução desta obra contemplou  
ainda a construção de um reservatório 
com capacidade para 550.000 litros  
de água. 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

INAUGURAÇÃO 
VILA DE RIBEIRA AFONSO

Projeto visa melhorar o abastecimento  
de água às populações.

CONSTRUÇÃO  
DO ECO‑RESORT DE LUXO
São Tomé e Príncipe

MOMENTO DA INAUGURAÇÃO
Vila de Ribeira Afonso

S. TOME E PRINCIPE´ ´
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MOTA‑ENGIL ZIMBABUÉ  
UMA EMPRESA DE REFERÊNCIA 

NO SETOR MINEIRO

ZIMBABUÉ

NUM PAÍS COM ELEVADO POTENCIAL DE CRESCIMENTO NO SETOR DA MINERAÇÃO,  
A EMPRESA PROMOVE A SOLIDARIEDADE E OPORTUNIDADES DE CARREIRA.

A Mota‑Engil Zimbabué, atualmente 
centrada no desenvolvimento do contrato 
de mineração em Hwange, tem vindo a ser 
reconhecida no país como uma empresa 
de referência neste setor, e no qual tem 
demonstrado capacidade de atuação apesar 
dos desafios por vezes complexos.

Sendo um país com elevado potencial 
para o desenvolvimento do Setor da 
Mineração, o qual cresceu 4% nas suas 
receitas em 2016 face a 2015, a Mota‑Engil 
tem marcado presença nos fóruns mais 
relevantes deste setor, como é exemplo a 
78.ª Assembleia Anual da Câmara de Minas, 
onde a Mota‑Engil foi elogiada pelo Ministro 
das Finanças e o Ministro das Minas pelo 
resultado da atividade que a empresa vem 

ZIMBABUE´

desenvolvendo em Hwange. No evento, 
onde a empresa foi patrocinadora de 
Ouro, marcaram presença pela Mota‑Engil 
Zimbabwe o Managing Director, Blake 
Mhatiwa, o Diretor de Produção, Jorge 
Oliveira Santos, o Project Manager em 
Hwange, João Leitão, e a responsável de 
Relações Institucionais, Lynnet Manikai.

Com o objetivo de acompanhar  
a evolução do mercado, a Mota‑Engil 
Zimbabwe marcou igualmente presença 
na Feira MINE‑ENTRA (Mineração, 
Energia e Tranporte) que decorreu em 
Bulawayo, tendo a empresa um stand  
que foi muito visitado pelos participantes 
que quiseram conhecer com maior 
detalhe a sua atividade. 
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ZIMBABUÉ 

UMA EMPRESA SOLIDÁRIA

A Mota‑Engil Zimbabué, alinhada com 
a cultura solidária do Grupo Mota‑Engil, 
tem promovido uma política de 
responsabilidade social junto  
das comunidades em que atua.

Assim, e com a vontade de ajudar  
a comunidade rural de Chachachunda, 
próxima da cidade de Hwange, uma  
área geralmente seca e que não possui 
água potável, a empresa apoiou o projeto 
de montagem de um furo de água,  
um processo muito importante para  
a qualidade de vida da população,  
sendo, portanto, uma causa nobre para  
a comunidade em que trabalha e de  

onde alguns dos funcionários da empresa 
são provenientes.

Para além deste apoio muito relevante  
para esta comunidade, a Mota‑Engil 
participou no evento anual que relembra  
o acidente mineiro que ocorreu em 1972 
em Kamandama, evento em que mais uma 
vez a empresa marcou presença para apoiar 
a comunidade local. Sendo igualmente um 
momento em que se destaca a imperativa 
necessidade de implementação de boas 
práticas de segurança neste setor,  
a Mota‑Engil destaca‑se também neste caso 
no país pela certificação internacional 
OHSAS, obtida em 2016. 

Mota‑Engil Zimbabué próxima das comunidades em que atua. 

ZIMBABUÉ 

UMA MULHER NA MINERAÇÃO: 
QUEBRANDO AS BARREIRAS

Na Mota‑Engil Zimbawe existe igualdade 
de género nas oportunidades, e Sylvia 
Olivia Dube é um bom exemplo num setor 
onde os homens ainda são a maioria.
Nascida e criada na cidade mineira  
de Hwange, Sylvia tinha uma paixão  
de criança que eram as minas. Depois  
de terminada a escola, seguiu uma 
profissão que era considerada segura  
e mais feminina ao tornar‑se professora.  
No entanto, isso não acabou com a paixão 
da sua infância e o sonho de trabalhar  
na mineração.

Assim, seguiu para a África do Sul para 
formação, obteve a licença e voltou para 

sua cidade natal de Hwange onde integrou 
a Mota‑Engil Zimbabwe como mulher 
pioneira. Muito confiante do seu trabalho, 
integrou‑se muito bem e é admirada por 
muitos por entrar num campo dominado 
pelos homens. Determinação, paixão 
e força em perseguir as oportunidades 
podem levar qualquer um a atingir  
o que sonhavam quando crianças. Sendo 
mãe, esperamos que Sylvia utilize o seu 
exemplo e também incentive os seus 
filhos a seguir os seus sonhos. Estamos 
orgulhosos de ter a Sylvia na nossa equipa 
e esperamos ter muito mais mulheres  
na mineração e noutros setores, como  
a construção. 

Sylvia é operadora de carregador frontal e de camiões 
basculantes no projeto de Chaba.

COMUNIDADE RURAL  
DE CHACHACHUNDA
Mota‑Engil Zimbabué

SYLVIA OLIVIA DUBE
Operadora de carregador 
frontal e de camiões  
de básculas
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O
Consórcio formado pela 
Mota‑Engil México foi selecionado 
pela Secretaria das Comunicações 

e Transportes (SCT) para o contrato de 
prestação de serviços ao abrigo da nova Lei 
sobre Parcerias Público‑Privadas para  
a reabilitação e conservação da seção 
rodoviária sem taxa, Coatzacoalcos‑ 
‑Villahermosa, localizada entre os estados  
de Veracruz e Tabasco no Golfo do México.

UMA DAS PRIMEIRAS DA NOVA 
GERAÇÃO DE APPS NO PAÍS
Localizada no Sudeste do País, a estrada 
Coatzacoalcos‑Villahermosa tem uma 
extensão de 134,3 km, ligando duas 
das principais cidades da região e 6 dos 
15 corredores do tronco da República 
Mexicana. O troço encontra‑se dividido  
em 11 segmentos, devendo ser cumpridos 
15 requisitos de desempenho em cada  
um deles.

O Projeto, que é estruturado sob  
o regime de associação público‑privada 
(APP), consiste na reabilitação inicial, 
conservação e manutenção da seção 
rodoviária. O valor do Contrato APP  
é MXN $ 4.574 MM (mais IVA) pagos através 
de reembolsos fixos mensais, indexados 
mensalmente pela inflação. O contrato 
APP tem uma duração de 10 anos (2 anos 
de reabilitação e 8 anos de conservação).

O Projeto é o primeiro atribuído pela  
SCT sob a Lei de APP para reabilitação  
e conservação. De acordo com esta nova 
lei, os valores exigidos pela SCT para 
cumprir as suas obrigações de pagamento 
passam a estar incluídas no Orçamento  
de Despesa Federal.

MARCO NO MERCADO DE DÍVIDA LOCAL
O Consórcio iniciou a montagem do 
financiamento por meio de emissão de 

MARCO NO MERCADO
DE DÍVIDA LOCAL

MÉXICO

MEXICO

MOTA‑ENGIL MÉXICO OBTÉM 103,3 MILHÕES DE DÓLARES  
NO MERCADO DE VALORES MEXICANO.

Certificados em Bolsa respaldados pelos 
fluxos futuros do projeto por um montante 
de 103,3 milhões de dólares por um prazo 
aproximado de 9,2 anos.

Esta é a primeira securitização no 
mercado mexicano de um projeto de 
infraestruturas sob a nova Lei de Parcerias 
Público‑Privadas. A transação contempla 
o risco de construção, que representa um 
marco estratégico e uma nova classe de 
ativos no mercado local de dívida.

No processo de estruturação, a Mota‑Engil 
México foi assessorada pelo CitiBanamex 
como agente de posicionamento 
intermediário e agente estruturante, 
bem como pelo MTH Capital Partners, 
como agente estruturante. Como assessor 
jurídico, participou o escritório Nader, 
Hayaux & Goebel. A emissão com a Invex 
como fiduciário emissor e com a Monex 
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MARCO NO MERCADO
de valores mexicano 

MÉXICO

Casa de Bolsa como representante comum 
dos obrigacionistas.

AVALIADO "AAA" POR AGÊNCIAS DE 
RATING DE VALORES ENTRE AS MAIS 
RECONHECIDAS EM TODO O MUNDO
A emissão obteve classificação como  
"AAA" pela Fitch, S & P e HR Ratings, 
baseada nos seguintes aspetos:  
(i) o desenvolvimento das obras altamente 
especializado mas de baixa complexidade, 
(ii) o consórcio é composto por empresas 
com experiência relevante no setor,  
(iii) o fluxo de renda é estável, além de 
uma sólida fonte de pagamento, e (iv) uma 
estrutura de dívida adequada e garantida.

OS PRINCIPAIS INVESTIDORES 
INSTITUCIONAIS DO PAÍS SUPERARAM 
A PROCURA DA EMISSÃO
A emissão foi concretizada com sucesso 
na Bolsa Mexicana de Valores, obtendo 

ESTRADA  
COATZACOALCOS‑ 
‑VILLAHERMOSA

134,3 Km 
Extensão 

MXN $ 4.574 MM
Valor do contrato 

10 Anos
Duração do contrato

103,3 milhões de dólares, que tiveram 
uma procura por investidores de 106% 
face ao valor de oferta. Os investidores 
mais reconhecidos, entre os quais os 
principais fundos de pensão do país,  
como Afore Banamex e Afore XXI, 
adquiriram títulos.

O spread implícito abaixo de 200 pb  
em relação ao MBono23 (dívida pública), 
resultando numa taxa fixa nominal  
de 8,9%, demonstra uma alta confiança 
na estrutura acionista, especialmente 
tendo em consideração que os parceiros 
do consórcio não tinham até ao momento 
presença no mercado de valores local, 
além de ser a primeira emissão no 
mercado local com risco de construção 
desde o início do projeto.  

1

João Parreira, CEO da Mota‑Engil América Latina.

1
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AUTOESTRADA 
SIERVO DE LA NACIÓN

MÉXICO

O MAIOR PROJETO RODOVIÁRIO DE 2017 NO MÉXICO.

A
Mota‑Engil México tem em 
curso a construção da estrada 
urbana Siervo de la Nación,  

que faz parte do plano de mobilidade 
associado ao novo aeroporto da Cidade  
do México, que consiste na construção  
de uma estrada de 14,5km, da qual a 90% 
constitui um viaduto elevado composto 
por quatro vias.

O projeto representa um investimento 
de mais de 450 milhões de dólares (MXN 
8.500 milhões) e entrará em operação  
ao público no segundo semestre de 2018.

RELEVÂNCIA DO PROJETO
Um dos aspectos de maior valor agregado 
deste projeto será a ligação entre a 
terceira etapa da autoestrada Naucalpan‑
‑Ecatepec com a fase 1 da Autoestrada do 
Circuito Exterior Mexiquense e a rodovia 
México‑Tepexpa, aumentando assim a 
velocidade de operação em áreas urbanas 
de alta densidade populacional e artérias 
rodoviárias fortemente congestionadas.

A obra facilitará a circulação de veículos, 
melhorando os tempos de viagem,  
e tornando assim mais seguras e rápidas 
as deslocações de milhões de utilizadores 
que vão passar a viajar por esta estrada.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DE PONTA
Para este projeto de grande dimensão 
foram selecionados os materiais da mais 
alta qualidade, bem como técnicas de 
tecnologia e construção com os mais altos 
padrões que distinguem a Mota‑Engil em 
todo o mundo.

Para demonstrá‑lo, Rui Bibi, responsável 
pela área de fundações, comentou que
"a segurança e a eficiência das obras são 
valores fundamentais. Por esta razão,  
e com o objetivo de ajustar a solução das 
fundações às condições geológicas, bem 
como as limitações geométricas de uma 
envolvente particularmente exigente, 
juntamente com o prazo de construção, foi 
escolhida a solução de colocação de estacas 
pré‑fabricadas. Esta técnica permite, entre 
outros aspetos, deslocar menos material, 
trabalhar com equipamentos leves e alta 
produtividade e aplicar a tecnologia de 
estacas de Jet durante a vida útil da obra".

Os espaços autorizados para a execução 
da obra exigem que cerca de 8 km 
estejam localizados ao lado da margem 
da encosta do Grande Canal. A estrutura 
idealizada consiste num tabuleiro com 
extensão média de 30 m, suportada por 
pares de colunas que transmitem a carga 

proveniente da superestrutura para  
o sistema de fundação profunda. Todos 
os componentes são fabricados em betão 
armado e, no caso do tabuleiro, também 
são pré‑esforçados.

Por outro lado, a Mota‑Engil demonstra 
a sua capacidade e sólida experiência, 
enfrentando o desafio e a complexidade  
do projeto devido à subsidência do terreno 
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O projeto representa  
um investimento de mais  
de 450 milhões de dólares 
e entrará em operação 
ao público no segundo 
semestre de 2018.

e ao facto de estar a poucos metros  
da margem do canal. Foi assim adotado  
um sistema de fundações capaz de garantir 
os critérios de design geotécnico durante  
a vida útil do trabalho, usando a técnica de 
estacas de Jet, cujas virtudes nos permitem, 
não só destruir o material diretamente por 
baixo da ponta das estacas que mostrem 
um funcionamento anómalo, mas também 
perfurar sem limitação de profundidade. 
Desta forma é possível trabalhar com 
intervalos de diâmetro variável de destruição 
(100 a 250 mm) com jato de água sob 
pressão de modo a promover o alongamento 
do furo e adicionar pequenos estímulos  
ao sistema para observar a sua resposta até 
o suporte recuperar o movimento normal.

FINANCIAL CLOSE DO MAIOR 
PROJETO RODOVIÁRIO DE 2017
O Financial Close do projeto é também 
um marco pelas complicadas condições 
do mercado financeiro, levando em 
consideração o quadro internacional. 
Contudo, o projeto conseguiu obter mais 
de 320 milhões de dólares (MXN 6.000 
milhões) de dívida no mercado local, 
numa estrutura Debt on Equity de 75/25.

Do ponto de vista socioeconómico, merece 
destaque o facto de, durante o período de 
construção, serem gerados mais de 1.000 
empregos diretos e mais de 500 empregos 
indiretos, que constituirão uma importante 
fonte de rendimento para as famílias que 
vivem no Estado do México, Cidade do 
México e estados vizinhos.

A empresa continua a fortalecer e diversificar 
a sua atividade no México, obtendo  
a concessão para exploração e manutenção 
da estrada por um período de 46 anos.  
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MOTA‑ENGIL  
MÉXICO RECONHECIDA 

COMO UMA EMPRESA LIVRE 
DE ATRASO EDUCACIONAL

MÉXICO

O PROGRAMA "CONSTRUINDO O MEU FUTURO" PERMITIU  
QUE OS COLABORADORES QUE PRETENDIAM CONCLUIR A SUA  

EDUCAÇÃO BÁSICA O PUDESSEM FAZER.

Em parceria com o Instituto Nacional  
para a Educação de Adultos (INEA)  
e a Secretaria de Educação Pública (SEP), 
foi elaborado o programa "Construindo  
o meu Futuro", focado na promoção  
e desenvolvimento profissional  
dos trabalhadores.

Através do patrocínio de aulas 
particulares, disponibilização de material 
escolar e flexibilidade de horário de 
trabalho e de ensino, os colaboradores 
interessados dos escritórios centrais 
participaram em círculos de estudo ‑ 
acompanhados de tutores e formação 
especializada ‑ para apresentar os seus 
exames de educação básica.

Graças ao apoio dado aos seus 
colaboradores na conclusão com sucesso 
dos seus estudos, os escritórios da  
Mota‑Engil México foram distinguidos pelo 
INEA e pelo SEP com o reconhecimento 
da Empresa Comprometida com  
a Educação dos seus Trabalhadores 
e certificada como Empresa Livre 
de atraso educacional.

Para o CEO da empresa, Carlos Martins, 
"o nosso objetivo ‑ ser uma empresa 
socialmente responsável ‑ é proporcionar 
a todos os nossos funcionários 
oportunidades de educação e progresso 
que lhes permitam enriquecer as suas 
vidas, não só no trabalho, mas também  
a nível pessoal, cultivando novos talentos 

1

Carlos Martins, CEO da Mota‑Engil México.

1

e experiências, como a conclusão dos 
seus estudos". 
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Mostrando unidade e trabalho em equipa, 
mais de 400 funcionários de todos os 
escritórios e obras da Mota‑Engil México 
fizeram doações monetárias e em espécie 
para apoiar as vítimas dos sismos ocorridos 
no país. Com uma grande resposta de 
solidariedade, mais de 1.678 provisões 
foram reunidas e canalizadas através de 
entidades de ajuda humanitária e resgate, 
bem como a rede nacional da Cruz 
Vermelha Mexicana para Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Morelos e Cidade do México.

Paralelamente, a Mota‑Engil México 
articulou esforços com as autoridades 
governamentais e municipais para 
fornecer toda a sua experiência e recursos 
disponíveis para responder prontamente 
ao trabalho necessário para a reconstrução 

do país. Assim, dentro das ações realizadas, 
destaque para a contribuição de vários 
tipos de maquinaria pesada, como 
retroescavadoras, escavadoras, tratores 
e camiões para ajudar no trabalho de 
resgate, remoção e transporte de detritos. 
Da mesma forma, como parte do valor 
agregado da Empresa, realizou‑se  
a avaliação de edifícios com risco  
de colapso assim como se procedeu  
à demolição de estruturas onde se 
justificou, como no caso das comunidades 
do Istmo de Tehuantepec e Ocuilán, uma 
das áreas mais afetadas pelo terremoto.

Refira‑se que o programa incluiu a 
preparação do aterro Bordo Poniente 
IV ‑ cuja capacidade é de 450.000 m3 
distribuídos em 55 hectares ‑ para receber 

e acomodar toneladas de detritos derivados 
dos terramotos.

Além disso, ao nível da segurança dos 
trabalhadores da empresa, foi concedida 
assistência imediata através da criação de 
uma linha direta de 24 horas para apoiá‑los 
em tudo o que fosse necessário, tendo 
a equipa especializada em estruturas 
revisto as casas de cada um dos colegas 
e suas famílias, que o desejavam, para 
estabelecer recomendações e parâmetros 
de segurança.

Ações como essas não refletem apenas  
o compromisso sólido da Mota‑Engil 
Mexico para com a sociedade, mas também 
mostram que, juntos, fazemos grandes 
coisas e que, juntos, somos uma só força. 

MÉXICO

MOTA‑ENGIL MÉXICO
SOMOS UMA SÓ FORÇA

Mota‑Engil México e seus funcionários diretamente envolvidos  
no esforço de resgate e apoio às vítimas dos sismos.

Com uma grande resposta 
de solidariedade, mais 
de 1.678 provisões foram 
reunidas e canalizadas 
através de entidades  
de ajuda humanitária  
e resgate, bem como a rede 
nacional da Cruz Vermelha 
Mexicana para Oaxaca, 
Chiapas, Puebla, Morelos  
e Cidade do México.
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A MOTA‑ENGIL PERU  
CELEBRA CONTRATO 

PARA CONSTRUÇÃO DA 
PUENTE NANAY

PERU

PERU

O TRABALHO DURARÁ 26 MESES, SENDO A DATA  
DE ENTREGA O MÊS DE JULHO DO ANO 2020.

E
m setembro, a Mota‑Engil Peru 
foi selecionada para executar  
o projeto Puente Nanay  

e viadutos de acesso, que constituem  
a secção I da rodovia Bellavista, Mazán, 
Salvador, Estrecho, localizada no 
distrito de Punchana, província de 
Maynas, no departamento de Loreto.  
O concurso público foi convocado 
através do Ministério dos Transportes  
e Comunicações, no âmbito do Projeto 
Especial de Infraestrutura Nacional de 
Transporte (Provías Nacional). O valor  
do trabalho é de US$ 63.121.000,00.

O projeto estará a cargo do consórcio 
Puentes de Loreto, do qual a Mota‑Engil 
Peru faz parte. O trabalho durará 26 
meses, sendo a data de entrega o mês  
de julho do ano 2020.

A assinatura do contrato ocorreu  
no dia 20 de setembro, tendo estado  
na cerimónia o Ministro dos Transportes  
e Comunicações, Bruno Giuffra,  

o Vice‑Ministro dos Transportes,  
Rafael Guarderas, o Diretor Executivo  
das Provías Nacional, Ricardo Bernales,  
e o representante legal da Consórcio 
Puentes de Loreto, HerbertoCárdenas.

O projeto beneficiará mais de 120 mil 
habitantes da Amazónia, reforçando  
a sua integração com várias comunidades 
na fronteira com a Colômbia, além de 
proporcionar aos utilizadores um meio 
de transporte eficiente e seguro que 
contribuirá para a integração económica  
e social da região, melhorando  
a acessibilidade das populações aos centros 
de consumo da região, gerando melhores 
rendimentos económicos, contribuindo 
para o desenvolvimento e a integração  
com o resto do país.

Nesse sentido, o Ministro dos Transportes 
e Comunicações, Bruno Giuffra, disse que 
este importante trabalho, que começa  
a tornar‑se uma realidade após quase 
15 anos de expectativa entre as populações 

O projeto beneficiará  
mais de 120 mil habitantes 
da Amazónia, reforçando 
a sua integração com 
várias comunidades na 
fronteira com a Colômbia, 
além de proporcionar aos 
utilizadores um meio  
de transporte eficiente  
e seguro.
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US$ 63,1 Milhões  
Valor

26 Meses
Prazo 

locais, ajudará a consolidar o intercâmbio 
comercial entre as populações da região.

O objetivo do projeto consiste em executar 
o teste de túnel de vento na Fase I e a ponte 
de cabos, viadutos e rampas de acesso  
de ambas as margens na Fase II.

A primeira fase envolve a preparação  
do teste do túnel de vento e a implementação 
de resultados para a ponte atirantada. Entre 

DADOS  
DA EMPREITADA

COMPONENTE DE A TIPO LONGITUDE (m)

Puente Nanay Pilar P27 Pilar P28 Atirantado 437,60

Viaduto da margem direita Estribo E1 Pilar P27 Viga Contínua 1.184,00

Viaduto da margem esquerda Pilar P28 Estribo E2 Viga Contínua 319,90

Rampa de acesso à margem direita Av. La Marina Estribo E1 Muro SMR 215,50

Rampa de acesso à margem esquerda Estribo E2 Santo Tomas Muro SMR 126,50

TOTAL (m) 2.283,50

os trabalhos mais relevantes do projeto estão 
a execução e teste do modelo de design, o 
desenvolvimento, instrumentação e teste do 
modelo completo aeroelástico e a preparação 
do relatório técnico. Para essas tarefas, está 
previsto um prazo de nove meses.

A segunda fase envolve a execução das 
atividades relativas às obras civis do 
trabalho: a construção da ponte sobre o rio 
Nanay, os viadutos e as rampas de acesso. 

Assinatura do Contrato,  
com a participação do Ministro  
dos Transportes e Comunicações. 

1

1
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CONCURSO DE MELHOR 
OPERADOR DO PERU
1º, 2º e 3º lugares

Três representantes da Mota‑Engil Peru 
participaram no concurso do Melhor 
Operador de Equipamento Pesado do Peru, 
evento que reuniu mais de 2.100 operadores.

Depois de se qualificar sem problemas nas 
duas primeiras etapas do concurso, os nossos 
três representantes chegaram à fase final do 
concurso, onde 2 foram finalistas e 1 ficou entre 
os 10 melhores concorrentes nas 3 categorias.

O teste final consistiu em demonstrar  
a sua habilidade em lidar com máquinas 

PERU

O MELHOR OPERADOR 
DO PERU

pesadas. Fidel Cuno, representante  
na categoria "carregadores frontais", 
alcançou o segundo lugar e Johnnatan 
Barreto, participante da categoria 
"escavadoras hidráulicas", ficou em 
terceiro lugar. Hirwin Arzapalo, esteve 
entre os 10 melhores finalistas e ganhou  
o reconhecimento pela sua participação.

Os colaboradores da MEP demonstraram, 
assim, a sua habilidade em lidar com 
máquinas pesadas, posicionando‑se entre 
os mais destacados do país. 

Três colaboradores da Mota‑Engil Peru entre  
os melhores do país.

PERUMIN
Staff da Mota‑Engil Peru

Arequipa foi o cenário da 33ª Convenção 
de Mineração ‑ Perumin, o evento mineiro 
mais importante no Peru e um dos 
maiores do mundo.

A convenção, realizada a cada dois anos, 
reuniu as empresas mais importantes  
a nível nacional e internacional. Durante 
cinco dias, a convenção recebeu a visita 
de mais de 68.000 participantes entre 
estudantes, profissionais e investidores  
de diferentes partes do mundo.

PERU

MOTA‑ENGIL MARCA 
PRESENÇA NA PERUMIN

A Mota‑Engil Peru voltou a estar 
presente com um stand que permitiu 
a proximidade com os seus clientes, 
reforçar parcerias e reunir com 
investidores e empresários interessados 
na empresa e nos serviços que presta. 
Além disso, foi uma oportunidade para 
reforçar a imagem da marca MEP  
e do grupo. 

A 33ª Convenção de Mineração constituiu um oportunidade 
para a MEP reforçar parcerias e reunir com investidores  
e empresários.
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DO 
PROGRAMA DE BOLSAS 
Mota‑Engil Peru

A Fundação Manuel António de Mota  
e a Mota‑Engil Peru (MEP) realizaram  
a cerimónia de entrega do Programa de 
Bolsas de Estudo da FMAM em 2017.  
O programa procura apoiar os filhos dos 
colaboradores da MEP com menos recursos 
económicos para a excelência académica 
na sua formação universitária e técnica.

Nesta oportunidade, foram concedidas 
cinco bolsas de estudo a estudantes 
selecionados como beneficiários do 
programa, quatro estudantes universitários  
e um para estudos técnicos, motivando‑os  
a continuar os seus estudos e 
proporcionar‑lhes maior tranquilidade 

PERU

PROGRAMA 
DE BOLSAS DE ESTUDO

económica que lhes permita concentrar‑se 
na concretização dos seus objetivos 
profissionais. Nesta cerimónia marcou 
presença o Conselho de Administração  
da MEP e a Comissão de Avaliação  
do Programa.

Durante a cerimônia, dois estudantes 
bolseiros que terminaram os seus 
estudos em 2015 compartilharam a sua 
experiência com os participantes.

A FMAM e a MEP esperam que as  
bolsas concedidas ajudem a promover  
a educação dos alunos e a melhorar  
o seu futuro. 

A Fundação Manuel António da Mota e a Mota‑Engil 
Peru juntam esforços no apoio académico aos filhos dos 
colaboradores com menos recursos.

ASSOCIAÇÃO DE BONS 
EMPREGADORES
Peru

A Mota‑Engil Peru obteve a renovação 
da certificação da Associação de Bons 
Empregadores, facto alcançado pela 
política de meritocracia implementada, 
o cumprimento das suas obrigações 
legais e pela realização de avaliação de 

PERU

ASSOCIAÇÃO 
DE BONS EMPREGADORES

desempenho de forma permanente.  
Além disso, a empresa foi reconhecida 
por promover Planos de Formação  
e de Carreira que contribuem 
diretamente para o bem‑estar dos  
seus funcionários. 

Mota‑Engil Peru renova certificação.

A empresa foi reconhecida por promover Planos de 
Formação e de Carreira que contribuem diretamente para  

o bem‑estar de seus funcionários.
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CERIMÓNIA  
DE ENTREGA DO PRÉMIO 
FUNDAÇÃO MANUEL 

ANTÓNIO DA MOTA 2016

PERU

O PRÉMIO PROCURA DISTINGUIR PROJETOS EDUCATIVOS INOVADORES  
E ENGLOBA AS CATEGORIAS ESCOLA E DOCENTE.

A
cerimónia de entrega do Prémio 
Fundação Manuel António  
da Mota no Peru, edição de 

2016, ocorreu na cidade de Abancay, 
região de Apurimac. Esta atividade contou 
com a presença de autoridades locais, 
como o Governador Regional e o Diretor 
Regional de Educação, bem como 
representantes das nove instituições 
educacionais finalistas e os professores 
finalistas do prémio, acompanhados  
pelos seus diretores e alunos.

Para realizar este concurso, foi assinado um 
acordo de cooperação entre a Fundação 
Manuel António da Mota, a Mota‑Engil Peru 
(MEP) e a Direção Regional de Educação 
de Apurímac, para a promoção de projetos 
inovadores nas instituições educativas 
da região. Após a divulgação, houve uma 
adesão massiva nas oito Unidades de 
Gestão Educacional Local. No total, foram 
apresentadas 59 candidaturas na Categoria 
Escola e 18 candidatos na Categoria Docente.

CATEGORIA ESCOLA
Na Categoria Escola houve um empate 
entre duas instituições educacionais com 
o mesmo nome, mas de diferentes áreas 
da região: a escola N ° 54185 José Carlos 
Mariátegui de Chincheros, apresentou 
o projeto denominado "Gerindo os 
nossos riscos para ter uma escola segura, 
saudável, eco‑eficiente e acolhedora".  
O projeto procura promover um estilo de 
vida saudável na comunidade educacional, 
através da implementação de espaços de 
acolhimento que permitam a participação 
ativa dos membros da comunidade 
educacional (diretor, professores, alunos, 
pais), autoridades, representantes  
de sociedade civil e outros parceiros, 
procurando reduzir os riscos sociais 
e ambientais a que as crianças estão 
expostas, criando um fator determinante 
para melhorar a sua aprendizagem  
e o desenvolvimento de atitudes positivas.
O outro vencedor foi a escola José Carlos 
Mariátegui de Abancay, que apresentou 

o projeto "Estudantes empreendedores 
antecipando o futuro", que procura 
fortalecer, através da aprendizagem 
baseada em projetos, a gestão docente  
de metodologias ativas e a promoção  
de projetos implementando a investigação 
do seu ambiente cultural e natural. Com 
esta abordagem pretende‑se acompanhar 
o desenvolvimento sócio‑emocional  
e fortalecer a identidade cultural dos 
alunos, no sentido de contribuir para  
o seu desenvolvimento pessoal, inserido 
no ambiente familiar e comunitário.

CATEGORIA DOCENTE
Em relação à Categoria Docente,  
a professora Carmen Julia Medina 
Gutiérrez da escola N ° 54185 José Carlos 
Mariátegui de Chincheros, alcançou  
o primeiro lugar, pelo facto de ser  
a principal promotora da mudança do  
foco numa escola rural para a abordagem  
da Escola Saudável, tornando‑a 
acolhedora para estudantes, pais, 
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professores e comunidade em geral.  
Esta abordagem contribuiu para fortalecer  
a interação do professores, ao perceberem  
o dessenvolvimento afetivo como 
fundamental para alcançar a aprendizagem 
dos alunos, o que ficou comprovado nos 
resultados que foram alcançados nas 
avaliações efetuadas aos seus alunos  
pelo Ministério da Educação.

O Prémio Fundação Manuel António 
da Mota no Peru procura reconhecer 
criatividade, inovação e boas práticas 
nas escolas. Nesta edição, os vencedores 
da Categoria Escola, devido ao empate, 
ganharam, cada um, 12.500 dólares, valor 
que será aplicado para a implementação 
dos projetos vencedores. Na Categoria 
Docente, o vencedor receberá os 
recursos necessários para realizar uma 
especialização em educação, o que lhe 
permitirá reforçar os seus conhecimentos 
e habilitações como professor. 

MOTA‑ENGIL PERU
Nuno Figueiredo  
e a Secretária de Estado,  
Teresa Ribeiro

Em junho, a Mota‑Engil Peru recebeu  
a visita de Teresa Ribeiro, Secretária  
de Estado dos Negócios Estrangeiros  
e Cooperação de Portugal, assim 
como da nova Embaixadora do Peru 
em Portugal, Hilda Maritza Puertas 
Valdivieso de Rodríguez, que ficaram 
a conhecer as instalações da empresa, 
acompanhadas por representantes  
da Embaixada de Portugal.

A Secretária de Estado realizou uma 
reunião com os membros do Conselho 
de Administração da MEP, na qual foi 

PERU

VISITA DA SECRETÁRIA DE ESTADO 
À MOTA‑ENGIL PERU

informada dos projetos em execução, 
bem como da importância da 
transferência de tecnologia aplicada 
aos nossos projetos. Teve ainda 
oportunidade de visitar as instalações 
da nossa sede acompanhada pelo 
CEO da MEP, Nuno Figueiredo, 
e restante Administração. 

A visita constituiu uma oportunidade para a Secretária  
de Estado ficar a par dos projetos da MEP.
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PARAGUAI 
NA VANGUARDA 
TECNOLÓGICA

PARAGUAI

A MOTA‑ENGIL MARCA PRESENÇA NA RENOVAÇÃO URBANA E CONSTRUÇÃO  
DO SISTEMA METROBÚS COM RECURSO ÀS TÉCNICAS MAIS INOVADORAS.

P
ara permanecer na vanguarda  
e ir ao encontro do importante 
desenvolvimento histórico  

em infraestruturas a que o país está  
a assistir, a Mota‑Engil Paraguai 
projetou as maquetes para o layout  
do Metrobús e que atendem às 
especificações técnicas correspondentes 
a serem usadas.

As valas técnicas são comumente 
usadas na implementação de redes 

de infraestruturas cujo objetivo é 
conduzir processos de revitalização 
urbana ou realizar novas obras públicas. 
O seu design é enquadrado nas redes de 
infraestruturas da cidade para melhorar 
o seu desempenho e utilização, sendo 
que as valas tendem a seguir os padrões 
de reorganização, cadastro urbano, 
sustentabilidade e segurança.

Além disso, uma das vantagens 
notáveis oferecidas pelo uso deste tipo 

PARAGUAI
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de tecnologia é evitar a construção 
individualizada de infraestruturas 
para redes de telefonia, televisão por 
cabo ou energia elétrica, entre outros. 
Em vez disso, as linhas de energia são 
reconfiguradas para que todas as redes 
que convergem no corredor de Asunción 
Metrobús sejam agrupadas em uma 
única vala. A solução não só permite  
a otimização de espaços, mas também 
facilita a execução do projeto ao nível 
técnico e construtivo.

Por outro lado, a Mota‑Engil introduziu 
no Paraguai uma sua marca registada, 
constituída por pavimentadoras de três 
rolos vibratórios, modelo Allen 255CD, 
para colocar pavimento rígido que 
suporte o peso do BRT. Do mesmo modo, 
como exemplo do profissionalismo da 
Empresa, foram utilizadas betoneiras, 
de betão ALLEN, cuja função específica 
é pavimentar grandes áreas com 
velocidade, precisão e eficiência.  
Da mesma forma, minimizaram‑se 
as interrupções no processo de 
pavimentação com betão pré‑misturado, 

a fim de evitar qualquer detalhe e/ou 
deformação da superfície de apoio.

Neste quadro de inovação  
e profissionalismo, o Presidente  
da República do Paraguai, Horacio 
Cartes, acompanhado pelo Ministro das 
Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, 
inaugurou a Primeira Convenção Nacional 
da Indústria da Construção (CONAINCO) 
e a Segunda Exposição de Obras de 
Infraestruturas Públicas, onde foram 
apresentados os avanços e realizações 
deste excelente projeto.

É importante lembrar que a Mota‑Engil 
iniciou operações no Paraguai em 
2016, com a assinatura do contrato 
com o Ministério das Obras Públicas 
e Comunicações, com um valor de 
64.429.862,00 USD, para o projeto  
e construção do sistema Metrobús, ou 
autocarro de transporte rápido articulado 
(BTR), entre San Lorenzo e Asunción. 
Atualmente, as seções 2 e 3 ‑ que estão 
em construção ‑ têm uma extensão total 
de aproximadamente 11,5 km. 

Uma das vantagens 
notáveis oferecidas pelo 
uso deste tipo de tecnologia 
é evitar a construção 
individualizada de 
infraestruturas para redes 
de telefonia, televisão por 
cabo ou energia elétrica, 
entre outros.

Visita do Presidente do Paraguai Horacio 
Cartes, acompanhado pelo Ministro  
das Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona  
ao stand da Mota‑Engil.

1

1
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FERNÃO DIAS
Obras de recuperação  
do pavimento

A ECB assinou dois contratos de 
manutenção rodoviária com a Auto  
Pista Fernão Dias, empresa do Grupo
de concessionárias da Arteris (Abertis  
e Brokfields). Os contratos somam  
o montante de R$ 316 milhões  
e englobam os serviços de:

RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO:
•  Reforço do pavimento;
•  Fresagem e recomposição;

BRASIL

MANUTENÇÃO DE RODOVIA 
FERNÃO DIAS (BR-381 - SUL)

•  Reciclagem de base;
•  Reconstrução do pavimento;
•  Microfresagem;
•  Microrevestimento;
•  Execução de drenos.

CONSERVAÇÃO DO PAVIMENTO:
•  Remendo emergencial;
•  Remendo corretivo;
•  Sela trinca. 

Concessionária Arteris contrata ECB para executar 100%  
da manutenção da rodovia.

ECB NO RANKING 

O ranking poderá ser  
consultado em: 

http://revistaoe.com.br/ 
premiacao‑ranking‑2017

Um assinalável crescimento num mercado de dimensão  
continental, sendo a 4.ª maior construtora no estado de Minas Gerais.

A Empresa Construtora Brasil (ECB), 
sediada em Belo Horizonte, estado de 
Minas Gerais, e conhecida no mercado 
como a "Brasil", é uma empresa fundada 
há 72 anos, e que, desde 2012, conta como 
acionistas de referência o núcleo familiar 
fundador e o Grupo Mota‑Engil.

Suportada no crescimento verificado  
ao longo dos últimos anos, a ECB 
ascendeu no ranking das construtoras 
brasileiras publicado em 2017  

ao 15.º lugar a nível nacional, um 
assinalável crescimento num mercado 
de dimensão continental, sendo a 
4.ª maior construtora no estado de 
Minas Gerais, ainda que seja a 2.ª maior 
construtora do estado na Construção 
Pesada, área de negócio de maior 
representatividade numa empresa que 
se dedica maioritariamente à construção 
de rodovias, ferrovias e outros projetos  
de infraestruturas de elevada dimensão  
e complexidade técnica. 

BRASIL

ECB 
NO TOPO DO BRASIL

Empresa classificada como 15.ª Maior Construtora no País.

http://revistaoe.com.br/
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A Empresa Construtora Brasil (ECB), 
participada pelo Grupo Mota‑Engil, 
desenvolve desde 1945 o negócio da 
Engenharia e Construção no Brasil a partir 
de Minas Gerais e com atividade a nível 
nacional, atuando também na área do 
ambiente através da Consita.

Como empresa "gémea" da Mota‑Engil, dada 
a sua história e percurso similar a partir de 
uma base familiar, é fácil perceber a forma 
como o Grupo se revê de forma próxima  
da sua cultura e valores fundacionais. Daqui 
resulta a total disponibilidade com que foi 
recebida a comitiva da ECB para promover 
a partilha de conhecimento, troca de 
experiências e o potencial de sinergias que 

as empresas detêm entre si e que têm sido 
amplamente promovidas no Brasil.

Foi com esse objetivo de benefício  
comum que foi organizada uma visita  
de representantes do acionista fundador 
da ECB e de quadros técnicos da empresa  
às unidades da SUMA e da EGF para 
mostrar as boas práticas ambientais que 
foram implementadas ao longo dos últimos 
20 anos em Portugal no setor dos resíduos, 
o avanço tecnológico existente e a elevada 
qualificação dos técnicos das empresas, 
sendo as subsidiárias da Mota‑Engil  
um claro bom exemplo europeu na 
eficiência operacional, desde a recolha  
ao tratamento e valorização de resíduos.

Reconhecendo‑se existir um longo 
caminho a percorrer no Brasil na 
melhoria da gestão operacional de aterros 
e na introdução de conceitos relacionados 
com a economia circular, e sabendo 
da posição de liderança em Portugal 
da SUMA e EGF nos seus segmentos 
de atividade e da sua vanguarda 
tecnológica, foram organizadas visitas 
a diversas empresas onde foram 
apresentadas as técnicas empreendidas 
na gestão de resíduos ao longo dos anos, 
assim como as metodologias de triagem, 
tratamento e valorização dos resíduos, 
entre os quais a capacidade de produção 
de energia, passando pela valorização 
energética e pela captação de biogás. 

BRASIL

ECB VISITA UNIDADES DE NEGÓCIO DO
SETOR DO AMBIENTE EM PORTUGAL

O objetivo foi a partilha de conhecimento para alavancar  
o negócio do Grupo no Brasil.

DIA DE PORTUGAL  
EM SÃO PAULO
Theatro Municipal  
de São Paulo

Numa ação conjunta do Consulado  
de Portugal em São Paulo e da Câmara 
de Comércio de Portugal, a ECB realizou 
a revitalização das fachadas do Theatro 
Municipal de São Paulo.

A ação foi coordenada pelo consulado 
juntamente com a Perfeitura de São 
Paulo que, através do Prefeito João  

BRASIL

REVITALIZAÇÃO DA FACHADA  
DO THEATRO MUNICIPAL  
DE SÃO PAULO

Dória, tem procurado alinhar as ações 
das empresas com algumas necessidades  
da capital paulista.

Neste mesmo Theatro foi realizado o dia 
de Portugal em São Paulo que contou com 
a presença do Presidente da República 
Português, Marcelo Rebelo de Sousa,  
e do Primeiro Ministro, António Costa. 

Ação conjunta da ECB e Mota‑Engil, juntamente com  
o Consulado Português em São Paulo.
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MOTA‑ENGIL COLÔMBIA 
CONSTRUINDO AS 

GERAÇÕES DO AMANHÃ

COLÔMBIA

MOTA‑ENGIL RESPONSÁVEL POR PROJETOS DE GRANDE DIMENSÃO QUE INCLUEM  
A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESCOLARES.

E
m agosto de 2016, foram 
atribuídos à Mota‑Engil Colômbia 
dois dos maiores projetos  

de desenvolvimento de infraestruturas 
escolares na Colômbia, que comportam  
a construção de escolas totalizando uma área 
de 500.000 m2, com um valor contratual  
de cerca de 300 milhões de dólares e um 
prazo de execução de 36 meses.

Os projetos fazem parte da estratégia 
"Colombia la más educada", cujo objetivo 
principal é o de posicionar a Colômbia 
como o país com a taxa mais alta de 
escolaridade na América Latina em 2025.

A dimensão dos trabalhos a cargo da 
Mota‑Engil Colômbia incluem a construção 
de escolas, assim como a reabilitação, 
melhoramento e adequação de espaços 
existentes, e ainda a ampliação de salas  
de aula com o objetivo de implementação 
de todo o ciclo escolar.

SOLUÇÃO CHAVE‑NA‑MÃO
Dentro do objeto do contrato, a Mota‑Engil 
é também responsável por toda a fase 

anterior à construção, compreendendo 
realizar a análise de viabilidade técnica 
de cada colégio, a execução dos respetivos 
projetos e desenhos, e ainda a obtenção 
das licenças de construção juntos dos 
municípios.

AMPLITUDE GEOGRÁFICA 
Os projetos serão desenvolvidos numa 
área geográfica de cerca de 221.550 km2, 
cerca de 2,5 vezes a área de Portugal. 
Além disso, 50% das obras serão 
executadas simultaneamente.

Os projetos do Grupo 1 estão localizados 
nas regiões Eje Cafetero, Antioquia  
e Pacífico, que incluem os departamentos 
de Antioquia, Caldas, Cauca e Chocó;  
e o Projeto Grupo 3 para a região do Caribe, 
que abrange os departamentos de San 
Andrés, Córdoba, Magdalena e Bolívar.

O QUE JÁ FOI CONSEGUIDO
Fruto de trabalho realizado, a Mota‑Engil 
conta atualmente com 104 parcelas subscritas 
ou que representam 275.000 m2 de área  
de construção e 55% do valor total disponível.

Os projetos fazem parte 
da estratégia "Colombia 
la más educada", cujo 
objetivo principal é o  
de posicionar a Colômbia 
como o país com a taxa 
mais alta de escolaridade 
na América Latina em 2025.



87SINERGIA  52  DEZEMBRO 2017

No dia 13 de Outubro, no município 
de El Retén, no departamento de 
Madgalena, a Governadora Rosa Cotes 
e a Ministra da Educação, Yaneth Giha, 
lançaram a primeira pedra do projeto 
de infraestrutura educacional que 
melhorará as instalações de San Juan 
Bautista IED. A cerimónia representou  
o início de mais 11 outras infraestruturas 
educacionais que a Mota‑Engil Colômbia 
estará encarregada de desenhar  

e construir dentro do contrato assinado 
com o Ministério da Educação.

Além disso, estima‑se que, até o final deste 
ano, 70 escolas estarão sendo construídas 
em simultâneo.

Tudo isso demonstra a enorme capacidade 
de planeamento e coordenação da 
Mota‑Engil para lidar com projetos dessa 
natureza e complexidade.

A Mota‑Engil está preparada para 
enfrentar o desafio, cumprindo com  
os mais altos padrões de qualidade, 
além de imprimir experiência  
e profissionalismo em cada trabalho 
realizado.

Com este projeto, o Grupo reforça  
a sua posição como uma das principais 
empresas do setor da construção na 
Colômbia. 
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MOTA‑ENGIL INICIA 
O SEU MAIOR PROGRAMA 
DE TRAINEES DE SEMPRE 

A INICIATIVA TOTALIZA 134 JOVENS DE VÁRIAS NACIONALIDADES  
QUE ESTARÃO INTEGRADOS EM EMPRESAS DE 12 PAÍSES  

ONDE O GRUPO MARCA PRESENÇA.

PORTUGAL

N
uma iniciativa reveladora  
da vitalidade, pensamento 
estratégico orientado para 

 o futuro da organização, promoção  
de oportunidades de carreira  
e rejuvenescimento dos quadros da 
empresa, a Mota‑Engil deu as boas‑ 
‑vindas a 134 jovens recém‑licenciados 
que este ano vão integrar a 6ª edição  
do Start@ME, o Programa Corporativo  
de Trainees do Grupo.

Após um vasto processo de seleção,  
e para simbolizar o início do Programa, 
foi organizada uma sessão de 
acolhimento no auditório da Fundação 
Manuel António da Mota, na cidade  
do Porto, que contou com a presença  
do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, 
Carlos Mineiro Aires, do Presidente  
do Conselho de Administração do Grupo 
Mota‑Engil, António Mota, do CEO  
do Grupo, Gonçalo Moura Martins, assim 
como vários membros da Comissão 
Executiva como Manuel Mota, João 
Parreira, Ismael Gaspar e Eduardo 

Pimentel, entre outros convidados.
Numa iniciativa, em que através  
de meios de comunicação multimédia 
estiveram todos os Trainees integrados 
neste programa, entre as cidades  
do Porto, Luanda e México, foi possível, 
sobretudo ficar a conhecer algumas  
das dissertações dos Trainees sobre  
o futuro da Engenharia e os conselhos 
dos Administradores para os jovens  
que agora abraçam um novo desafio 
nas suas vidas, numa sessão que se 
pretendeu aberta ao diálogo, próxima 
entre os níveis da organização  
e dinâmica para gerar os resultados 
pretendidos de estreitar relações  
e fomentar conhecimento e cultura 
organizacional.

Para António Mota, Chairman do Grupo 
Mota‑Engil, esta é uma iniciativa para 
que "este sangue novo nos traga uma 
ambição renovada. A empresa dar‑lhes‑á 
o melhor know‑how de engenharia que 
existe neste momento, e quem tiver 
vontade de se internacionalizar tem 

A edição deste ano,  
a sexta desde que  
o programa foi criado,  
é, de longe, a maior  
até hoje realizada no 
número de Trainees  
que o integram.
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também essa porta aberta para ir para  
o estrangeiro conhecer novas culturas  
e novos desafios".

Na sua intervenção, Gonçalo Moura 
Martins, CEO do Grupo, deu a conhecer 
aos jovens o seu percurso de crescimento 
profissional no Grupo, lembrando que 
começou como advogado, tendo depois 
passado por vários departamentos  
e áreas de negócio, podendo assegurar  
que "a Mota‑Engil é a melhor empresa  
de engenharia para se trabalhar".  
"Esta iniciativa é fundamental para  
o Grupo, por estar a preparar o seu 
futuro. Há uma reciprocidade de 
objetivos e de desígnios para o futuro, 
que será uma oportunidade para aqueles 
que agora se juntam a nós e a quem nós 
endereçamos as mais calorosas boas‑ 
‑vindas", afirma o CEO.

O Administrador do Grupo com  
o pelouro dos Recursos Humanos, 
Eduardo Pimentel, lembrou que "estes 
momentos são fundamentais para 

continuarmos a perpetuar a Empresa, 
por isso agora aquilo que desejamos  
é fazer um Start@ME todos os anos".

O Bastonário da Ordem dos 
Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, 
dirigiu‑se aos protagonistas da sessão 
transmitindo‑lhes a importância  
de uma sólida formação académica  
e a necessidade de empenho permanente 
na profissão. Carlos Mineiro Aires não 
poupou também elogios à Mota‑Engil, 
referindo que se trata de "uma empresa 
exemplo porque nos dias que correm, 
apostar em mais de 100 jovens é algo 
notável e que deve ser realçado".  
"A Mota‑Engil é uma empresa que 
exporta uma marca de qualidade  
do país", acrescenta.

PROGRAMA START@ME 
O Programa Start@ME foi lançado  
pela primeira vez em 2009, e tem como 
objetivo dar resposta ao crescimento  
do Grupo, atraindo jovens de elevado 
potencial de várias nacionalidades,   

Sessão de acolhimento dos Trainees realizou‑se 
no Porto e em ligação com as cidades de 
Luanda e México e contou com a presença do 
Presidente António Mota e do CEO do Grupo, 
Gonçalo Moura Martins.

1

1

SESSÃO DE ACOLHIMENTO 
DOS TRAINEES

Através de meios de comunicação 
multimédia, estiveram todos os 
Trainees integrados neste Programa, 
entre as cidades do Porto, Luanda  
e México, e foi possível, sobretudo, ficar 
a conhecer algumas das dissertações dos 
 Trainees sobre o futuro da Engenharia 
e os conselhos dos Administradores 
para os jovens que agora abraçam um 
novo desafio nas suas vidas.
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A Mota‑Engil  
é a melhor empresa  

de engenharia  
para se trabalhar.  

Esta iniciativa  
é fundamental para  
o Grupo, por estar  
a preparar o seu  

futuro.

GONÇALO MOURA MARTINS
CEO do Grupo

com competências e um espírito de 
liderança e ambição para abraçar novos  
e determinantes desafios para o futuro.  
A edição deste ano, a sexta desde que  
o programa foi criado, é, de longe,  
a maior até hoje realizada no número  
de Trainees que integram o Programa.

O Start@ME pretende promover  
o alinhamento destes jovens talentos  
com a cultura e valores do Grupo  
e a sua integração nos vários 
mercados e diferentes unidades de 
negócio, oferecendo a oportunidade 
de desenvolvimento de um percurso 
profissional numa multinacional. 

Para Inês Pires, Engenheira Civil 
que será integrada na Valorsul, esta 
experiência está a ser "muito interessante 
para perceber as várias áreas que 
existem na Mota‑Engil e as várias coisas 
que podemos fazer. As atividades que 

temos estado a desenvolver são muito 
interessantes, e algumas até já foram 
com alguma pressão, o que é bom para 
nos preparar para o trabalho". Diogo 
Oliveira tem 23 anos, é Engenheiro 
Mecânico e decidiu candidatar‑se ao 
Start@ME porque "sempre quis trabalhar 
numa empresa de grande dimensão 
e em que pudesse crescer". Também 
Carolina Ferreira, de 26 anos, admite que 
poderá trazer ao Grupo "visões criativas, 
inovadoras e um pouco diferentes.  
A nível de técnica tenho a certeza que 
a Mota‑Engil está na vanguarda, mas 
talvez nós tenhamos ideias um pouco 
diferentes do habitual".

Com mais esta edição do Start@ME,  
a Mota‑Engil revela uma importante 
aposta na modernidade e renovação 
geracional, procurando estar sempre  
na linha da frente da inovação, com  
os melhores profissionais. 

MERCADOS  
DE DESTINO

Europa
Portugal
Irlanda

América Latina
Brasil

Colômbia
México

Paraguai

África
Angola
Malawi

Moçambique
Ruanda
Uganda
Zâmbia
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O Grupo Mota‑Engil, através da sociedade 
holding Mota‑Engil SGPS, S.A. publicou o 
Relatório de Sustentabilidade de 2016, de 
modo a transmitir a estratégia transversal 
e o compromisso para a sustentabilidade. 

O processo de desenvolvimento 
estratégico da Mota‑Engil, assente  
no crescimento, internacionalização  
e diversificação, não deixa de lado  
a necessidade de um bom desempenho  
no domínio social e ambiental. Assim,  
o documento dá a conhecer a diversidade 
e riqueza das iniciativas levadas a cabo 
pelas várias empresas, nas múltiplas 

geografias onde o Grupo marca presença.
Este Relatório é um trabalho de elevado 
grau de exigência, da responsabilidade 
do Centro Corporativo de Estratégia de 
Recursos Humanos e Sustentabilidade, 
que muito agradece os contributos dos 
vários departamentos das diversas 
empresas do Grupo Mota‑Engil.

O Relatório de Sustentabilidade de 
2016, publicado em língua portuguesa, 
inglesa e espanhola, encontra‑se 
disponível em formato digital, podendo 
ser consultado no site do Grupo 
Mota‑Engil, em www.mota‑engil.pt. 

PORTUGAL

MOTA‑ENGIL PUBLICA RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE 2016

O documento foi desenvolvido pelo Centro Corporativo de 
Estratégia de Recursos Humanos e Sustentabilidade e revela as 
principais iniciativas sociais e ambientais das empresas do Grupo.

O processo  
de desenvolvimento 
estratégico da 
Mota‑Engil assenta 
no crescimento, 
internacionalização  
e diversificação.

SUSTENTABILIDADE
Imagem do Relatório 2016

TELEVISÃO CORPORATIVA
Mota‑Engil

A Televisão Corporativa da Mota‑Engil, com 
cerca de 50 terminais distribuídos entre 
Portugal, Angola, África do Sul, Irlanda, 
Polónia e Peru, renovou o seu layout de 
forma a conferir ao canal uma imagem 
mais atual e em linha com as tendências de 
comunicação multimédia e digital, conferindo 
maior dinamismo e relevância aos conteúdos 
vídeos do canal, para além de acompanhar 
a evolução tecnológica necessária a uma 
plataforma com alguns anos.

PORTUGAL

A TELEVISÃO CORPORATIVA 
RENOVA A SUA IMAGEM

Num projeto da área corporativa  
de comunicação desenvolvido ao longo  
dos meses de julho e agosto, teve início  
o novo canal de TV Corporativa, o qual  
se pretende alargar a mais geografias  
de modo a difundir de forma alargada  
a cultura e valores do Grupo, assim como 
dar a conhecer o que de melhor vai sendo 
realizado nos 28 países onde atualmente 
marca presença. 

Televisão Corporativa com cerca de 50 terminais  
distribuídos pelo mundo.

http://engil.pt/
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PRÉMIO MANUEL ANTÓNIO  
DA MOTA DISTINGUE AE2O: 

ASSOCIAÇÃO PARA  
A EDUCAÇÃO DE SEGUNDA 

OPORTUNIDADE 

PORTUGAL

CERIMÓNIA CONTOU COM PRESENÇA DO PRIMEIRO‑MINISTRO  
ANTÓNIO COSTA.

S  ob o lema "Portugal Futuro", 
decorreu no Palácio da Bolsa, 
no Porto, a 8.ª edição do Prémio 

Manuel António da Mota, que este ano 
procurou enaltecer os esforços 
desenvolvidos pelas organizações que se 
distinguem na apresentação de projetos 
nos domínios da luta contra a pobreza  
e exclusão social, em particular das 
crianças, jovens e famílias.

A cerimónia de entrega deste ano  
contou com a presença do Primeiro‑ 
‑Ministro, António Costa, que discursou 
no encerramento, e do ex‑Presidente da 
República, Ramalho Eanes, tendo ficado 
as intervenções a cargo do Presidente 
da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca, 
da Presidente do Conselho de Curadores 
da Fundação Manuel António da Mota, 
Manuela Ramalho Eanes, e do Presidente 
do Conselho de Administração da  
Mota‑Engil, António Mota.

Na abertura da cerimónia, o Presidente da 
da Cáritas, uma instituição reconhecida pelo 
elevado mérito do seu trabalho, fez uma 
uma intervenção focada nos contributos 
que os diferentes agentes sociais têm dado 
na luta contra a pobreza e a exclusão social, 
lançando a discussão no futuro e no que 
importa desenvolver para combater estes 
problemas na sociedade.

A Presidente do Conselho de Curadores 
da FMAM fez uma referência ao trabalho 
desenvolvido em Portugal, e nomeadamente 
pelas instituições finalistas ao Prémio, na 
luta contra a pobreza e a exclusão social.

O Presidente do Conselho de Administração, 
António Mota, fez na sua intervenção sobre 
o tema "Portugal Futuro", uma referência 
elogiosa à mensagem de esperança que  
o País tem conhecido nos últimos dois 
anos, referindo sobre os portugueses que 
"somos capazes do melhor, nas situações 

mais difíceis", lembrando ainda que, na 
Mota‑Engil, o fundador, Manuel António 
da Mota, "deixou valores na empresa de 
dedicação e trabalho para ganhar dinheiro  
e ajudar aqueles que mais precisam, e é isso 
que temos procurado fazer". Neste sentido, 
deu a conhecer novas iniciativas, entre 
as quais o lançamento do Prémio Manuel 
António da Mota em Angola e um Fundo 
designado 1+2, que terá como objetivo apoiar 
os colaboradores do Grupo em difícil situação 
económica, não deixando de destacar  
o mérito dos projetos apresentados em cerca 
de 200 candidaturas ao Prémio da FMAM.

O encerramento da cerimónia coube ao 
Primeiro‑Ministro português, que começou 
por assinalar o "apoio da sua Fundação  
a inúmeras iniciativas de âmbito local, 
como também no grande contributo que 
tem dado no esforço de reconstrução 
depois das tragédias que devastaram  
o país, sobretudo nos incêndios de 17  
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de junho e de 15 de outubro. Queria, por 
isso, aqui agradecer à família Mota, a todos 
os descendentes do fundador Manuel 
António da Mota, aquilo que têm feito pela 
economia portuguesa e sobretudo pela 
valorização da sociedade portuguesa. Bem 
hajam pelo esforço e pelo contributo que 
têm dado", destacando, em alusão  
às candidaturas efetuadas, o "esforço 
notável de capacidade da sociedade 
civil de servir o país, de servir as suas 
comunidades, de servir o outro, e é nesse 
trabalho em rede e em parceria que cada 
vez mais é importante valorizar, porque 
cada vez mais, será trabalhando em rede  
e em parceria que poderemos responder  
ao enorme desafio que temos pela  
frente", concluindo a sua intervenção  
referindo‑se à criação de emprego  
e à aposta na educação e na formação  
ao longo dos últimos dois anos, como  
a forma mais eficaz de combater o défice 
do conhecimento.

No que respeita à atribuição do Prémio deste 
ano, o vencedor foi a AE2O ‑ Associação 
para a Educação de Segunda Oportunidade 
(Escola de Segunda Oportunidade de 
Matosinhos), instituição sem fins lucrativos 
com sede em Matosinhos, fundada em 2005 
com o objetivo estatutário de promover 
a educação de segunda oportunidade, 
trabalhando especialmente com jovens entre 
os 15 e os 25 anos em abandono precoce  
da educação e formação.

A par da AE2O ‑ Associação para  
a Educação de Segunda Oportunidade 
(Escola de Segunda Oportunidade  
de Matosinhos), vencedora do Prémio  
de 50 mil euros, foram ainda premiadas 
nove instituições nacionais, cabendo  
o 2º e 3º lugares, respetivamente,  
à Associação Recovery IPSS, com um 
prémio de 25 mil euros e G.A.TO – Grupo 
de Ajuda a Toxicodependentes, com um 
prémio de 10 mil euros. Houve ainda  

lugar para sete menções honrosas no valor  
de 5 mil euros cada, atribuídas às seguintes 
instituições: Associação das Orquestras 
Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, 
Associação para o Planeamento da Família, 
Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro, 
Crianças da Vila ‑ Associação de Proteção 
de Menores e da Família, Fundação do Gil, 
Santa Casa da Misericórdia de Marco de 
Canaveses e Santa Casa da Misericórdia  
do Peso da Régua.

A iniciativa foi ainda marcada por um 
momento musical a cargo da Orquestra 
Juvenil de Bonjóia.

O Prémio Manuel António da Mota foi 
criado em 2010 pela Fundação Manuel 
António da Mota com o objetivo de 
reconhecer anualmente organizações  
e personalidades que se destaquem nos 
vários domínios de atividade  
da Fundação. 

http://g.a.to/
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO 
DO CANCRO CUTÂNEO  

EM OBRA 

PORTUGAL

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA, MOTA‑ENGIL E APCC JUNTAS  
NA PREVENÇÃO DO CANCRO CUTÂNEO COM A CAMPANHA:  

"ACRESCENTO + PROTEÇÃO À MINHA SEGURANÇA".

D  ecorreu no estaleiro da obra  
da Barragem do Alto Tâmega  
a apresentação da campanha 

"Acrescento + Proteção à minha 
Segurança" desenvolvida pela Fundação 
Manuel António da Mota (FMAM)  
e a Mota‑Engil Engenharia e Construção 
(MEEC), em parceria com a APCC ‑ 
Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. 
O objetivo desta campanha é alertar os 
colaboradores para os riscos da radiação 
UV, tanto em contexto laboral como familiar, 
 e dar a conhecer os comportamentos  
de prevenção adequados.

Inês Mota, da FMAM, apresentou as 
primeiras medidas implementadas com 
vista à prevenção dos efeitos nefastos da 
exposição solar em obra, ao que se seguiu 
uma ação de sensibilização da APCC sobre 
os fatores de risco e comportamentos 
preventivos. A apresentação da campanha 
terminou com uma intervenção de Rui 
Pedroto, administrador executivo da FMAM, 

que fez um balanço dos temas abordados  
e reiterou a importância do tema.

Inês Mota explicou como nasceu esta 
campanha: "Esta ideia surgiu de uma 
conversa com o responsável de segurança 
da obra. A exposição solar não é 
habitualmente considerada nos sistemas 
de segurança e eu visitei a obra num dia 
de muito calor e pude constatar que  
a altitude é refletida pelos índices de UV 
mais elevados. E assim tomei a iniciativa 
de, cuidando dos nossos primeiro, fazer 
alguma coisa na prevenção. A primeira 
fase foi propor à Mota‑Engil Engenharia 
atuar neste aspeto, o que desde logo foi 
aceite e levado a Conselho de Segurança. 
A segunda fase foi entrar em contacto 
com especialistas na matéria, e a APCC 
demonstrou muito interesse. A construção 
é um setor que está completamente 
desprovido de qualquer ação nesta 
matéria e é muito necessária, tem havido 
evolução, mas não é suficiente.  

PROTEJA‑SE!  
CANCRO DA PELE  
Cartaz da Campanha
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Gostei muito da recetividade da área  
de Engenharia, e obviamente orgulho‑me 
imenso em fazer parte de uma empresa 
preocupada com os seus colaboradores 
e fazer parte desta família".

Este foi apenas o primeiro passo de uma 
campanha que será alargada a outras 
obras da Mota‑Engil Engenharia em 
Portugal onde há maior incidência de raios 
UV e onde o risco é mais elevado.

Miguel Côrte‑Real Magalhães, 
administrador da MEEC, falou sobre  
a importância da campanha para  
a empresa, e sobre a escolha do local  
para a sua apresentação: "A MEEC, em 
conjunto com a FMAM e com a parceria 
da APCC, organizaram uma campanha  
de sensibilização para os cuidados  
com a prevenção do cancro cutâneo. 
Fizeram‑no aqui, no estaleiro da obra  
do empreendimento do Alto Tâmega  
pela importância que este contrato  

tem para a MEEC, pela relevância  
do empreendedor que é a Iberdrola  
e pela importância na parceria que temos 
com a Acciona e a Edivisa. (…) Tivemos 
a participação de representantes dos 
municípios de Ribeira de Pena e de Vila 
Pouca de Aguiar, que são os municípios 
onde maioritariamente se desenvolve  
o empreendimento, e tivemos a casa 
cheia. Cheia de trabalhadores portugueses 
e espanhóis das várias organizações.  
Acho portanto que foi uma iniciativa  
de louvar".

A Mota‑Engil torna‑se assim a primeira 
empresa no setor da construção em 
Portugal a atuar no combate ao cancro 
cutâneo e estão já em marcha planos  
para levar esta iniciativa a outros 
mercados onde o Grupo está presente. 

Tivemos a participação 
de representantes dos 
municípios de Ribeira 

de Pena e de Vila 
Pouca de Aguiar, (...)

e tivemos a casa cheia. 
Cheia de trabalhadores 

portugueses e espanhóis 
das várias organizações. 

Acho portanto que foi 
uma iniciativa de louvar.

MIGUEL CORTE‑REAL MAGALHÃES
Administrador da MEEC

"ACRESCENTO + PROTEÇÃO 
À MINHA SEGURANÇA"

A campanha Acrescento + Proteção  
à minha Segurança" desenvolvida  
pela Fundação Manuel António da Mota 
(FMAM) e a Mota‑Engil Engenharia  
e Construção (MEEC), em parceria  
com a APCC ‑ Associação Portuguesa 
de Cancro Cutâneo, tem como objetivo 
alertar os colaboradores para os riscos 
da radiação UV, tanto em contexto 
laboral como familiar, e dar  
a conhecer os comportamentos  
de prevenção adequados.
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No dia 28 de junho, comemorativo  
do Dia do Município, a Fundação Manuel 
António da Mota foi agraciada pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
com a "Medalha Municipal de Valor  
e Altruísmo – Classe Ouro", "pela 
dedicação demonstrada ao longo  
da sua existência, nomeadamente pela 
colaboração em projetos sociais de relevo 
em prol da comunidade gaiense". 

A cerimónia, onde marcou presença pela 
FMAM a sua Presidente Maria Manuela 
Mota, foi ainda marcada pela entrega de 

outras medalhas honoríficas  
a entidades distinguidas pela edilidade 
e atribuição de apoios a instituições  
do concelho, encerrando com  
o hino e marcha da cidade a cargo  
da "Sociedade Musical 1º de Agosto".

A Fundação Manuel António da 
Mota manifesta publicamente o seu 
agradecimento à Câmara Municipal  
de V.N. Gaia por tão honrosa distinção,  
e pela responsabilidade e estímulo que 
a mesma representa na prossecução da 
sua missão ao serviço da comunidade. 

PORTUGAL

CÂMARA MUNICIPAL DE V.N. GAIA 
DISTINGUE FUNDAÇÃO

Distinção que reflete o trabalho desenvolvido pela FMAM  
em projetos sociais.

O Programa de Bolsas "Primeira Infância" 
foi criado pela Fundação a pensar nos 
colaboradores do Grupo Mota‑Engil de 
menores recursos económicos e com filhos 
entre os quatro meses e os três anos de 
idade, destinando‑se a facilitar a frequência 
de creches, através de Bolsas de apoio  
ao pagamento das respetivas mensalidades.

As creches constituem uma resposta  
de natureza social e educativa, visando 
o bem‑estar e desenvolvimento integral 
das crianças num clima de segurança 
afetiva e física e da maior importância 

para as famílias, enquanto os pais 
se encontram a desenvolver a sua 
atividade profissional.

A par dos restantes programas  
já instituídos pela Fundação ‑ Bolsas  
de Estudo, Fundo de Apoio Social  
e Consultório Financeiro ‑ trata‑se  
de mais uma iniciativa em linha com  
as orientações estratégicas da Fundação 
no domínio da responsabilidade social 
interna, em que os colaboradores  
da Mota‑Engil estão no centro  
das nossas preocupações. 

PORTUGAL

PROGRAMA DE BOLSAS 
"PRIMEIRA INFÂNCIA"

A Fundação Manuel António da Mota institui um programa  
de bolsas a pensar nos filhos mais novos dos colaboradores.

O Programa de Bolsas 
"Primeira Infância" foi criado 
pela Fundação a pensar nos 
colaboradores do Grupo  
Mota‑Engil de menores 
recursos económicos e com 
filhos entre os quatro meses  
e os três anos de idade.

"PRIMEIRA INFÂNCIA"
Uma iniciativa destinada aos 
filhos dos colaboradores

"MEDALHA MUNICIPAL  
DE VALOR E ALTRUÍSMO  
– CLASSE OURO"
Maria Manuela Mota  
recebe distinção
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FUNDAÇÃO, CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO E HABITAT  
FOR HUMANITY JUNTAS POR UMA HABITAÇÃO CONDIGNA.

PROTOCOLO
CELORICO DE BASTO

PORTUGAL

Em cerimónia que decorreu nos Paços 
do Concelho, foi celebrado um protocolo 
entre a Câmara Municipal de Celorico  
de Basto, a Associação Humanitária 
Habitat for Humanity e a Fundação 
Manuel António da Mota, que estabelece 
formas de colaboração que permitam 
viabilizar a construção de raiz ou  
a recuperação de habitações de famílias 
carenciadas deste concelho. "Estamos 
hoje a assinar um protocolo que tem por 
objetivo fazer coisas boas junto  
dos mais carenciados, unindo vontades 
e determinação de uma sociedade 
solidária. Demos as mãos para proceder 
a intervenções de vária ordem nas 
habitações que não têm dignidade, 
apoiados em entidades, mecenas  
e voluntários num esforço conjunto 
para alavancar este processo", disse 
o Presidente da Câmara Municipal de 

Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, 
em alocução proferida na cerimónia.

Este protocolo envolve três parceiros 
mas conta com a colaboração de toda 
a comunidade, sobretudo voluntários 
que "se organizam e ocupam o seu 
tempo a ajudar os outros", como referiu 
a presidente da Direção Habitat for 
Humanity, Helena Pina Vaz. De facto,  
a Habitat é uma associação que tem como 
princípio "ajudar em colaboração com 
os donos da habitação a construir a sua 
própria casa, num mundo onde todos  
têm direito a um lugar digno onde morar".

A participação da Fundação Manuel 
António da Mota neste protocolo surge  
da "forte ligação simbólica e afetiva  
a Celorico de Basto, uma vez que o 
seu epónimo Manuel António da Mota, 

fundador da Mota&Companhia (hoje  
Mota‑Engil), nasceu na freguesia de 
Codessoso deste concelho. Mas também 
por verificar que a habitação é um direito 
consagrado constitucionalmente, que  
as carências habitacionais existem, que  
o problema é pertinente e que se torna 
por isso um exemplo claro onde devemos 
investir. Por outro lado, este projeto 
necessita de um forte envolvimento e 
apropriação pela comunidade local sempre 
com o apoio da Habitat, que tem grande 
capacidade de colocar meios no terreno  
e de conseguir resultados. Com esta união 
de esforços com o Município e a Habitat 
iremos mobilizar todos as ajudas para 
resolver um maior número de situações 
carência habitacional, num curto espaço 
de tempo e a custos reduzidos" disse Rui 
Pedroto, Presidente da Comissão Executiva 
da Fundação Manuel António da Mota. 

Este protocolo envolve  
três parceiros mas conta 
com a colaboração de toda 
a comunidade, sobretudo 
voluntários que "se 
organizam e ocupam o seu 
tempo a ajudar os outros".
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A Plataforma de Apoio aos Refugiados 
(PAR) foi incluída entre os laureados com  
o Prémio "Cidadão Europeu 2017".

Este prémio é atribuído anualmente 
pelo Parlamento Europeu e destina‑se 
a "recompensar empreendimentos ou 
empenho que tenham sido excecionais 
ou marcantes, nomeadamente que 

consubstanciem os valores consagrados  
na Carta dos Direitos Fundamentais  
da União Europeia". 

A Fundação Manuel António da Mota, 
que integra a PAR, congratula‑se com 
esta decisão que reconhece o mérito 
do trabalho desenvolvido por esta 
organização da sociedade civil. 

PORTUGAL

PLATAFORMA DE APOIO  
AOS REFUGIADOS 
LAUREADA COM O PRÉMIO 
"CIDADÃO EUROPEU 2017"

"CIDADÃO EUROPEU 2017"
Cartaz do Prémio

A Fundação Manuel António da Mota integra esta plataforma 
e congratula‑se com o prémio obtido. 

Acedendo ao honroso convite da Câmara 
Municipal do Porto, a Fundação Manuel 
António da Mota passou a integrar  
o Conselho Municipal da Cultura aprovado 
pela edilidade portuense.

A tomada de posse dos novos membros, 
num total de vinte, ocorreu no dia 25 de 

CÂMARA MUNICIPAL  
Porto

julho, sendo a Fundação representada neste 
órgão pelo seu Administrador Manuel Costa.

Ao Conselho Municipal da Cultura caberá 
pronunciar‑se semestralmente sobre  
as opções estratégicas da Câmara para a área 
da cultura e debater aspetos relacionados 
com a atividade cultural na cidade. 

PORTUGAL

FUNDAÇÃO
NO CONSELHO MUNICIPAL  
DA CULTURA

Fundação integra novo órgão criado pela Câmara  
Municipal do Porto.

Este prémio destina‑se a recompensar empreendimentos ou 
empenho que tenham sido excecionais ou marcantes.
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