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AQUAPOR no mercado da 
Arábia Saudita  

A AQUAPOR – Serviços, S.A., em parceria 
com TAWZEA, foi convidada pela MODON 
a qualificar-se para apresentar proposta 
para concessão dos serviços de água nas 
cidades industriais de Jeddah 2 e Jeddah 
3, na Arábia Saudita.  

A entidade adjudicante, a Saudi Industrial 
Property Authority (MODON) é 
responsável pelo desenvolvimento das 
cidades industriais em várias regiões do 
Reino da Arábia Saudita.  

O contrato de concessão dos serviços de 
água para as cidades industriais de 
Jeddah 2 e Jeddah 3 abrange os serviços 
de distribuição de água para 
abastecimento, recolha e tratamento das 
águas residuais, distribuição de água 
industrial e gestão de pluviais. As duas 
cidades industriais distam, entre si, cerca 
de 3,5 km. O período de concessão é de 
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5 anos renovável até 25, sendo a 
renovação e remuneração baseada em 
indicadores de desempenho. No total das 
duas cidades, a área a concessionar 
abrange cerca de 30 km2, com potencial 
para alojar entre 1000 a 1500 industrias 
com necessidades de abastecimento de 
água da ordem dos 10 000 m3/dia 
iniciais. 

Esta proposta resulta da presença e 
empenho da equipa da AQUAPOR no 
mercado da Arábia Saudita e um 
reconhecimento pelos parceiros locais da 
mais valia e da qualidade dos serviços 
prestados. Em anexo, enviamos artigo 
mais detalhado publicado na edição de 
Fevereiro do Global Water Intelligence. 

  

  

  

  

 

 

 

  

Moinhos Água e Ambiente e 
Acquawise em parceria 
com projeto da UNICEF na 
Etiópia 

A Moinhos Água e Ambiente, em 
consórcio com parceiro nacional 
(Acquawise) e parceiro etíope (HYWAS), 
foi selecionada, num concurso 
internacional promovido pela UNICEF, 
para a participação/avaliação das 
condições de fornecimento da água nos 
campos de refugiados na Etiópia 
denominado de ”Rapid Assessment for 
Water Supply and Sanitation 
Interventions in Refugees and Hosting 
Communities Settings in different Regions 
of Ethiopia”. 

  

  

  

  

TPF Planege Cenor lidera 
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consórcio nos Camarões 

A TPF Planege Cenor é líder do consórcio 
que tem atualmente em curso o contrato 
de assistência técnica ao dono de obra e 
fiscalização da construção do 
aproveitamento hidroelétrico de Bini em 
Warak, na região de Adamaoua, nos 
Camarões, cujo projeto decorrerá até 
2022. 

Este contrato, da responsabilidade do 
Ministério da Água e Energia, contempla 
a construção de barragem com 
capacidade de armazenamento de 603 
hm3, uma central hidroelétrica com 
capacidade de produção estimada de 75 
MW, uma linha de elétrica de alta tensão 
de 225 kV, o sistema de eletrificação 
rural, e a reabilitação e construção das 
vias de acesso ao local do projeto, 
totalizando um valor de construção de 
350 milhões de euros. 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

Administradora da ERSAR 
nomeada para o bureau do 
Protocolo Água e Saúde   

A administradora da ERSAR, Dr.ª Ana 
Barreto Albuquerque, foi nomeada para o 
bureau do Protocolo Água e Saúde da 
Comissão Económica das Nações Unidas 
para a Europa. 

O principal objectivo deste protocolo, 
ratificado por Portugal em 2006, é 
proteger a saúde e o bem-estar humano 
através de uma melhor gestão da água, 
incluindo a protecção dos ecossistemas 
aquáticos, bem como pela prevenção, 
controlo e redução das doenças 
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relacionadas com a água. 

A nomeação de Ana Barreto Albuquerque, 
em representação de Portugal, ocorreu 
no mês de novembro, em Genebra, e é 
válida para o triénio 2017-2019. 
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