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Moinhos Água e Ambiente fornece ETAR para 

Cabo Verde   

A Moinhos Água e Ambiente celebrou 

um contrato com a Tecnicil Industria, S.A, em 

Cabo Verde, para o fornecimento de uma 

ETAR, com capacidade de 50 m3/dia, com 

tecnologia MBR (Membrane Bio Reactor), a 

instalar na localidade da Trindade na cidade da 

Praia. 

Na opção pela tecnologia MBR foi 

preponderante o reduzido espaço ocupado 

pela ETAR e a elevada qualidade requerida 

para a água tratada, parte da qual se prevê 

reutilizar para outras aplicações. 

A Moinhos Água e Ambiente é responsável 

pela conceção e execução do projeto. Prevê-se 

o início da obra em Maio e término em 

meados de Setembro de 2017. 
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Empresa luso-angolana ganha concurso 

para gerir rede de abastecimento de água 

em Angola 

A empresa VistaWater ganhou um 

concurso público para explorar e gerir o 

sistema de abastecimento de água em 

Sumbe, capital da província do Cuanza Sul, 

  

 

  



em Angola, no valor aproximado de 3,5 

milhões de euros. 

A VistaWater é uma empresa detida em 

45% pela Indaqua. O contracto celebrado 

com a Direcção Nacional de Águas do 

Ministério da Energia e Águas tem um 

prazo de execução de 12 meses e visa a 

exploração e gestão de todas as infra-

estruturas de abastecimento de água da 

cidade, incluindo uma estação de 

tratamento de águas, seis reservatórios, 

uma rede de distribuição com 6 

mil ligações e 210 fontes. 

A VistaWater vai gerir uma equipa com 20 

operadores e sete técnicos e propõe-se, 

até ao final do prazo do contracto, 

aumentar o tempo de distribuição de água 

para 90% e estabelecer relações comerciais 

com os moradores das cerca de 6 

mil habitações que estão ligadas à rede de 

abastecimento. 

 

 

  

  

CONSULMAR executa projeto da nova 

marina de Al-Hoceima em Marrocos 

A Consulmar anunciou a conclusão das 

obras da nova Marina de Al-Hoceima, em 

Marrocos, uma obra cujo projeto foi 

desenvolvido pela empresa portuguesa. 

A obra teve como objectivo “a 

diversificação das actividades portuárias 

em Al-Hoceima, dotando este porto de uma 

nova infra-estrutura turística nas áreas até 

então utilizadas pela Marinha Real de 

Marrocos”. 

A empresa destaca também, de entre os 

diversos projetos que desenvolveu para 

este mercado e que estão em fase de 

construção, o porto de pesca de Tânger, 

cuja inauguração está prevista para o 

próximo Verão. 

  

 

 

  



De acordo com a Agence Nationale des 

Ports (ANP), o Porto de Al-Hoceima 

constitui a única abertura ao Mar 

Mediterrâneo na região Centro-Norte do 

país. Nesse sentido, a empresa pública 

investiu cerca de 10 milhões de euros para 

proporcionar à região um porto de lazer 

com padrões internacionais. 
 

 

  

  

  

 

 

 

  

Procesl e Soapro responsáveis pelo plano de 

bacia do rio Cuanza  

A PROCESL, empresa do grupo Quadrante, em 

parceria com a SOAPRO, é responsável pela 

realização do plano geral de desenvolvimento 

e utilização de recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do rio Cuanza, com o objetivo de 

garantir a boa gestão dos usos da água nesta 

área. A terceira consulta pública, que decorreu 

a 16 de março de 2017, foi o último passo até 

à consolidação do plano que terminou em 

abril, 24 meses depois do início dos trabalhos. 

Este plano enquadra-se num programa mais 

alargado de desenvolvimento do sector das 

Águas em Angola que prevê atuações ao nível 

da prevenção e mitigação dos efeitos das 

cheias, assegurar a disponibilidade de água 

para os diferentes setores de atividade e 

preservar e recuperar a qualidade das águas.  

José Vieira da Costa, senior partner da 

PROCESL, afirmou que “este projeto tem como 

intuito criar um instrumento de planeamento 

que permita apoiar no cumprimento dos 

objetivos para uma gestão eficiente dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio 

Cuanza, que acreditamos que terá um grande 

impacto para o país”. 

  

  

        



Participada da MOTA-ENGIL para o setor da 

água vence primeiro contrato no Reino Unido 

A Glan Agua, participada da Mota-Engil para o 

sector da água e resíduos, ganhou o seu 

primeiro contrato no Reino Unido no valor 

de aproximadamente 1,4 milhões de euros. 

Esta empresa com base na Irlanda, ganhou o 

projeto de desenho e construção de uma 

estação de tratamento de águas residuais, 

tendo um prazo de execução de oito meses. 

O projecto Irton WTW Quality Project foi 

contratado pela Morgan Sindall Sweco Joint 

Venture e faz parte dos passos que estão a ser 

realizados pela Yorkshire Water para se 

adaptar às novas exigências regulatórias. 

A Mota-Engil decidiu em meados do ano 

passado criar uma rede de operações no Reino 

Unido e Irlanda com sede em Loughrea. Nesta 

unidade no condado de Galway, actuam a 

Glan Agua, que gere os interesses do grupo na 

área da água e resíduos, e a Mota-Engil Ireland 

Construction Limited, na área de engenharia e 

construção. 

 

 

  

  

  

  

 

  

1ª Conferência Nacional de 

Dessalinização em Mozambique 

A BTC Mozambique e a Direcção 

Nacional de Águas, organizaram no 

passado dia 25 de Abril, a 1.ª 

conferência sobre dessalinização em 

Maputo. 

O evento reuniu cerca de 90 

participantes entre os 

diversos stakeholders moçambicanos, 

do sector da água, abrangendo 

entidades públicas de todas as 

províncias e profissionais de entidades 

privadas, especialistas em tratamento 

  



 

de água. 

O envolvimento da Enkrott, tal como 

outras empresas internacionais 

convidadas, proporcionou 

o networking e a partilha de 

conhecimento, desenvolvendo-se assim 

sinergias entre todos os intervenientes, 

proporcionando a cooperação e o 

desenvolvimento de valências técnicas 

comuns. 

A Conferência contribuiu para uma 

reflexão profunda sobre o actual Plano 

da Água de Moçambique 2017-2030, 

criando novas oportunidades de acesso 

a fontes de abastecimento de água 

potável, para a comunidade 

moçambicana. 
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