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Governo de Timor-Leste 
adjudica à FASE Porto da 
Baía de Tibar 

O Governo de Timor-Leste, através do 

Ministério das Obras Públicas, Transportes 

e Comunicações e do Ministério 

das Finanças, e a Timor Port SA, 

adjudicaram à FASE (em consórcio) a 

prestação de serviços de engenharia 

independente para o desenvolvimento do 

novo Porto da Baía de Tibar. 

O projeto contempla a construção do cais 

de acostagem com 630 m de comprimento; 

um parque para contentores com 27ha; a 

dragagem do canal de acesso ao Porto e 

área de manobras; acessos e 

parqueamentos; um complexo de edifícios 

de apoio e equipamentos para operação do 

Porto. 

No âmbito dos serviços adjudicados, o 

consórcio é responsável pelo parecer 

técnico sobre o projeto; cumprimento do 

contrato de concessão; supervisão da 

qualidade da execução dos 

trabalhos; controlo financeiro; supervisão 

dos ensaios e comissionamento das 

instalações; verificação do cumprimento do 

licenciamento ambiental e das condições 

de segurança. 
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TPF Planege Cenor 
responsável pelo 
mapeamento do potencial 
hidroelétrico do Laos 

O mapeamento do potencial hidroelétrico da 

República Popular Democrática do Laos 

está a ser executado pela TPF Planege 

Cenor e pela GESTO Energia para o Banco 

Mundial e para o Ministério da Energia e 

Minas do Laos. O objetivo deste estudo é 

identificar o potencial hidroelétrico deste 

país, para pequenas centrais entre 1 a 15 

MW. 

Neste âmbito, foram selecionados pelo 

consórcio os 30 locais com maior potencial 

hidroelétrico para serem alvo de visitas por 

uma equipa técnica, composta por 

engenheiros locais e liderados por um perito 

da TPF Planege Cenor, sendo que durante 

as visitas já efetuadas, os técnicos locais 

foram treinados de forma a poderem estar 

aptos a participarem ativamente na recolha 

dos dados de base. 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

EMAS de Beja acolhe 
delegação Espanhola para 
partilha de boas práticas  

Uma delegação da PROMEDIO, consórcio 

intermunicipal de relevo no setor da água e do 

ambiente em Espanha, visitou no dia 20 de 

dezembro os espaços e serviços da EMAS de 

Beja. A PROMEDIO agrega os municípios da 

província de Badajoz, tendo como 

responsabilidade a gestão supramunicipal dos 

serviços ambientais locais, entre eles o ciclo 

integral da água e dos resíduos,  

O sucesso da implementação da Gestão 

Operacional da EMAS foi o mote para esta visita 

 



técnica, num contexto de assimilação das boas 

práticas desenvolvidas pela empresa municipal 

que tanto contribuem para a eficiência e qualidade 

dos seus serviços prestados. 

Esta visita fortalece a posição de referência 

alcançada pela EMAS de Beja no setor da água, 

não só a nível nacional como também a dar 

passos para o reconhecimento além-fronteiras.  

  

 

Grupo Águas de Portugal 
assinou memorando de 
entendimento com empresa 
pública indiana do setor da 
água 

A AdP Internacional e a empresa pública 

Wapcos, pertencente ao Ministério dos 

Recursos Hídricos da Índia, assinaram um 

memorando de entendimento para o 

desenvolvimento de negócios conjunto nos 

mercados internacionais e na Índia, numa 

cerimónia presidida pelo Ministro do 

Ambiente de Portugal, João Pedro Matos 

Fernandes, e pela Embaixadora da India em 

Portugal, Nandini Singla.  

Na ocasião, o Diretor Executivo da Wapcos, 

Anupam Mishra, realçou as sinergias entre 

as duas organizações e referiu o empenho 

das autoridades indianas em fortalecer a 

colaboração com o grupo AdP. Para a AdP 

Internacional, a assinatura deste 

memorando concretiza uma importante 

parceria estratégica que consolida o objetivo 

de expansão da sua atividade em novas 

geografias, onde se integram a Índia e 

também a África e a Ásia, onde estão a ser 

estudados projetos semelhantes. 

As relações entre a Europa e a Índia têm 

sido fortemente dinamizadas nos últimos 

meses, com destaque para a realização 

da Cimeira UE-Índia em outubro 

  

 



passado.  Na sequência desta 

cimeira, decorreu em Nova Deli o Fórum da 

Água UE-Índia, no qual a AdP apresentou o 

Projeto de Despoluição do Estuário do Tejo.  

  

  

 

  

  

 

 

  

António Mota distinguido com 
Prémio Mundial de Engenharia  

O Presidente do Conselho de Administração da 

Mota-Engil, António Mota, foi distinguido nos 

WFEO Awards Committee pela realização de 

notáveis projetos de infraestruturas em África, 

numa cerimónia que decorreu em Roma. 

O H.J. Sabbagh Award for Engineering 

Construction Excellence é atribuído pela World 

Federation of Engineering Organizations (WFEO) 

e tem como objetivo destacar o papel da 

Engenharia no desenvolvimento sustentável.  

Fundada em 1968, 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. 

A candidatura a este prémio foi apresentada pela 

Ordem dos Engenheiros de Portugal, tendo sido 

destacado o projeto do Corredor de Nacala. 

  

 

 

Águas do Ribatejo 
considerada caso de 
sucesso pelo Banco 
Mundial 

O Banco Mundial reconheceu a Águas do 

Ribatejo EM, SA como um caso de sucesso 

na agregação de sistemas de abastecimento 

de água e saneamento. A empresa 

municipal que assegura o abastecimento de 

água e saneamento nos concelhos de 

  

 



Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, 

Coruche, Salvaterra de Magos e Torres 

Novas foi uma das duas entidades gestoras 

portuguesas apontadas como exemplo a 

seguir num estudo que contemplou 14 casos 

de sete países e quatro continentes. 

Um vídeo realizado pelo Banco 

Mundial mostra os principais indicadores de 

sucesso da empresa com várias entrevistas 

a todos os que deram vida à empresa criada 

há 10 anos num cenário “muito 

complicado”.  

“É um reconhecimento do que foi feito nesta 

região. Estamos muito orgulhosos mas ao 

mesmo tempo conscientes da 

responsabilidade que temos para manter e, 

se possível melhorar, os níveis de qualidade 

dos serviços que prestamos a 150 mil 

pessoas”, refere Francisco Oliveira, 

Presidente do CA da empresa. 

O vídeo do Banco Mundial foi apresentado 

no Seminário comemorativo dos 10 Anos da 

AR, que teve lugar no dia 13 de dezembro.  
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