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Moinhos Água e Ambiente 
ganha reabilitação e 
ampliação de ETAR na 
Coruña 

O grupo espanhol Cobra adjudicou à 

Moinhos Água e Ambiente a reabilitação e 

ampliação da estação de tratamento de 

águas residuais geradas no terminal 

logístico e de reparação naval da Marpol, 

no complexo industrial da Forestal del 

Atlántico, em Murgados, Corunha. 

A reabilitação passa por transformar a ETAR 

convencional existente num sistema MBR 

(membranas planas Kubota). Esta 

tecnologia possibilita o aumento de caudal 

tratado, elevando também o nível 

de qualidade da água para permitir a sua 

descarga em meio hídrico sensível, bem 

como a sua reutilização no complexo 

industrial. Será também instalado um 

sistema DAF (Dissolved Air Flotation) para 

eliminação de hidrocarbonetos, sistema 

totalmente desenvolvido pela Moinhos. 
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Universidade do Algarve 
reconhecida 
internacionalmente na área 
da Gestão Costeira 

A revista internacional "Ocean & Coastal 

Management" publicou um ranking sobre 

entidades que trabalham na área da gestão 

costeira onde a Universidade do Algarve 

aparece classificada em 6º lugar a nível 

europeu e em 19º lugar a nível mundial, num 

universo de 3 620 instituições de 147 países. 

 

Para Alexandra Teodósio, vice-reitora para a 

investigação e internacionalização, “este 

resultado reflete o trabalho dos investigadores 

da UAlg, que têm coordenado e contribuído 

para muitos projetos inovadores e pioneiros a 

nível nacional e europeu na área da Gestão 

Costeira, permitindo medidas efetivas de 

conservação e usos múltiplos e sustentáveis do 

meio marinho”. 

 

Óscar Ferreira, diretor do mestrado em 

Sistemas Marinhos e Costeiros, considera que 

“este reconhecimento da investigação praticada 

na UAlg é um incentivo e uma valorização para 

os alunos formados na Instituição, muitos deles 

a trabalharem em gestão e dinâmica costeira, a 

nível nacional e internacional”.
  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

Municípia na cerimónia de 
encerramento Millenium 

Challenge Account em Cabo 
Verde  

No âmbito do projeto de cadastro predial 

elaborado pela Municípia, estiveram presentes 

 



 

 

na cerimónia de encerramento da Millenium 

Challenge Account de Cabo Verde (MCA – 

Cabo Verde II), alguns dos responsáveis do 

projeto, nomeadamente o Dr. António 

Fernandes, Diretor Geral da Municípia e a 

Coordenadora do projeto de cadastro predial 

de São Vicente, Engª. Alexandra Maia. 

A cerimónia de encerramento do 2º compacto 

do MCA – Cabo Verde II teve lugar na cidade 

da Praia e foi presidida pelo Primeiro Ministro 

de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, com a 

presença do Vice-Presidente da Millennium 

Challenge Corporation (MCC), Robert 

Blau. O evento revelou os resultados finais do 

2º compacto pelo Diretor da Unidade de 

Gestão, Dr. Helder Santos. 

  

 

 

 

Mota-Engil vai realizar obras 
de reabilitação no Porto de 
Maputo 

A Mota-Engil vai realizar a partir de Junho 

obras no valor de 51,7 milhões de euros para 

reabilitar um quilómetro de cais de acostagem 

no Porto de Maputo. 

A reabilitação sucede assim aos trabalhos de 

dragagem, feitos com o objetivo de aprofundar 

o canal responsável pelo acesso ao Porto de 

Maputo – a empreitada, concluída no arranque 

de 2017, custou 70 milhões de euros e deu o 

pontapé de saída para as melhorias agora 

anunciadas. 

Estes trabalhos tiveram efeitos diretos 

positivos no porto da capital moçambicana 

permitindo um aumento de 40% da 

  

 

 

 

 

 



capacidade de carga em Maputo e de 55% da 

capacidade de carga na Matola, 

desbloqueando um potencial que a MPDC -

 Sociedade de Desenvolvimento do Porto de 

Maputo, espera ainda maximizar com as obras 

a realizar a partir de Junho e até final do 

próximo ano. 
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