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Prof. José Vieira (UMinho) 
apoia consultoria de 
planos de segurança da 
água no Uruguai 

O Regulador de Energia e Água do 

Uruguay (URSEA)  apresentou 

publicamente o Regulamento dos Planos 

de Segurança da Água no passado dia 1 

de Junho. 

O trabalho foi desenvolvido no âmbito do 

acordo entre a URSEA e a CAF - 

Cooperação Andina de Fomento, com o 

apoio do consultor internacional, Eng. José 

Pereira Vieira, Professor do Departamento 

de Engenharia Civil da Universidade do 

Minho, que fez a apresentação sobre os 

objectivos do regulamento, em conjunto 

com os técnicos da URSEA. 

A URSEA, em conformidade com as suas 

competências de regulador em termos de 

qualidade da água, aprovou o presente 

regulamento, considerando que a forma 

mais eficaz de garantir a segurança dos 

sistemas de abastecimento de água para 

consumo humano é aplicar uma 

abordagem abrangente à avaliação de 

riscos e à sua gestão. 
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Procesl- Quadrante presta 
serviços de assistência 
técnica estratégica em 
Moçambique 

A PROCESL-QUADRANTE, empresa do 

grupo QUADRANTE, está a prestar serviços 

de assistência técnica estratégica e apoio 

técnico multidisciplinar ao Projeto Nacional de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos de 

Moçambique, iniciativa que beneficia de 

financiamento do Banco Mundial. 

Os objetivos do projeto são o reforço da 

capacidade de gestão e desenvolvimento do 

processo de implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos em 

Moçambique e dos planos ao nível de bacia, 

bem como o apoio técnico às obras de 

construção civil, equipamento eletromecânico 

e às componentes ambientais e sociais 

associadas à implementação da obra de 

reforço e reabilitação da barragem da 

Corumana. 

Os serviços à Direção Nacional de Gestão de 

Recursos Hídricos de Moçambique (DNGRH), 

com duração de quatro anos, são prestados 

por uma equipa residente de três técnicos 

especialistas multidisciplinares, integrados na 

estrutura deste organismo em Maputo e por 

uma bolsa de 16 consultores com 

qualificações e competências específicas e 

diversificadas, mobilizados pontualmente. 

Estes trabalhos são prestados não só 

diretamente à DNGRH, mas também às cinco 

administrações regionais da água (ARA) e 

outras agências e beneficiários integrados na 

esfera destes organismos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

  

  

 

  

GIBB Engineering vence 
projeto de abastecimento em 
Moçambique  

A AIAS - Administração de Infra-estruturas de 

Água e Saneamento da República de 

Moçambique adjudicou o "Projecto de Execução 

para a Reabilitação e Expansão do Projecto de 

Execução do Sistema de Abastecimento de 

Água da Vila de Luenha", na Província de Tete, à 

empresa portuguesa GIBB Engineering. 

  

 

 

ITGest recebe ténicos do 
Banco Mundial no seu Centro 
de Formação, em Angola 

A ITGest teve o privilégio de receber nas 

instalações do seu Centro de Formação, em 

Angola, a ilustre visita de uma delegação do 

Banco Mundial. Esta visita contou com a 

presença do Dr. Jorge Salgueiro, Presidente do 

Conselho de Administração do Grupo Ideias 

Dinâmicas, do Eng.º André Silvestre, 

Administrador Executivo do Grupo e do Eng.º 

Júlio Pacheco, Diretor Executivo em Angola, 

entre outros, foram apresentadas as diferentes 

áreas de actividade em Angola. 

O interesse demonstrado permitiu aprofundar 

as outras áreas de atuação do Grupo Ideias 

Dinâmicas em Angola, com destaque para os 

centros de excelência em Formação 

Certificada, software para a área do Ambiente, 

Saúde, Laboratórios e Educação, 

implementação de soluções de negócio SAP e 

consultoria financeira, recursos humanos e de 

organização interna. 
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