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CESO irá prestar assistência 

técnica à DNA em Angola 

A CESO integra o consórcio internacional que, a partir 

de Novembro, irá prestar assistência técnica 

permanente à Direção Nacional de Águas do 

Ministério de Energia e Águas de Angola 

(DNA/MINEA). 

Implementada no âmbito do Projeto de Apoio 

Institucional e de Sustentabilidade para a Prestação 

de Serviços Urbanos de Água e Saneamento, esta 

assistência técnica visa melhorar a gestão do sector 

da água em Angola, fortalecer a capacidade 

institucional e a eficiência nas instituições do sector, 

bem como melhorar o acesso aos serviços de 

abastecimento de água e saneamento, tanto a nível 

central (DNA), como ao nível das sete província-alvo, 

nomeadamente: Cabinda, Cunene, Lunda Norte, 

Lunda Sul, Namibe, Bengo e Cuanza Sul. 

Tendo como principal objetivo fortalecer a DNA no seu 

papel de supervisão das recém-criadas Empresas 

Provinciais de Água e Saneamento (EPAS), bem 

como a monitorização e acompanhamento do sector, 

a assistência técnica abrangerá diversas 

áreas temáticas, tais como a formação e capacitação, 

desenvolvimento de recursos humanos, operação e 

manutenção, supervisão e regulação de serviços 

públicos, fortalecimento institucional e 

desenvolvimento organizacional. 

Com financiamento do Banco Africano de 

Desenvolvimento, o contrato terá uma duração de 4 

anos, prevendo-se o seu termo em Outubro de 2022.
 

Sucessos Internacionais 

dos Associados da 

Parceria Portuguesa 

para a Água 

   

Edição N.º 6/2018        13-11-2018 

  

  

  

 

 

  



  

Águas do Ribatejo é caso de 

estudo para missão 

internacional do Banco 

Mundial 

O Banco Mundial apresentou a Águas do 

Ribatejo (AR) como modelo de estudo para uma 

delegação internacional com 15 participantes 

dos governos e entidades reguladoras do sector 

da água da Albânia, Croácia, Macedónia e 

Montenegro. 

Francisco Oliveira, presidente da AR, explicou 

que o modelo da empresa já está a ser aplicado 

em várias regiões de Portugal e que têm existido 

várias solicitações por parte de entidades 

estrangeiras que pretendem conhecer o 

processo de criação e consolidação da empresa 

intermunicipal. 

Na visita que decorreu em Outubro, foi exibido 

um documentário do Banco Mundial onde a AR é 

apresentada como um modelo inovador que 

integra todo o ciclo da água nas vertentes do 

abastecimento e do saneamento. Entre as 

vantagens da união dos municípios são referidas 

as economias de escala geradas pela otimização 

das infraestruturas e dos recursos humanos e 

financeiros. 

Patrícia Lopez, do Banco Mundial, considerou 

que a AR é um bom exemplo do que os 

governos locais podem fazer se unirem esforços 

e desenvolverem uma estratégia com foco na 

visão, coesão e solidariedade entre os 

participantes. A especialista em financiamento 

de infraestruturas ficou surpreendida com a 

dimensão dos investimentos realizados 

num período de 10 anos, de cerca de 130 

milhões de euros com uma “excelente” taxa de 

execução dos fundos comunitários. “Foi uma 

jornada muito interessante porque é uma 

realidade invulgar e que pode ser aplicada nas 

  

 

  

 

 

  



regiões de origem dos participantes nesta 

missão.” 

  

  

  

  

  

 

 

  

ERSAR celebra protocolo de 

cooperação técnica com a 

Costa Rica  

A ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos e a Autoridad Reguladora 

de los Servicios Públicos (ARESEP), agência 

reguladora multissetorial da Costa Rica , 

assinaram, durante o Primeiro Congresso de 

Regulação em Serviços Públicos, um protocolo 

de cooperação que irá possibilitar a troca de 

experiências e capacitação sobre regulação de 

águas e resíduos. 

A ARESEP tem atividade de regulação em 

serviços de abastecimento de água e 

saneamento de águas residuais, bem como nos 

aeroportos, transportes, eletricidade, 

combustíveis e correio postal, entre outros. 

  

  

  

 

Adão da Fonseca 

distinguido com prémio 

mundial de Engenharia 

Civil 

António Adão da Fonseca acaba de ser 

distinguido com o Excellence Award for Civil 

Engineering, uma distinção promovida pelo 

Conselho Mundial dos Engenheiros Civis que 

reconhece a relevância dos seus projetos para 

o bem-estar social e pela sua carreira de 

engenheiro civil em benefício da sociedade. 

Atribuído pela primeira vez em 2010, durante a 

5.ª Assembleia Geral do Conselho Mundial de 

Engenheiros Civis, o denominado “Jose 

Medem Civil Engineering Excellence Award” é 

um galardão  atribuído, de dois em dois anos, 

  

 

 

  



a personalidades que se distingam pelas suas 

contribuições no campo teórico, prático e 

público da engenharia civil.  

A candidatura foi promovida pela Ordem dos 

Engenheiros, que representa “o 

reconhecimento geral dos engenheiros e da 

Engenharia portuguesa”. O galardão será 

entregue na 14.ª Assembleia Geral que terá 

lugar em Lisboa, em Setembro de 2019. 

Adão da Fonseca Adão é, segundo a Ordem 

dos Engenheiros, um dos mais reconhecidos 

engenheiros civis portugueses, especialista 

em estruturas pela Ordem dos Engenheiros, 

tendo liderado projetos como a Ponte Infante 

Dom Henrique no Porto, a Ponte Pedro e Inês 

em Coimbra e o Pavilhão do Conhecimento 

em Lisboa, entre muitos outros. 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

Consórcio Sacyr Somague – 

Teixeira Duarte ganha obra de 

modernização do Porto de 

Nacala  

O consórcio Sacyr Somague Moçambique - 

Teixeira Duarte, obteve o contrato de 

construção das fases um e dois das instalações 

portuárias do Projeto de Desenvolvimento do 

Porto de Nacala, em Moçambique. 

O contrato ascende a 123,2 milhões de dólares 

e já foi emitida a ordem de serviço para o início 

da execução dos trabalhos, os quais decorrerão 

por 36 meses. A obra consiste essencialmente 

em trabalhos de construção de um novo cais, 

com 400m de comprimento, em estrutura em 

betão armado, dragagens e aterros com 

materiais de provenientes da dragagem, estrada 

de acesso com 1 km, 8 hectares de pavimentos 

em betão no parque de contentores, execução 

de infraestruturas elétricas, telecomunicações, 

água e esgotos, construção dos edifícios 

administrativos de apoio à operação do Porto de 

Nacala e ainda a reabilitação do terminal 

ferroviário de contentores. 

  



No âmbito da cerimónia oficial da colocação da 

primeira pedra do projeto, o ministro dos 

Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, 

recordou que esta obra conta com um 

financiamento da Agência Internacional de 

Cooperação do Japão (JICA) e terá um grande 

impacto na região, em termos sociais e 

económicos. 
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