Boletim sucessos
internacionais

Grupo Ideias Dinâmicas presta
apoio na capacitação de técnicos
na Águas da Região de Maputo
A AdeM (Águas da Região de Maputo) adotou a
tecnologia SAP for utilites para a gestão dos seus
processos de negócio, garantindo desta forma as
condições para, no prazo de 5 anos, estar a gerir
uma carteira de aproximadamente 1 milhão de clientes.
Para suportar a tecnologia SAP, a AdeM fez um
investimento estratégico no seu datacenter, o que
garantirá a estabilidade necessária para a
administração dos sistemas de informação que
suportam os processos de negócio da empresa, seja
do ponto de vista de melhora de produtividade, como
de serviço ao cliente.
O Grupo Ideias Dinâmicas esteve envolvido neste
processo de transição, desenvolvendo um plano de
capacitação global para mais de 200 colaboradores da
AdeM.
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TEIXEIRA DUARTE
assegura contrato para
modernização do Porto
Inglês em Cabo Verde
A construtora Teixeira Duarte, em consórcio
com outra empresa portuguesa e uma caboverdiana, foi seleccionada pelo Ministério das
Infraestruturas, do Ordenamento do Território
e Habitação de Cabo Verde para as obras de
modernização e expansão do Porto Inglês, na
ilha de Maio, orçadas em 17,2 milhões de
euros.
A expansão e modernização do Porto
Inglês será complementar ao porto vizinho da
Praia, na ilha de Santiago. A obra conta com
um financiamento de 50% por parte do Banco
Africano de Desenvolvimento.

Águas de Portugal com dois
novos contratos em Angola
O Grupo AdP - Águas de Portugal ganhou dois
novos contratos em Angola no âmbito dos quais
irá dar apoio à gestão das empresas provinciais
de abastecimento de água e saneamento de
Bengo e de Cunene até 2022.
Com financiamento do Banco Africano de
Desenvolvimento, no âmbito do apoio
institucional ao sector de água e saneamento em
Angola, os dois contratos totalizam cerca de 14
milhões de dólares e envolvem atividades
específicas para o desenvolvimento e
capacitação das empresas dessas duas
províncias, nomeadamente pela presença
permanente de uma equipa de peritos que
apoiarão a formação dos técnicos das duas
empresas em todas as suas áreas de atividade,
nomeadamente comercial, financeira, técnica e
de manutenção.

TPF responsável pela
requalificação urbana da
Cidade da Beira,
Moçambique
A TPF encontra-se a elaborar projetos de
requalificação urbana na cidade da Beira,
promovidos pela AIAS - Administração de
Infraestruturas de Água e Saneamento.
Os trabalhos incluem o projeto de requalificação
na área de ocupação informal do Goto, no
Bairro de Ponta-Gêa, e a elaboração dos
projetos de arquitetura paisagista e
infraestruturas exteriores em diversas zonas,
incluindo Quiosques e Ponte Pedonal,
integrados no projeto de infraestruturas verdes
urbanas da Cidade da Beira, no qual a TPF
também participa na fiscalização dos trabalhos
de construção.
As equipas técnicas integram quadros com
competências na área do urbanismo,
arquitetura, engenharias e ambiente
responsáveis pela definição de soluções
técnicas valorizando a integridade ecológica do
rio Chiveve.
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