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NOTA DE ABERTURA

2011, um bom ano
Face às ainda muito recentes aquisições, as contas financeiras apresentadas no fecho do exercício,
não reflectem completamente a evolução do perímetro de actividade da TPF em 2011.

Que reter
de essencial?
O volume de negócios consolidado manteve-se em 2011 em 115 Mio EUR.
A margem operacional EBIDTA passou de 14 038 279 EUR para 11 085 062 EUR. Este
decréscimo deve-se principalmente a uma baixa de rentabilidade na Polónia, na Índia, em
Marrocos e no Brasil, felizmente compensada, em parte, por uma melhoria da rentabilidade
em Portugal, França e na Roménia.
A prossecução da nossa política de redução da dívida permitiu-nos atingir um rácio de dívida
líquida sobre EBITDA de 1,8 [o mais baixo valor histórico].
Outro motivo de satisfação, o nível de goodwill líquido atinge os 4 Mio EUR, ou seja 3 % do
volume de negócios, montante bastante baixo para o nosso sector de actividade, sobretudo para uma
sociedade que conta com 50 % do seu pessoal fora da Europa, em países de forte crescimento.
No decurso do exercício de 2011 puderam ser concretizadas as seguintes aquisições :
◊
◊
◊
◊

em França : aquisição de 100 % do capital da sociedade Ouest Coordination,
em Portugal : compra de 85 % das acções da sociedade ProSistemas,
no Senegal : aquisição de 70 % da sociedade Setico,
na Índia : entrada até 51 % no capital do grupo Cetest-Survtech Pvt. Ltd.
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Criámos ainda uma sociedade na Ucrânia no seguimento da obtenção de importantes
contratos ; idênticas razões levaram-nos a criar uma sociedade em Moçambique, estando
também a ser criada uma sociedade no Congo-Brazzaville.

Bélgica

NOTA DE ABERTURA

Na Europa
O volume de negócios realizados elevou-se a 40 Mio EUR, um decréscimo de 6,5 Mio EUR
em relação ao registado em 2010. Contudo, a rentabilidade manteve-se e pudemos assistir a
um melhoramento [redução] do saldo imputável aos trabalhos em curso no final do ano e ao
de clientes.
Apesar da difícil conjuntura, as perspectivas apontam para uma estabilização do volume de
negócios, uma manutenção da rentabilidade e uma procura de melhoria do balanço em 2012.

Division Engineering
TPF Engineering, Bagon Ingénieurs-Conseils, Louis Engineering
Após o crescimento da actividade registado em 2010, o volume de negócios acumulado da
TPF Engineering e da Bagon Ingénieurs-Conseils sofreu uma contracção de
cerca de 10 % em 2011. A actividade manteve-se rentável, apesar da continuada diminuição
dos trabalhos em curso e do saldo de clientes.
A Louis Engineering registou uma baixa global do seu volume de negócios da ordem
dos 10 %, continuando rentável, porém.

Division Utilities
TPF-Utilities, TPF Econoler, TTR Energy, TPF-Basse Sambre
Ao longo de ano findo, a TPF-Utilities registou um forte crescimento da sua actividade,
atingindo os 14,6 Mio EUR [um acréscimo de 5,4 Mio EUR] tendo ainda aumentado os seus
resultados, já bem significativos.
A divisão Utilities, contudo, apresenta um volume de negócios inferior ao do exercício anterior
que havia sido concluído com um excepcional volume de negócios de 10 Mio EUR obtido
pela TPF Econoler graças a um projecto eólico em turnkey no Kenya.
A nossa filial TTR Energy prossegue a sua tarefa de gestão de Fundos, em colaboração com
o banco Degroof. O “Green Fund II” dispõe hoje de 47 Mio EUR de compromissos. Estão
em curso inúmeros investimentos em projectos de produção de energia renovável.
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2011 foi um ano particularmente estável para a TPF-Basse Sambre, marcado por um
volume de negócios de 11,5 Mio EUR e por bons resultados.

NOTA DE ABERTURA

França
Beterem, Ouest Coordination, Secmo, TPF-Utilities
Neste ano, o volume de negócios da Beterem teve um crescimento de 5 %, atingindo os
21 768 000 EUR. O resultado líquido do volume de negócios manteve-se num nível de 3 %.
A nossa filial francesa continuou também a diminuir o montante dos trabalhos em curso e
das dívidas de clientes.
Por seu lado, a Secmo registou um resultado líquido de 370 000 EUR, uma subida de 25 %
face a 2010, para um volume de negócios inferior em 5 % atingindo os 2 281 000 EUR.
Além disso, a TPF-Utilities pode regozijar-se pela estabilização do seu volume de negócios
em 1 183 000 EUR e pelo seu resultado positivo.
O acontecimento mais relevante deste ano é, incontestavelmente, a operação de aquisição de
100 % da sociedade Ouest Coordination que concretizámos em Setembro.
Tendo em conta a facturação total desta nova entidade, o volume de negócios do conjunto
das actividades em França, elevou-se a 37 500 000 EUR.

Espanha
Prossegue a venda dos nossos três últimos activos. Dois deles foram já objecto de um processo
judicial. No início de 2012, surgiu uma decisão judicial favorável no quadro da venda da
sociedade Gensabon.

Grão-Ducado do Luxemburgo
TPF Luxemburgo
O volume de negócios em 2011 cresceu 20 % para 1 000 000 EUR.

Polónia
TPF
Como consequência da crise de investimentos na Polónia, o nosso volume de negócios recuou
de 4 809 000 EUR para 3 458 000 EUR. Se é verdade que o resultado líquido baixou de
645 000 EUR para 309 000 EUR, o seu nível [9 %] continua ainda elevado em relação ao
volume de negócios.

Portugal
grupo tpf / Relatório de actividades 2011

TPF Planege, ProSistemas
O volume de negócios da TPF Planege, bastante afectado pela crise económica portuguesa,
continuou a baixar até se estabilizar em 10 286 000 EUR [uma quebra de 23 %]. No entanto,
como a TPF Planege regista actualmente 80 % do seu volume de negócios na exportação, o
seu resultado líquido cresceu de 235 000 EUR para 614 000 EUR.
Procurando afirmar-se tanto no estrangeiro como no mercado nacional, a TPF Planege adquiriu
85 % do capital da sociedade ProSistemas através de uma dupla operação : compra de acções
e aumento de capital.
A ProSistemas registou em 2011 um volume de negócios de 2 800 000 EUR, conta com
quarenta colaboradores e dispõe de grande experiência no domínio da água potável, de irrigação
e dos esgotos, incluindo redes, ETAS, ETARS e barragens.

TPF Roménia
O ano de 2011 foi o do caminho da recuperação para a TPF Roménia. O volume de negócios
passou de 460 000 EUR para 750 000 EUR e as perdas de 300 000 EUR para 70 000 EUR.

NOTA DE ABERTURA

Roménia

2012 deverá ser o ano de regresso ao equilíbrio.

Ucrânia
TPF Ucrânia
Face à obtenção de diversos contratos no sector imobiliário, decidimos criar uma filial no
final no primeiro semestre de 2011.

Em África
Em 2009, África continuava sendo uma terra inexplorada pela TPF. Actualmente, contamos
com 200 colaboradores a trabalhar nesse continente.

Argélia
TPF Argélia
Tendo em consideração o início tardio de alguns projectos ferroviários, o volume de negócios
não registou qualquer alteração em 2011. Deverá crescer em 2012. O número de colaboradores
mantém-se em 15.

Angola
TPF Angola
A nossa actividade em Angola registou um crescimento significativo no final de 2011.
Assim como acontece na Argélia, a nossa filial angolana serve de base de apoio à nossa filial
portuguesa TPF Planege.

Marrocos
Pyramide Engenharia, Save Project
Em 2011, o volume de negócios da Pyramide Engenharia estabilizou-se em 4 100 000 EUR,
tendo conhecido um resultado líquido em baixa, 700 000 EUR, beneficiando, contudo, de uma
rentabilidade significativa de 17 %.
A nossa outra filial Save Project viu crescer o seu volume de negócios em 30 % para se
estabilizar em 600 000 EUR.

No final de 2011 a TPF Planege abriu uma sucursal em Moçambique que iniciará a sua
actividade em 2012.
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Moçambique

NOTA DE ABERTURA

Senegal
Setico
Em meados de 2011 adquirimos 70 % do capital da sociedade Setico através da compra de
acções e de aumento de capital. Especialista no domínio das estradas e da água, é um dos
gabinetes de estudo líder nessas matérias no Senegal e conta com 50 colaboradores. A Setico
actua não só no Senegal, mas também em quase todos os países francófonos do Oeste de
África. O volume de negócios em 2011 [1 150 000 EUR] deverá duplicar em 2012.

Tunísia
TPF Tunísia
Em 2011, a TPF Tunísia, pequena estrutura com uma dezena de colaboradores, elaborou
principalmente desenhos de execução para projectos iniciados por outras empresas do Grupo TPF.

Na América
Brasil - Equador - Panamá - Venezuela
Projetec
Após dois anos de forte crescimento durante os quais quadruplicou o seu volume de negócios,
a Projetec conheceu agora uma quebra de 20 % atingindo os 20 000 000 EUR.
Este abrandamento deve-se essencialmente ao adiamento para finais de Novembro de diversos
projectos de grande dimensão, cujo inicio estava inicialmente previsto para Setembro.

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

O impacto no resultado líquido revelou-se mais importante, visto que regrediu para metade,
1 700 000 EUR. 2012 deverá permitir-nos regressar ao crescimento, esperando ultrapassar
o volume de negócios de 2010.

NOTA DE ABERTURA

Na Ásia
Índia
S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd., Cetest Pvt. Ltd., Survtech Pvt. Ltd.
O volume de negócios da nossa filial S.N. Bhobe conheceu uma ligeira quebra para
3 150 000 EUR assim como uma acentuada diminuição da rentabilidade líquida que não
regista mais que 5 % do volume de negócios. 2012 deverá permitir conhecer de novo um
crescimento do volume de negócios.
Não foi, infelizmente, possível concretizar o nosso projecto de aquisição da sociedade
Shrikhande, face às novas regras impostas pelo Banco Real da Índia, respeitantes ao modo
de transferência de empresas.
No entanto, no início de 2012, pudemos adquirir definitivamente as sociedades Cetest e
Survtech localizadas em Calcutá, com 230 colaboradores e operando em sectores de actividade complementares aos da S.N. Bhobe.
A TPF conta actualmente com 550 colaboradores na Índia.

Perspectivas para 2012 ?
Numa base constante e sem excluir novas aquisições, deveremos conhecer em 2012 um
ligeiro crescimento da nossa actividade e dos nossos resultados.
Com esta esperança, queríamos dirigir-nos a todos os colaboradores, exprimindo-lhes os
nossos mais vivos agradecimentos. Com o seu constante empenhamento, todos contribuem
para o sucesso do Grupo e para a sua expansão no mundo.

Director Geral

Thomas Spitaels

Presidente da Comissão Executiva
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97%

Comissão Executiva

Composição

Da esquerda para a direita :

Jorge Nandin de Carvalho
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Thomas Spitaels
Atul Bhohe
Samir Tahri Hassani
Frédéric Lassale
Christophe Gilain
André Luiz da Silva Leitão

Membro da Comissão Executiva
Presidente da Comissão Executiva
Membro da Comissão Executiva
Membro da Comissão Executiva
Membro da Comissão Executiva
Director Geral - Membro da Comissão Executiva
Membro da Comissão Executiva
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Comissão Executiva

da Comissão Executiva

FACTOS MARCANTES 2011

EUROPA / bélgica

TPF ENGINEERING
Não obstante o contexto económico lento, o ano de 2011
foi um ano recorde em termos de encomendas relativamente
aos últimos cinco anos. Quer se trate da divisão Estabilidade
e Engenharia Civil, Técnicas Especiais ou Construção, as
nossas equipas executaram inúmeros projectos de alto
nível e confirmaram a sua qualificação nos sectores da
construção, das infraestruturas e do ambiente.
No sector privado, designadamente em áreas tão diversas
como alimentação, farmácia, centros comerciais, habitação
ou saúde, o ano foi marcado por grandes projectos como
o novo centro anticancerígeno de referência Jules Bordet em Bruxelas, os projectos
comerciais Just under the Sky em Bruxelas ou ainda Les Bastions, em Tournai.
Quanto ao sector público, a actividade revelou-se particularmente profícua em matéria
de projectos DBFM [Design, Build, Finance, Maintain] de entre os quais podemos citar
a construção de prisões, túneis rodoviários ou ainda de parques de estacionamento.
Naturalmente, as perspectivas da actividade para 2012 adivinham-se mais difíceis tendo
em conta a baixa conjuntural que se regista no mercado dos projectos de investimentos,
quer em volume, quer em valor.

O ano de 2011 foi repleto de factos marcantes.
Diversos projectos imobiliários, já concluídos,
mostram, uma vez mais, a perfeita colaboração
entre as nossas três divisões.
Divisão Construção

Gosselies. A TPF Engineering orgulha-se particularmente de ter
contribuído para a qualidade da arquitectura deste edifício industrial.

Enquanto algumas obras terminam no final deste
ano, outras principiam, outras prosseguem. No decurso deste ano de 2011, as nossas três divisões
foram muito bem-sucedidas.
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◊ Grupo Cactus

Em Mamer, no Grão-Ducado do Luxemburgo, foram concluídos
este ano os trabalhos relativos à ampliação da unidade de produção
de refeições prontas Caterman II. De notar que a sociedade ImmoHorizon SA havia recorrido aos nossos conhecimentos em matéria
de engenharia, arquitectura, gestão de projecto e licenciamento.
Em Capellen, a nova plataforma logística e o novo armazém de
refrigeração com uma área de cerca de 3 600 m2 encontram-se
operacionais desde Agosto de 2011 para grande satisfação das
sociedades Resuma e Carnesa, ambas pertencentes ao Grupo Cactus.
◊ Viridaxis

Esta spin-off da Universidade católica de Louvain poderá em breve
inaugurar a sua nova unidade de produção de insectos parasitas em

◊ Vandemoortele / Seneffe

A sociedade Vandemoortele, líder de donuts na Europa, pretende
desenvolver a sua fábrica em Seneffe. Neste contexto, demos
início em Novembro de 2011 aos estudos de arquitectura e instalações especiais relativos à ampliação da zona de embalagem.
◊ Montea Comm. VA

A Sicafi immobilière Montea Comm. VA, especialista em complexos
logísticos e semi-industrias, pretende proceder a alterações no
complexo frigorífico [anteriormente explorado pela sociedade
Norbert Dentressangle] de que é proprietária, com vista a acolher
proximamente um novo explorador. Fez-se apelo à nossa competência em matéria de arquitectura.

TPF ENGINEERING

01

02

03

04

01. Viridaxis / gosselies - 02. Nova plataforma logística Resuma / CAPELLEN - 03. TUC Rail / ROESELARE - 04. Colector Verrewinkelbeek / REGIÃO BRUXELAS-CAPITAL

À semelhança do ocorrido em 2010, as sociedades AIB Vincotte
e Lloyd’s Register renovaram os seus acordos com a nossa divisão
Building: a primeira para a realização de certificações de qualidade
[BRC e IFS] referentes a numerosas empresas agro-alimentares e
a segunda para os sistemas de gestão ambiental no quadro da
certificação ISO 14001.
◊ Desempenho energético e climatização interior
dos edifícios

Na qualidade de auditor PEB atribuída pela Região Flamenga e pela
Região de Bruxelas Capital, as equipas da TPF Engineering têm-se
dedicado a melhorar o desempenho energético global de diversos
edifícios e a respectiva climatização interior. Assim, fomos consultados
pela GlaxoSmithKline para a sua nova Power Plant em Rixensart,
pela EDF Belgique para a sua nova central TGV em Evergem, pela
Sicafi Wereldhaven para a ampliação e renovação do centro comercial
Les Bastions em Tournai e ainda pela Régie des Bâtiments para a
construção da nova prisão em Marche-en-Famenne.

Divisão Estabilidade
◊ Ampliação da rede de metro para o Norte
	de Bruxelas

No âmbito do contrato de estudo da ampliação para norte da rede
de metro de Bruxelas, nasceu o consórcio SM BMN [TVH
Grontmij - SM Metro TPFE - Bagon - Amberg Engineering - SM
Van Campenhout - Arep] que, convém lembrar, foi designado no
final de 2010 pelo governo federal no quadro do acordo de cooperação Beliris. A primeira fase dos estudos teve início em Março
de 2011, devendo terminar no início de 2012. Trata-se de estudar
uma oportunidade socioeconómica e estratégica, visando analisar
a viabilidade do projecto e determinar um eventual faseamento
pré-metro-metro em relação ao potencial de clientes. Em meados
de 2012 seguir-se-á uma segunda fase relativa à realização de um
plano de definição precisa do traçado, da localização das estações
e das técnicas de execução do projecto. O troço subterrâneo de
aproximadamente 4 km deverá compreender 7 novas estações com
localização ainda a definir. As últimas fases serão consagradas à
obtenção de licenças de urbanismo, adjudicação de contratos e
respectiva fiscalização. Finalmente, mencionemos que a TPF
Engineering se associou à nossa filial Bagon Ingénieurs-Conseils,
a fim de efectuar os estudos de engenharia civil do traçado, bem como
os estudos de estabilidade e de técnicas especiais para as estações.
◊ TUC RAIL / Anderlecht - Neerpelt - Roeselare

No sector das infraestruturas ferroviárias, a TPF Engineering
concentrou-se em dois troços da rede RER.

Para o projecto RER em Roeselare, os nossos especialistas elaboraram durante este ano os estudos e o processo do concurso relativo
a passagem [peões, ciclistas, viaturas], vias e vias de ligação. A obra
RER de Anderlecht foi iniciada durante este ano. À nossa equipa
incumbe a tarefa de assistência a Tuc Rail na execução dos trabalhos.
Por fim, o próximo ano será consagrado essencialmente à construção de plataformas, obras de arte e obras hidráulicas em Neerpelt
e Roeselare.
◊ Colector de Verrewinkelbeek /
Região de Bruxelas-Capital

Os trabalhos relativos ao terceiro troço do colector situado ente a
rua de Percke em Uccle e Drogenbos tiveram início no final de
2011. Com cinco quilómetros de comprimento, conduzirá as
águas residuais da parte sul da comuna de Uccle e uma parte das
águas residuais das comunas de Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse,
Beersel e Drogenbos à estação de tratamento de Bruxelas Sul.
Serão necessários três anos para a construção deste projecto, cujo
dono de obra é a Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau [SBGE].
As obras começarão com a construção de uma bacia de retenção,
rua Percke. De notar ainda que foi privilegiada a técnica de perfuração na construção do colector. A nossa missão é de apoio à
gestão e fiscalização dos trabalhos.

Divisão técnicas especiais
◊	Victor Estates - Quartier du Midi / Bruxelas

Este programa imobiliário misto de 188 477 m2 composto por
habitação, escritório, salas de reunião, um refeitório e ainda uma
capela deverá ver a luz do dia em 2015. Um conjunto de torres
comuns irá desenhar o quarteirão da Gare du Midi. De realçar que
o projecto Victor estará certificado BREEAM e responderá às
normas PEB.

Divisões Construção e Estabilidade
◊ Nova central eléctrica TGV / Gand - evergem

Os estudos elaborados em colaboração com o gabinete de engenharia inglês Parsons Brinckerhoff no âmbito do contrato EPC
[Engineering, Procurement, Contracting] celebrado com EDF
Belgique avançam a bom ritmo. De notar que dizem respeito à
construção de uma nova central TGV com 800 MW de capacidade.
O pedido de licença de urbanismo apresentado às competentes
autoridades está já aprovado. Já pode iniciar-se a nossa colaboração
nas operações de adjudicação [elaboração do processo de negociações
com as empresas]. A empresa adjudicatária dos trabalhos será
designada no início de 2012.
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Divisões Estabilidade e Técnicas Especiais
◊ Novo centro anticancerígeno de referência
Jules Bordet / Bruxelas

O nosso detalhado conhecimento em matéria de estabilidade e
técnicas especiais em meio hospitalar permitiu-nos ganhar este
contrato lançado há mais de três anos. Foi em 2009 que o consórcio
internacional constituído pelos gabinetes de arquitectura ARCHI
2000 e Brunet-Saunier [Paris] e os gabinetes de estudos Beterem
[Marselha] e TPF Engineering assegurou o ante-projecto.
Como está o projecto no final de 2011 ? A licença está concedida
e a fase de projecto deverá estar concluída no próximo outono.
Prevê-se a recepção da obra para 2016. Dotado de uma área de
construção total de 70 000 m2, este novo centro hospitalar disponibilizará aos doentes e agentes envolvidos uma estrutura de 250
camas, 40 camas de hospitalização de dia e de cuidados oncológicos.
◊ Projecto comercial Just under the Sky / Bruxelas

No local das antigas fábricas Godin, mais precisamente ao longo
do Canal Bruxelas - Charleroi em Laeken nas proximidades de
Pont Van Praet, irá surgir o projecto Just Under the Sky. Trata-se
da construção de um pólo de grandes zonas comerciais e de lazer
de mais de 50 000 m2 [excluindo o estacionamento], notável do
ponto de vista energético. Com efeito, está prevista a recuperação
de uma parte do calor da incineradora vizinha de Neder-over-Heembeek para efeitos de aquecimento e de utilização da água do
canal para refrigeração. No final de 2011, o Governo de Bruxelas
concedeu o certificado de ambiente ao novo centro comercial. A
conclusão dos trabalhos está prevista para meados de 2015.
◊ Tangla Hotel / Bruxelas - Woluwe-Saint-Lambert

O antigo hotel Sodehotel, adquirido em 2007 pelo grupo chinês
HNA, abrirá as suas portas em 2013 com o nome de Tangla Hotel.
Os 126 quartos com que o hotel conta actualmente sofrerão uma
profunda remodelação e será construída uma nova ala adjacente ao
edifício existente. Esta ampliação irá permitir aumentar o número
de quartos para 190, passando a actual área de 8 000 m2 para
21 000 m2. Este hotel de cinco estrelas disponibilizará ainda serviços
topo de fama como : sauna, piscina, salas de conferência, grande
área de recepção, etc. Um parque de estacionamento e locais de
armazenamento subterrâneo irão completar o conjunto. Os trabalhos
deverão iniciar-se no mês de Março próximo para terminar um
ano mais tarde. A TPF Engineering dedicou-se em 2011 à redação
dos processos de concurso [estabilidade e técnicas especiais].

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

Sublinhemos novamente : o ano de 2011 foi um
ano recorde em termos de encomendas em relação
aos cinco últimos anos. Detenhamo-nos um pouco
em alguns contratos recentemente concluídos.
Divisão Estabilidade
◊ Transformação das antigas Papelarias /
Genval - Rixensart

Transformar as antigas Papelarias de Genval num complexo imobiliário misto, eis o ambicioso e interessante projecto da sociedade
de desenvolvimento imobiliário Equilis SA, filial do grupo
Mestdagh, um projecto em que temos o prazer de participar. Mais
precisamente, iremos elaborar os estudos de estabilidade. 42 000 m2
de habitação, 14 000 m2 de comércio, 2 000 m2 destinados a serviços e

22 500 m2 de parqueamento irão surgir neste antigo espaço industrial.
De notar que a obra se estenderá por seis anos, desenrolando-se
em três fases. Os trabalhos da primeira fase terão início em 2012.

Divisão Técnicas Especiais
◊ Projecto TREBEL / Bruxelas

Trata-se da construção por conta da sociedade promotora imobiliária
Atenor SA, de um edifício misto com uma área bruta de 30 000 m2
combinando escritórios, comércio [no rés-do-chão] e habitação.
Localizado no coração das instituições europeias, na confluência
das ruas Belliard e de Trèves em Bruxelas. No subsolo ficarão os
parqueamentos, os arquivos, os locais técnicos e as zonas de armazenamento. Os trabalhos deverão terminar em 2016.
◊ Estação multimodal de Mons

Desenhada pelo ilustre arquitecto espanhol Santiago Calatrava, a
nova estação de Mons irá alterar toda a paisagem em 2015. Prevê-se,
por um lado, a construção de uma ponte-galeria composta por
áreas comerciais e de escritório cruzando a via de caminho de ferro
e fazendo a ligação entre o centro de Mons e o local de Grands Prés,
e por outro, a cobertura dos cais. Dois parques de estacionamento
serão construídos : um na Place Léopold com 450 lugares e outro do
outro lado de Grands Prés com 350 lugares. Do ponto de vista energético, a estação irá beneficiar de energia produzida por uma central
geotérmica destinada a alimentar a rede de aquecimento urbano.
◊ Aeroporto de Liège-Bierset

De entre os novos contratos, destacamos o projecto de renovação
das instalações eléctricas e HVAC da torre de controlo do aeroporto
de Liège-Bierset para o qual fomos mandatados pela sociedade dos
aeroportos da Valónia [SOWAER] .Os trabalhos deverão terminar
em 2015.

Divisões Construção, Estabilidade
e Técnicas Especiais
◊ Quartel geral para a NATO - NSCC [Nato Special
Operation Forces Coordination Center] Shape / Mons

Em 2010, o exército americano encarregou-nos de elaborar o
processo completo design-bid-build no quadro da construção do
novo cento administrativo de 5 100 m2 para o Centro de Coordenação das Forças Especiais da NATO. As novas instalações poderão
acolher cerca de 250 pessoas. Desde o início de 2011 que a nossa
filial se tem dedicado à preparação dos processos de execução. A
obra terminará no final de 2012, após 18 meses de trabalhos.
◊ GlaxoSmithKline Biologicals

Estando concluída a missão de ante-projecto para a concepção de
arquitectura, de engenharia civil, dos estudos topográficos e
geotécnicos, a GlaxoSmithKline Biologicals confiou à TPF a fase
seguinte da missão, relativa aos estudos detalhados em arquitectura,
estabilidade e técnicas especiais, bem como ao acompanhamento
da gestão da obra para a construção do Nouveau Power Plant em
Rixensart, denominado projecto RX207. Os trabalhos relativos ao
lote “fundações profundas” foram entretanto iniciados.
01. Novo centro de tratamento de cancro Jules Bordet / BRUXELAS
02. Just Under the Sky / BRUXELAS - 03. Tangla Hotel / BRUXELAS
04. Reconversão das papelarias / Genval - RIXENSART - 05. Estação
multimodal de Mons - 06. Casa da História Europeia / BRUXEL AS
07-08. Nova prisão / MARCHE-EN-FAMENNE - 09. Les Bastions / Tournai
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respectivamente, à transformação de uma parte da fábrica existente e à ampliação da reserva seca de Caterman I, bem como a
instalação de uma estação de lavagem dos camiões do grupo e a
construção de um posto de vigia. A nossa tarefa consistirá, por um
lado, em gerir os projectos e assegurar os serviços de engenharia
e arquitectura, e, por outro lado, introduzir os pedidos de licença.
◊ Casa da História europeia / Bruxelas

02

03

Durante este ano, o grupo composto pelo gabinete de arquitectura
parisiense Chaix & Morel, TPF Engineering e JSWD ganhou o
concurso lançado pelo Parlamento europeu. Esta vitória resulta de
uma estreita colaboração entre as nossas três divisões : construção,
estabilidade e técnicas especiais. Este prestigiado concurso refere-se à renovação e remodelação do edifício classificado Eastman
que deverá acolher, nos arredores do Parc Léopold, a futura Casa
da História europeia. Será em 2014 que este novo centro de exposições e de documentação moderna facultará aos seus visitantes
informações sobre a história da Europa. Estima-se que a obra ascenda a 23 milhões de euros.

Divisões Estabilidade e Técnicas Especiais

05

06

08

07

09

◊ Grupo Colruyt

O grupo Colruyt, líder da grande distribuição na Bélgica, confiou-nos
uma nova missão de arquitectura e de técnicas especiais no âmbito da
construção de uma nova unidade de produção [25 000 m2] para o
entreposto Vlevico em Halle. Este último assegurará a transformação
da carne para os talhos, charcutarias e congelados das lojas do grupo.
◊ Grupo Cactus

No Grão-Ducado do Luxemburgo, o grupo Cactus, líder da grande
distribuição luxemburguesa, confiou-nos novas missões para as
suas filiais, as sociedades Immo-Horizon SA e Caterman SA. A
TPF Engineering intervirá no local de Windhof, mais precisamente
nos projectos Caterman I e Caterman III que dizem respeito,

◊ Régie des Bâtiments - Projecto de construção
	de novas prisões / Wallonie

Prossigamos evocando agora outro concurso organizado pela Régie
des Bâtiments ganho no passado mês de Março pelo consórcio Eiffage
Benelux - Eiffage - DG Infra+ de que a TPF Engineering faz parte.
Uma nova prisão com 300 celas deverá abrir as suas portas em
Marche-en-Famenne no Verão de 2013. Obedecendo ao conceito
prisão-vila, esta nova vila penitenciária será composta por um
edifício de entrada, um complexo de visitas, um complexo de
acolhimento para os detidos, uma zona de celas, um edifício sociocultural e desportivo, parqueamento… Além disso, este projecto
tem como objectivo a utilização de técnicas favoráveis ao desenvolvimento sustentado : cogeração a partir de um biocombustível,
colectores solares térmicos para pré-aquecimento de água quente
sanitária, recuperação de calor gratuito nos condensadores de
instalações frigoríficas das cozinhas, recuperação e utilização da
água das chuvas,… De notar, no entanto, que a construção desta
nova prisão se enquadra numa parceria publico-privada através de
um acordo DBFM [Design, Build, Finance, Maintain]. O projecto,
a construção, o financiamento e a manutenção da nova prisão foram
confiados ao consórcio por um período de 25 anos. O custo total
dos trabalhos [iniciados em Outubro de 2011] estima-se em 70
milhões de euros. A tarefa confiada à TPF Engineering cobre a
estabilidade, as técnicas e ainda a infraestruturas.
◊ Ampliação e remodelação do centro comercial
Les Bastions / Tournai

Em Tournai, a Sicafi Wereldhave pretende duplicar a área do seu
centro comercial Les Bastions. Nesta perspectiva, foi celebrado
um contrato com as nossas equipas para os estudos de engenharia
[estabilidade e técnicas especiais]. Estão previstas duas fases
principais de trabalhos : a primeira consiste na construção de um
novo retail park de 10 000 m2 compreendendo lojas, habitação e
parqueamento de 300 lugares, enquanto a segunda consiste, por
um lado, na remodelação profunda deste centro comercial com
12 400 m2 de área, ampliando-a para 16 000 m2, e, por outro lado,
na criação na zona da futura ampliação de um parque subterrâneo
de 2 níveis de 20 000 m2, com mil lugares suplementares, bem
como no rearranjo das zonas circundantes. Três novas rotundas
giratórias facilitarão o acesso ao local.
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BAGON INGENIEURS-CONSEILS
A experiência adquirida ao longo dos anos nas áreas de construção, de engenharia civil
e de engenharia urbana permitiu ao nosso gabinete de estudos Bagon IngénieursConseils centrar-se maioritariamente nos sectores de habitação e de infraestruturas
de transportes.

01

02

Os comentários seguintes são elucidativos de
como neste ano continuam múltiplos e variados os
projectos levados a cabo por esta filial.

◊ Túnel ferroviário - Schuman - Josaphat /
Bruxelas

Decorridos quatro anos desde o início do enorme estaleiro do
RER, no final de 2011, a construção do lote 2 do túnel ferroviário
Schuman-Josaphat, indispensável ao descongestionamento de
Bruxelas, avança a grande velocidade. Lembremo-nos que esta
obra, com 1 250 metros de comprimento, a cargo de Infrabel e
financiada por Beliris, desenvolve-se sob o túnel rodoviário
Cortenbergh passando seguidamente sob a praça Jamblinne
de Meux.

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

◊ Colocação em túnel da pequena cintura de Bruxelas

O estudo preliminar da cobertura das vias rápidas de circulação
visando diminuir a pressão automóvel prossegue como previsto.
Trata-se da criação de duas ligações subterrâneas, uma entre Porte
Louise e Porte de Namur [sendo necessário atravessar o parqueamento Deux Portes] e outra entre Porte de Namur e Place du
Trône à qual acaba de ser adicionada a construção de duas rampas
de ligação subterrânea [uma em cada sentido] entre a gare du Midi
e Bois de la Cambre, passando pelo rego Louise.
◊ Remodelação da Estação de metro
	da Gare Central / Bruxelas

Após o estudo efectuado pelo nosso gabinete de estudos Bagon
Ingénieurs Conseils, a administração da Região de Bruxelas-Capital
responsável pelos equipamentos e infraestruturas, Bruxelles-

01. Transformação do edifício misto na Rua Neuve /
BRUXEL AS - 02. Projecto de habitação Vivier
d’Oie / BRUXEL AS - 03. Renovação do edifício
“Magritte” / BRUXEL AS - 04. Estação Central
de metro / BRUXEL AS - 05. Túnel ferroviário
Schuman - Josaphat / BRUXEL AS

-Mobilité, concederá em Janeiro de 2012 a licença de urbanismo
relativa à remodelação da estação de metro da Gare Central. Entre
os objectivos do programa, constam a criação de novos acessos, o
melhoramento da sobreloja, da sala dos “guichets”, dos corredores
de acesso existentes e da circulação de passageiros, bem como o
melhoramento das ligações com as linhas de superfície de autocarro
e comboio.
◊ Transformação de um edifício misto 	rua Neuve / Bruxelas

A realização deste ambicioso projecto de construção iniciada sob a
égide de Optima Financial Planners, dará um grande contributo
para a re-urbanização do centro da cidade. Tem como objectivo a
transformação de um complexo de lojas em 96 apartamentos, o que
implicará a realização de trabalhos de grande envergadura como : a
criação de 10 000 m2 de habitação sobre dois níveis de dupla finalidade [comércio e escritório] e a adição de um sexto andar. A obra
está em vias de concretização, devendo terminar em Junho de
2012. Por fim, convém sublinhar que todo o trabalho se desenrola
em local ocupado.
◊ Conversão de uma estrutura hospitalar Renovação do edifício “Magritte” Jette / Bruxelas

A conversão do antigo edifício do CHU Brugmann, por conta de
Beliris, é um dos múltiplos trabalhos em curso em Bruxelas. Esta
obra permitirá oferecer infraestruturas de proximidade no rés-do-chão [creche, sala polivalente, nomadamente para acolhimento
extra-escolar, centro biomédico comunal], bem como 24 habitações de cariz social nos pisos superiores. As obras tiveram início
na primavera deste ano e os trabalhos deverão ser concluídos no
final de 2012.

BAGON INGENIEURS-CONSEILS

Roose & Partners Architects
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04

Trata-se da construção de um edifício de apartamentos constituído
por um nível subterrâneo [2 600 m2] e 7 andares superiores
[11 400 m2] compreendendo 89 habitações, por conta de Besix
R.E.D. O início dos trabalhos ocorreu no final de 2011.
◊ Projecto de habitação Vivier d’Oie Prince de Ligne - Uccle / Bruxelas

Houve um longo caminho a percorrer, mas a licença de urbanismo
relativa à construção de quatro edifícios de habitação ao longo da
linha de caminho-de-ferro, e de nove moradias, ao longo da avenida
Prince de Ligne, está em vias de entrega à Soficom. Os edifícios
têm um subsolo comum com caves e lugares de estacionamento,
cobrindo o conjunto uma área total de 13 500 m2.

No decurso do ano de 2011, a Bagon Ingénieurs-Conseils ganhou ainda diversas obras visando quer
a melhoria da mobilidade, quer a redução do deficit
habitacional em Bruxelas, entre as quais destacamos :

◊ Projecto de habitação “Orée du Parc” Uccle / Bruxelas

Durante este ano, o promotor BESIX R.E.D. lançou o projecto
Orée du Parc, adormecido desde 2009, um conjunto imobiliário
compreendendo apartamentos e casas individuais. A nossa equipa
assegurará todos os trabalhos de estabilidade.

◊ Projecto de habitação “Marconi-Filleul” Forest / Bruxelas

Em Janeiro de 2012 daremos início aos estudos de estabilidade
para a construção e renovação de um edifício de finalidade mista,
constituído por 21 habitações, uma área de escritório e um parqueamento coberto.
◊ Túnel Cortenbergh / Bruxelas

Alguns meses mais tarde, em meados de 2011, terão início os
estudos relativos à transformação do túnel Cortenbergh ligando o
túnel Reyers ao túnel da rua de Loi em direcção ao centro da cidade.
Mais precisamente, trata-se de prolongar o túnel rodoviário existente
ao nível -1, situado ao lado do túnel Belliard-Cortenbergh, para
assegurar a ligação subterrânea com o túnel existente da rua de
Loi. O objectivo é suprimir o trânsito sobre Rond-Point Schuman
e a avenida de Cortenbergh, libertando assim espaços públicos no
seio do Bairro europeu.
◊ Rede rodoviária estruturante da Valónia
“Plan Routes”

No âmbito do “Plano Director” de manutenção dos 1 800 km
que compõem a rede rodoviária estruturante da Valónia, a SOFICO
[Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures] confiou este ano a auditoria do controle de qualidade
das obras de reabilitação da rede rodoviária estruturante à sociedade formada por SMEgis - TPFE-Bagon Ingénieurs Conseils.
Um programa que representa mais de 500 estaleiros dos quais
quarenta serão auditados pela nossa equipa por um período de
dois anos.
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◊ Projecto de habitação “Cézanne” - avenida
Marcel Thiry / Woluwe-Saint-Lambert
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LOUIS ENGINEERING
Operando principalmente na região da Valónia, a Louis Engineering centra-se
essencialmente em três áreas: engenharia civil, infra-estrutura e topografia.
No final deste ano, o saldo é francamente positivo para a nossa filial em Liège,
encontrando-se envolvida no desenvolvimento de vários projectos relacionados com
construção, ambiente, infraestruturas aeroportuárias, estradas e complexos desportivos.
Além disso, viu renovada a certificação de Constuction Quality.

◊ Na Província de Hainaut

Não obstante no decurso deste ano não ter sido
suplantado o recorde de inaugurações que marcou
2010, 2011 foi, ainda assim, palco de grandes
sucessos.

◊ Centro comercial Redevco / Fléron

Missão cumprida em Fléron onde os nossos esforços foram coroados
de sucesso. Através do programa de revitalização de grande parte
dos seus espaços comerciais a empresa imobiliária Redevco deu
início, em Março de 2011, à renovação e melhoria da sua unidade
de Fléron. A unidade do hipermercado Carrefour, cujos arredores
foram completamente redesenhados, foi redimensionada, tendo
sido criadas novas superfícies comerciais.

Apontaremos a conclusão do estudo ante-projecto encomendado
por SOWAER [Société Wallonne des Aéroports] referente à
ampliação da pista [de 400 m] do aeroporto de Bruxelas-Sul em
Charleroi, ou ainda a elaboração do processo de adjudicação que a
SPW [Service Public Wallon] nos atribuiu no quadro da construção
de uma ligação rodoviária entre a N575 e a zona portuária de
Montignies-sur-Sambre. De igual modo, relevamos a conclusão
dos estudos relativos à terceira fase do projecto “Château Rempart”
que consiste na reabilitação dos edifícios em Tournai da C.I.B.
[Compagnie Immobilière de Belgique], o que, em princípio, irá
permitir na primavera de 2012 a instalação dos serviços do Ministério
das Finanças. O nosso gabinete de estudos foi contratado para
participar na fase de execução.
◊ Na Província de Liège

◊ Complexo desportivo “Andenne Arena” / Andenne

Os 18 meses de obras destinadas à ampliação e renovação do
centro desportivo de Andenne não terão sido em vão, uma vez
que deram lugar à inauguração de “Andenne Arena” no mês de
Agosto. Este novo complexo desportivo responde agora às normas
nacionais e internacionais em vigor da Federação Internacional de
Basquetebol [primeira divisão], indispensáveis para a organização
de grandes competições nacionais ou internacionais.

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

No decurso do ano que termina, diversos projectos
encontram-se em fase final, quer na Valónia, quer
em Bruxelas. Mais precisamente :

A nossa equipa pode orgulhar-se de ter levado a cabo diversos
trabalhos, entre os quais figuram o projecto de revitalização urbana
do centro antigo de Anthisnes, a elaboração do registo de reconhecimento económico para a zona de “Maison-Bois” em Theux
por conta de SPI [l’agence de développement économique pour la
Province de Liège] ou ainda os estudos de renovação das redes de
esgoto das comunas de Fexhe-le-Haut Clocher, Héron, Raeren e
Sprimont, a pedido de AIDE [Association Intercommunale pour
le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de
Liège]. Para concluir, mencionaremos a elaboração do processo de
adjudicação para a construção de um aqueduto em Aywaille, a
conclusão dos trabalhos de renovação do estádio comunal Edmond
Leburton de Waremme, cuja inauguração se prevê para o início de
2012, e, por fim, a conclusão da revisão do projecto da esplanada
em frente à estação ferroviária “Calatrava” em Liège.

◊ Na Região de Bruxelas

Os nossos topógrafos efectuaram pesquisas no edifício classificado
Eastman que, após renovação, deverá acolher a futura Casa de
História europeia, a que, mais adiante, nos iremos referir com detalhe.
◊ Na Província de Brabant Wallon

O nosso gabinete de estudos tem-se concentrado na construção de
uma rotunda na N5 em Genappe, em nome do promotor P&A, na
circulação norte do Wavre, e ainda na plataforma de transferência
de lamas na zona portuária de Tubize no âmbito do programa de
gestão global de lamas de cursos de água navegáveis.

◊ Na Província de Luxemburgo

No Luxemburgo, a Louis Engineering elaborou estudos no âmbito
de diversos projectos, entre os quais a construção da Escola
Schuman em Libramont, a construção de três unidades HQE para
IDELUX [Association intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg] em estreita
colaboração com o gabinete de arquitectura SCAHT ou ainda a
renovação da rua Vallée em Arlon.
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Vale a pena citar as pesquisas topográficas de Hena em Awans,
actualmente sob apertada vigilância, bem como as referentes à
implantação da nova lavagem de garrafas da cervejaria InBev em
Jupille. Finalmente, e à semelhança dos anos transactos, foram
efectuados levantamentos topográficos para SPW, SPI+, AIDE e
diversas outras comunas.

LOUIS ENGINEERING

Prosseguindo na sua estratégia, a Louis Engineering
afirmou-se também este ano como uma sólida
referência no sector da topografia.

São inúmeros os processos importantes que agora se
concluem, enquanto outros evoluem favoravelmente.
02

03

◊ Debrucemo-nos sucintamente sobre os principais projectos cujos

estudos se encontram em curso: a construção da nova piscina de
Ans, a realização da primeira fase de ampliação da Clínica André
Renard em Herstal e a segunda fase de construção da Maison de la
Formation de la Province de Liège em Seraing, a conformidade dos
centros de reciclagem de Hannut e Liège geridos por INTRADEL,
a intercomunal de tratamento de esgotos de Liège, bem como a
renovação das redes de esgoto por conta de AIDE em Herstal,
Limbourg, Verviers e Visé.
Falemos igualmente das obras em vias de conclusão como : a
construção de um complexo imobiliário misto [habitação e comércio]
em Neupré por conta da sociedade IMMO RETAIL ESTATE, a
renovação da escola da rua de Jemeppe em Ans e do edifício das
finanças em Tournai, bem como a instalação de um novo forno na
refinaria Notre-Dame Orafti em Oreye.
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Em 2011, a nossa filial de Liège conquistou novos
trabalhos, o que lhe permitiu encarar o exercício
de 2012 como serenidade. De entre as encomendas
recebidas, realçamos :
◊ A SPI encomendou-nos a elaboração de um processo de reco-

nhecimento visando criar uma nova zona de actividade económica
em Battice.

06

Destacamos outros novos desafios num diferente domínio como
o das infraestruturas escolares, de entre os quais, podemos citar : na
região de Bruxelas-Capital, mais precisamente em Berchem-Saint-Agathe, o projecto de construção de uma nova escola com capacidade
para 388 alunos [4 novas aulas de pré-escolar e 12 novas salas de
primária] e na província de Liège um novo trabalho de técnicas
especiais relativo à renovação da escola de La Reid, em Theux.
Finalmente, tanto no sector imobiliário de comércio como no de
habitação, estamos particularmente concentrados no Centro Spintay
em Verviers.

07

01. Complexo multiusos / NEUPRE - 02. Escola da Rua de Jemeppe / ANS
03. Centro Comercial Redevco / FLERON - 04. C.I.B. Tournai - Ministério
das Finanças / TOURNAI - 05. Complexo desportivo “Andenne Arena” /
ANDENNE - 06. Centro de formação da Província de Liège / SERAING
07. Clínica André Renard / HERSTAL

página 25

04

EUROPA / bélgica

TPF-UTILITIES
A política de diversificação iniciada nos sectores da água e da energia revelou-se
francamente frutuosa. O exercício findo caracterizou-se por uma progressão da
actividade tanto ao nível da prestação de serviços de estudos, como ao nível da
prestação de serviços de manutenção e operações. O elevado número de encomendas
ligadas ao sector público e privado augura excelentes perspectivas para o próximo
ano. Durante este ano, a TPF-Utilities criou um software de Gestão e Manutenção
Assistida por Computador [GMAO] para complementar a sua oferta e permitir ao
cliente o acompanhamento dos trabalhos no quadro das operações das suas instalações.

Fruto de uma sólida experiência adquirida ao
longo dos anos, a nossa filial conseguiu ganhar
inúmeros contratos de estudos nos sectores da
água e da energia. De entre estes, destacamos :

Além da especialidade em matéria de água e energia,
a TPF-Utilities viu consolidada a sua posição de
actor incontornável no mercado da gestão delegada.
Esta actividade foi particularmente sustentada no
ano de 2012.

◊ GlaxoSmithkline - GSK Bio Wavre

No decurso deste exercício, a sociedade farmacêutica GlaxoSmithKline
encomendou-nos um estudo relativo à construção de uma nova
estação de neutralização dos efluentes industriais em Wavre. Mais
concretamente visa a neutralização dos efluentes de um fluxo de
400 m3/h por injecção de CO2 com controlo de produção de sulfureto de hidrogénio [H2S] e de quantidade de fósforo libertado de
modo a respeitar as normas em vigor.
◊ Universidade de Gand

O estudo que nos foi confiado tem como objectivo a remodelação
das caldeiras do complexo administrativo Ledeganck e do campus
Coupure através da colocação de uma unidade de cogeração. A
nossa equipa foi incumbida de estudar as diferentes possibilidades
de financiamento, redigir o caderno de encargos, analisar as propostas, fiscalizar os trabalhos de instalação e ainda de acompanhar
todos os actores envolvidos nas operações.

◊ Fédération Wallonie - Bruxelas

Um contrato de manutenção com garantia total de 20 anos foi
assinado para todas as instalações técnicas do edifício da Fédération
Wallonie - Bruxelles na Place Surlet de Chokierem Bruxelas :
instalações de aquecimento, HVAC, de protecção de incêndio, de
controlo de acessos, de electricidade, de ar comprimido, e ainda
de ascensores. Com vista a optimizar o conjunto das operações de
manutenção, foi considerado indispensável o recurso ao software
GMAO. Além desta considerável tarefa, foi igualmente confiada
à nossa equipa a gestão energética.
◊ No que respeita à comuna de Leeuw-Saint-Pierre ou
ainda às cidades de Mortsel e de Namur, a TPF-Utilities

assinou novos contratos de gestão delegada e de manutenção com
total garantia respeitante, por um lado, às instalações de tratamento de águas, e, por outro lado, às caldeiras das infraestruturas
desportivas [no total, seis piscinas, salões, terrenos desportivos].

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

◊ Centro Técnico Hortícola de Gembloux

A TPF-Utilities foi contactada para realizar uma auditoria com
vista a melhorar os desempenhos energéticos e técnicos das estufas
hortícolas de Gembloux. Uma análise que incidiu essencialmente
sobre o consumo de calor e de electricidade, bem como sobre a
regulação da irrigação, sombra, temperatura e humidade da estufa.
◊ ArcelorMittal - Industeel / Charleroi

Este novo contrato abrange o estudo completo da disposição,
instalação e funcionamento de uma nova unidade de produção de
vapor sobreaquecido usado na criação de vácuo essencial no tratamento
do aço. De notar que a instalação é composta por duas caldeiras,
com uma capacidade de 22,5 t/h, cada uma, dois sobreaquecedores
e dois economizadores, de uma unidade de tratamento e de um
sistema de fiscalização e controlo. Acresce ainda que a TPF-Utilities
foi contratada para assegurar a gestão delegada da instalação por
um período de 5 anos.

◊ Defesa nacional belga / Melsbroek

De igual modo, uma convenção com uma duração de oito anos,
foi celebrada com a Defesa nacional belga para a manutenção e
operacionalidade do conjunto das instalações técnicas dos edifícios
militares localizados no Interquartier 4, no aeroporto militar de
Melsbroek. Trata-se, nomeadamente, das instalações de aquecimento, HVAC, de tratamento de águas, de protecção de incêndio,
de electricidade, de ar comprimido e de elevação.
◊ Water-link / Gand

Por fim, a empresa regional flamenga de distribuição de águas
confiou-nos, por um período de 5 anos, a manutenção e a operacionalidade das instalações técnicas dos seus escritórios.

TPF-UTILITIES
01

02
01. Piscina / MERKSEM - 02. Defesa Nacional Belga / MELSBROEK

Não poderíamos concluir esta retrospectiva dedicada
à TPF-Utilities sem referir alguns interessantes
projectos em fase de execução.

◊ Sociedade dos Transportes Intercomunais
	de Bruxelas [STIB]

No sector da energia, de referir ainda a execução do contrato de
gestão e fiscalização do fornecimento de electricidade e de gás para
a Sociedade de Transportes Intercomunais de Bruxelas.

◊ Ipalle - Thumaide

Em Thumaide, a nossa equipa prosseguiu a sua tarefa no quadro
da ampliação do incinerador de Ipalle para a criação de um novo
forno, que abrange o estudo completo, a disposição, a localização e o
funcionamento da instalação. Os nossos conhecimentos levaram-nos
a preconizar a utilização de um sistema de osmose inversa para o
tratamento da água bruta com vista a baixar o teor de cloreto nas
descargas das águas residuais.

De igual modo, prosseguiu o nosso trabalho para a SWDE que no
ano passado nos adjudicou um contrato de gestão delegada por
um período de três anos. Lembremo-nos que se trata de assegurar
a manutenção de todas as instalações técnicas dos seus centros de
produção e de distribuição de água potável nas províncias de
Liège, de Luxemburgo e de Namur, bem como as conformidades
das instalações.
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◊ Sociedade das Águas da Valónia [SWDE]
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01. ArcelorMittal Industeel / CHARLEROI - 02. Autoridade da Água da Valónia [SWDE] - 03. Estação
de tratamento das águas residuais / MORNIMONT

Por fim, o saldo é bastante positivo
no que se refere às estações de
tratamento municipais geridas
por Intercommunale du Brabant
Wallon [IBW], Intercommunale
Namuroise de Services Publics
[INASEP], Intercommunale de
Propreté Publique de la Région
du Hainaut Occidental [IPALLE]
e ainda por Association Intercommunale pour le Démergement
et l’Epuration [AIDE].

◊ Em Mornimont, na Província de Namur,

o ano foi marcado pelo arranque dos
equipamentos electromecânicos da estação de tratamento das águas residuais
urbanas com uma capacidade de 45 000
habitantes-equivalentes.
◊ Na Província de Hainaut, estão em vias

de conclusão os trabalhos de construção
da estação de tratamento das águas residuais
urbanas [10 800 habitantes-equivalentes]
de Leuze-en-Hainaut, que arrancará em
2012. Igualmente de referir a conclusão dos
trabalhos electromecânicos para a digestão
anaeróbia das lamas da estação de tratamento das águas residuais de Mouscron.
Note-se a este respeito que o digestor se
encontra actualmente em reconstrução a
fim de resolver as deficiências constatadas
na qualidade do betão da obra.
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◊ Na Província de Brabant wallon, foi dado

01

02

o pontapé de saída nos trabalhos de terraplenagem das estações de tratamento das
águas residuais urbanas de Bomal e de
Sart-Dames-Aveline.
◊ Finalmente, na Província Liège merece

particular atenção a conclusão do estudo
prévio da incidência da estação de tratamento das águas residuais urbanas de
Comblain-au-Pont com uma capacidade
de 4 000 habitantes-equivalentes.
03

Em 2008, a TPF e a Transcor Astra Group [filial da CNP] associaram-se para
criar a TTR ENERGY. Esta co-empresa, dedicada às energias renováveis, tem
como vocação a realização de investimentos em energias eólica, hidroeléctrica,

TTR ENERGY

TTR ENERGY

solar térmica e biomassa.

◊ O Banco Degroof criou dois fundos de

investimento destinados às energias renováveis [Degroof’s Green Fund], que são
geridos pela nossa filial TTR Energy.
O Degroof’s Green Fund I ascende a 46
milhões de euros. No final de 2011, 40
milhões de euros foram investidos principalmente em três sociedades. A primeira,
Bioenergetica, detida a 45 %, é uma cogeração [20 MW] em Espanha utilizando os
resíduos de azeitona. A segunda, Ailenergie,
detida a 60 %, é uma sociedade francesa de
desenvolvimento de parques eólicos em
Champagne-Ardenne. Por fim, a terceira,
detida em 100 %, é uma sociedade francesa
de desenvolvimento de parques eólicos
em Lorraine.

01

No final de 2011, o Degroof’s Green
Fund II, também de 46 milhões de euros,
terá investido numa sociedade detentora
de todas as licenças e autorizações de
construção de um parque eólico com 6
turbinas eólicas de 2 MW.

02

01. Projecto de Parque eólico
02. Bioenergética
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Além disso, a TTR Energy ocupou-se
também do desenvolvimento de projectos
eólicos offshore e onshore, principalmente
na Bélgica.

EUROPE / bélgica

TPF-BASSE SAMBRE
No decurso do ano de
2011, a TPF-Basse
Sambre esteve envolvida
em múltiplos projectos,
quer na Bélgica, quer no
estrangeiro, em diferentes
sectores, como o tratamento
de resíduos e de pirólise
na Europa, o gás em África
e o cimento na Ásia.

◊ BÉLGICA

Em Châtelet, a construção da unidade de tratamento de sedimentos e lamas de dragagem
para o Centre Terre et Pierre encontra-se em fase avançada. Efectuada no âmbito de um
contrato chave na mão, esta instalação piloto semi-industrial de concepção modular visa
a separação das fracções poluídas e da areia da dragagem dos canais. A sua capacidade é
de 1,2 t/h de matéria seca. O saldo é positivo. Apesar do adiamento dos trabalhos devido aos atrasos na ligação à rede de distribuição eléctrica, a entrega está prevista para
Maio de 2012.
A TPF-Basse Sambre dedicou-se igualmente durante o ano de 2011 ao estudo de um
projecto de investimento visando o tratamento de partículas finas. Foi a sociedade Comet
Traitements, particularmente activa na reciclagem de resíduos provenientes da moagem
de matérias metálicas desactivadas [sucata, veículos em desuso, …], que nos encomendou
este estudo que deverá levar à construção de uma unidade de tratamento que esperamos
vir a concretizar-se em 2012.
Também para esta sociedade, mencionemos igualmente o envolvimento da nossa filial no
projecto de construção de uma nova unidade de cracking líquido de plástico usado. O
contrato de assistência prosseguirá em 2012.
Finalmente, um estudo de investimento relativo ao tratamento de escórias por carbonatação
foi-nos confiado por Recoval, sociedade especializada na recuperação de metal. A nossa
contribuição para a realização do projecto será prestada a partir do próximo ano.
◊ FRANÇA

Um importante grupo industrial encarregou-nos de efectuar um estudo preliminar relativo
à implementação de um pirolisador adaptado a uma específica finalidade num dos seus
espaços. De notar que esta missão se insere no quadro de um acordo de confidencialidade.
O projecto deverá concretizar-se no decurso no ano de 2012.
◊	ITÁLIA

De igual modo, um investidor privado italiano solicitou-nos a realização de ensaios num
pirolisador que construímos na Islândia, no intuito de construir uma nova instalação industrial.
◊ ARGÉLIA

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

Em Arzew, os trabalhos visando a substituição da rede de incêndio do complexo de liquefação SONATRACH GL2 não progrediram conforme o calendário estabelecido. O estaleiro
iniciou-se em Julho após acumular sete meses de atraso por motivos administrativos
independentes da nossa vontade. Problemas técnicos diversos foram retardando o ritmo
da obra, negociando-se presentemente um aditamento para a prorrogação. Revelou-se
necessário reforçar a equipa. No entanto, esta constatação não coloca em causa a qualidade
dos trabalhos já efectuados. No final de 2011, encontravam-se em utilização várias secções
de rede já renovadas.
De um modo geral o trabalho realizado na Argélia não correspondeu ao esperado. Em causa,
o elevado número de propostas não concretizadas, a instauração de uma obrigatoriedade de
preferência nacional de 25 % nas propostas de ofertas públicas, o que favorece os concorrentes
argelinos, e ainda o adiamento por vários meses de inúmeros investimentos. A actividade
abrandou durante este ano, mas esperamos uma retoma em 2012.
◊ IEMEN

O contrato de consultadoria de engenharia relativo à ampliação da cimenteira de Al Bahr
celebrado com a Yemen General Cement Corporation, está em fase de execução. Os acontecimentos ocorridos no Iemen nestes doze últimos meses conduziram a um considerável
atraso na realização deste projecto. Em 2012, o seu avanço irá depender da estabilização
política do país.

TPF-BASSE SAMBRE

01-02-03-04. Complexo de liquefação Sonatrach GL2 /
Arzew - 05-06. Centre Terre et Pierre / Châtelet
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BETEREM

Para o nosso gabinete de estudos francês, o ano de 2011
foi pautado por acontecimentos diversos e desafios a
superar em matéria de saúde, educação, habitação
social, energia e ainda de indústria aeronáutica.

01

De entre os factos significativos destes últimos
meses, alguns merecem ser sublinhados.
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◊ Centro Hospitalar / Rumilly - Haute Savoie

Verdadeira plataforma de cuidados público-privados, este novo
centro hospitalar de Rumilly na região de Rhône Alpes abrirá as
suas portas em 2013. Localizado sobre um terreno de 17 000 m2,
irá permitir reagrupar num só local todo o conjunto de estruturas.
Com uma capacidade para 120 camas de cuidados de saúde, este
novo estabelecimento será distribuído por cinco pisos compreendendo,
nomeadamente, a farmácia, a área técnica, o hospital de dia, os
serviços de cuidados, os consultórios, a radiologia, os laboratórios,
as urgências, a reeducação, a geriatria, a cardiologia, a neurologia
e ainda a lavandaria. Note-se que foi dada especial atenção aos
aspectos de desenvolvimento sustentado, uma vez que o hospital
será construído segundo as normas BBC [construção de baixo
consumo] : cobertura ambiental, 120 m2 de painéis solares térmicos
[taxas de cobertura solar de 43 % para a produção de água quente
sanitária], caldeiras de madeira e rede de aquecimento alimentando
o conjunto das unidades. Mencionemos por fim que este ambicioso
projecto foi confiado no quadro de uma missão de concepção-construção à empresa regional Barel e Pelletier. A Beterem foi
requisitada no âmbito das suas competências em engenharia da
construção TCE.
◊ Ampliação e reestruturação do Instituto
	de Estudos Políticos [IEP] / Bordéus

Em 2013 o sector universitário de Pessac será dotado de um novo
Instituto de Estudos Políticos. O projecto de reestruturação e
ampliação do IEP prevê a construção de uma ampliação de 10 000 m2
e a reestruturação de 4 000 m2 de edifícios existentes anteriormente

02

demolidos. Irá permitir uma reorganização racional da parte existente
composta por 4 fases construídas entre 1960 e 2006 e de toda a
parte nova. No final, cerca de 3 000 estudantes e 200 membros do
pessoal poderão beneficiar de excelentes infraestruturas, como de
modernas salas de aula e de reunião, anfiteatros com capacidade
para 200 a 700 lugares, bibliotecas, locais de pesquisa e ainda de
áreas de restauração. Tudo isto será efectuado em três etapas
principais. De notar ainda que este projecto se inscreve no âmbito
do desenvolvimento sustentado : novos edifícios BBC com HQE.
A parte técnica foi confiada ao nosso gabinete de estudos.
◊ Escola veterinária / Maisons-Alfort - Val-de-Marne

No quadro da renovação e reestruturação da Escola Nacional
Veterinária de Alfort [ENVA], que, note-se, é um dos maiores
centros hospitalares europeus dedicados a animais de estimação,
foi decidido construir no local classificado de Maisons-Alfort um
Pólo de Riscos Biológico. Este novo edifício com uma área de 3 500 m2
úteis irá desenvolver-se à volta de um subterrâneo parcial reservado
para utilização de locais técnicos, de um rés-do-chão, de um primeiro
andar aberto ao público e de um segundo destinado a colaboradores.
Irá reagrupar todas as actividades que representem um risco biológico : laboratórios de diagnóstico [microbiologia, parasitologia,
bioquímica médica, hematologia, anatomia patológica, imunologia],
locais de ensino de ciências biológicas e farmacêuticas e locais de
ensino previstos para a manipulação de peças anatómicas.
Além das restrições inerentes aos monumentos históricos, a construção
deste pólo científico obedece a especificações técnicas : laboratório
de contenção de níveis L1 e L2 com tratamento de efluentes, câmaras
frigoríficas, salas para abate, autópsia e dissecação para equídeos e
bovinos [utilização de matérias que representam grande resistência
às agressões mecânicas, mantendo as características anti-derrapantes
e de limpeza], equipamentos de manipulação por gancho do tipo
monorail motorizado de 2 toneladas de capacidade.

cialmente de 4 edifícios de habitação, escritórios, uma superfície
comercial e 227 lugares de estacionamento subterrâneo [22 093 m2]
integrados neste conjunto misto. As construções estarão em conformidade Promotelec [garantindo a segurança das instalações e
também os desempenhos do ponto de vista económico e conforto
de utilização] e BBC [construção de baixo consumo]. De igual
modo, o aquecimento eléctrico, o isolamento térmico para o exterior
[ITE], a ventilação mecânica controlada [VMC hygro B], a água
quente sanitária [ECS] e o reforço solar térmico serão particularmente
privilegiados. A entrega deste projecto de grande envergadura
está prevista para 2015.

BETEREM

O desenvolvimento sustentado foi prioritário nos nossos estudos,
seja ao nível do desempenho acústico e térmico da fachada [vidros
duplos ou triplos integrados com um valor de Uw de 1,2 W/m2K,
isolamento térmico reforçado com 18 cm de lã mineral, colocação
de painéis sanduíche de isolamento integrado de alta performance
na parede dupla da fachada de tijolo no rés-do-chão] ou ao nível
da gestão de equipamentos técnicos [iluminação, ventilação associada
a detectores CO2 e gestão técnica centralizada GTC]. O início dos
trabalhos, que terão uma duração de 16 a 18 meses, está previsto
para o terceiro trimestre de 2012. Foram confiados à Beterem o
estudo e fiscalização dos trabalhos de estruturas, as vias e as redes
diversas, a economia da construção e as correntes fortes e fracas.

◊ Parque foto voltaico SAMSOLAR
◊ CIRMAD - Programa imobiliário e de
	acompanhamento Teisseire / Marselha

No ano passado dedicámos um capítulo do nosso relatório de actividades ao contrato de parceria PPP para a reconfiguração do
estádio Vélodrome e envolventes. Além do principal objectivo
que visava a cobertura, a conformidade com as normas internacionais e a ampliação do estádio, a parceria contemplava igualmente
o desenvolvimento de um programa imobiliário de acompanhamento
para a construção de 227 habitações sociais. De notar que estas
habitações, comercializadas em VEAF [Venda em Estado Futuro
de Acabamento] pela SNI [Sociedade Nacional Imobiliária], serão
construídas por CIRMAD [Groupe Bouygues]. Trata-se essen-

A sociedade Samsolar confiou-nos os trabalhos de assistência à
gestão de obra [AMAO e MOE] para o acompanhamento ao
desenvolvimento de um parque foto voltaico, contemplando,
por um lado, as renovações dos telhados existentes para os edifícios industriais ou agrícolas e, por outro, a construção de
novos celeiros.
21 locais, repartidos essencialmente por Vaucluse, Drome, Ardèche
e Bouches du Rhône, estão destinados para este projecto, representando uma potência total de 5 500 kW, e 40 000 m2 de painéis
foto voltaicos instalados.

04

05

01. Complexo hospitalar / Rumily
02. Instituto de Estudos Políticos [IEP] /
BORDÉUS - 03. Escola veterinária /
MAISONS-ALFORT - 04. CIRMAD /
MARSELHA - 05. Parque foto voltaico
Samsolar
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01. Labinal / Villemur-sur-Tarn

◊ Labinal / Villemur-sur-Tarn - Haute Garonne

Na listagem de projectos concluídos com sucesso é de notar a
construção da nova fábrica de cablagem aeronáutica Labinal, filial
do grupo Safran, em Villemur-sur-Tarn devida ao Groupement
Concepteur Constructeur composto pelas empresas Dejan-Servières
[empresa geral e promotor : Groupe Fayat], Cirgue e Dargassies
[arquitectos] e Beterem Ingénierie. Fruto de um intenso trabalho,
este conjunto imobiliário com cerca de 12 000 m2 [10 000 m2 para
a produção e 2 000 m2 de escritórios e área de restauração]
dispondo de cerca de 500 lugares de estacionamento, pode, de
acordo com o calendário estabelecido, ser entregue em meados de
Dezembro. Assim, no final deste ano a sociedade trocou as antigas
instalações igualmente em Villemur-sur-Tarn por um novo local
mais bem adaptado.
A Beterem não hesitou em acompanhar esta empresa industrial de
renome com vista a identificar os parceiros capazes de efectivar as
soluções contratuais encontradas : gestor de obra clássico, investidor
ou ainda promotor. A proposta foi concretizada após 18 meses de
negociações. De salientar ainda que no seio do grupo o nosso
gabinete ficou encarregado das estruturas [betão, metálica], dos
VRD, da electricidade, correntes fortes e fracas, da climatização e
da ventilação, da protecção contra incêndio [sprinklers], tubagens
e ar comprimido.

A aquisição em Setembro de 2011, do gabinete de estudos em Lorient, Ouest Coordination,
insere-se na estratégia da TPF de alargar as suas actividades no hexágono. Indubitavelmente, a reconhecida experiência de Ouest Coordination no mercado BTP [Construção
e Obras Públicas] constituirá um verdadeiro valor acrescentado no nosso grupo.

OUEST COORDINATION

OUEST COORDINATION

No decurso deste ano, a nossa nova filial dedicou-se a inúmeras tarefas envolvendo
um profundo conhecimento em matéria de assistência à gestão de obra [AMO], coordenação e controlo [OPC], gestão de execução da obra [MOE] e de coordenação de
segurança e saúde [SPS].

Olhemos os principais destaques deste ano :

◊ Sede da Polícia / Nantes

Após 43 meses de trabalhos, a nova sede da polícia de Nantes está
agora concluída. Construída em duas fases, compõe-se de dois
edifícios. O primeiro edifício adjacente à antiga sede da polícia
oferece aos seus 900 funcionários uma área de cerca de 12 830 m2
repartidos por rés-do-chão, cinco andares e dois pisos subterrâneos
de estacionamento. O segundo, construído no local do antigo
edifício vetusto demolido em 2009, com uma área suplementar
de 2 726 m2 repartidos por rés-do-chão, um andar e dois níveis de
estacionamento subterrâneo. Abriga, nomeadamente, os locais de
custódia, um centro de detenção administrativa, uma plataforma
logística, uma zona desportiva, um campo de tiro, um espaço de
restauração. Este monumento assente numa base maciça de betão
branco polido reivindica o seu estatuto de serviço público bem
como o seu carácter e aspecto defensivo de generosas dimensões
[150 m de comprimento]. A realização deste projecto contribuiu
para a melhoria das condições de acolhimento do público e das
condições de trabalho dos funcionários, para a modernização do
Centro de Informação e de Comando e para a segurança do local.

02

01. Novo hospital “Scorff 2” /
Lorient - 02. Vendespace /
Mouilleron le Captif

A nova construção permitiu uma reorganização dos serviços traduzida pela maior presença da polícia na via pública em Nantes.
O sucesso deste prestigiante projecto é fruto da colaboração entre
o Atelier 2 3 4 coadjuvado pelo gabinete de estudos MIZRAHI
para a concepção, e o nosso gabinete de estudos Ouest Coordination
para a coordenação.
◊ Novo Hospital / Lorient

Em Lorient, as nossas equipas encontram-se a trabalhar arduamente
para terminar a construção do novo hospital Scorff destinado a
substituir o antigo hospital Bodélio. Concebido pelo Gabinete de
Arquitectura Valode & Pistre, esta obra de 110 000 m2 com capacidade
para 600 camas é construída na continuidade do Pólo mulher-mãe-criança a que está unido em três níveis. O estabelecimento
é formado por 4 níveis de alojamento na fachada sul e 4 níveis na
fachada norte, acolhendo, nomeadamente, serviços médicos e
técnicos, 13 blocos operatórios, serviços de esterilização, a unidade
de cuidados intensivos e a reanimação, a que se junta o rés-do-chão
onde se encontra a recepção, o gabinete de admissões, os consultórios, os serviços administrativos e a direcção, bem como o piso
térreo destinado à radiologia, à morgue, às urgências, ao instituto
francês do sangue [EFS], ao serviço de diálise e aos arquivos. O
hospital encontra-se dividido em várias áreas : uma área de alojamento,
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01

uma área técnica, um edifício logístico [ateliers, garagens, armazém,
farmácia, cozinha e restaurante], um edifício para os geradores
destinados a alimentar o Pólo mulher-mãe-criança e um internato.
É de referir ainda uma via pedonal assegurando a ligação entre o
rio “Le Scorff” e a Porte Colbert de l’Arsenal e um parqueamento
com 2 000 lugares de estacionamento. A construção deste edifício
impressiona pela sua dimensão, implantação na margem do rio e
pela sua arquitectura. Para as fundações serão utilizadas nada
menos do que 1 500 estacas que vão até aos 37 m de profundidade.
Os três bunkers de radiologia serão compostos por paredes de
betão com 1,80 m de espessura e uma densidade de 3,9 toneladas
por m3. Esta obra, uma das maiores da Bretagne, deverá estar
concluída em Junho de 2012, após 42 meses de trabalhos. A
Ouest Coordination assegurou o conjunto dos trabalhos OPC.

de basquetebol ou de representações teatrais, o inovador sistema
acústico irá permitir adaptar o som da sala aos diferentes espectáculos.
A cidade de Mouilleron le Captif irá em breve acolher competições
desportivas internacionais de nível idêntico ao Vendée Globe ou
ao Tour de France. Para finalizar, notemos que a Ouest Coordination
foi encarregada da missão OPC, enquanto a nossa filial Beterem
foi requisitada para os aspectos estruturais e fluidos.

◊ Vendespace / Mouilleron le Captif - Vendée

Concebido pelo Gabinete de Arquitectos de renome internacional
Paul Chemetov, este novo complexo desportivo e cultural com
uma área de 27 767 m2, abrirá as suas portas no Verão de 2012.
Verdadeira jóia tecnológica sem paralelo no Grand Ouest, Vendespace será dotado de um dojo, de um salão multi-desportivo e
de uma grande sala modular com capacidade para 4 200 lugares
sentados. Quer se trate de concertos de música clássica, de jogos

01. Esquadra de Polícia / Nantes

SECMO

SECMO
Ao longo dos anos, o reconhecimento da competência da nossa filial francesa em matéria
de planos de execução e de estruturas da construção não cessa de crescer.

Debrucemo-nos sobre as duas realizações que lhe são muito queridas
e de que a TPF se orgulha.

◊ Centro regional Méditerranée [CRM] / Marselha

O Centro Regional Méditerranée é um emblemático edifício de Marselha “Capital Europeia
da Cultura” em 2013. Este imóvel extraordinário concebido pelo arquitecto de renome
internacional Stephano BOERI, recorreu à utilização de técnicas especiais para conceber a
porta-falsa de grandes dimensões que abrigará a sala de exposição, bem como uma adaptação
de processos de construção de obras marítimas necessários para criar as partes imersas na
doca. Com efeito, o mar cobre uma parte da construção e constitui a base do edifício. A
sua forma em “C” permite acolher a água do mar entre os dois planos horizontais, criando
assim um espaço de água capaz de acolher pequenas embarcações.
O átrio - hall central - atravessa a totalidade da construção. Presente em toda a altura da
super-estrutura, é o traço de união entre o espaço de acolhimento e o nível das exposições
acessível pelas escadas e pelo mezanino, servindo o centro de conferências. O local de
exposição, com uma área de 1 200 m2, situa-se na porta-falsa e compõe-se de quatro tabuleiros
sucessivos com rampas de ligação.
O dono de obra Région Provence Alpes Côte d’Azur escolheu o grupo FAYAT constituído
pelas empresas BEC SEFI INTRAFORT, CASTEL FROMAGET e BET SECMO para a
realização desta excepcional obra de 70 M €.

01

02

◊ Novo Hospital Ambroise Pare [NHAP] / Marselha

01. Centro Regional Meditérranée [CRM] /
MARSELHA - 02. Novo Hospital Ambroise Paré
[NHAP] / MARSELHA
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Os Hospitais Ambroise Paré e Paul Desbief decidiram agrupar-se sob a égide da “Fondation
Hôpital Ambroise Paré” para criar um novo estabelecimento hospitalar no coração da área
de interesse nacional Euroméditerranée em Marselha. Este complexo de cerca de 120 000 m2
aglutinará os dois antigos estabelecimentos.
Com este novo hospital, a cidade de Marselha fica dotada da primeira unidade do futuro
Pólo Saúde Norte de Marselha.
O grupo de empresas VINCI [Travaux du Midi, Campenon-Bernard] e LEON GROSSE,
associado ao Gabinete de Arquitectura C+T e ao BET SECMO para os estudos das estruturas,
dedica-se à construção deste hospital desde há 30 meses, prevendo-se a sua conclusão para
o final do ano de 2012.

EUROPA / França - Grão-Ducado do Luxemburgo

TPF-UTILITIES SARL
À semelhança da sua irmã belga, estes últimos anos da filial francesa da TPF Utilities
foram decididamente virados para uma política de diversificação nos sectores da água
e da energia. E não obstante um mercado francês bloqueado por um pequeno número
de concorrentes fortes e omnipresentes, a nossa equipa francesa conseguiu manter a
sua posição e afirmar a vontade de seguir em frente. No decurso deste ano de 2011,
cresceu o volume de encomendas no mercado da gestão delegada, registando-se pela
primeira vez possibilidades interessantes no sector público.

01. Aperam / Isbergues - 02. ACG / Boussoit

01

02

◊ Aperam / Isbergues

Em 2011, a TPF-Utilities desenvolveu as suas
actividades nas regiões Nord-Pas-de-Calais e
Champagne-Ardenne.

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

◊ Comunidade de comunas de Coteaux
	de la Marne / França

A nossa filial assinou um acordo com a estrutura intercomunal
francesa “La Communauté de communes des Coteaux de la Marne”
no âmbito do estudo completo da instalação e funcionamento de
duas novas estações de tratamento visando tratar por via biológica
[bio-discos] a eliminação do carbono e das matérias em suspensão,
em conformidade com as normas em vigor. Uma estação situa-se
na comuna de Vincelles com uma capacidade de 500 habitantes-equivalentes e a outra na comuna de Verneuil com uma capacidade
de 1 100 habitantes-equivalentes.
◊ Câmara de Comércio e Industria [CCI] / Calais

Durante os próximos quatro anos, a TPF-Utilities irá ocupar-se,
por um lado, da gestão delegada com garantia total de quatro
decantadores de recolha das águas pluviais do porto de Calais e,
por outro lado, da bombagem das lamas e hidrocarbonetos. De
notar que estas obras permitem tratar as matérias em suspensão
por decantação e separar os hidrocarbonetos por flutuação.

O contrato com o especialista em aço inoxidável Aperam, foi renovado por um período de cinco anos. Trata-se da gestão delegada
da estação de tratamento de efluentes das fábricas de produção de
inox de Aperam e de Thyssen Krupp. A nossa intervenção situa-se
no campo das operações de manutenção preventiva e correctiva.
Ao contrato inicial veio juntar-se igualmente um contrato específico
para a gestão dos aerorefrigerantes.
◊ Cidades de Ronchin e de Saint-Laurent Blangy

A TPF-Utilities Sarl ganhou um contrato de manutenção de todos
os amaciadores de água instalados nas redes de Ronchin. Em
Saint-Laurent Blangry, a nossa missão por um período de três
anos, consiste na gestão delegada de duas piscinas, da bacia biológica
e da planície aquática.
◊ AGC / Boussoit - France

Entre as nossas tarefas consta igualmente a gestão delegada das
instalações de bombagem, de clarificação e de tratamento das
águas de processos específicos no fabrico do vidro destinado
aos painéis foto voltaicos.

A TPF Luxemburgo desempenhou um importante papel no avanço de
um grande número de projectos. No decurso do ano que termina,
alguns foram concluídos com sucesso e outros encontram-se em
vias de execução.

◊ West Side Village / Mamer Capellen

Não foram em vão os esforços desenvolvidos para levar a cabo este projecto. No seguimento do que referimos no ano passado, o complexo imobiliário West Side Village está
concluído. Este conjunto desenvolvido pelo promotor S.A. Soprima compõe-se de 6
imóveis de escritório high-tech totalizando 23 000 m2 de área e 30 000 m2 de área subterrânea.
A TPF Luxemburgo foi encarregada de assegurar os estudos e fiscalização da obra do
equipamento técnico total.

TPF-UTILITIES SARL / TPF Luxemburgo

TPF Luxemburgo

◊ Immogare / Luxemburgo

No Grão-Ducado, a nossa
filial consolida a sua
presença nos principais
mercados alvo dos
últimos anos: edifícios
de escritório e infraestruturas escolares.

Na cidade de Luxemburgo, detenhamo-nos no edifício Immogare, que se encontra totalmente remodelado. Este edifício de 10 pisos acima do solo e 5 subterrâneos compõe-se de
duas áreas comerciais no rés-do-chão e de 3 500 m2 de escritórios. A TPF Luxemburgo
preocupou-se nomeadamente com a conformidade das instalações em matéria de segurança.
De notar que a ocupação dos espaços não foi interrompida durante os trabalhos.
◊ Salão comunal / Eschweiller

Missão igualmente cumprida em Eschweiller onde a nossa filial elaborou os estudos das
instalações térmicas e eléctricas do salão de festas.
◊ Operação Centro Estrela / Luxemburgo

No decurso deste ano a TPF Luxemburgo interveio no conjunto dos estudos técnicos
especiais para a construção de um novo edifício de escritórios com cerca de 8 500 m2. O
projecto encontra-se em curso, prevendo-se a sua entrega em 2012.
◊ Construção de um centro escolar / Dahl - Goesdorf

Em 2010, ganhámos o concurso público para a construção de um centro escolar HQE
[Alta Qualidade Ambiental] de 8 500 m2 em Dahl, que irá reagrupar uma escola primária,
uma creche, uma casa de repouso e um centro desportivo. Prosseguem os estudos técnicos.
Salvo qualquer imprevisto, os trabalhos deverão iniciar-se em 2012.

Entre os novos projectos surgidos este ano, citamos a remodelação
da agência bancária Dexiaem Esch-sur-Alzette.
01

Esta agência cobre uma área de aproximadamente 1 100 m2 e está localizada num edifício
já existente. Actualmente trata-se de proceder à remodelação, modernização e individualização do conjunto das instalações técnicas especiais. Os trabalhos, realizados em três
fases, terão a duração de 18 meses.

02
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01. West Side Village / Mamer Capellen - 02. Construção de um complexo escolar / Dahl

EUROPA / Polónia

TPF

[anteriormente E&L Architects]
Na Polónia o ano de 2011 decorreu serenamente. Se
bem que este ano a nossa filial tenha colocado maior
ênfase nos projectos rodoviários, a verdade é que não
descurou a sua outra área de actividade, a construção.
2011 marca, não somente o bem sucedido início dos dois
primeiros contratos obtidos no sector das infraestruturas
de transporte [o novo troço da autoestrada A1 “Sosnica Belk” na região da Silésia e o novo troço da via rápida
S8 entre a junção de Konotopa e de Prymasa Tysiaclecia
na periferia de Varsóvia], mas também o lançamento do
projecto de construção do edifício de escritórios New
Jutrzenki em Varsóvia.

O nosso gabinete de estudos polaco, trabalhando
em sinergia com a nossa filial portuguesa TPF
Planege, desenvolveu grandes projectos rodoviários. Enquanto algumas obras se concluíram
este ano, outras ainda prosseguem, merecendo
particular destaque :

grupo tpf / Relatório de actividades 2011

◊ Construção da via rápida S-2 relativa à secção
Konotopa - Pulawska e construção da ligação
	rodoviária para MPL Okecie e Marynarska [S-79]
em Varsóvia

No passado ano anunciámos a assinatura de um importante contrato
relativo à construção do troço rodoviário suplementar de lA2
Poznan-Varsovie-Lodz-Biala Podlaska assegurando a travessia de
Varsóvia. A parte central da via rápida S-2 assegurará com a via
rápida S-79 um acesso directo ao aeroporto internacional de Varsóvia.
A realização deste projecto contempla os seguintes trabalhos :
construção de duas secções de uma via rápida de 6 faixas de circulação,
S-2 et S-79 [2 estradas com três faixas cada uma], de 4 nós e de
múltiplas obras de arte [pontes, viadutos, passagens pedonais, túneis
ferroviários]. Os trabalhos prosseguem de acordo com o previsto.
◊ Construção da autoestrada A1 /
	secção Stryków - Tuszyn

Paralelamente, a construção da secção da autoestrada A1 entre
Stryków e Tuszyn, actualmente em curso, deverá entrar em funcio-

namento em 2013. Note-se que a autoestrada A1, um dos quatro
grandes eixos da futura rede polaca, se insere na rede transeuropeia
de transporte. Além da construção de 37,28 km de traçado rodoviário, o programa prevê ainda a construção de 4 nós em trompete,
a reconstrução de algumas estradas locais, a remodelação de 4
áreas de serviço, bem como a criação do dispositivo de segurança
rodoviária, dos equipamentos de protecção ambiental [bandas
sonoras, telas de vegetação, tratamento de água] e de 3 portagens.
◊ Remodelação da autoestrada A4 /
	secção Wrocklaw - Sosnica

O projecto em questão consiste na remodelação da secção da
autoestrada A4 entre Wrocklaw e Sosnica com vista a permitir ao
concessionário a cobrança de portagens a partir de 2013. Para esse
efeito, trata-se de colocar em funcionamento o sistema de portagens
e o dispositivo de telefones de emergência, de construir portagens
e de reestruturar as áreas de serviço. Cabe à nossa equipa polaca a
missão de gestão do projecto e fiscalização dos trabalhos.
◊ Modernização do acesso rodoviário
	no porto de Szczecin

No decurso deste ano tiveram início os trabalhos de modernização
da rua Struga, uma das principais artérias da cidade que liga ao
porto de Szczecin. Para este projecto de grande amplitude, a obra
foi dividida em duas fases, II e III. Prevê-se, num primeiro tempo,
a reconstrução da rua numa extensão de 1,1 km compreendendo
nomeadamente a construção de dois viadutos, a remodelação de
novos passeios e ciclo vias, a reabilitação das infraestruturas

TPF

subterrâneas, bem como a colocação em funcionamento dos
aparelhos de iluminação. Posteriormente, num segundo tempo, a
reconstrução desta artéria numa extensão de 1,5 km, envolvendo
a construção de uma rotunda na junção das ruas Struga, Pomorska
e Zwierzyniecka e de um viaduto. Teremos que aguardar por
2013 para assistir à conclusão do projecto.

01

◊ Estrada provincial n° 732 /
	secção Stary Gózd - Przytyk

Durante este ano, a estrada provincial n° 732 retomou o seu
brilho. Condutores e ciclistas circulam agora com mais conforto e
segurança. O objectivo deste projecto foi triplo: tornar os parâmetros
técnicos da estrada provincial n° 732 conformes com as normas da
classe C, aumentar a sua capacidade a fim de responder às exigências
determinadas para a classe de tráfego KR - categoria 4 e, finalmente,
corrigir as deficiências geométricas da estrada. De entre as tarefas
executadas, destacamos : a demolição da estrutura existente e a
reconstrução de uma nova, a construção de novas rotundas e
remodelação de novos cruzamentos, a colocação de novas tubagens
sob o solo, a construção de novos passeios e ciclovias, a remodelação
das áreas de estacionamento e de paragens de autocarros, bem
como o melhoramento do saneamento e da sinalização.

02

◊ Construção da avenida Ken / Varsóvia

Em 2011, a nossa filial polaca acompanhou também o projecto de
construção da avenida Ken em Varsóvia [secção compreendida
entre as ruas Walbrzyska e Ursynów], mais precisamente, a
construção de duas calçadas de classe C, de duas vias cada uma,
bem como a remodelação de dois passeios, por um lado, e de uma
ciclovia, por outro. O investimento previsto permitirá nomeadamente a reconstrução da rua Batuty-Sonaty, a construção de duas
pontes [uma rodoviária de 176,6 m e outra para a peões e ciclistas],
a colocação das infraestruturas para o saneamento, bem como os
sistemas de iluminação e sinalização no cruzamento da avenida da
Comissão de Educação nacional e a rua Batuty.

03

04

Antes de concluir esta retrospectiva da actualidade
polaca no decurso dos últimos doze meses, detenhamo-nos um pouco nas realizações efectuadas
no sector da construção.

◊ New Jutrzenki building / Varsóvia
05

06

01. Projecto da Estrada S2 - S79 - 02. Desenvolvimento da autoestrada A4 /
troço WROCKLAW - SOSNICA - 03. Modernização dos acessos ao porto de
SZCZECIN - 04. Estrada regional nº. 732 / troço STARY GÓZD - PRZYTYK
05. Avenida Ken / VARSÓVIA - 06. Novo edifício Jutrzenki / VARSÓVIA
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Localizado em Varsóvia, no coração de um bairro em plena expansão,
este novo edifício de escritórios irá integrar-se perfeitamente nos
dois imóveis vizinhos do complexo imobiliário Jutrzenki. Perfeito
exemplo da arquitectura moderna, aliando a ecologia e a economia,
este edifício de 4 andares disponibiliza 2 500 m2 de área. Será
servido por um parque de estacionamento de 70 lugares em 2
níveis subterrâneos, bem como por uma zona de estacionamento
de 50 lugares suplementares no exterior. Por fim, sublinhemos
que o complexo Jutrzenki Office Building é um dos raros complexos
de escritórios em Varsóvia a ter obtido a certificação BREEAM
com a menção “muito bom”.

EUROPA / portugal

TPF PLANEGE
Num contexto europeu ensombrado pela crise, a nossa
filial portuguesa regista, ainda assim, os maiores sucessos
no domínio da construção e das infraestruturas rodoviárias e marítimas. O dinamismo e a excelência dos nossos
especialistas contribuíram para consolidar a imagem de
marca da TPF Planege.

EN301
km 13+390

caminha

coura

manilha metálica

caminha

manilha metálica

estrutura de apoio da manilha
ensecadeira
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Planta

A este respeito, a nossa equipa investiu no desenvolvimento das infraestruturas rodoviárias no
continente e na ilha da Madeira. Mencionemos três
projectos particularmente interessantes :

corte transversal

distâncias entre apoios podem atingir os 148 m, transpõe o vale a
134 m de altura. Enquanto líder do consórcio em que se inclui o
gabinete de estudos Pengest, a nossa filial portuguesa é responsável
pela fiscalização da construção e pela coordenação da segurança.
Mencionemos ainda que três equipas de topografia e de especialistas estão encarregadas do controlo em laboratório no local, dos
betuminosos e do betão, bem como da terraplanagem.
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◊ Auto-estrada A4 - Túnel Marão / Portugal

Decorreram dois anos desde o lançamento dos trabalhos que
visam o melhoramento do eixo rodoviário entre Amarante e Vila
Real com 29,9 km de comprimento. Situado numa região montanhosa e sinuosa do Norte de Portugal, sobre um dos principais
eixos rodoviários que ligam Portugal e Espanha, este grandioso
projecto engloba diversos componentes entre os quais a construção
de um túnel duplo de 5,6 km através da Serra do Marão,o mais
longo túnel da península ibérica. A sua construção implicará o
recurso a explosivos, a extracção de 1 900 000 m3 de resíduos e a
aplicação de cerca de 281 000 m3 de betão. Foram necessários
diversos procedimentos técnicos para o reforço das paredes do
túnel, a utilização de betão pré-esforçado, a colocação de perfis de
reforço. O projecto envolve igualmente a construção de 27 novas
obras de arte e 14 viadutos, entre os quais o viaduto V3, o maior
da auto-estrada do Marão e um dos maiores de Portugal. Com
uma extensão de aproximadamente 910 m, esta obra de arte, cujas

◊	Variante da estrada da Madalena do Mar / Madeira

Esta nova variante na vila de Madalena do Mar, no sudoeste da
ilha da Madeira, consiste na ligação de duas vias expresso numa
distância de 3 500 m. Um vasto estaleiro no qual deverão desenrolar-se um grande número de operações: a construção de duas
rotundas, de uma ponte de 56 m de comprimento, de dois túneis
de via dupla de 7 m de largura. Note-se que estes dois túneis [1 535 m
e 1 910 m] estão dotados de 5 galerias de socorro, de 9 m de largura,
com comprimentos que variam entres os 200 e os 490 m. Pelo
segundo ano consecutivo, a TPF Planege assegura a gestão e fiscalização dos trabalhos de construção, bem como a coordenação da
segurança, para satisfação do dono de obra, a RAMEDM-Estradas
da Madeira. Em 2011, o túnel de via dupla de 1 910 m de comprimento foi aberto ao tráfego rodoviário. A conclusão dos trabalhos
está prevista para o outono de 2012.

Tal como anunciámos no ano passado, a empresa responsável
pelas estradas de Portugal, a EP- Estradas de Portugal, propõe-se
reabilitar as obras de arte de toda a sua rede, em particular de
uma dezena de pontes e pontões. Detenhamo-nos um momento
sobre o projecto de reparação da ponte da ribeira do Jamor [65 m
de comprimento], situada na Cruz Quebrada, na periferia de
Lisboa. O objectivo é duplo : definir as técnicas de reforço da
estrutura [tabuleiro, estacas, pilares e fundações] e elevar o tabuleiro
por 7 cilindros hidráulicos [dois cilindros com uma capacidade
de tracção de 225 toneladas e outros cinco com uma capacidade
de tracção de 200 toneladas] permitindo a substituição dos
apoios. De notar que esta obra será executada em várias fases.
Nestes últimos doze meses foram elaborados os relatórios de
inspecção visando detectar as anomalias e patologias das obras
de arte e propor as consequentes soluções técnicas para a sua
correcção e conservação.

E somos chegados a um emblemático projecto de
reabilitação rodoviária que descreveremos seguidamente e de que a TPF Planege tanto se orgulha.
Com efeito, após um período de ausência de Moçambique, eis-nos de regresso !

◊ Reabilitação da estrada nacional N260
	entre Chimoio e Espungabera / Moçambique

O projecto em questão, iniciado pela Administração Nacional das
Estradas [ANE], localizado na província de Manica, diz respeito à
reabilitação da estrada nacional N260 que liga as cidades de Chimoio
e Espungabera distantes de 228 km. No conjunto, a intervenção
corresponde à recuperação da estrada existente e ao seu alargamento para 9,4 m, aos trabalhos de escavação, de terraplanagem e
de revestimento, à construção de novas pontes, à reabilitação de

quatro pontes de betão, correcção do traçado, trabalhos de drenagem,
bem como à execução e instalação da sinalização vertical e horizontal.
Este projecto tem como objectivo promover o desenvolvimento
da agricultura nas zonas adjacentes, melhorar o tráfego rodoviário
entre Chimoio e a fronteira com o Zimbabwe, e, paralelamente, o
desenvolvimento turístico e socioeconómico desta região. Prevê-se
30 meses para a conclusão dos trabalhos.

TPF PL ANEGE

◊ Reabilitação da rede rodoviária portuguesa

Em território português, a actividade da TPF Planege
não se esgota no sector da construção. A TPF Planege
está particularmente envolvida nos trabalhos de
modernização das infraestruturas escolares da rede
de ensino secundário e no estudo do projecto de
reabilitação do edifício “O Trabalho” na Figueira
da Foz.

◊ Modernização das infraestruturas escolares
	da rede do ensino secundário / Portugal

Em 2009, a TPF Planege ganhou um contrato de fiscalização e
controlo dos trabalhos relativos à modernização de seis escolas,
bem como à construção de novos edifícios destinados a aumentar
a capacidade de acolhimento daquelas escolas. Um investimento
com 46 000 m2 de área, localizado na zona oeste de Lisboa, nas
regiões de Sintra e Caldas da Rainha. Após três anos de trabalho
e esforço, está concluída a renovação das cinco primeiras escolas,
que implicou a reorganização das áreas, o reforço das estruturas, a
renovação dos revestimentos interiores, a instalação dos sistemas
de energia renovável e, finalmente, a remodelação total das instalações eléctricas, das redes de água, dos esgotos e dos sistemas de
telecomunicação. Ainda no âmbito do programa governamental
de modernização do seu parque escolar, o nosso gabinete de estudos
ganhou este ano um novo contrato de assistência técnica.

01-02. Reabilitação da rede rodoviária Portuguesa - 03-04-05. Autoestrada A4 - Túnel do Marão
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Este projecto consiste na reabilitação do edifício de vocação comercial, hoje devoluto, com
vista a dotá-lo de uma utilidade mista [comércio e habitação]. Situado no litoral, na região
Centro de Portugal, este edifício de 11 400 m2 repartidos por 7 pisos e 2 andares subterrâneos,
foi construído nos anos 90 com uma estrutura em betão armado. Esta importante alteração
da sua utilidade irá implicar, nomeadamente, a demolição das lages, a instalação de escadas
de acesso aos apartamentos [a maioria em duplex] e a construção de novas lages na parte
comercial. Face à extensão dos danos na estrutura do edifício, os trabalhos adivinham-se
pesados. À TPF Planege estão confiadas inúmeras tarefas : exame da estrutura existente
com vista ao seu reforço, identificação das anomalias e ponderação das soluções técnicas,
avaliação da conformidade das normas em matéria de segurança estrutural e, finalmente,
o estudo de novas estruturas.

01-02. Marina da Moita - 03. Ampliação do porto
de Lisboa - 04. Projecto de abastecimento de água
potável na ilha da Madeira / Reservatório COVAS
05. Modernização de infraestruturas do parque
escolar - 06. Reabilitação da Estrada Nacional
N260 entre Chimoio e Espungabera / Moçambique

TPF PL ANEGE

◊ Reabilitação do edifício “O Trabalho” / Figueira da Foz

Além da realização de projectos relevantes nos domínios da construção ou das infraestruturas rodoviárias, a TPF Planege efectuou
diversas intervenções destinadas a melhorar as infraestruturas
marítimas em Portugal continental, e o abastecimento de água
potável na Madeira.

◊ Marina de Moita / Portugal

Na Moita, a Administração do Porto de Lisboa [APL] pretende melhorar as condições
de navegação em duas áreas fortemente assoreadas e construir um canal que possibilite
o acesso às actuais instalações do centro náutico. A fim de solucionar o flagelo do assoreamento foram efectuados importantes trabalhos de dragagem. No total, foram dragados
100 000 m3 de materiais nas áreas em questão, cobrindo uma superfície total de 206 400 m2.
Este projecto implica igualmente outras operações como a preparação de bacias de recepção e de decantação dos materiais resultantes da dragagem e ainda a colocação de
sinalização marítima. A TPF Planege, líder do consórcio que inclui o gabinete de estudos
Iperplano e a sociedade WW, foi encarregada de assegurar a fiscalização e a coordenação
segurança-saúde, por um lado, e, por outro lado, o acompanhamento ambiental e fiscalização da qualidade da água com recurso a parâmetros microbiológicos, físico-químicos
e orgânicos.
◊ Ampliação do porto de Lisboa / Portugal

A TPF Planege cumpriu os objectivos fixados em 2007. Este ano assistiu-se ao início do
projecto de reabilitação de um novo terminal de navios de cruzeiro de 650 m de comprimento, localizado no prolongamento do cais do Jardim do Tabaco. A nossa filial portuguesa
trabalhou em estreita colaboração com o gabinete de estudos Iperplano, e orgulha-se da
sua contribuição em matéria de fiscalização, coordenação, segurança e fiscalização ambiental.
Consciente da importância económica dos cruzeiros para a cidade de Lisboa, a Administração do Porto de Lisboa lançou um novo projecto : a construção de um novo terminal
localizado no prolongamento do actual terminal de Santa Apolónia, com um comprimento
total de cais de acostagem de 1 586 m. De referir ainda o estudo que está a decorrer para
um novo terminal de passageiros.

Com um custo total de um milhão de euros, este projecto co-financiado pela União
Europeia insere-se no quadro do Programa Operacional de valorização do potencial
económico e de coesão territorial da Região da Madeira. Visa facilitar o acesso à água
potável, contribuindo assim para o melhoramento das condições de vida da população
da Ribeira Brava, uma pequena cidade na costa sul da Madeira. Além da construção de
um reservatório em betão armado com uma capacidade de 2 000 m3, o projecto inclui
também a ligação das condutas que ligam à rede municipal de distribuição e as infraestruturas necessárias para o sistema de telegestão do Instituto de Gestão da Água [IGA].
Note-se que foi a Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, por intermédio do IGA, que nos conferiu o mandato de fiscalização e gestão dos trabalhos de
construção desta obra.
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◊ Projecto de abastecimento de água potável na Ribeira Brava /
	Ilha da Madeira

EUROPA / portugal

PROSISTEMAS
No decorrer deste ano, a TPF Planege adquiriu o gabinete de estudos ProSistemas,
alargando a esfera de actividade em Portugal do grupo TPF que viu, assim, acrescentadas
novas competências no domínio da engenharia hidráulica, barragens, água, agricultura,
ambiente e energias renováveis.

Em 2011, a ProSistemas esteve particularmente
envolvida em diversos e grandes projectos de barragens, quer em Portugal continental e na Madeira,
quer na Argélia e na Tunísia.

controlo das inundações, assim como na irrigação da planície.
Durante este ano a nossa acção, centrou-se nos testes aos materiais
utilizados no corpo da barragem [25 m de altura], bem como na
pesquisa de elementos para iniciar o estudo do ante-projecto detalhado.
◊ Barragem Béja / Tunísia

◊ Barragem hidroeléctrica de Foz Tua / Portugal

Inserida no Plano Nacional de Barragens português que contempla
a construção de 10 novas barragens de alto potencial hidroeléctrico,
a barragem de betão de Foz Tua entrará em funcionamento em
2015. A EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. confiou à
ProSistemas a fiscalização ambiental desta obra com uma capacidade instalada de 251 MW e cuja produção média bruta será de
585 GWh/ano. Fiscalização que abrange não só as medidas prescritas
pelo programa nacional em matéria de clima, de qualidade do ar,
de ruído, de hidrodinâmica e do transporte de sedimentos, de
requalificação do território e de utilização do solo, como igualmente
o nível socioeconómico.
◊ Barragens de Guilhofrei - Penide - Vilar 	Varosa - Andorinhas / portugal

Em Junho de 2011, o gigante português de electricidade EDP
escolheu-nos também para a elaboração dos estudos específicos
em matéria de segurança a implementar nos vales a jusante, no
caso de ruptura das barragens de Guilhofrei, Penide, Vilar, Varosa
e Andorinhas, tendo em conta as disposições legais em vigor.
Paralelamente, fomos incumbidos de gizar um plano de prevenção
e gestão de situações de emergência, prevenindo as medidas a
tomar ao nível da estrutura, dos sistemas de comunicação e de
instrumentalização em caso de ruptura ou falha nas obras.
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◊ Barragens de Pisco - Penha Garcia - Penedo
Redondo - Corgas-Aguas do Centro / Portugal

O objectivo do presente contrato é duplo. Por um lado, trata-se
de elaborar os estudos relativos à exploração e manutenção das
barragens de Pisco, Penha Garcia, Penedo Redondo e Corgas-Aguas
do Centro. Por outro, dos estudos visando a reabilitação das obras
anexas e respectivos equipamentos, e ainda o melhoramento da
acessibilidade e dos sistemas de observação.
◊ Barragem de Chafrou / Tunísia

No Norte da Tunísia, mais precisamente no distrito de Manouba,
a ProSistemas está envolvida nos estudos de engenharia da construção da barragem de Chafrou. Situada a oeste do rio com o
mesmo nome, afluente da margem direita do Medjerda, esta obra
irá desempenhar um papel fundamental no encaminhamento e

Ainda no Norte da Tunísia, a uma centena de quilómetros da capital,
a cidade de Béja será igualmente dotada de uma nova barragem de
45 m de altura. A sua construção irá permitir o reforço do abastecimento de água às zonas urbanas, ampliando as redes de distribuição
da Sociedade nacional de Exploração e Distribuição das Águas
[SONEDE] e ainda irrigar os perímetros agrícolas vizinhos. O saldo
destes doze últimos meses apresenta-se positivo uma vez que a
nossa equipa pode, não só, concluir a primeira fase dos trabalhos
de prospecção, os estudos hidrológicos, geológicos e geotécnicos e
ante-projecto sumário, mas também proceder à fiscalização geológica
e geotécnica da barragem.
◊ Controlo das inundações / Madeira

Após as chuvas torrenciais que em 2010 se abateram sobre a ilha,
provocando inundações e deslizamentos de terreno, foi, de imediato,
posto em prática um plano de reabilitação e regularização das ribeiras
Funchal - Santa Luzia e João Gomes, para o qual foram escolhidos
os nossos especialistas. Em 2011, foram tomadas medidas adequadas
para que aquela dramática situação não volte a repetir-se no futuro.
No total, foram concebidas 8 barragens para retenção dos materiais
sólidos e 22 pontes foram objecto de reabilitação. Por fim, foi
regularizado o leito das ribeiras numa distância de 10 km.

Em matéria de abastecimento de água, de tratamento
de águas usadas e de irrigação, a ProSistemas pode
apresentar belos projectos e orgulhar-se dos seus
excelentes desempenhos. Vejamos com mais detalhe.

◊ Sistema de abastecimento de água potável
	do Guadiana Sul / Portugal

A construção deste sistema de abastecimento de água potável irá
permitir responder às necessidades dos 70 600 habitantes de Serpa,
Mértola, Moura e Barrancos. No total, o conjunto da rede irá representar 323 km de condutas com uma secção de 125 mm. Os estudos
elaborados pela nossa equipa portuguesa visam o melhoramento
do abastecimento de água potável, a ampliação e reabilitação da
estação de tratamento de Enxoé, a construção de 5 novos reservatórios e 2 estações de bombagem, a colocação de 60 km de condutas
de adução e ainda a renovação dos 16 reservatórios existentes.
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A ProSistemas foi solicitada no âmbito do estudo de delimitação
do perímetro de protecção das captações de água potável a fim de
listar a partir das restrições existentes, as pressões naturais e
antrópicas sobre os planos de água, e proceder à compilação das
informações em formato SIG [Sistema de Informação Geográfico].
A área de intervenção diz respeito, em particular, a três sociedades
concessionárias responsáveis pela gestão dos sistemas de abastecimento de água potável em Portugal, 83 comunidades e 116 pontos
de captação subterrâneos e de superfície.

PROSISTEMAS

◊ Perímetro de protecção das captações
	de água potável / Portugal

◊ Projecto de Fins Múltiplos do Alqueva / Portugal

A barragem do Alqueva ou o projecto de Fins Múltiplos do Alqueva
segundo a denominação oficial, permitiu a construção de uma
grande reserva de água na bacia do Guadiana, uma das regiões
mais secas e quentes de Portugal. No que nos diz respeito, neste
ano assistiu-se à conclusão do projecto de construção dos perímetros
de irrigação de Brinches-Enxoé, Caliços-Moura, São Matias e
Baleizão [área total de 23 400 hectares], compreendendo igualmente
os estudos de impacto ambiental. A nossa filial portuguesa interveio no quadro de um contrato de assistência técnica relativa às
obras dos blocos de irrigação de Pedrógão e Ervidel [área total de
13 160 hectares] e à construção da barragem de Serpa. Finalmente,
lembremos que foi realizado com sucesso um estudo de impacto
ambiental sobre a consolidação dos terrenos agrícolas.
04

Não poderíamos fechar esta retrospectiva de 2011
sem enfatizar os projectos eólicos que tanto prezamos.
◊ Em 2011, a ProSistemas efectuou a fiscalização ambiental dos
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parques eólicos e das linhas eléctricas de Arada/Montemuro
Chavães-Sendim, Mendoiro-Bustavade, Picoto-S.Silvestre, Serra
do Sico, Tendais, Casais, Vila Nova e Douro Sul com o objectivo
de assegurar o respeito pelas normas e directivas ambientais. De
entre os elementos submetidos a uma particular vigilância, conta-se
o nível de ruído e o potencial arqueológico dos locais. Impõe-se uma
fiscalização ambiental a fim de verificar os impactos reais sobre a
fauna aviária, a flora, os lobos e os morcegos.
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01. Barragem de GUILHOFREI - 02. Barragem de BÉJA - 03. Barragem
hidroeléctrica de FOZ TUA - 04. Barragem de PENHA GARCIA - 05. Rio
JOÃO GOMES - 06. Protecção dos perímetros de abastecimento de água
potável / Portugal - 07. Projecto de Fins Múltiplos do Alqueva / ENXOÉ
08. Barragem de SERPA - 09. Parque eólico / VILA NOVA
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TPF Roménia
Na Roménia, 2011 caracterizou-se por um notável
regresso ao crescimento, o que tem permitido que a
TPF Roménia tenha vindo a assinar novos contratos nos
sectores das infraestruturas hospitalares e rodoviárias.
Assim, neste ano foram iniciados vários projectos de
alguma envergadura, outros estão na forja e outros
foram já entregues com grande satisfação dos clientes.

◊ Reabilitação da infraestrutura rodoviária / Amara

Missão realizada em Amara, pequena localidade situada a uma centena de quilómetros do
Nordeste de Bucareste, pela nossa equipa romena que se dedicou, durante 18 meses à
fiscalização dos trabalhos de reabilitação e modernização da infraestrutura rodoviária [no
total de 30 km], bem como à fiscalização dos trabalhos de construção de um sistema de
colecta de águas pluviais para uma bacia com uma capacidade de armazenamento de 1 000 m3.
Certamente que esta nova infraestrutura constituirá um inegável trunfo no desenvolvimento
turístico da região que, lembremo-nos, é conhecida pela sua excelente estação balnear.
◊ Tratamento de água / Giurgiu

No Sul de Bucareste, em Giurgiu, a reconhecida competência da TPF Roménia no sector
do tratamento de água, permitiu-lhe, pelo quarto ano consecutivo, participar na realização
de concursos públicos tendo como objecto a construção de estações de tratamento da águas
usadas e de estações de bombagem, bem como a construção e remodelação de condutas de
água e canalizações de águas usadas. De notar que se trata de um projecto-piloto, visando
facilitar a absorção dos fundos de coesão da União Europeia. Desde 2008 que uma equipa
de especialistas fiscaliza os diversos estaleiros que deverão estar concluídos até 2013.
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◊ Reabilitação da infraestrutura rodoviária / Bucareste

De entre os vários acontecimentos significativos deste ano, cite-se o lançamento, em Julho
de 2011, dos trabalhos de reabilitação da infraestrutura rodoviária de Bucareste. Este
projecto consiste em reabilitar, em 24 meses, onze importantes ruas da capital e em renovar
as redes de drenagem de águas pluviais. A fiscalização desta vasta obra, efectuada sem
interrupção de tráfego, foi-nos atribuída pelo Conselho Geral da Câmara de Bucareste.
◊	Hospital Universitário de Estomatologia
“Prof. Dr. Dan Theodorescu” / Bucareste

01. Tratamento de água / giurgiu
02. Reabilitação de infraestrutura rodoviária /
Amara - 03. Hospital / BUCARESTE

No centro da capital romena, será construído um novo hospital cirúrgico maxilo-facial.
Com uma capacidade de 80 camas, este novo estabelecimento de 4 000 m2 repartidos por
cinco andares e dois níveis subterrâneos, será dotado de diversos serviços, a saber : unidade de cuidados ambulatórios, blocos operatórios, laboratório, administração e unidade
de ensino de técnicas de estomatologia. Após levar a cabo os estudos preliminares e a
redacção do caderno de encargos, a TPF Roménia irá dedicar-se à fiscalização dos trabalhos
até final de 2013.

03
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TPF Roménia

EUROPA / Ucrânia

TPF Ucrânia
Ambicionando prosseguir a sua expansão para novos
horizontes, o grupo TPF entrou este ano na Ucrânia.
Sem dúvida que a abertura da sua nova filial, a TPF
Ucrânia, irá reforçar a posição na Europa de leste.
Graças à chegada desta nova equipa multidisciplinar,
especialista nos domínios da construção residencial e
industrial, da logística e das infraestruturas, multiplicou-se
a gama de serviços oferecidos pela TPF.
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01. Boutique Hotel / LVIV - 02-03. Galicia / LVIV
04. Flowserve / SaMara

02

TPF Ucrânia

◊ Alicia / Ovis

É um facto. O mercado residencial ucraniano está em plena mutação
como o demonstra este projecto a todos os títulos inovador. Este
programa imobiliário, cuja concepção arquitectural alia a Europa
ocidental à tradição local [pequenas áreas de apartamentos], prevê
a construção, em pleno centro de Ovis, de 400 apartamentos residenciais com uma área de 3 hectares. Sublinhemos a excelente
relação preço-qualidade e a utilização de tecnologias inovadoras
em matéria de economia de energia. A obra terá início em Junho
de 2012, prevendo-se a sua conclusão para 36 meses mais tarde.
◊ Boutique Hotel / Lviv

Situada no centro histórico de Lviv, esta construção datada de
1910 será brevemente transformada num hotel de 4 estrelas. A

TPF Ucrânia está encarregada de todo o trabalho de renovação
deste edifício de prestígio, intervindo nos estudos de concepção,
de arquitectura, do interior, de engenharia e da fiscalização dos
trabalhos. A inauguração está prevista para meados de Dezembro
de 2012.
◊ Rynok Plaza / Lviv

Este edifício junto da praça central do centro histórico de Lviv
necessita de uma profunda renovação. A tarefa dos nossos arquitectos
e engenheiros afigura-se bastante árdua face à regulamentação
local e à inscrição do local como património mundial da UNESCO.
◊ Flowserve / Samara - Rússia

Os conhecimentos da nossa equipa ucraniana em matéria de estruturas particularmente complexas granjearam-lhe o privilégio de
ganhar o seu primeiro contrato na Rússia. A TPF Ucrânia foi
encarregada de efectuar o estudo de concepção e a elaboração do
caderno de encargos referentes ao Centro de reparação rápida da
Flowserve, líder do mercado mundial de bombas industriais. Este
projecto, promovido por Kestrell, uma sociedade baseada na Suíça,
reporta-se à construção, em Samara, de um edifício industrial de
mais de 3 000 m2.
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Desde logo, registamos um balanço claramente
positivo neste primeiro ano de existência, uma
vez que se destacam importantes projectos tanto
nos sectores residencial e hoteleiro na Ucrânia,
como no sector industrial na Rússia. Estes últimos
merecem realce.

ÁFRICA / Argélia

TPF Argélia
Na Argélia, o saldo deste ano afigura-se interessante e
frutuoso a vários níveis. No sector ferroviário, a envergadura e diversidade dos projectos em que a nossa filial
argelina participou são a prova das suas capacidades e
da confiança que nelas depositam o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional dos Estudos e Fiscalização
da Realização dos Investimentos Ferroviários [ANESRIF].
No plano das infraestruturas hidráulicas, foi intensa
a actividade desenvolvida na construção da barragem
de Chertioua.
Finalmente, no decorrer deste ano, foram ainda reforçadas
as complementaridades entre as nossas filiais TPF Argélia,
TPF Planege e Prosistemas, o que beneficiou inegavelmente
as diversas intervenções.

Olhemos os acontecimentos destes últimos doze meses :
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◊ Modernização da linha mineira de Este

Modernizar a rede ferroviária argelina tornou-se uma necessidade absoluta, tendo em
conta a vetustez da infraestrutura existente. De entre as obras em curso, destaquemos a
renovação da via-férrea mineira, ligando 305 km de Annaba a Djebel Onk, a qual compreende
cinco troços distintos de : 48,39 km entre Annaba e a fronteira tunisina, 100,37 km entre
Souk Ahras e Kouif, 24,59 km entre Oued Keberit e Ouenza, 18,52 km entre Ain Chenia
e Boukhadra, 113,35 km entre Tebessa e Djebel Onk. Dedicada ao tráfego mineiro, esta
linha de via única liga as minas de ferro de Boukhadra e de Ouenza e de fosfato de Djebel.
Se bem que a construção remonte a 1884, foi preciso esperar por 1946 para que esta linha
parcialmente electrificada tenha sido completada no actual traçado. Um traçado sinuoso e
íngreme, imposto pelo relevo bastante montanhoso da região. Na tentativa de melhorar
as condições de circulação dos veículos ferroviários, e o transporte dos minerais de ferro
e de fosfato até ao porto de Annaba, a ANESRIF pretende proceder à alteração da super
estrutura da via-férrea [carris, travessas, balastro, sinalização, electrificação]. As nossas
equipas estão encarregadas de, por um lado, analisar e aprovar os processos de execução, e,
por outro, da gestão, do controlo e da fiscalização dos trabalhos.
◊ Duplicação da via-férrea Annaba - Ramdane Djamel

Os trabalhos relativos à duplicação das vias da linha ferroviária de 96 km, que liga Anna a
Ramdane Djamel, inserem-se no programa de modernização do eixo Annaba-Alger-Oran,
tendo em vista a redução dos tempos de deslocação e a melhoraria da segurança ferroviária.
Um projecto que necessita da realização de uma série de operações de construção e engenharia civil, nomeadamente: a colocação de novas vias, a construção de cerca de trinta
obras de arte, entre as quais, dois túneis e dois viadutos [de 120 m e 700 m de comprimento]
e a construção de duas estações. Serão mobilizados durante este ano, no mínimo, 15 técnicos
para assegurar a fiscalização dos trabalhos com o apoio da nossa filial portuguesa TPF Planege.

TPF Argélia
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◊ Nova linha ferroviária dos Altos Planaltos

De entre as diversas vertentes do plano de modernização ferroviária na Argélia, consta o
projecto da nova linha ferroviária de via única dos altos planaltos, com 185 km de comprimento, ligando Relizane e Tissemsilt. A ANESRIF, sob tutela do Ministro dos Transportes,
dispõe de uma verba de cerca de 936 milhões de euros para a concretização desta nova
construção. Concebida para um tráfego misto [passageiros e mercadorias] irá implicar
novas estruturas [7 estações reservadas a passageiros e 7 edifícios de manutenção], novas
obras de arte [5 túneis e diversas pontes] e a renovação das infraestruturas existentes. A
duração dos trabalhos será de 54 meses, após o que a velocidade máxima de circulação dos
comboios poderá atingir os 160 km/h. A missão atribuída à nossa equipa na Argélia consiste
na fiscalização e controlo dos trabalhos.

01. Linha mineira de Este - 02-03. Duplicação
da via-férrea Annaba - Ramdane Djamel
04. Nova linha ferroviária Hauts Plateaux
05. Barragem de CHERTIOUA

◊ Barragem de Chertioua
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Num diferente sector, o da hidráulica, refira-se outro bom exemplo da sinergia entre as
nossas filiais argelina, a TPF Argélia, e portuguesa, a Prosistemas. No decorrer deste ano,
a nossa equipa argelina envolveu-se, com o apoio técnico do gabinete de estudos português,
no projecto de construção da barragem de Chertioua, localizada em Bordj Zemmoura, uma
vila da província argelina de Bordj Bou Arreridj. Esta obra com 48 m de altura irá assegurar
a irrigação das terras agrícolas vizinhas. No âmbito deste contrato, estão em execução
ainda outros estudos que se referem, principalmente, à protecção contra a erosão da bacia
hidrográfica, ao risco de ruptura da obra e ao impacto ambiental.

ÁFRICA / angola

TPF ANGOLA
Estimulado por uma economia em pleno crescimento,
o governo angolano decidiu, nomeadamente, dedicar-se
à reconstrução e desenvolvimento das suas infraestruturas : edifícios públicos, caminhos-de-ferro, hospitais,
habitação, estradas, …
A este respeito, admiremos as proezas realizadas pela
nossa filial angolana.

Quer se trate de fiscalizar trabalhos de construção,
de estudar planos de urbanização, de desenvolvimento rural ou planos directores, os nossos técnicos
e engenheiros têm lutado sistematicamente para a
plena realização das suas missões e, em simultâneo,
para a conquista de novos contratos.
Avaliemos, com este olhar, toda a actividade de 2012.

◊ Plano de urbanização da cidade do Dundo

No quadro do programa nacional de urbanização e habitação de
Angola, a empresa chinesa Pan-China Construction Ltd definiu
um plano de urbanização, estabelecendo as regras de utilização do
solo ligadas à expansão territorial da cidade do Dundo, localizada
no nordeste da província Lunda Norte, na fronteira com o Congo.
Recorreu-se à TPF Angola a fim de tornar esse plano conforme
com a legislação angolana em vigor. Estendendo-se por uma área
de 500 hectares, esta nova superfície está organizada segundo
uma estrutura radial, em que no centro se concentra o essencial
das infraestruturas [educação, saúde, administração, hotéis, comércio, …], as zonas recreativas e os equipamentos públicos.
Afastado do centro, haverá o espaço urbano reservado aos edifícios
residenciais. Esta nova metrópole irá, num futuro próximo, albergar
90 000 habitantes. Todo o conjunto envolve a construção de 5 000
habitações repartidas por edifícios de 5, 9, 11 ou 18 andares.
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◊ Plano de urbanização de Quiculungo

Mencionemos este outro projecto de urbanização lançado pelo
Governo da Província de Kwanza Norte em Quiculungo. Trata-se
de uma área de 28,41 hectares na qual está prevista a construção
de 200 habitações unifamiliares [área de construção de 20 000 m2].
A realização deste projecto irá colocar à disposição de cerca de
1 200 residentes, as várias unidades de uma cidade [administração,
ensino, saúde, desporto, lazer, …], áreas comerciais, económicas,
espaços verdes, parqueamentos e transportes públicos.

◊ Planos de desenvolvimento rural das cidades
	de Jamba, Dongo, Quê e Cutenda

Na mesma linha, destacaremos também o programa de investimentos
públicos lançado pelo governo angolano. A sua execução envolve
uma série de projectos municipais integrados de desenvolvimento
rural e de combate à pobreza, contribuindo para o melhoramento
das condições socioeconómicas, de infraestruturas e de habitação
das povoações rurais nas 18 províncias de Angola. Uma destas,
em particular, merece o nosso apreço : a de Huila. E como! As
nossas equipas angolanas, em estreita colaboração com a nossa
filial portuguesa, a Prosistemas, participaram no projecto de desenvolvimento rural nas vilas de Jamba, Dongo, Quê e Cutenda
[11 637 km2 no total para uma população de 216 000 habitantes]
cujo objectivo principal é o de promover a gestão racional dos
recursos territoriais. De notar, no entanto, que a nossa missão se
centra nos estudos de base, na análise estratégica e na definição
do plano de desenvolvimento.
◊ Plano director municipal de Huambo

Sob a égide do governo provincial do Huambo, a elaboração do
plano director municipal do Huambo, contemplando os grandes
vectores do desenvolvimento urbano das cidades de Chipipa e
Calima [2 720 km2 para uma população de 1,3 milhões de habitantes],
constitui uma das prioridades do programa de investimentos
públicos angolanos. Este plano irá servir como quadro de referência
estratégica para os projectos de desenvolvimento urbano e planeamento do território.
Elaborar um adequado plano de ocupação do solo, repartir as diversas
zonas de afectação do plano, definir os diferentes eixos de desenvolvimento urbano e as ferramentas de urbanização são algumas
das tarefas de que fomos incumbidos.

TPF ANGOL A

◊ Novas cidades de Cabinda, Zango 1,
km 44 e Capari

01

Idêntica relevância será dada ao projecto de construção de três
novas cidades localizadas nos arredores de Luanda, no âmbito do
programa nacional de urbanização e habitação de Angola “Um milhão
de casas em 2012”. Este programa de habitação, desenvolvido pela
SONIP Imobiliária e Propriedades Lda, irá responder ao problema
da superlotação de que sofre a capital angolana, beneficiando cerca
de 10 500 famílias. Tendo ganho este novo contrato de coordenação
e fiscalização dos trabalhos de construção, o consórcio formado
pela TPF Angola e TPF Planege reforça o seu estatuto de parceiro
dos programas imobiliários em Angola. No final de 2011, o avanço
destas obras era de aproximadamente 30 %.

02

Além da contribuição para os projectos relacionados
com o planeamento do território e o desenvolvimento
urbano, a nossa filial angolana pode demonstrar o
seu valor e competência em matéria de arquitectura
e estabilidade.

03

◊ Centros de processamento de dados
	e plataformas logísticas

No decurso deste ano, a TPF Angola, com o apoio da TPF Planege,
procedeu à elaboração de diversos projectos de arquitectura relativos
à construção de cinco centros de processamento de dados e plataformas logísticas nas províncias de Cabinda, Zaire, Uíge, Bengo e
Cuanza-Norte no Norte de Angola. Trata-se de cerca de 20 000 m2
de construção. As tarefas que nos foram cometidas pelo Ministério
da Administração do Território do Governo da República de Angola
referem-se tanto à concepção das áreas administrativas e de armazenamento, como à fase de execução.

04

05

◊ Requalificação urbana de Luanda e Malange

06

07

01-02. Plano de urbanização da cidade do DUNDO - 03. Plano de urbanização
de QUICULUNGO 04. Plano de desenvolvimento rural da cidade da JAMBA
05. Plano director municipal da cidade de HUAMBO - 06. Nova cidade de
ZANGO - 07. Centros de processamento de dados e plataformas logísticas
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Devolver vida aos quarteirões degradados de Luanda e Malange,
eis um ambicioso projecto que merece referência. No que nos
diz respeito, trata-se de reabilitar e/ou de reforçar a estrutura de
betão armado de cinco edifícios de habitação colectivos [3 em
Luanda e os outros 2 em Malange] que apresentam um avançado
estado de degradação: mais precisamente, edifícios de 4 a 7 andares com uma área total de construção de 11 396 m2. O trabalho
e os estudos aprofundados elaborados em conjunto com a nossa
filial portuguesa TPF Planege têm por objectivo examinar as
estruturas existentes, identificar anomalias [deterioração dos
materiais, corrosão das armaduras, problemas de impermeabilização, …] e encontrar as adequadas soluções técnicas. A reabilitação
estrutural das construções será acompanhada pela modernização
das instalações de gás, de electricidade, de climatização e ainda
de águas e esgotos. Realizar todos estes trabalhos preservando a
arquitectura original das fachadas, valorizando o património
imobiliário e melhorando as condições de vida dos Angolanos
são os desafios deste projecto lançado pelo Ministério do Urbanismo e da Construção [MINUC].

ÁFRICA / Marrocos

PYRAMIDE Engenharia
As acções efectuadas durante este ano pela Pyramide
Engenharia confirmam a competência e o manifesto
interesse no sector imobiliário.
Foram executados diversos projectos de grande
envergadura no sector do imobiliário de escritórios,
no desportivo, no turístico ou no de habitação.

Fruto da competência adquirida
já há mais de dez anos, a Pyramide Engenharia está apta a
intervir em todas as fases do
projecto, desde o início à conclusão. Será disso testemunha o
conjunto da sua actividade em
2012. Vejamos :

01

02
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◊ Programa imobiliário misto em
Bab Al Bahr / Vallée de Bouregret

Já o havíamos referido no ano passado.
Este grande programa imobiliário misto
de perto de 500 000 m2 de superfície localiza-se numa área de 70 hectares [dos
quais 30 de construção] ao nível do estuário
do rio Bouregreg, no coração do aglomerado
de Rabat-Salé. Serão aí desenvolvidos seis
quarteirões proporcionando uma vasta
gama de unidades residenciais e hoteleiras,
diversos estabelecimentos comerciais, bem
como um parque de negócios. Em parceria
com o gabinete de arquitectura inglês
Foster&Partners e o dono de obra “Agência
para o Desenvolvimento do Vale do Bouregreg”, a Pyramide prossegue os estudos
técnicos dos quatro primeiros quarteirões.
No que respeita aos quarteirões 1, 2 e 3,
os estudos de ante-projecto evoluem favo-
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◊ Cidade das Artes / Casablanca

Perto da grande mesquita Hassan II, em 2016, irá surgir a Cidade
das Artes. Com uma área de 61 970 m2, abrigará uma variedade
de edifícios residenciais de qualidade, comércio e locais de expressão
artística. Assim, este espaço cultural irá acolher artistas, professores
e profissionais de todos os quadrantes desejosos de participar em
exposições, seminários, concertos e espectáculos. Salvo algum
imprevisto, os trabalhos deverão iniciar-se em 2012.
◊ Casa Green Town / Casablanca

A Sul de Casablanca, próximo da floresta de Bouskoura, prosseguem
os trabalhos de acordo com o planeado. Conceito global de desenvolvimento urbano lançado pela Companhia Geral Imobiliária
[CGI], a Casa Green Town constituirá um verdadeiro balão de
oxigénio em Casablanca. Esta nova cidade verde pretende ser um
local aberto à natureza e ao bem-estar, onde a vida será organizada
à volta de residências colectivas e individuais, de um centro urbano
misto, de um campo de golfe de 18 buracos, de um hotel, de um
spa, de uma “club house” e ainda de um campus universitário. A
Pyramide Engenharia, como gabinete de estudos, foi chamada
para assegurar os estudos e a fiscalização dos trabalhos de construção
de cerca de 830 moradias e 650 apartamentos. O projecto estrutura-se
em diferentes sectores. Enquanto para uns os trabalhos já tiveram
início, outros estão ainda em fase de elaboração do caderno de
encargos ou no decurso dos estudos de concepção. A obra estará
concluída em 2013.
◊ Universidade Internacional de Rabat / UIR

No dia 14 de Setembro de 2010, o Rei Mohammed VI colocou a
primeira pedra da Universidade Internacional de Rabat. Quinze
meses mais tarde, os trabalhos estão no bom caminho. Fruto de
uma parceria público-privada, a UIR será a primeira universidade
marroquina privada com contrato com o Estado marroquino.
Cerca de 110 milhões de euros serão mobilizados para permitir
acolher em 2015, cinco mil estudantes. Este pólo de excelência
que alia formação e pesquisa, prevê a construção de uma biblioteca,
uma residência universitária, um complexo desportivo e locais de
lazer. A Pyramide Engenharia foi contratada para assegurar os
estudos, a gestão, a coordenação e a fiscalização dos trabalhos.

Além das encomendas obtidas no sector residencial,
2011 foi um ano cheio de trabalhos relacionados
com o desporto. Neste domínio, as perspectivas
são prometedoras para o nosso gabinete de estudos
marroquino que ganhou importantes contratos,
como a construção do grande estádio de Casablanca e do Marrakech Golf City. Vejamos com
mais detalhe.

PYRAMIDE Engenharia

ravelmente. Os trabalhos deverão iniciar-se em 2012. No entanto,
neste ano ainda se assistiu ao início dos trabalhos relativos ao
quarto quarteirão.

◊ Grande Estádio de Casablanca

É ao agrupamento marroquino-coreano Said Belahmer - Space
Group Co Ltd que se deve a concepção do futuro grande estádio
de Casablanca que será erigido em Lahraouine numa área de 64
hectares. Com capacidade para 80 000 lugares, este verdadeiro
pólo desportivo de excelência será equipado com uma centena de
alojamentos, um hotel de 4 estrelas, um centro de medicina
desportiva, um parque de exposições, um centro comercial, um
museu dos desportos, bem como uma infraestrutura auxiliar de
10 000 lugares dotada de uma pista de atletismo. O agrupamento
Pyramide - Diagonale - AAA foi escolhido para a missão de
assistência ao dono de obra. Os trabalhos deverão começar no
final de 2012 para terminar em 2016.
◊ Marrakech Golf City

A nossa missão consiste em assegurar o controlo e fiscalização dos
trabalhos de construção de 75 000 m2 de apartamentos. Construído
com total respeito pelas tradições marroquinas, aliando o conforto
moderno e o design contemporâneo, este resort de golfe de
prestígio localizado em pleno coração de Marrakech, no boulevard
Mohammed VI, disponibilizará moradias, apartamentos, um campo
de golfe, dois hotéis … Em 2015 será entregue esta obra que terá
início no próximo ano.
◊ As Residências de Maamora

A Companhia Geral Imobiliária [CGI] lançou um novo projecto
imobiliário em Kenitra. 1 816 apartamentos de qualidade média
serão construídos até 2015 numa área de 27 hectares. A CGI recorreu
ao agrupamento Pyramide - Diagonale para a elaboração dos estudos
técnicos e para assegurar a fiscalização da construção dos edifícios,
bem como os trabalhos rodoviários e de redes diversas [VRD].
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01. Programa imobiliário misto Bab Al Bahr / BOUREGREG VALLEY
02. Cidade das Artes / CASABLANCA - 03-04. Casa Green Town /
CASABLANCA - 05-06. Universidade Internacional de Rabat [UIR]
07. Marrakech Golf City - 08. Residências de Maamora / KENITRA

ÁFRICA / Marrocos

SAVE PROJECT
Um ano após a aquisição deste gabinete de estudos marroquino, a Save Project
tem motivos para se orgulhar e a TPF prossegue a estratégia de crescimento externo
e de desenvolvimento internacional. De renome no sector turístico, a Save Project
concentrou-se em 2011, em simultâneo, na gestão de projecto, assistência, coordenação,
controlo e programação dos trabalhos de construção.

◊ Chedi GHM

A forte presença da nossa recente filial foi particularmente afirmada na região turística em plena
expansão de Tanger-Tétouan. Mais precisamente,
no coração da baía costeira de Tamuda Bay, estendendo-se de M’diq a Fnideg numa área de 50 hectares.
A sua ambição é a de fazer parte do núcleo das
melhores estâncias balneares da costa mediterrânica. Nesse sentido, constam do seu programa
inúmeros projectos, como :
Marina de M’diq
A cidade de M’diq possui todas as condições necessárias para se
inscrever nas fileiras das maiores estâncias balneares da zona
costeira. O presente projecto visa a requalificação do porto de
pesca de forma a constituir um harmonioso conjunto com a nova
marina que irá tornar-se um novo local de animação, lazer e desporto.
A nossa filial Save Project foi incumbida de dirigir os trabalhos
de execução relativos à marina e em particular ao porto, ao complexo
comercial e ao restaurante em palafitas. A construção do centro
comercial avança a bom ritmo, dado que no final deste ano estão
já concluídos 50 % dos trabalhos. Este grande complexo de arquitectura árabe-andaluz terá uma área de cerca de 500 m2. O parque
de estacionamento, o iate clube e o restaurante em palafitas de
cariz exótico serão entregues a partir do próximo verão.

Complexo turístico de Oued Negro /
Banyan Tree - Chedi GHM
◊ O complexo turístico de Oued Negro destaca-se pela diversidade
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da sua oferta, uma vez que dispõe de dois hotéis de alta qualidade,
Banyan Tree e Chedi GHM, ambos geridos por entidades asiáticas.
◊ Banyan Tree

Concebido e construído no âmbito do Green Globe [programa
internacional de certificação ambiental e social dirigido aos sectores
do turismo], este complexo residencial de 27 000 m2 de hotelaria,
residências [102 unidades], restaurantes, spa e centro de conferências
irá estender-se numa área de 20 hectares. Além da sua notável
arquitectura árabe-andaluz, tem como principais atractivos os jardins
e os planos de água de inspiração asiática. Os trabalhos estão em
vias de conclusão. A Save Project, responsável pela gestão do
projecto, elaborou o plano de garantia de qualidade [PAQ].

Construído dentro do mesmo estilo de arquitectura, este hotel de
luxo de 19 000 m2, que se estenderá numa área de 10 hectares,
contará com 45 residências [44 suites e 1 real], 63 quartos, um
spa, um restaurante, um edifício para recepção, um beach clube e
um centro de conferências. Os estudos encontram-se em vias de
conclusão, prevendo-se que os trabalhos se iniciem em 2012.

Em Casablanca, o gigantesco e fabuloso projecto
tão aguardado, avança a passos largos: a Marina
de Casablanca.
◊ Como já anteriormente referido nos precedentes relatórios de
actividade, o projecto da Marina de Casablanca propõe-se

dar um novo arranque no posicionamento turístico da baía do
mesmo nome. Lembremo-nos que este programa multifuncional
com uma área total de 450 000 m2 prevê hotéis, escritórios, comércio,
lazer e animação, habitação … No total, engloba 4 estruturas : o
sector Marina, o sector Remblas, o sector Jardins da Grande Mesquita
e o sector Portas Oceânicas que nos interessa particularmente dado
que fomos incumbidos dos trabalhos de organização, controlo e
coordenação [OPC] dos estudos e da construção relativos a esta zona.
Trata-se, por um lado, da construção de 7 edifícios de escritório
de 7 a 14 pisos repartidos por quatro sectores com uma área total de
100 000 m2. Estes edifícios “inteligentes” exploram as mais avançadas
tecnologias. Por outro lado, serão construídos, num condomínio
fechado e com segurança, 6 edifícios residenciais de alta qualidade
com 14 a 18 andares repartidos em duas zonas frente ao mar. 10
técnicos e engenheiros estão aí a trabalhar continuamente.
O saldo deste ano afigura-se positivo. No final de 2011, os cinco
primeiros imóveis residenciais estavam concluídos a 90 %, estando
prevista a sua entrega para 2012. As restantes construções avançam
a bom ritmo, uma vez que 50 % das estruturas estão já iniciadas.
Estima-se que a entrega seja efectuada no primeiro trimestre de 2013.

01. Marina de M’DIQ - 02. Restaurante em palafitas / Marina de M’DIQ
03-04. Complexo turístico Oued Negro - 05-06. Projecto da Marina
de CASABLANCA
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06
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SAVE PROJECT

ÁFRICA / Senegal

SETICO Ingénieurs Conseils

Neste ano que terminou, as inúmeras actividades da nossa equipa
senegalesa enchem-nos de orgulho a vários títulos, e são um
perfeito reflexo da diversidade das suas competências. Vejamos
com algum detalhe :

◊ Abastecimento de água potável nas localidades
	do eixo Notto - Ndiosmone - Palmarin
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Com a aquisição do gabinete de estudos senegalês
SETICO, o grupo TPF
enriqueceu-se com novas
actividades no Oeste de
África. Operador chave
nos domínios da água
potável, do saneamento,
do desenvolvimento rural,
da hidráulica, bem como
nos sectores do transporte
e da construção, a SETICO
tem múltiplas capacidades.

As populações das vilas situadas no eixo Notto-Ndiosmone-Palmarin não mais sofrerão de
carência de abastecimento de água potável, consequência do difícil contexto hidrogeológico
e hidrológico das províncias de Thiès, Mbour e Fatick em que as águas subterrâneas salgadas
ou com flúor são impróprias para consumo. A nossa equipa tem trabalhado este ano na
realização deste ambicioso projecto do Estado senegalês financiado pelo Banco árabe para
o desenvolvimento económico de África [Badea] e pelo Banco islâmico de desenvolvimento
[Bid], que será inaugurado em Janeiro de 2012. Em concreto, os trabalhos concentram-se
em dois sectores. De entre as operações realizadas na localidade de Tassette, citaremos :
construção de dois reservatórios de 2 500 m3 cada um, a remodelação e equipamento de 4
poços de grande débito, a colocação de duas condutas de distribuição Tassette em Mbafaye
numa distância de 31 216 metros, a colocação de uma linha eléctrica de 5 km, a construção
de 66 fontanários e 20 ligações populares bem como a construção de uma habitação de
vigia e de uma oficina de manutenção. Existem ainda outros trabalhos especificamente
relacionados com a rede Mbafaye-Ndiaganiao e com o triângulo Ndiaganiao - Sandiara Thiadiaye, a saber : a colocação de condutas numa distância total de 56 918 metros, a instalação
de 122 fontanários e de 48 ligações particulares. Foram múltiplas as tarefas cometidas à nossa
equipa : estudos de execução, fiscalização e controlo técnico dos trabalhos, acompanhamento
administrativo e financeiro. De notar que este projecto é financiado pelo Fundo Saudita
para o Desenvolvimento e pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África.
◊ Tratamento de águas residuais da cidade de Diourbel

Para atingir os Objectivos do Milénio para o Desenvolvimento [OMD] nos sectores da
água potável e do saneamento, que são considerados sectores prioritários, o Governo senegalês
adoptou o Programa Nacional da Água Potável e do Saneamento do Milénio 2005-2015
[PEPAM 2015], que abrange nomeadamente a região de Diourbel onde a percentagem de
acesso das comunidades rurais é de 17 %.
O desafio do presente projecto financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento
Económico, é o de dotar a cidade de Diourbel de um adequado sistema de saneamento.
De entre os trabalhos em curso, destacamos : a colocação de 8 182 ml de redes de esgotos,
a construção de uma estação de tratamento do tipo lagoa com uma capacidade de 1 600 m3/dia,
os trabalhos de engenharia civil para a construção da conduta principal até STEP [DIN 500]
de 1 232 ml, a construção de uma estação de elevação [EE] de 150 l/s à entrada da estação
de tratamento, o fornecimento dos equipamentos electrónicos, bem como a realização de
425 ligações domiciliárias. No que nos diz respeito, o ano foi aproveitado para a prossecução
da nossa missão de controlo e fiscalização, para grande satisfação do dono de obra, a Agência
Nacional do Saneamento do Senegal [ONAS].
◊ Desenvolvimento agrícola integrado / Ndiawar

Em Ndiawar, na província de Podor, os trabalhos prosseguem a bom ritmo. O projecto de
desenvolvimento agrícola integrado de Ndiawar, no vale do rio Senegal, visa a remodelação
de 500 hectares de perímetros irrigados e a colocação de um sistema de abastecimento de água
potável àquelas povoações. Este projecto financiado pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento
Económico em África prevê ainda a construção de duas estações de bombagem - de irrigação
e de drenagem - no braço de rio de Dissorol [rio de Doué alimentado em período de cheias],
de quatro armazéns, de uma estação de tratamento, bem como a construção de um reservatório elevado com 20 m de altura e com 200 m3 de capacidade.

SETICO Ingénieurs Conseils

Os novos concursos ganhos nestes últimos meses no Senegal e nos
Camarões permitem-nos encarar serenamente o ano de 2012.

◊ No Senegal

Ganhámos o concurso lançado pela Agência de Trabalhos e Gestão das Estradas [AGEROUTE]
relativo aos trabalhos de remodelação do troço Thionck Essyl - Tendouck - Elena - Bagaya Balinghor de cerca de 28 km situado em Boucle du Blouf. Uma vasta obra de 14 meses
que terá início no próximo ano. A nossa equipa irá contribuir activamente para a validação
dos estudos de execução, o controlo técnico dos trabalhos, bem como o acompanhamento
administrativo e financeiro do projecto. Projecto igualmente financiado pelo Banco Árabe
para o Desenvolvimento Económico em África.
◊ Nos Camarões

Elaborar os estudos de ante-projecto detalhado para a reabilitação dos perímetros irrigados
de SEMRY [Sociedade de Expansão e Modernização da Rizicultura de Yagoua], é a apaixonante tarefa que nos aguarda no Norte dos Camarões. Este concurso foi lançado pelo
Banco Mundial no quadro do Programa de Melhoramento da Competitividade Agrícola
[PACA]. Além da execução do ante-projecto detalhado, a nossa filial senegalesa irá,
igualmente, efectuar os estudos topográficos, hidráulicos e geotécnicos.

01-02. Abastecimento de água potável no
eixo NOTTO - NDIOSMONE - PALMARIN
03-07. Tratamento de águas residuais da
cidade de Diourbel

02

01

03

04

05

07

página 61

06

Verdadeira “Task Force”, a TPF Tunísia prossegue com
determinação um objectivo essencial e benéfico para o
conjunto do grupo. Como ? Consolidando e amplificando as
sinergias suscitadas no início da sua frutuosa colaboração
com a TPF Engineering e a Bagon Ingénieurs-Conseils,
elabora planos de execução tanto para Bruxelas como
para a Valónia. Passemos em revista os acontecimentos
mais significativos.

Por conta da nossa filial TPF Engineering :
◊ A TPF Tunísia elaborou os planos da nova casa de repouso
na rue Van Ophem em Uccle, na região de Bruxelas. Trata-se

de um imóvel de 5 andares : três dos quais abrigam 121 camas e
os dois restantes, 28 apartamentos de serviços. O rés-do-chão
comercial de 800 m2 e o parqueamento subterrâneo de 2 250 m2
completam vantajosamente o conjunto de 8 800 m2.
◊ Em Ghlin [Mons] e em Flémalle [Liège], a TPF Tunísia colaborou

na realização dos planos de remodelação das áreas comerciais no
quadro do programa de revitalização de uma parte dos espaços
comerciais de Redevco.
◊ Ainda em Mons, a equipa está empenhada na elaboração dos planos
da nova Sede Administrativa da NATO [NSCC - Nato

Special Operation Forces Coordination Center] com uma área de
5 100 m2. De notar que este trabalho implica cerca de cinquenta
planos de reforço.
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◊ De entre as novas encomendas registadas nos últimos meses,

destaquemos a elaboração de planos de reforço do conjunto de
edifícios prisionais e administrativos da nova prisão da Região
de ison de Charleroi [Marche-en-Famenne]. Tarefa
de envergadura inserida no quadro de uma convenção DBFM
[Design, Construção, Finanças, Manutenção] do grupo Eiffage e
por conta das empresas Valens e Duchêne.

construção dos dois últimos edifícios, com uma área de 3 000 m2,
incluindo o parqueamento subterrâneo.
◊ Missão cumprida em Molenbeek-Saint-Jean que pode regozijar-se
por ver acrescentado o seu parque imobiliário em uma centena
de habitações. Estes dois novos imóveis, de 50 habitações

cada um, oferecem uma área total de 13 900 m2 [dos quais 3 500 m2
subterrâneos] alteram agora a paisagem das ruas Candries,
Carl Requette e Joseph Lemaire. Note-se que estes
edifícios estão dotados de uma estrutura de betão armado sobre
estacas. O final de 2011 testemunhou a conclusão dos trabalhos.
Lembremos que havíamos sido incumbidos da elaboração dos
estudos de execução.

Em 2011 houve ainda a oportunidade de alargar o
campo de acção ao exterior do Grupo.
◊ Com efeito, a elaboração dos desenhos de armadura do projecto
imobiliário Bataves foi confiada aos nossos especialistas.

Este complexo habitacional situado em Ixelles cobre uma superfície
de 6 500 m2 dos quais 2 000 m2 de parqueamento subterrâneo e
4 500 m2 de apartamentos em super estrutura.

Roose & Partners Architects

ÁFRICA / Tunísia

TPF Tunísia

Por conta da nossa filial Bagon Ingénieurs-Conseils :
◊ A TPF Tunísia interveio no quadro do projecto de reconversão do
antigo local das Brasseries De Boeck em Koekelberg.

Este projecto desenvolvido pela Sociedade de Desenvolvimento
para a Região de Bruxelas-Capital [SDRB] diz respeito à construção
de 8 pequenos edifícios de apartamentos. Neste ano, o nosso gabinete
de estudos elaborou os desenhos de armadura da fase 4 relativa à
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01. Nova casa de repouso - Rua Van Ophem / BRUXELAS
02. Parque imobiliário - Ruas Candries e Lemaire / BRUXELAS

Quase dois anos após ter-se juntado ao nosso grupo,
podemos reafirmar o bom caminho que a nossa filial
brasileira tem percorrido. No final deste ano, é nitidamente
positiva a avaliação das atividades realizadas pela Projetec.
Destaquemos alguns factos marcantes como a celebração
dos seus 45 anos de existência e a classificação em oitavo
lugar nas “Best work places” atribuído pelo “Great Place
to Work Institute Research”, que lhe conferiu o direito de
figurar entre as empresas de Pernambuco que proporcionam melhor qualidade de vida.

De entre os projetos em curso ou em fase de
lançamento, destacamos a ampliação do estaleiro
naval do Suape e a construção em São Lourenço da
Mata, na periferia do Recife, da Arena Pernambuco
onde irão realizar-se os jogos da Copa do Mundo
de futebol de 2014.

◊ Ampliação dos estaleiros do Suape

Na ampliação dos estaleiros do Suape no Estado de Pernambuco,
serão investidos, no mínimo, cerca 1,75 milhões de dólares.
Trata-se de transformar este complexo industrial e portuário de
Suape num pólo fornecedor de bens e serviços, designadamente
nos setores do petróleo, do gás, das instalações e montagens
industriais e da construção naval. Para a preparação da implantação
das empresas e das fábricas, será necessário efetuar diversas operações : trabalhos rodoviários, de dragagem e de terraplenagem,
construção de novos cais, tratamento das fundações… A Projetec
está a elaborar os estudos geotécnicos indispensáveis para o projeto
de engenharia e para a execução da obra. Um verdadeiro trabalho
de exploração no terreno e em laboratório, em que será igualmente
necessária a recolha e análise de amostras não adulteradas e a
construção de 174 torres de perfuração/sondagens. Convém notar
ainda que o local se encontra inserido num ambiente heterogéneo
composto por espessas camadas de argila esponjosa.

AMÉRICA / BRASIL / PROJETEC

PROJETEC

de 170 000 m3 de terra. A fim de corresponder às normas de
segurança definidas pela FIFA [Federação Internacional de Futebol],
o estádio terá 8 ascensores, 13 escadas rolantes, 8 rampas e 12
entradas ao nível do rés-do-chão de modo a permitir a entrada, a
circulação e a partida dos espetadores em boas condições e num
curto espaço de tempo [8 minutos para a total evacuação do estádio].
O público irá ainda beneficiar da melhor tecnologia de sonorização
existente e de uma comodidade visual de grande qualidade [projetores de iluminação exterior LED e ausência de fossos e cercas
entre o campo e as bancadas]. Finalmente, assinalemos que o Arena
Pernambuco foi concebido de forma modular, a fim de acolher
espetáculos, concertos ou outros eventos.

◊ Estádio Arena Pernambuco

01

01. Ampliação dos estaleiros do SUAPE
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Orgulhoso anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014, o
Brasil está em plena efervescência e os preparativos decorrem em
bom ritmo. De entre os 12 estádios e infraestruturas que irão
acolher este expoente máximo do futebol, a construção do Arena
Pernambuco interessa-nos particularmente. E por uma boa razão :
a tarefa que nos aguarda é de monta mas seguramente entusiasmante : fiscalizar os trabalhos de construção deste novo espaço
desportivo de 46 000 lugares situado em São Lourenço da Mata,
no Estado de Pernambuco, a 19 km da cidade de Recife. Os números
falam por si : a realização deste projeto PPP, cujo investimento se
estima em 310 milhões de dólares, necessitará, nomeadamente,
de 81 000 m3 de betão, 7 300 toneladas de cimento, e a escavação

AMÉRIca / BRaSIL

01. Arena / Pernambuco - 02. Projeto de irrigação do SALITRE
03-04. Avaliação dos aquíferos da Região hidrológica da província
do Amazonas

É inegável, são inúmeros os desafios ambientais com
que o nosso planeta se confronta, e de que a Projetec
está plenamente consciente. Assim, não é de estranhar que se envolva em iniciativas ambientais, onde
se tem sentido verdadeiramente recompensada. Com
efeito, tanto os esforços desenvolvidos nos domínios
da gestão dos perímetros irrigados, como a avaliação
dos aquíferos têm dado excelentes resultados.
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◊ Perímetro de irrigação de Salitre

A existência de perímetros irrigados no Nordeste do Brasil, mais
precisamente no Estado da Baía, tem permitido que esta região se
converta num pujante pólo agro-exportador especializado em
fruticultura de qualidade. Atualmente, 90 % das mangas exportadas
e 90 % das uvas de mesa são aí produzidos. Neste contexto, o rio
São Francisco reveste-se de uma importância capital do ponto de
vista económico e social. O perímetro que nos diz respeito tem
uma área de 67 400 hectares, dos quais 33 900 estão irrigados.
Além de beneficiar de uma terra de qualidade e de uma posição
geográfica privilegiada em relação aos mercados, a área em questão
dispõe ainda de um conjunto de infraestruturas modernas em
matéria de segurança energética e de distribuição de água.
É neste quadro de apoio à gestão do perímetro irrigado, de enquadramento às associações dos utilizadores de água e de assistência técnica
e de extensão rural [ATER] do primeiro perímetro irrigado com uma
área de 5 099 hectares, que a Projetec realizou uma série de atividades.
Um conjunto de atividades centra-se principalmente no ambiente
[desenvolvimento de programas de educação ambiental e de campanhas de educação relativas ao ambiente], na infraestrutura [custo da
água, preparação do estudo de modelos de gestão do perímetro], na
organização [formação e apoio às associações dos utilizadores de água
do perímetro de Salitre], na assistência técnica e extensão rural [desenvolvimento de projetos de irrigação e de financiamento bancário,
elaboração de relatórios, assistência técnica aos produtores, apoio à

comercialização dos produtos, fiscalização e inspeção dos equipamentos, vigilância de epidemias e doenças, planos de fertilização, …].
Os resultados são elucidativos! Enquanto no princípio do ano,
apenas 35 hectares se encontravam explorados, doze meses mais
tarde, estão, no mínimo, 655,45 hectares já ocupados, ou seja, 60 %
das parcelas. Também se observam francos melhoramentos na
diversificação das culturas, na elevada renda bruta por hectare
[cerca de 9 900,00 dólares americanos], na faturação total do
perímetro [cerca de 4 milhões de dólares americanos] e na produção
total que ascende a 13 000 toneladas em 2011.
◊ Avaliação dos aquíferos na região hidrológica
da província do Amazonas

Existe atualmente no domínio do ambiente, a certeza da importância
das águas subterrâneas. A Projetec, como consultor, contribuiu
para a avaliação dos aquíferos das bacias sedimentares da região
hidrológica da província do Amazonas no Brasil [escala : 1:1 000 000],
que se estende numa área superior a 1 250 000 km2. A espessura
do aquífero varia de 3 800 m a 6 000 m, consoante se trate dos
Estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima ou
de cidades piloto [escala : 1:50 000]. O objetivo principal dos estudos
é, não só o aprofundamento do conhecimento hidrológico dos
principais sistemas aquíferos da região, como a realização das
análises hidrogeológicas piloto relativas a cinco áreas urbanas, a
saber : Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Santarém e Tabatinga.
Os estudos geológicos, geomorfológicos, geofísicos, hidrogeológicos,
hidrogeoquímicos e hidrometeorológicos elaborados para determinar a geometria dos sistemas aquíferos da região [principalmente,
os aquíferos de Alter do Chão, de Solimões e de Icá] irão permitir,
nomeadamente, delimitar as entidades hidrogeológicas, calcular o
débito e o volume de água que aí transita, e ainda obter uma
melhor definição das zonas de descarga e de recarga.
Antes de terminar este capítulo, lembremos que os recursos de água
subterrânea da região hidrológica das províncias transfronteiriças do
Amazonas e Orénoque [Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela] foram objecto de um projecto ambiental de gestão sustentada.

PROJETEC
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Cidades - Projetos piloto
Outras cidades - Coleta de dados
Divisão política dos Estados
Região hidrológica da província do Amazonas

ÁSIA / Índia

S.N. BHOBE
Durante este ano, a S.N. Bhobe prosseguiu a estratégia
de diversificação sectorial, conquistando novos mercados
ligados à construção, aos parqueamentos, à ferrovia e à
engenharia financeira.
No entanto, o nosso gabinete de estudos indiano não
abandonou o seu primeiro pilar de actividade : estudo e
gestão dos trabalhos de construção de estradas e pontes.

01. Ponte Mahatma Gandhi Setu - 02. Projecto rodoviário / PANVEL - 03. Estrada Aundh-Ravet - 04. Obra ferroviária / troço Rewari - Manheru
05-06. Estrada Dr Ambedkar / BOMBAIM
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◊ Reabilitação da ponte Mahatma Gandhi Setu / Patna

A S.N. Bhobe ganhou, no âmbito de um concurso para um projecto lançado pela agência das estradas nacionais indianas [National
Highways Authority of India, NHAI] a reabilitação da ponte
Mahatma Gandhi Setu na autoestrada NH19. Esta obra de
grande prestígio, com 5,5 km de comprimento, construída em
1983, atravessa o Gange, rio sagrado da Índia. Face à sua vetustez,
impõe-se a demolição e reconstrução da super estrutura. Trata-se
de um projecto a realizar segundo o modelo DBFOT [Design,
Build, Finance, Operate and Transfer] com portagem. A tarefa
de consultadoria de que fomos incumbidos afigura-se particularmente complexa do ponto de vista técnico. Nesta fase, o objectivo
é o de determinar a viabilidade do projecto e o de realizar o
projecto de engenharia de detalhe, satisfazendo o melhor possível
os critérios económicos.
◊ Construção de uma estrada com portagem
	na região de Bombaim

Este outro projecto insere-se no quadro do programa de desenvolvimento das estradas nacionais NHDP [National Highways
Development Projects] criado pelo governo indiano. Fomos seleccionados pela sociedade Sion Panvel Tollways Ltd para elaborar o
estudo detalhado para a construção de uma estrada com portagem
na região de Bombaim, que, salvo algum imprevisto, irá ligar, a
partir do Outono de 2012, Sion [um bairro na periferia Este de
Bombaim] a Panvel [uma cidade dormitório da grande periferia
Este em direcção a Pune e à autoestrada Bombay-Pune] numa
distância de 25 km.

das obras de dois novos flyovers, o culminar de vários anos de
trabalho. Os automobilistas poderão agora circular livremente nos
quatro flyovers de Dr Ambedkar Road, espinha dorsal da capital.
Lembremos que, em todos estes projectos, havíamos sido incumbidos pela agência MMDRA para elaborar, entre outros, os
estudos de viabilidade [tráfego, cartografia sonora, levantamentos
topográficos], os documentos de pré-adjudicação, as estimativas
financeiras e a gestão do projecto.

S.N. BHOBE

◊ De igual modo, é com orgulho que podemos anunciar a conclusão

A Índia possui a segunda maior rede rodoviária do
mundo : a modernização das infraestruturas rodoviárias constitui assim um desafio primordial para
as autoridades do país. De entre os projectos mais
emblemáticos, destacamos :

Tal como anunciámos no início deste capítulo, no
decurso do ano de 2011, a S.N. Bhobe foi ainda
chamada a modernizar a ferrovia indiana. Graças
aos projectos que nos foram confiados, por RVNL,
a Rail Vikas Nigam, sociedade pública pertencente
aos caminhos-de-ferro indianos, foi possível alargar
os nossos horizontes e tornar mais próxima a
problemática deste vasto continente.
◊ Em 2011, o nosso gabinete de estudos ganhou dois contratos de

gestão de projecto no Norte da Índia. O primeiro relativo a obras
ferroviárias na secção Daund - Solapur [187 km] como descrito no
estudo do traçado definitivo [engenharia detalhada] e o segundo
relativo à secção Rewary - Manheru [70 km].

A estratégia de diversificação em que a S.N. Bhobe
se lançou permitiu-lhe angariar um extraordinário
contrato com a sociedade Tantia Sanjuli Parkings
Pvt. Ltd : a construção do primeiro parqueamento
multi-pisos em Shimla, uma das fábricas de montagem
mais populares da região norte da Índia.
◊ Repartido por 9 pisos [rés-do-chão+8] e um subterrâneo, este

Simultaneamente, temos tido o privilégio de trabalhar para a Agência Regional de Pune, para a
Agência para o Desenvolvimento das Estradas
Nacionais de Maharashtra [MSDRC], bem como
para a Autoridade Metropolitana de Bombaim para
o Desenvolvimento [MMDRA].
Como é sabido, a S.N. Bhobe pode orgulhar-se de
uma vasta experiência e conhecimento no domínio
das estradas, pontes, viadutos [flyovers]. A esse
propósito, justifica-se que destaquemos alguns
projectos.

parqueamento de 1 560 m2 será construído num terreno inclinado
com uma área de 2 500 m2, um terreno instável, sujeito a diferenças
de nível que podem atingir os 19 m. Verdadeiro desafio, tantas
são as necessárias proezas técnicas. A nossa equipa foi mobilizada
graças aos seus conhecimentos em engenharia de estruturas. Não
duvidamos que esta missão irá abrir-nos portas neste novo mercado
tão promissor.

2011 assinala ainda a entrada da empresa na engenharia financeira : um novo domínio de actividade
que se tornou necessário face ao aparecimento de
contratos de parceria.

◊ Neste ano a Agência Regional de Pune incumbiu-nos de assegurar

◊ Em Bombaim, a S.N. Bhobe interessou-se particularmente pela

construção de uma estrada e flyover destinada a fluidificar o
tráfego ao longo do corredor Oeste. Para esse efeito, a agência
MSDRC encomendou-nos o estudo de viabilidade.

◊ Assim, a S.N. Bhobe interveio este ano no sector público, em

trabalhos de engenharia financeira e de assistência à implementação
de financiamentos no quadro de contratos de parceria PPP. De
entre os bancos que nos consultaram, mencionemos o banco indiano
de Allahabad.
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a boa gestão de alguns projectos, de entre os quais constam a
betonagem da estrada Shivane-Kharadi [25 km] ou ainda as obras
na estrada Aundh-Ravet que avançam a bom ritmo.

ÁSIA / Índia

CETEST PVT. LTD. & SURVTECH PVT. LTD.
Neste ano, a TPF consolidou a sua presença na Índia graças à aquisição dos gabinetes
de estudos multidisciplinares CETEST e SURVTECH estabelecidos em Kolkata : uma
oportunidade para alargar a nossa especialidade nos domínios da cartografia, hidrologia
e topografia.
Além disso, a união dos conhecimentos da S.N. Bhobe com estes dois novos parceiros
em matéria de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias constitui um trunfo inegável
na fortificação da nossa posição de líder no mercado indiano.

A nossa filial Cetest está particularmente envolvida
em projectos relacionados com estradas e estudos
geotécnicos. Alguns merecem destaque :
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◊ Estudos geotécnicos para os trabalhos
	da fase II da central térmica de Barauni
[2x 250 MW] / Bihar

A fim de diagnosticar o estado dos solos, os nossos especialistas
realizaram nada menos do que 37 sondagens, 16 ensaios de carga
com placa, dos quais 10 de rotina e 6 de tipo cíclico, 9 ensaios
Cross-Hole, 6 ensaios de permeabilidade no local, 15 ensaios de
penetração dinâmica, 10 ensaios de penetração estática, 2 ensaios
de bombagem e um ensaio de reconhecimento geográfico por refracção sísmica [620 m] para grande satisfação da empresa Bharat
Heavy Electricals Limited [BHEL]. Face à deficiente qualidade do
subsolo [areia solta, camada de cinzas volantes em superfície de 4
a 5 m de espessura] e à actividade sísmica da região, um estudo
do risco de liquefação revelou-se indispensável a partir dos ensaios
Cross-Hole e dos resultados das sondagens. Note-se a esse título
que em certos locais os solos são susceptíveis de sofrer o fenómeno de liquefação a mais de 15 m. Tendo em conta todos estes
factores, os nossos especialistas recomendaram a execução de
fundações profundas por estacas para as estruturas importantes.
Por outro lado, nas estruturas de suporte de pequenas cargas, as
nossas equipas aconselharam a utilização de métodos de melhoramento dos solos, tais como colunas de brita, permitindo, não só
a economia de fundações profundas, como também evitar o
fenómeno da liquefação.
◊ Estudos geotécnicos para a construção da
central térmica planeada em Nariyara [6 x 600MW] /
Distrito de Champa no Estado de Chattishgahr

Por conta da SEPCO Electric Power Construction Corporation, a
Cetest efectuou 664 sondagens, 3 ensaios de carga com placa e um
ensaio de reconhecimento geofísico por refracção sísmica [800 m].
As sondagens realizadas em diversos locais revelaram uma elevada

variabilidade da natureza do subsolo [camada rochosa em placa
com profundidade variável]. Resultado da alteração química :
cerca de 80 % de calcários argilosos resultantes da rocha-mãe são
transformados em argila através da lessivagem dos carbonatos em
solução. No decurso da nossa missão, formulámos uma série de
recomendações resultantes dos inúmeros ensaios [de carga com
placa e refracção sísmica] e do estudo da densidade das fundações
que efectuámos.
◊ Projecto rodoviário, secções Jamtara - Dumka e
Barhat - Sahibganj [131 km] / Estado de Jharkland

Recorreu-se aos nossos serviços de consultadoria para a preparação
do relatório do projecto detalhado relativo à modernização da estrada
nacional, envolvendo a melhoria das características geométricas:
alargamento das vias e correcção das curvas.
Os nossos profissionais de transporte não se limitaram a examinar
o relatório do projecto detalhado inicial elaborado pela empresa
ICT. De entre outras tarefas de que fomos incumbidos, refira-se:
exploração geotécnica [determinante para a construção de aterros
altos e pontes], reconhecimento dos solos, estudo dos materiais,
das estradas [revestimento e concepção geométrica] e das pontes,
sem esquecer a preparação dos planos de construção e das obras
definitivas. Refira-se ainda que este projecto é financiado pelo
Banco Asiático do Desenvolvimento.
◊ Modernização da estrada na fronteira
indo-nepalesa / Estado de Bihar

Este projecto visa o melhoramento da estrada de fronteira existente
entre o quilómetro 339 e o quilómetro 452,16 o que implica
inúmeros trabalhos, como o alargamento da estrada para duas
vias, a construção de troços de contorno [seguindo um novo traçado]
ou ainda a edificação de estruturas e de obras de arte [diversas
pontes rodoviárias, das quais uma ponte sobre uma via férrea]. O
nosso gabinete de estudos indiano apostou na realização do estudo
de viabilidade e na preparação do relatório de projecto detalhado
incluindo o estudo de impacto ambiental. Este último aguarda a
aprovação do Serviço Central das Obras Públicas.
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01. Linha ferroviária entre Sutgna e a cidade de Lanka - 02. Reabilitação da Estrada Nacional NH8 nos estados de Rajasthan e Gujarat - 03. Área de Barsua
04. Estudos geotécnicos na central térmica de Barauni - 05. Modernização da Estrada na fronteira Indo-Nepalesa

◊ Preparação do relatório do estudo preliminar
relativo ao projecto da nova linha de caminho-de-ferro visando ligar as cidades de Sutgna
	e Lanka no Nordeste da Índia

Este é um ambicioso projecto. A nova linha de caminho-de-ferro
de 110 km de comprimento, sairá de Sutgna para ligar à de Lanka.
Esta linha de bitola larga está concebida para uma velocidade
máxima de 100 km/h. No entanto, tendo em conta o relevo
fortemente acidentado da região, destaquemos, nomadamente, os
seguintes parâmetros : a bitola de 1 676 mm, a colocação de uma
camada de balastro de 300 mm bem como a utilização de carris de
52 kg e de travessas de betão pré-esforçado [densidade M+7].
Serão igualmente construídos pontes e viadutos segundo as normas
standard dos Caminhos de Ferro Indianos.
◊ Contrato de engenharia no quadro de um concurso
relativo à modernização do troço Udaipur Ahmadabad da estrada nacional NH8 /
Estados do Rajasthan e do Gujarat

O objectivo desta missão consiste não somente em estabelecer a
viabilidade técnica, económica e financeira do projecto, mas também,
preparar o relatório do projecto detalhado para a modernização da
estrada existente caracterizada por duas ou três vias de circulação,
consoante a localização, e por bermas pavimentadas. A nossa
equipa efectuou os levantamentos topográficos e o modelo numérico
do terreno [MNT] com um corredor de 80 m de largura ao longo
do alinhamento seleccionado. O estudo de viabilidade refere-se à
colocação de 6 vias na estrada no Estado do Rajasthan de molde a
responder ao aumento do tráfego.

◊	Levantamentos topográficos em Barsua e Taldih /
Estado de Orissa

A Survtech foi incumbida de efectuar diversos levantamentos
topográficos : por um lado, nos contornos da área de exploração
mineira de Barsua, particularmente bem servida em matéria de
estradas asfaltadas e de transporte ferroviário e, por outro lado,
nos contornos da área de moagem de Taldih, ambas situadas no
distrito de Sundargarh no Estado de Orissa. A sociedade Met-Chem
Canada mandatou-nos para o estudo do relatório do projecto detalhado relativo ao desenvolvimento do depósito de minério de
ferro de Taldih e do transportador de aço de longa distância de
Rourkella. Trata-se de efectuar o estudo do traçado do transportador
que encaminhará o minério de ferro até à fábrica de transformação
e de optimizar o acesso ao potencial mineiro da região.
◊ Projectos de irrigação de pequena e média
	dimensão no vale de Narmada /
Estado do Madhya Pradesh

A introdução de novas técnicas de irrigação é primordial para a
melhoria do nível de vida no quadro de um desenvolvimento
sustentado e para a economia da água. Segundo o relatório do
Ministério da Agricultura, a micro-irrigação, que consiste em
distribuir a água por uma rede de canalizações, será o método mais
eficaz e económico. Este método permitirá reduzir o consumo de
água de 30 a 60 % e melhorar a produtividade. A nossa tarefa é
dupla : por um lado, efectuar as investigações sobre os eixos da
barragem, o canal principal, o perfil longitudinal, e, por outro
lado, redigir o relatório de viabilidade. Os levantamentos efectuados no terreno em todos os pontos de cruzamento dos cursos de
água, do canal, da estrada e da linha de caminho-de-ferro foram
verificados pelas empresas EGIS et NVDA [Narmada Valley Development Authority]. De referir ainda que estas obras tiveram
em conta todos os elementos naturais permanentes nas proximidades
do canal de irrigação. Os nossos especialistas puderam demonstrar
toda a sua aptidão para efectuar prestações de elevado nível, tais
como : a determinação dos eixos, a recolha de dados para a gestão
da rede de irrigação, o estudo do traçado, implantação de estacas,
piquetagem e preparação das operações de expropriação dos terrenos.
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Capaz de dominar uma grande variedade de actividades, a Survtech dispõe de um vasto painel de
especialistas aptos a responder a solicitações tão
variadas como a realização de projectos no sector
rodoviário, ferroviário ou de irrigação. A actividade
destes últimos doze meses é disso testemunha.

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS

BAL ANÇO CONSOLIDADO

ACTIVO
ACTIVO IMOBILIZADO
I.

Despesas de Instalação	

II.	Imobilizações incorpóreas	
III. Diferenças de consolidação	

2011
¤

2010
¤

41.687,41

55.398,23

524.871,22

547.281,68

6.487.034,58

5.701.993,38

6.940.977,32

8.904.991,48

IV.	Immobilisations corporelles

A. Terrenos e construções
B. Instalações, máquinas e ferramentas

157.338,34

287.985,86

1.794.366,79

1.162.788,28

E. Outras imobilizações corpóreas

423.152,67

480.033,64

F. Imobilizações em curso e adiantamentos efectuados

246.445,78

154.299,80

9.562.280,90

10.990.099,06

C. Mobiliário e material circulante
D. Locação financeira e direitos similares

	TOTAL IV.
V.	Imobilizações financeiras

A. Empresas equivalentes		
		 1. Participações		
		 2. Créditos		
B. Outras empresas		
		 1. Participações, acções e partes

2.326.556,04

1.580.698,76

		 2. Créditos

1.345.303,61

1.163.248,03

3.671.859,65

2.743.946,79

20.287.733,76

20.038.719,14

1.190.965,56

1.192.983,73

507.070,40

1.107.102,43

1.698.035,96

2.300.086,16

413.697,08

441.540,73

TOTAL V.

TOTAL ACTIVO IMOBILIZADO	

ACTIVO CIRCULANTE
VI. Créditos a mais de um ano

A. Créditos comerciais
B. Outros créditos
C. Impostos diferidos
	TOTAL IV.
VII. Existências e encomendas em curso

A. Existências
		 1. Aprovisionamento

		 2 Curso de fabrico		
		 3. Produtos acabados
		 4. Mercadorias

1.634.067,56

2.047.080,80

2.700,00

2.560,00

		 5. Imóveis destinados à venda		
		 6. Adiantamentos efectuados
TOTAL A.

211.487,84

92.134,21

2.261.952,48

2.583.315,74

B. Encomendas em curso

13.091.335,39

13.306.543,33

TOTAL VII.

15.353.287,87

15.889.859,07

60.058.784,77

54.764.569,63

VIII.Créditos até um ano

A. Créditos comerciais
B. Outros créditos
TOTAL VIII.

8.152.043,58

7.150.515,06

68.210.828,35

61.915.084,69

IX.	Investimentos de tesouraria
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A. Acções próprias
B. Outros investimentos

4.369.091,23

5.583.393,84

TOTAL IX.

4.369.091,23

5.583.393,84

16.574.225,24

7.883.181,70

3.383.142,07

4.435.686,38

TOTAL DO ACTIVO CIRCULANTE

109.588.610,72

98.007.291,84

TOTAL DO ACTIVO	

129.876.344,48

118.046.010,98

X.

Disponibilidades

XI. Contas de regularização

I.

Capital

II.

Prémios de emissão

2011
¤

2010
¤

13.299.386,00

13.299.386,00

10.631.562,24

8.683.485,85

2.302.048,62

2.123.950,82

-235.256,00

182.125,10

III. Mais-valias de reavaliação
IV. Reservas	
V.

Diferenças de consolidação	

VI. Diferenças de conversão	
VII. Subsídios em capital

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO DO GRUPO	
VIII.	INTERESSES DE TERCEIROS

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO DO GRUPO E TERCEIROS

BAL ANÇO CONSOLIDADO

PASSIVO
CAPITAIS PRÓPRIOS

425,66

25.998.166,52

24.288.947,77

3.212.437,99

3.828.632,38

29.210.604,51

28.117.580,15

IX. Provisões e impostos diferidos

A. Pensões e obrigações similares
B. Encargos fiscais

139.785,67

155.097,66

92.687,72

115.516,13

C. Grandes reparações e manutenções

1.574.781,62

1.350.056.77

D. Outros riscos e encargos

3.179.067,16

2.549.090,03

4.986.322,17

4.209.197,24

1.213.513,45

1.499.284,94

E. Impostos diferidos
TOTAL IX.

39.436,65

DÍVIDAS
X.

Dívidas a mais de um ano

A. Dívidas financeiras
		 1. Empréstimos subordinados
		 2. Empréstimos obrigacionistas não subordinados
		 3. Locação financeira e similaress
		 4. Instituições de crédito
		 5. Outros empréstimos
	TOTAL A.

70.020,00
7.616,70

4.445,19

11.158.228,52

10.531.769,29

4.739.856,47

4.679.521,11

17.119.215,14

16.785.040,53

18.708,68

15.010,15

B. Dívidas comerciais
		 1. Fornecedores
		 2. Letras a pagar
TOTAL B.
C. Adiantamentos sobre as encomendas
D. Outras dívidas
TOTAL X.

18.708,68

15.010,15

8.861.425,97

1.977.559,78

358.460,69

496.670,25

26.357.810,48

19.274.280,71

8.196.002,54

7.073.510,14

18.565.778,97

20.178.956,81

XI. Dívidas até um ano

A. Dívidas a mais de um ano com vencimento no ano
B. Dívidas financeiras
		 1. Instituições de crédito
		 2. Outros empréstimos

420.195,96

290.986,74

18.985.974,93

20.469.943,55

		 1. Fornecedores

13.625.061,59

12.399.002,93

		 2. Letras a pagar

146.419,79

TOTAL B.
C. Dívidas comerciais

TOTAL C.

13.771.481,38

12.399.002,93

4.312.491,03

5.747.273,46

		 1. Impostos

7.980.015 ,61

7.053.903,93

		 2. Remunerações e encargos sociais

9.686.059,93

7.438.403,63

17.666.075,54

14.492.307,56

D. Adiantamentos sobre as encomendas

TOTAL E.
F. Outras dívidas

3.914.425,73

4.300.635,14

66.846.451,15

64.482.672,78

2.475.156,17

1.962.280,11

TOTAL DAS DÍVIDAS

95.679.417,80

85.719.233,60

TOTAL DO PASSIVO	

129.876.344,48

118.046.010,99

TOTAL XI.
XII. Contas de regularização	
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E. Dívidas fiscais e segurança social

Conta de resultados

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS

2011
¤

2010
¤

114.493.941,27

115.729.714,08

-2.408.455,30

-11.772.374,19

1.681.335,75

1.839.082,95

113.766.821,72

105.945.389,27

I.	Vendas e prestações de serviços

A. Volume de negócios
B. Variação dos produtos em curso, dos produtos acabados
		 e das encomendas em curso (+,-)
C. Trabalhos para a própria empresa
D. Outros produtos de exploração
TOTAL I.

II.

148.966,43

Custo das vendas e das prestações de serviços

A. Aprovisionamento e mercadorias		
		 1. Compras
		 2. Variação das existências (+,-)

25.713.896,72

23.118.919,69

5.586,63

-3.495,48

TOTAL A.

25.719.483,35

23.115.424,21

B. Fornecimentos e serviços diversos

25.527.923,67

23.143.123,23

C. Remunerações, encargos sociais e pensões

49.189.143,33

41.947.261,68

2.200.715,76

2.031.538,49

528.322,10

3.078.953,39

D. Amortizações e ajustamentos de despesas de instalação,
		 de imobilizações incorpóreas e corpóreas
E. Ajustamentos de existências, de encomendas em curso
		 e de créditos comerciais (+,-)
F. Provisões para riscos e encargos (+,-)
G. Outros custos de exploração

223.326,45

597.971,09

2.245.207,53

3.701.299,47

105.634.122,19

97.615.571,56

8.132.699,53

8.329.817,71

H. Outros custos de exploração levados ao activo a título de despesas de reestruturação
I. Amortização das diferenças de consolidação
TOTAL II.

III. Resultado de exploração

IV. Proveitos financeiros

A. Proveitos das imobilizações financeiras
B. Proveitos do activo circulante

V.

55,54

36.072,34

356.819,21

331.778,20

C. Outros proveitos financeiros

459.249,55

272.398,32

TOTAL IV.

816.124,30

640.248,86

2.112.289,49

2.152.617,26

Custos financeiros

A. Custo das dívidas
B. Ajustamentos de activos circulantes diferentes dos visados sub II.E. (+,-)
C. Outros custos financeiros

658.533,12

388.221,44

D. Amortização das diferenças de consolidação

1.206.527,97

1.074.728,70

TOTAL V.

3.977.350,58

3.615.567,40

4.971.473,25

5.354.499,17

1.149,74

4.977,32

VI. Resultado corrente antes de imposto das empresas consolidadas
VII. Proveitos extraordinários

A. Reversões de amortizações e ajustamentos
		 de imobilizações corpóreas e incorpóreas

B. Reversões de ajustamentos de imobilizações financeiras		
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C. Reversões de provisões para riscos e encargos extraordinários

195,00

D. Ganhos na alienação de activos imobilizados

112.503,62

E. Outros proveitos extraordinários

556.472,93

271.431,26

TOTAL VII.

670.321,29

1.778.945,47

1.502.536,89

2011
¤

2010
¤

8.223,99

2.466,47

VIII. Custos extraordinários

A. Amortizações e ajustamentos extraordinários de despesas
		 de instalação, de imobilizações incorpóreas e corpóreas
B. Ajustamentos de imobilizações financeiras

Conta de resultados

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS

C. Provisões para riscos e encargos extraordinários		
D. Perdas na alienação de activos imobilizados
E. Outros custos extraordinários

13.551,07

22.386,93

375.324,81

319.506,77

F. Custos extraordinários levados ao activo a título de despesas de reestruturação (-)

G. Amortização extraordinária das diferenças de consolidação		
TOTAL VIII.

IX.	Resultado do exercício antes de imposto
	das empresas consolidadas
X.

397.099,87

344.360,17

5.244.694,67

6.789.084,47

Transferências/Cobranças impostos diferidos & latência fiscal		

A. Transferências impostos diferidos & latência fiscal		
B. Cobranças impostos diferidos & latência fiscal

7.030,12

XI.	Impostos sobre o resultado

A. Impostos
B. Regularizações de impostos e reversões de provisões fiscais

XII.	Resultado das empresas consolidadas

2.334.515,85

3.183.339,54

-20.247,66

-66.258,84

2.930.426,48

3.679.033,89

XIII.	Quota-parte no resultado das empresas postas em equivalência

A. Resultados em ganhos		

XIV.	Resultado consolidado
XV. Participação de terceiros no resultado

XVI. Participação do grupo no resultado

2.930.426,48

3.679.033,89

578.263,95

1.194.525,40

2.352.162,50

2.484.508,50
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B. Resultados em perdas		

e d i t o r r e s p o n s av e l : b e r n a d e t t e p e t i t
d e s i g n : w w w . d e s i g nb y s i g n . c o m

TPF s.a.
Avenue de Haveskercke 46
1190 Bruxelas - Bélgica

T. + 32.2.370 19 70
F. + 32.2.370 19 11

info@tpf.eu
www.tpf.eu

Este relatório de actividades do grupo tpf encontra-se tambèm disponivel em francês, inglês e russo.

