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Relatório de actividades de 2013

Angola
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Bélgica
Bolívia
Brasil
Burkina Faso
Cabo Verde
Camarões
Catar
Chade
Chile
Colômbia
Congo
Costa do Marfim
Costa Rica
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Equador
Espanha
Estados Unidos
da América
Filipinas
França e Ilha Reunião
Geórgia
Grão Ducado
do Luxemburgo
Grécia
Guatemala
Guiné Equatorial
Haiti
Honduras
Índia
Líbano
Líbia
Marrocos
Mauritânia
México
Moçambique
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Polónia
Portugal
República Democrática
do Congo
República Dominicana
Quénia
Roménia
Senegal
Tunísia
Turquia
Ucrânia
Venezuela
Vietname

Relatório de actividades de 2013

Prefácio

PÁG INA 4

Composição da comissão executiva

PÁG INA 9

Factos marcantes

PÁG INA 1 0

E s pa n h a
Getinsa
Euroestudios
F R AN Ç A
TPF France
bélgica
TPF Engineering et Louis Engineering
TPF-Utilities
TPF-Basse Sambre
Portugal
TPF Planege
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Br a s i l
Projetec
Synergia

PÁG INA 1 0
PÁG INA 1 4

PÁG INA 1 8

PÁG INA 2 2
PÁG INA 2 6
PÁG INA 2 8

PÁG INA 3 0

PÁG INA 3 4
PÁG INA 3 6

POL Ó NIA
TPF sp. z.o.o.

PÁG INA 3 8

Ucrânia
Ukrdesigngroup

PÁG INA 4 0

R O M ÉNIA
TPF Romania et Cinnamon Project

PÁG INA 4 2

Gr ã o - D u c a d o d o L u x em b u r g o
TPF Luxembourg

PÁG INA 4 4

M a rr o c o s
Pyramide Ingénierie et Save Project

PÁG INA 4 5

Ar g é l i a
TPF Algérie

PÁG INA 4 8

Se n e g a l
Setico Ingénieurs Conseils

PÁG INA 5 0

C o s ta d o M a rf i m
Setico International

PÁG INA 5 2

Angola
TPF Angola

PÁG INA 5 3

Moçambique
TPF Moçambique

PÁG INA 5 6

Índia
Cetest Pvt. Ltd.
S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd.
Polo Promoção Imobiliária
Polo Energias Renováveis
Polo Concessões
Polo Construção Chave na Mão
Polo Manutenção e Exploração
de Instalações Técnicas
Polo Controle de Qualidade
dos Materiais de Construção

PÁG INA 5 8
PÁG INA 6 0
PÁG INA 6 2
PÁG INA 6 3
PÁG INA 6 4
PÁG INA 6 5
PÁG INA 6 6
PÁG INA 6 7

Apresentação das contas

PÁG INA 6 9

BALAN Ç O CONSOLI D A D O

PÁG INA 7 0

D E M ONST R A Ç ÃO CONSOLI D A D A D OS R E SULTA D OS

PÁG INA 7 2

Filiais e Sucursais do Grupo TPF

PÁG INA 7 4
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P r ef ác i o

País de implantação
(filiais e sucursais)
Países onde operamos
sem presença efectiva

Situação em 30 de junho de 2014

P r ef ác i o

2013 : Ano de crescimento e de forte transição
O que reter de essencial?

Dados financeiros
A melhoria dos dados financeiros é fruto do trabalho de todos nós, de um forte desejo em melhorar
os dados existentes e de um boa dose de paciência para os conseguir coligir.
- O volume de negócios consolidado passou de 132 MEUR para 150 MEUR pese embora o impacto
negativo da evolução das taxas de câmbio das divisas em relação ao euro, particularmente do
real brasileiro.
- A margem operacional (EBITDA) foi fortemente melhorada passando de 11,5 MEUR para
16,9 MEUR no fim de 2013, cifrando-se em mais de 10 % sobre o volume de negócios.
- A prossecução da nossa política de desendividamento e a melhoria do EBITDA permitiram-nos
atingir uma taxa de divida líquida sobre o EBITDA de 1,00 (o mais baixo nível histórico).
- Infelizmente, o objectivo de melhorar o ratio das divida de clientes sobre o volume de negócios
não foi alcançado. Mantém-se estável nos 49,6 % e os esforços deverão continuar em 2014.
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Tudo isto permite-nos apresentar um balanço saudável caracterizado por bases sólidas que nos
tornam aptos a enfrentar um ambiente económico em constante mudança, descontinuado e difícil.

Crescimento por aquisição
O fim do exercício de 2013 bem como o início de 2014 ficaram marcados por duas operações de
aquisição muito significativas em Espanha que alteraram profundamente a fisionomia da TPF.
Em Dezembro de 2013, assinámos um acordo de aquisição de 70 % do grupo espanhol Getinsa e em
abril de 2014 um outro acordo que faz da TPF acionista de 70 % da empresa espanhola Euroestudios.
A fusão, este ano, das nossas três filiais espanholas (Getinsa, Paymacotas e Euroestudios) dará
lugar a uma empresa que contará com 1 200 colaboradores, com um volume de negócios de mais
de 80 MEUR, formando a primeira empresa de engenharia espanhola independente no domínio
das infraestruturas de transporte bem como um dos líderes mundiais em projetos de grande
complexidade nesse sector.
Esta empresa opera também nos sectores da água e dos edifícios.

Os motivos desta operação de aquisição para a TPF foram, para além da aquisição de novas
competências, o reforço geográfico:
- Nas zonas onde a TPF não está presente: América Latina Hispânica, Estados Unidos da América,
Grécia, Turquia e Extremo Oriente,
- Nas zonas onde as duas empresas atuam: Médio Oriente, Argélia, Roménia, Polónia e India,
- Utilizando a experiência do grupo nos países onde a Getinsa e a Euroestudios estão ausentes
e a TPF presente.
A título de exemplo, a TPF fica assim com importantes escritórios na Colômbia, Peru e Costa
Rica, sendo a primeira empresa na Bolívia e no Vietname.
Através da nossa filial TPF France, criámos em 2013 o gabinete de estudos monegasco Betek do
qual somos acionistas com 49 %.
A política de aquisição levada a cabo pela nossa filial francesa prosseguiu desde que nos tornámos
em Fevereiro de 2014, acionistas a 100% do grupo Serec, empresa de engenharia especializada no
sector das infraestruturas e que conta com 45 colaboradores e, em Maio de 2014, acionistas a
50,1 % do gabinete de estudos da Ilha da Reunião ICR que trabalha tanto no sector das infraestruturas como dos edifícios
Adquirimos igualmente em 2013, 100 % do capital da empresa romena Cinnamon Project com
25 colaboradores e com um volume de negócios de 1,5 MEUR em 2013. Esta aquisição visa reforçar
as nossas atividades na Roménia.
Para adaptar as estruturas do grupo a estes desenvolvimentos, o comité executivo da TPF foi
alargado com a chegada do Senhor Pedro Gomez, fundador e diretor geral da Getinsa e do Senhor
Amadou De, diretor geral da Setico e conta agora com a presença de nove elementos representantes
dos quatro continentes onde operamos.
Os membros do comité de direção continuam assim a espelhar a grande diversidade geográfica,
filosófica e religiosa que caracteriza o grupo.
É esta pluriculturalidade associada às nossas competências e à nossa vontade que nos permite
afirmar a nossa ambição através do nosso novo slogan: “Para melhor construir o mundo”.

Fisionomia do grupo
A fisonomia modificou-se sensivelmente dado que hoje em dia contamos com filiais em 40 países
e operamos num total de 55.
No entanto, mais de 90 % do nosso volume de negócios é realizado por cinco países (contando com as
suas filiais diretas), por ordem decrescente a Espanha, Bélgica, França, Brasil e Portugal sendo o restante
realizado por cinco países/áreas: India, Polónia-Ucrânia, Roménia, Marrocos e Senegal- Costa do Marfim.
Por outro lado, por forma a explorar melhor os pontos fortes do grupo e ser mais reativo, foram criados
dois centros de competência, um dedicado à infraestrutura de transportes em Espanha e outro dedicado
aos edifícios em França. Outros se seguirão nos próximos meses e anos. Esta organização permite
confirmar e manter o elevado grau de descentralização e autonomia-delegação às nossas filiais.
Para além do nosso “core business”, consultoria e engenharia, desenvolvemos, como se irá evidenciar neste relatório, 6 atividades geradoras de dividendos: (i) a realização de projetos chave na mão,
(ii) a exploração de instalações técnicas nos sectores energético e água, (iii) a implementação e
investimento em projetos no sector da energia renovável associados à gestão destes fundos,
(iv) a atividade de controlo da qualidade dos materiais e construção, (v) a participação de capital
em concessões de autoestradas e (vi) a realização de projetos imobiliários.

Bélgica (incluindo as filiais do Luxemburgo e Tunísia assim como a TPF-Utilities França)
O volume de negócios consolidado passou de 36,76 MEUR em 2012 para 41,5 MEUR, um crescimento
de 13 %. Este crescimento atribui-se essencialmente ao arranque no nosso projeto eólico no Quénia.
Embora o rácio EBITDA/Volume de negócios tenha passado de 1,3 % para 3 %, continua a ser o
mais fraco das quatro grandes zonas de atividade do grupo (cinco incluindo Espanha a partir de
2014) e deve ser melhorado.

P r ef ác i o

França
Pela primeira vez desde 2010, o montante de vendas e serviços consolidados da TPF em França
conheceu uma regressão de 4 % fixando-se em 37,673 MEUR.
Por outro lado, o volume global de negócios permaneceu estável, com uma diminuição dos trabalhos em
curso de 1,079 MEUR. O rácio EBITDA/Volume de negócios atingiu 5,8% quando em 2012 se cifrava em 6,7% .
Brasil (incluindo as filiais no Panamá e Venezuela)
O volume de negócios consolidado passou de 22,311 MEUR para 26,630 MEUR, com a integração
total da Synergia, adquirida em 2012.
Fomos fortemente penalizados pela evolução do real brasileiro pois à taxa de câmbio constante o
volume de negócios teria atingido os 30,425 MEUR. O EBITDA cifrou-se num total de 6,349 MEUR,
ou seja um rácio de 23,8 % sobre o volume de negócios, em forte alta, uma vez que era de 13% em 2012.
Portugal (incluindo as filiais em Angola e Moçambique)
O montante do volume de negócios passou de 14,336 MEUR para 25,722 MEUR. Este crescimento
notável deve-se ao desenvolvimento da atividade da TPF Angola. O EBITDA, manteve-se estável
com um valor absoluto de 2,354 MEUR (2,210 MEUR em 2012), o que representa um rácio sobre
volume de negócios, em baixa, para 9,15 %.
Polónia - Ucrânia
O volume de negócios da zona Polónia – Ucrânia aumentou ligeiramente (4,4 MEUR em 2012
para 4,625 MEUR em 2013) com um EBITDA em crescimento de 492.000 EUR (ou seja 10,6 %).
Roménia
O volume de negócios continuou a baixar na Roménia passando de 700 000 EUR para 500 000
EUR com um resultado líquido no limiar do equilíbrio. A aquisição da Cinnamon Project em
2013, bem como uma nova estratégia deverão ajudar a encontrar uma tendência em alta.
Senegal - Costa do Marfim
O volume de negócios aumentou de 1,9 MEUR para 2,1 MEUR. Este crescimento deverá ser maior em 2014
graças à obtenção de uma boa carteira de encomendas e à criação da nossa filial na Costa do Marfim.
Quanto ao EBITDA, passou de 421 000 para 585 000 EUR, ou seja um rácio record sobre o volume
de negócios de 27,86 %.
India
O montante do volume de negócios das nossas três empresas (SN Bhobe, Cetest e Survtech)
passou de 6,340 MEUR para 5,938 MEUR. A taxa de câmbio constante seria de 7,033 MEUR.
Quanto ao EBITDA, foi de 0,809 MEUR, uma percentagem de 13,6 % do VN. Em 2012 atingiu 14,1 %.
Marrocos
O volume de negócios das nossas duas filiais (Pyramide e Save Project) manteve-se estável em
3,600 MEUR. Por outro lado, o EBITDA baixou para 449 000 EUR (626 000 EUR em 2012), 12,4 %
sobre as vendas. O grande problema em Marrocos é o prazo de recebimento das dívidas de terceiros.
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Perspetivas para 2014
A nova configuração do grupo permite estarmos otimistas não apenas para 2014 mas também para
os anos seguintes, quer em termos de crescimento do volume de negócios quer de resultados.
Na verdade, deveremos atingir um volume de negócios de 250 MEUR com um EBITDA de 10 %,
e 3 750 colaboradores.
Queremos dirigir-nos a todos os nossos colaboradores, exprimindo-lhes os mais vivos agradecimentos.
Com o seu empenho quotidiano, contribuem grandemente para o sucesso e expansão do Grupo no mundo.

Christophe Gilain
Director Geral

Thomas Spitaels
Presidente da Comissão Executiva

da esquerda para a direita e de cima para baixo:

THOMAS SPITAELS, Presidente da Comissão Executiva
AMADOU DE, Membro da Comissão Executiva
PEDRO DANIEL GOMEZ GONZALEZ, Membro da Comissão Executiva
CHRISTOPHE GILAIN, Director Geral, Membro da Comissão Executiva
FRÉDÉRIC LASSALE, Membro da Comissão Executiva
ATUL BHOBE, Membro da Comissão Executiva
ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITÃO, Membro da Comissão Executiva
JORGE NANDIN DE CARVALHO, Membro da Comissão Executiva
SAMIR TAHRI HASSANI, Membro da Comissão Executiva

E uropa . E S PA NHA

“Em 2013, o grupo TPF alargou a sua esfera de atividade
em Espanha e em numerosos países. Com a aquisição
do gabinete de estudos GETINSA, o grupo ganhou
a experiência de um novo parceiro no setor das
infraestruturas de transporte.”
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Em 2013, o grupo Getinsa prosseguiu o seu crescimento, não obstante
o abrandamento do mercado da construção em Espanha. Saliente-se que
conseguiu bater o seu próprio recorde em termos de novos contratos,
o que lhe permitiu reforçar a presença na Argélia, na Arábia Saudita,
na Polónia, na Turquia e ainda no Vietname, e tornar-se um ator de
referência na América latina onde abriu recentemente sucursais na
Costa Rica e no Equador.
A sociedade concretizou objetivos ambiciosos em domínios tão
diversos como o transporte, a construção ou, ainda, o ambiente.

No Peru, a nossa filial espanhola participou
num projeto de remodelação de uma linha
de caminho de ferro de 555 kms que ligará
as cidades de Iquitos e de Yurimaguas no
nordeste do país.

Em outubro de 2013, a Getinsa ganhou
um importante trabalho na Costa Rica.

A autoestrada Nao Bai – Lao é um dos
maiores projetos de infraestrutura rodoviária no Vietname. Getinsa fiscaliza
a construção.
Uma vez concluída, a autoestrada Nao Bai Lao com um comprimento de 244 km irá ligar
o aeroporto internacional de Hanoi à cidade que
faz fronteira com a China, Lao Cai. A construção
deste eixo rodoviário que ligará ainda cinco
cidades entre si (Hanoi, Vinh Phuc, Phu Tho,
Yen Bai et Lao Cai) é ainda mais notável por
ter sido realizada em condições geotécnicas
particularmente difíceis. Este final de ano foi
marcado por um evento importante: a inauguração do primeiro troço de 26 kms. A abertura
à circulação de dois troços suplementares está
prevista para breve: um primeiro de 46 kms no
norte da província de Lao Cai na fronteira com
a China em fevereiro e um segundo em março,
de 28 kms nas províncias de Vinh Phuc e Phu
To. A conclusão da obra está prevista para o
final de junho.

Trata-se da fiscalização da exploração e da
manutenção da estrada San José – Caldera por
conta do Conselho Nacional das Concessões
(CNC) da Costa Rica. Este contrato representa um
orçamento de 9 955 850,00 USD e diz respeito
a uma estrada de 76,8 kms com um prazo de
concessão de 25 anos. A nossa missão terá início em março de 2014 e será escalonada num
período de 60 meses. De referir ainda que o
contrato de concessão foi atribuído em 2006 e
que a operação teve início em janeiro de 2010.

Este grande projeto de engenharia pretende pôr
fim ao isolamento dos habitantes da cidade de
Iquitos e da região de Loreto. Para isso, a Getinsa
concebeu uma nova linha de caminho de ferro
que será utilizada para mercadorias e passageiros
e ligará Yurimaguas, uma cidade inacessível por
via terrestre a Iquitos, cidade com 500 000
habitantes de uma enorme pobreza, com uma
taxa de mortalidade considerável e um custo de
vida demasiado elevado devido aos problemas
de transporte.
Este projeto constitui um desafio para os nossos
engenheiros confrontados com múltiplas condicionantes hidráulicas, geotécnicas, ambientais
e sociais. Com efeito, esta nova linha ferroviária,
com 555 kms de extensão, atravessará a região
da Amazónia, cruzando vários grandes rios.

∏ Autoestrada San José - Caldera, Costa Rica

∞ ∂ Construção da autoestrada Hanoi - Lao Cai,
Ponte sobre o rio Lo, Vietname

∂ Desenvolvimento de uma nova linha
de caminho-de-ferro de 555 km entre Iquitos
e Yurimaguas, Peru
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Nas Filipinas, uma nova estrada de 4 km
ligará até ao final de 2014 a via rápida de
Luzon Sul (SLEX) a Daang Hari.

A atividade na Turquia registou assinaláveis progressos neste ano.

P ág i na 1 2

Em janeiro, a Getinsa foi chamada no âmbito do
programa de desenvolvimento das empresas
para o projeto do metro ligeiro da cidade de Bursa.
Em simultâneo prosseguiu a sua missão de fiscalização do fornecimento e instalação de um sistema
de gestão do tráfego da linha de caminho de ferro
Bogazköprü - Yenice e Mersin - Toprakkale, bem
como o alargamento das vias e ramais ao nível
das estações.

A Getinsa assegura a conceção, construção,
exploração e manutenção deste eixo rodoviário
de 4 vias. Este contrato cobre igualmente a
assistência técnica ao projeto de construção, a
gestão do projeto e a fiscalização dos trabalhos
(incluindo a qualidade e o controlo dos materiais)
até à entrega da obra. No final de 2013, o projeto
atingiu uma taxa de realização de 50 %.

∏ Linha de caminho-de-ferro Bogazköprü Yenice e Mersin - Toprakkale, Turquia
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∂ Nova estrada de 4 km
em Daang Hari, Filipinas

Terminamos esta visão global por Espanha
com o projeto de descontaminação da bacia
de Flix.

A Getinsa está envolvida não só em projetos de infraestruturas de transporte,
mas também em projetos imobiliários. Na
Argélia reforçou a sua presença graças a
dois novos contratos no setor hoteleiro.

Em 2013, foi assinado um contrato na Arábia Saudita com a municipalidade de Taif.

O objetivo é o de eliminar várias centenas de
milhares de metros cúbicos de lodo contaminado
que se acumula no leito do rio Ebro. Este lodo
é o produto residual da atividade industrial na
região. A Getinsa Ingenieria intervém neste
projeto na qualidade de fiscal da obra. De notar
que se trata de um projeto particularmente
notável tendo em conta a amplitude da zona a
descontaminar, a variedade de materiais que se
acumulam e o sistema usado para o tratamento.

A Getinsa, na qualidade de líder do consórcio
formado com outra sociedade de engenharia e
arquitetura Luis Castillo, ganhou a concessão
pelo Ministério do Turismo de dois contratos
relativos à reabilitação e modernização de hotéis.
O primeiro e mais importante situa-se na província de Tlemcen, e diz respeito à modernização
de quatro spas. A Getinsa foi contratada para a
conceção, controlo e fiscalização dos trabalhos.
O segundo contempla a modernização do emblemático hotel Safir, o antigo Casino de Alger.

Situada no cruzamento de várias regiões, Taif
continua a ser o primeiro destino turístico do
reino. Na estação estival, Hajj e Omrah atraem
inúmeros turistas e peregrinos. A fim de poder
responder adequadamente à forte procura de
transporte, a municipalidade de Taif recorreu aos
nossos serviços para conceber e desenvolver um
plano global de transporte e circulação da cidade.

∞ Plano global de transporte
e de circulação da cidade de Taif,
Arábia Saudita
∏ Modernização do hotel Safir de Argel,
Argélia
∂ Projeto de descontaminação
da bacia de Flix, Espanha

E uropa . E S PA NHA

“Em Espanha, 2013 não foi um ano como os outros. Depois do
anúncio da aquisição da Getinsa, é a vez de a EUROESTUDIOS
se juntar a nós.
		 Através desta nova aquisição, o grupo TPF fortalece as suas raízes
espanholas e confirma a sua ambição de se tornar um líder no sector
das infraestruturas de transportes.”
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O ano passado revelou-se particularmente fértil em termos de novos contratos e de desenvolvimento internacional. A Euroestudios multiplicou o
número das suas missões na Bolívia, Colômbia e India e assinou novos
contratos relacionados com o metro, estradas ou ainda tratamento de
água. Na América Central ganhou novos contratos relativos ao cadastro.
Finalmente, em 2013 a nossa subsidiária espanhola lançou-se
em novos mercados, principalmente no Peru, com o projeto da linha
do metro de Lima, nos Estados Unidos com projetos conceção-realização
de infraestruturas rodoviárias para promotores espanhóis e na Grécia
com dois novos projetos de barragens.

No Peru, a Euroestudios participa no
projeto de construção da linha 2 do metro
de Lima (Projecto PPP).

É também para a Colômbia que a nossa
filial espanhola leva a sua experiência e
conselhos em matéria de concessões.

Por forma a melhorar o acesso ao transporte colectivo na região metropolitana,
Bogotá terá sua primeira linha de metro
até ao final de 2014.

As assessorias sociais, técnicas, jurídicas e financeiras fornecidas pela Euroestudios visam
estruturar a concessão de mais de 2 000 km de
autoestradas situadas na região Centro-Oeste do
país (Group 3 - Mid-West Group). A adjudicação
deste contrato coloca-nos numa posição de vantagem na obtenção de contratos semelhantes que
serão lançados nos próximos anos na Colômbia.

É no quadro do contrato ganho pelo grupo
concessionário Nuevo Metro de Lima que a
nossa equipa foi encarregue de realizar os
estudos de conceção detalhada da linha 2 do
metro de Lima.
Para além da construção da linha 2 do metro,
este contrato no montante de 3,9 biliões de
euros prevê igualmente a construção de um
troço entre a Avenida Faucett e Avenida Nestor
Gambetta destinado a ligar a linha 4 ao Aeroporto de Lima. Os estudos de engenharia civil a
realizar dizem respeito a um túnel de via dupla
de 35 km, 35 estações subterrâneas, sistemas
eléctricos e mecânicos (distribuição eléctrica,
ventilação, iluminação, sistema automático de
deteção de incêndio, videovigilância e postes
SOS). É um projeto financiado e gerido através de
um contrato de Parceria Público-Privado (PPP).

O agrupamento liderado pela Euroestudios foi
encarregue, em Maio de 2013, de realizar os
estudos de engenharia para a construção da linha
1 do metro de Bogotá, capital da Colômbia e
uma das maiores cidades da América latina.
Este projeto de infraestruturas de grande envergadura financiado pelo Banco Mundial cujo
custo total se cifrou em 3 biliões de USD, tem por
objectivo resolver os problemas de transporte
encontrados pelos 7 milhões de habitantes de
Bogotá. A nossa filial espanhola foi solicitada a
realizar os estudos de engenharia civil, estudos
de estruturas e de arquitectura das estações, a
conceção dos sistemas eléctricos e mecânicos,
sistemas de comunicação e sistemas ferroviários
assim como as especificações técnicas para o
material circulante, a exploração e manutenção.
O projeto implica a conceção de 26,5 km de
túneis e de 27 estações subterrâneas.
∞ Linha 1 do metro de Bogotá,
	Colômbia
∏ Concessões Group 3 Mid-West Group, Colômbia
∂ Linha 2 do metro de Lima, Peru

E uropa . E S PA NHA

Na província espanhola de Huesca, o
projeto de elevação da barragem de Yesa
no Rio Aragón segue seu curso.

Na India, a nossa equipa tem por missão
assegurar os serviços de Engenharia Independente para a construção de um
novo troço da autoestrada nacional NH
1 A / troço Chani – Nashri no Estado de
Jammu-et-Cachemire. (Contrato BOT).
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∫ Troço Chenani – Nashri da
autoestrada nacional NH 1 A, India
≥ Barragem de Yesa, Espanha

Esta infraestrutura nacional crítica liga a rede
rodoviária nacional ao norte do país e à fronteira
com a China e o Paquistão. Trata-se da construção
de um troço rodoviário de 10,9 km incluindo 9
quilómetros de túnel. Fazem igualmente parte
deste contrato de engenharia, as obras de
engenharia civil, os elementos arquitecturais,
as obras de arte, os equipamentos eléctricos e
mecânicos, a distribuição eléctrica, a rede de
controlo do sistema de aquisição de dados
(SCADA), o sistema de luta contra incêndio, a
videovigilância, a ventilação, a iluminação, o
controlo do tráfego ou ainda postes SOS.
Este túnel, construído sob a Cordilheira dos
Himalaias a uma altitude de 1200 m, será o mais
longo túnel rodoviário indiano. A obra será ligada ao túnel de evacuação através de galerias
transversais ao longo de 300 m para pedestres e
veículos, espaçadas de 1,2 km. Este é o método
austríaco NATM - escavação sequencial e
apoio - adoptado para cavar o túnel. A sua
abertura está prevista para 2016.

A elevação da barragem de Yesa, uma barragem
de gravidade de 80 m de altura, far-se-á pela
construção de uma barragem com cortina de
impermeabilização em betão de 120 m de altura
apoiando-se na barragem existente o que permitirá duplicar a capacidade do reservatório de
1 000 hm³. Foi a nossa equipa que foi responsável
pela supervisão dos trabalhos de elevação. De
notar que este contrato foi ganho em 2002 e
representa um montante de 11,5 milhões de euros.

Por fim, em França, a Euroestudios toma
parte na construção do ITER, o maior
programa cientifico internacional de
pesquisa sobre a fusão nuclear. Um grande
projeto de engenharia!

A actividade na Tunísia este ano foi muito
intensa. Paralelamente aos dois projetos
de conceção de barragens actualmente
em curso, a Euroestudios está também
ligada ao estudo técnico-económico para
a execução do projeto de dessalinização de
água do mar de Zaarat pela via da concessão.
Na Argélia, a construção da barragem de
Oued Taht, na Comuna de Mascara entra
na sua recta final estando a sua conclusão
prevista para o mês de Dezembro 2014.
Depois de ter realizado os estudos de ante-projeto e de detalhe, a Euroestudios está hoje ligada
ao acompanhamento da realização dos trabalhos.
Este contrato ganho em 2012 centra-se numa
barragem de abóbada com uma altura de 44 m
e comprimento de 155 m, com uma capacidade
de armazenagem de 7 hm³. Este projeto abre
novas perspectivas de desenvolvimento no
sector da água na Argélia.

∂ Barragem de Oued Taht, Argélia
≈ Projeto de dessalinização de água
do mar de Zaarat, Tunísia
≥ ITER- Lote TB07, França

A missão que foi confiada no fim de 2012 consiste no projeto das instalações da tomada de
água e unidade de dessalinização de 50 000 m³/
dia de capacidade podendo atingir os 100 000 m³/
dia assim como o projeto de 55 km de condutas
necessárias ao abastecimento das regiões de
Gabes, Medenine e Tataouine.

Está a ser construído o maior Tokamak do mundo
no Sul de França, perto da instalação de Cadarache.
A ITER será a maior instalação experimental
de fusão nuclear com base no princípio de confinamento magnético, jamais construída.
É no contexto do concurso público para a
conceção e construção do Centro de Pesquisa
Cientifica ITER em Cadarache que a Euroestudios
foi seleccionada para realizar o projeto detalhado
de um dos edifícios que constituem o ITER (Lot
TB07). As obras de construção civil e serviços
técnicos, abrangem o desenvolvimento de instalações de tratamento de água, a estrutura da bacia
de água fria e água quente e torres de resfriamento, a estrutura de suporte da estação de
bombagem da água de refrigeração e a estrutura de suporte dos permutadores de calor.

E uropa . F RA N ÇA

“Em 2013, a TPF França foi confrontada com um duplo desafio:
por um lado, e num mercado que regista uma tendência decrescente,
manter e consolidar a sua atividade histórica no setor da construção
(filiais Beterem Ingénierie, Ouest Coordination, SECMO) e por outro,
prosseguir na senda do desenvolvimento e crescimento em três novas
áreas, a saber: infraestruturas, água e energia.”
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Dois novos departamentos “Água e Energia” juntam-se assim à Beterem
Ingénierie. A aquisição, no final do ano, da SEREC, especialistas em
infraestruturas, acústica e estudos regulamentares, permitiu à TPF
França continuar no caminho da diversificação das áreas do grupo e
de dispor de alavancas de desenvolvimento nacional e internacional.
Um ano após a abertura da nossa filial MIPI (Montage et Ingénierie
de Projets Immobiliers), o balanço é positivo. Teve início uma operação
com o promotor belga Equilis, já parceiro também da TPF na Bélgica e
na Ucrânia.

A nossa equipa da Beterem Ingénierie
dedicou-se ainda à criação de um centro
de dados em Toulouse.

O Sindicato Intercomunal de Saneamento
de Valenciennes (SIAV) atribuiu à Beterem
Ingénierie a missão de assistência ao dono
de obra para a construção da estação de
tratamento de esgotos de energia positiva
no local de Marais de l’Epaix em Valenciennes, denominada OVAL

A Beterem Ingénierie participa na construção de um edifício para a Universidade
de Picardie em Amiens.
Trata-se da construção de um Instituto dedicado
ao armazenamento electroquímico de energia,
tendo como objetivo facilitar a comunicação
entre os diversos atores da rede à escala nacional
e internacional. Este novo Instituto pretende
ser a montra nacional das competências no
armazenamento da energia.
Este edifício com uma área total de 6 000 m²
compreende essencialmente laboratórios de
pesquisa, gabinetes, quartos de hóspedes, áreas
técnicas, bem como vias e parqueamentos.
Abrigará o futuro Microscópio eletrónico MET
FEI Titan.
Uma produção de água gelada específica foi
introduzida para fazer face às necessidades do
processo e de fornecimento de climatização.
Dois grupos de idêntica potência permitem
assegurar a 100 % as necessidades específicas
do processo.
A sala de conferências e as salas de reunião estão
equipadas com sistema audio/video/videoconferência, incluindo indução magnética para
deficientes auditivos.

∞ Instituto dedicado à armazenagem
de energia eletroquímica - Universidade
de Picardie, Amiens

Conjugando num só local de tratamento de água,
a produção de energias renováveis e o respeito
pelo ambiente, OVAL pretende tornar-se a
primeira estação de energia positiva integrada
num meio urbano, autossuficiente no plano
energético. Será propício à instalação de um
novo modelo contratual, económico, ecológico,
voltado inteiramente para a economia circular
e economia de funcionalidade.
Este projeto foi concebido com o objetivo de zero
incómodo: zero incómodo de olfato, ambiente
e acústico, zero incómodo visual (perfeita inserção virtual na paisagem urbana graças a uma
notável arquitetura), zero desperdício. Pretende-se ainda inscrever OVAL no coração de um
potencial de um Mix Energétique comum com
um grande eixo partilhado: a recuperação das
energias residuais.

∂ Projeto OVAL, Valenciennes

Este edifício existente do tipo industrial irá
acolher o novo centro informático composto
por duas salas informáticas com uma área
total de 700 m², uma sala de preparação, duas
salas para redes/telecomunicações e áreas
técnicas associadas.
Especificações técnicas a reter: (i) o alto nível
de disponibilidade/nível de redundância; (ii)
a evolução do faseamento (de 300 kVA à entrega de 800 kVA para as necessidades IT,
após o desenvolvimento de todo o edifício);
(iii) a segurança.
Fomos designados pela sociedade Fullsave
SAS para efetuar a análise do local, a análise
regulamentar (segurança contra incêndio), os
procedimentos administrativos, a organização
do projeto, o estudo dos fluxos, a conceção das
instalações técnicas (produção frigorífica, tratamento do ar, eletricidade HT e BT normal/
emergência e de alta qualidade), a urbanização
das salas (implementação e contenção), a gestão
dos trabalhos e a receção das instalações.

∂ Centro de dados, Toulouse

E uropa . F RA N ÇA

Beterem Ingénierie e MIPI estarão presentes na exposição universal de Milão
de 2015 “Alimentar o Planeta, energia para
a vida” através do pavilhão da França.
No principado do Mónaco, a BETEK e a
Beterem Ingénierie foram chamadas a
participar na construção do imóvel LA
FLORIDE MONACO, um edifício inteligente de 18 pisos de muito alto standing.
Este ambicioso programa imobiliário propõe 7
níveis subterrâneos e 5 níveis de parqueamento
com elevador de viaturas, uma zona spa/piscina
em dois níveis, comércio repartido entre rés do
chão e R+1, escritórios repartidos entre rés do
chão e R+3, habitações do R+4 ao R+18 constituídas por 2 apartamentos simples, um duplex
e um triplex com terraço.
Este projeto detém a certificação BREEAM® e
visa atingir um desempenho “very good”.
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∆

Imóvel “La Floride”, Mónaco

≥ Pavilhão de França –
	Exposição Universal de Milão de 2015

Esta operação é da responsabilidade de FranceAgriMer, organismo público dependente do
Ministério da Agricultura.
Associando ainda as competências de Philippe
Mille (direção técnica de projetos de eventos),
de AMOau (montagem de operações e programação de arquitetura e urbanismo) e de La Boite
à Outils (museografia), o grupo está encarregado
de elaborar o programa do projeto, bem como
de assistência à adjudicação e fiscalização da
execução, do controlo técnico e da coordenação
da segurança e proteção da saúde.
A nossa intervenção irá centrar-se no desenvolvimento do espaço cenográfico da exposição,
da receção, do restaurante, da loja, dos espaços
exteriores e dos anexos (locais administrativos
e técnicos).

Por fim, o Banque Populaire Provençale et
Corse recorreu à Secmo para a construção
da sua nova sede em Marselha.

A Ouest Coordination envolve-se na
construção de um Center Parcs no departamento de Vienne.

A construtora ABCD recorreu à Ouest
Coordination e à Beterem Ingénierie para
a plataforma logística Jipaibet em Arcs.
A nossa missão: controlar a obra de execução
de 3 edifícios logísticos encomendados pelo
promotor Barjane, construídos num tempo
record de 7 meses.
O primeiro edifício é uma dupla plataforma
compreendendo 8 células num total de 49 687 m²
e 600 m² de escritórios, numa área de cerca de
90 000 m². O segundo edifício, mais modesto,
contempla uma plataforma logística, escritórios
e espaços sociais de cerca de 2 800 m² numa
área de 8 565 m². O Parque de Bréguières, localizado na comuna de Arcs, representa uma
nova geração de parques logísticos destinados
a promover o desenvolvimento sustentável,
tendo em vista aliar um desempenho técnico e
económico, a criação de um agradável ambiente
de trabalho e o respeito pelo ambiente.

∂ Plataforma logística Jipaibet,
Les Arcs

Este programa realizado por C+T Architecture,
Bouygues Immobilier (Dono de Obra) e Eiffage
Construction propõe 2 novos edifícios de escritório de 5 e 8 pisos e desenvolve-se do rés do
chão ao auditório de 250 lugares, e um parque de
estacionamento subterrâneo de 240 lugares. Todo
o conjunto representa uma área total de 11 241 m².

A nossa filial foi designada pelos arquitetos
Jean de Gatines / Art’ur e Sindou Faurie –
Planson e associados para uma missão de coordenação geral e gestão do projeto (OPC) no
âmbito da construção de um Center Parcs
(Grupo Pierre e Vacances) destinado a acolher
até 4 500 turistas. Este novo local de férias, que irá
ocupar uma área de 264 hectares, disponibilizará,
na primavera de 2015, 800 moradias em madeira
(HQE) e um conjunto de equipamentos de lazer
e de serviços de 26 000 m² de área coberta
(espaço AquaMundo, quinta pedagógica, spa,
restaurantes, comércio, salas de jogos, salas de
reunião e equipamentos desportivos).

∂ Parques do centro de Viena

∂ Nova sede do Banco Popular
Provençal e Córsega, Marselha
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“Na Bélgica a TPF apoiou-se nos ativos do seu polo de engenharia
para a elaboração de inúmeros projetos”
A complementaridade das três divisões da filial em Bruxelas, TPF ENGINEERING (Estabilidade e Engenharia Civil, Técnicas Especiais e
Construção) e da filial em Liège, LOUIS ENGINEERING, permitiu-lhe
assegurar a sua posição nos setores dos edifícios, das infraestruturas
de transporte e do ambiente.
A nossa atividade no setor imobiliário, não obstante ter deixado
de ser predominante, continua sendo importante como testemunha
o nosso envolvimento em diversos projetos em curso, como sejam o
novo centro anticancerígeno Jules Bordet em Anderlecht, o centro
comercial Docks Bruxsel, a Casa da História Europeia para o Parlamento
Europeu, a piscina municipal de Ans, a clínica André Renard em
Herstal, a ampliação da Alta Escola da Província de Liège em La Reid,
os 3 “Halls Relais” para Idelux em Libramont ou ainda a nova escola
municipal em Berchem-Sainte-Agathe.

A TPF Engineering, em associação com o
gabinete de Arquitetura R2D2 e o gabinete
de estudos CREA-TEC sprl, lançou-se num
interessante projeto. Vencedor do concurso
Edifícios Exemplares 2013, organizado pela
Região de Bruxelas-Capital, o projeto Rue
Sans Soucis prevê a construção no município de Ixelles de um complexo de habitação
social (30 habitações) e equipamentos com
parqueamento subterrâneo.
A construção de espaços semipúblicos e de um
estacionamento coberto para bicicletas irá incentivar a interação social e a mobilidade calma.
Por razões de eficácia energética, a unidade de
produção de calor e de água quente sanitária
será constituída por uma caldeira a gás e uma
caldeira de condensação. A ventilação será
assegurada por um sistema descentralizado.
No que respeita à gestão das águas pluviais, está
prevista uma cisterna de 17,3 m³ e a construção
de uma vala de infiltração. As águas utilizadas
serão recuperadas para alimentar os autoclismos
das casas de banho sanitárias. A TPF Engineering
concluiu neste ano os estudos de estabilidade
e de instalações especiais. A obra terá início no
princípio de 2014.

As infraestruturas comuns relativas a transportes urbanos (interfaces
autocarro, comboio, metropolitano), as infraestruturas rodoviárias, bem
como as infraestruturas de desenvolvimento urbano (remodelação de
praças públicas, obras de drenagem e reparação da rede rodoviária)
mobilizaram igualmente as energias do nosso polo de engenharia.
Acresce ainda a inauguração da nova prisão de Marche-en-Famenne
e a primeira fase do projeto da Cidade Administrativa do Estado
(CAE-RAC) concebida por M & J-M Jaspers – J. Eyers & Partners que
coroam vários anos de trabalho.
Por fim, no decurso deste ano as nossas duas filiais obtiveram as
suas certificações de Qualidade.

∑∂ Projeto imobiliário Rua Sans Soucis, Ixelles
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O mês de outubro deste ano ficará marcado
pela inauguração oficial da nova prisão de
Marche-en-Famenne. Um evento marcante.
No nosso relatório de atividades de 2011 anunciámos que a Direção de Edificios tinha firmado
um contrato Design, Build, Finance & Maintain
(DBFM) com a sociedade Hourgnette SA
(constituída por Eiffage Benelux SA - Eiffage
SA - DG Infra+) para a conceção, construção,
financiamento e manutenção durante 25 anos
de uma nova prisão em Marche-en-Famenne.
No dia 30 de setembro de 2013, menos de dois
anos após o início dos trabalhos, a Direção de
Edifícios, na qualidade de Dono de Obra, viu
concluído este novo complexo penitenciário com
uma capacidade de acolhimento de 312 detidos.
O nosso gabinete de estudos TPF Engineering
elaborou não somente os estudos de estabilidade e de engenharia civil, instalações especiais,
arruamentos e infraestruturas exteriores das
áreas adjacentes, bem como as missões de
aconselhamento e otimização energética. Especial atenção foi dada à utilização de técnicas
inovadoras favoráveis ao desenvolvimento sustentável: cogeração, caldeira de condensação,
captadores solares térmicos, recuperação de calor
nos condensadores das instalações frigoríficas
das cozinhas, bomba de calor de água/água,
recuperação de águas pluviais, etc.
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∂∫ Nova prisão de Marche-en-Famenne

Por conta da Intercommunale de Brabant
Wallon (IBW), a Louis Engineering efetuou
os estudos necessários à construção do
desvio norte do Wavre. O pedido de licença
de construção foi apresentado no final
de dezembro.
Desde há décadas que o desvio norte do Wavre
é uma peça marcante no puzzle que representa
a rede rodoviária local. O objetivo do projeto é
o desenvolvimento de uma rede estruturante,
ligando a RN4 à autoestrada E411 pelo nordeste,
via RN25 e RN257.
Diversas obras de arte serão necessárias para a
construção desta rede viária, nomeadamente:
3,5 km de via dupla de circulação, 2 rotundas,
2 pontes, 1 ponte sobre o Dyle, 1 ponte sobre a
linha de caminho-de-ferro da SNCB, 1 ponte
sobre o Chaussée de Louvain, 3 bacias de tempestade e várias troços de ligação.
A licença deverá ser concedida pelo Governo
Valão no decurso do segundo semestre de 2014.

No domínio do transporte, a nossa filial em
Liège participou neste ano na apresentação de propostas para a conceção,
construção, financiamento e manutenção
da nova linha de comboio em Liège.

A Pastelaria Dandoy solicitou à TPF
Engineering / Arcoteam a conceção de
uma nova unidade de produção.
Pães de amêndoa, pães de especiarias, bolachas,
pão grego, eis algumas das especialidades tradicionais propostas desde há dois séculos por
Dandoy, uma das mais célebres pastelarias
artesanais do país. Em 1829 Jean-Baptiste
Dandoy instalou o seu atelier na rua Marché-aux-Herbes para se deslocar 30 anos mais
tarde para a rua au Beurre, a poucos passos da
Grand-Place.
O atelier, hoje deslocalizado algumas centenas de
metros do seu local inicial, tornou-se demasiado
exíguo e pouco adaptado a uma produção mais
eficaz e em pleno crescimento. Um edifício situado
na Avenida Ariane em Woluwe-Saint-Lambert
irá abrigar a nova unidade de produção de cerca
de 3 000 m². A pastelaria Dandoy pretende
perpetuar uma imagem de produção ancestral
utilizando produtos de qualidade e salvaguardando ainda e sempre o segredo das suas receitas!
Todo o trabalho assentou no respeito pelos
procedimentos de fabrico, visando otimizar os
fluxos de produção e as capacidades de armazenamento. Um grande cuidado será posto na
higiene, asseio e imagem da sociedade.

Em associação com Arcadis e Galère no seio do
grupo MOBILIEGE, a Louis Engineering está
particularmente ligada aos estudos de estabilidade, parqueamentos, subestações, armazéns
e oficinas de manutenção.

∏

Biscoiteria Dandoy, Bruxellas

∂   Nova linha de eléctrico de Liège
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“Em 2013, a TPF-Utilities prosseguiu o seu desenvolvimento. Além da
manutenção do nível de rentabilidade e da realização dos objetivos
fixados, a nossa filial pode gabar-se de deter uma boa carteira de
encomendas, permitindo antever um bom nível de atividade para os
dois próximos anos.”
Apoiando-se na experiência e saber das suas diversas entidades, a
TPF-Utilities desenvolveu a atividade em múltiplos domínios, como a
gestão de instalações, a gestão delegada (condução, exploração e manutenção), estudos relacionados com a recolha, tratamento, valorização
e distribuição de água, ou ainda a produção, a gestão e o uso racional
das energias verdes e convencionais. Os clientes são não só sociedades
privadas, mas, igualmente, organismos públicos.
Num contexto de restrições orçamentais que têm vindo a reduzir
capacidades de investimento e operações de manutenção, a TPF-Utilities
intensificou nos últimos meses esforços comerciais visando alargar o
seu mercado e ganhar posições em contratos de grande envergadura.
Uma menção especial para a filial francesa TPF-Utilities que viu
crescer nitidamente, quer o seu volume de negócios, quer a sua carteira
de encomenda. Assegurou ainda novas e importantes referências que
lhe permitem desempenhar um papel importante no mercado francês.
Last but not least, a TPF-Utilities confirmou a intenção de acompanhar os clientes na via do desenvolvimento sustentável, investindo
em veículos elétricos.

Por fim, em França, no Norte de Pas-de-Calais, a nossa filial francesa ganhou
ainda o contrato de manutenção das
instalações da cidade de Fretin.

Na Bélgica, a nossa equipa faz a manutenção dos edifícios da cidade de Vilvoorde.

Durante este ano, a TPF-Utilities elaborou
os estudos de um projeto hidráulico na
província de Nord-Kivu na República
Democrática do Congo.

Com uma duração de cinco anos, a TPF-Utilities
França está encarregue da manutenção, exploração e gestão energética das instalações de
aquecimento, ventilação, produção de água
quente e do tratamento de águas de 12 locais da
cidade de Fretin. A colocação de um telealarme
irá permitir o acompanhamento dos locais escolares dia e noite. O contrato prevê ainda o
fornecimento de gás e eletricidade.

Inserido num contrato de longa duração, a
TPF-Utilities viu ser-lhe confiada a manutenção
e exploração de todas as instalações técnicas
dos edifícios municipais da cidade de Vilvoorde
nos arredores de Bruxelas. De entre estes
contam-se o teatro e a piscina.

Para garantir o funcionamento do parque
nacional de Virunga que ocupa uma área de
790 000 hectares, foi elaborado um grande
projeto de implantação de turbinas. A região
apresenta desníveis consideráveis e diversos
cursos de água. Num estudo prévio foram
identificados potenciais locais para um total
de 20 a 30 MW de potência instalada.
No âmbito deste projeto global, o Fundo Virunga
Fund Inc entregou à TPF-Utilities os estudos
para os dois primeiros locais selecionados nos
rios Rutshuru (+/- 18MW) e Lubero (+/-2MW).

∏ Edifício Comunitário de Vilvoorde
∂ Hotel da cidade de Fretin

≤∂Projeto hidráulico na província
do Kivu-Norte, República Democrática
do Congo

E uropa . B ÉLG ICA

“Face a um clima económico particularmente difícil que levou
ao cancelamento de diversos investimentos industriais em 2013,
a TPF-Basse Sambre decidiu alargar a sua política de desenvolvimento
comercial a novas áreas geográficas, designadamente à África de
Leste (da Tanzânia a Moçambique) para as atividades ligadas ao
setor de Óleo e Gás e ao Golfo da Guiné (do Senegal à Costa do
Marfim) para o setor mineiro.”
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A TPF-Basse Sambre prosseguiu ainda a sua reorganização, favorecendo
o compromisso com jovens engenheiros, assegurando a transferência
de competências e os conhecimentos que a empresa detém.
Certificada ISO 9001 desde 2007, a nossa filial decidiu alargar o
seu programa de qualidade incorporando uma componente de segurança.
Para esse efeito, concluiu em 2013 o seu Manual de Segurança para a
certificação OSHAS em 2014.

A nossa equipa registou progressos notáveis no que respeita à substituição do
sistema de proteção de incêndio no local
de liquefação de gás GL2Z - SONATRACH
em Arzew, Argélia. O projeto encontra-se
realizado a 80%.

Após o contrato de engenharia assinado
no final de 2012, a TPF-Basse Sambre
concluiu os estudos de uma nova unidade de produção de cimento com uma
capacidade de 7 500 toneladas/dia a ser
construída no local de exploração de
Umm Bab, no Qatar, por conta de Qatar
National Cement Company.
A TPF-Basse Sambre concretizou um novo
contrato de estudos de uma unidade de
recuperação de escórias (Projeto CARMAT)
no seu mercado nacional para a cliente
RECOVAL.
Este projeto faz parte do polo de competitividade “Mecatech” do plano Marshall. O objetivo
é duplo; por um lado, aumentar a reciclagem da
escória de aço através do fabrico de materiais
destinados ao setor da construção e por outro,
reduzir a produção de CO graças à utilização
de procedimentos de menor energia.
A TPF-Basse Sambre efetuou os planos de
implantação do conjunto de instalações, gerou
interfaces com a engenharia civil e a distribuição, procedeu à escolha dos equipamentos e
participou em reuniões de estaleiro.
Esta unidade será utilizada para demonstrar a
possibilidade de aplicação da tecnologia no
tratamento de diferentes resíduos sólidos. A
Recoval pretende exportar esta tecnologia
apoiando-se na experiência da TPF-Basse Sambre.

Concluíram-se os estudos, as especificações
técnicas, bem como o conjunto de documentos
necessários para o concurso internacional e a
escolha do construtor foi confirmada no final
de 2013.
A fim de assegurar a segunda parte do seu
contrato, a saber, o acompanhamento dos trabalhos de engenharia civil, a montagem de
equipamentos mecânicos e elétricos, bem como
os testes de desempenho até à obtenção da
receção provisória prevista para 2016, a nossa
filial abriu uma sucursal em em Doha destinada a acolher uma equipa de fiscalização de
cinco engenheiros no decurso do ano de 2014.

No início de 2013 o nosso contrato de substituição
do sistema de proteção de incêndio no local de
liquefação do gás GL2Z sofreu uma paragem de
3 meses imposta pelo cliente Sonatrach. As
equipas foram, no entanto, remobilizadas no
segundo trimestre de 2013. Não obstante havermos procedido ao reforço dos procedimentos de
acesso e segurança, os incidentes em In Amenas
afetaram parcialmente os nossos trabalhos
em Arzew.
Todos os equipamentos foram entregues no
local da obra. Durante o ano de 2013 foram
concluídas as redes malhadas de proteção dos
trens de liquefação e de proteção dos reservatórios de gasolina. Estes diferentes circuitos
foram testados e estão já em pressão e operacionais, assim como a proteção dos diversos
edifícios. A rede de proteção dos três reservatórios de GNL está em fase final. A equipa da
TPF-Basse Sambre que está no local compreende
8 expatriados e 50 operários especializados.
As diversas empresas subcontratadas que se
encontram ativas no terreno totalizam um
total de 100 pessoas.

∞ Recoval - Unidade de valorização
de escórias, Farciennes (Bélgica)
∏ Estaleiro de Umm Bab, Qatar
∂ Sonatrach – Unidade de liquefacção
de GPL em Arzew, Argélia

E uropa . P O RTU GA L

“Apesar de um difícil contexto económico,
a TPF Planege pode orgulhar-se de registar
notáveis desempenhos no exercício de 2013,
conseguindo ainda assim ultrapassar o seu
próprio recorde histórico graças a um aumento
de 50 % do seu volume de negócios consolidado”
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O seu sucesso advém da capacidade de exportação e da vontade de
expandir sinergias no seio do grupo. Com efeito, 95 % do seu volume
de negócios deve-se à exportação, essencialmente em África – Argélia,
Angola e Moçambique, bem como na Polónia e na Roménia.

Na Argélia, é o setor hoteleiro que se destaca com o projeto de renovação do hotel
Amraoua em Tizi-Ouzou.

Em Angola, mais precisamente no Dundo,
a TPF Planege envolveu-se no projeto de
construção de um centro desportivo.

O projeto de reabilitação das zonas afetadas
pelas inundações que devastaram a ilha da
Madeira em 2010 avança a bom ritmo.
A fim de prevenir e acautelar riscos de inundação, tornou-se uma prioridade proceder a
intervenções nas ribeiras do Funchal, o que
envolve a construção de estruturas destinadas a
regular as inundações e a controlar eficazmente
o nível das águas.
A ação da TPF Planege desenrola-se em duas
frentes: por um lado, prestar assistência técnica
na construção de pequenas barragens que
permitam controlar o transporte sólido das
ribeiras João Gomes e Santa Luzia e, por outro
lado, assegurar a fiscalização e controlo técnico
das obras de reabilitação dos troços de jusante
das ribeiras S. João, Santa Luzia e João Gomes,
as três principais ribeiras que atravessam a
cidade do Funchal.
Os trabalhos contemplam ainda a requalificação
geral da interface entre as ribeiras e o mar, prevendo-se a sua conclusão para o final de 2014.

∞ Obras na foz do Rio de Santa Luzia Ilha da Madeira
∏ Trabalhos da frente de mar do Funchal Ilha da Madeira
∂ Represa de controlo de material sólido
das ribeiras João Gomes e Santa Luzia –
Ilha da Madeira

Foi assinado um contrato com a Sociedade
Argelina de Gestão Turística do Centro inserido
na política de relançamento do turismo na
Argélia. A TPF Planege tem como missão a
elaboração dos estudos relativos à renovação
do hotel Amraoua, hotel de 4* com 150 quartos,
entre os quais 4 suites, um restaurante, um bar
e diversas lojas. Além das obras de renovação
arquitetónica (fachadas e interior), este projeto
ambicioso prevê ainda a remodelação da estrutura do edifício, as redes técnicas e os elevadores.

Localizado na entrada do Dundo, nas proximidades do aeroporto regional Este, este novo centro
desportivo de 195 000 m² será equipado de infraestruturas e equipamentos topo de gama. Este
grande projeto compreende a construção de um
edifício administrativo, de habitações e de um
centro de recuperação, a criação de rede viária e
redes de infraestruturas diversas, bem como uma
área de 110 000 m² de espaços verdes. Este novo
complexo irá permitir que a população, sobretudo
a camada mais jovem da região se dedique à
prática desportiva nas melhores condições.
Durante este ano, a TPF Planege deu início à execução do plano geral dos estudos de arquitetura
e engenharia dos edifícios e das infraestruturas.

∆∂ Centro desportivo, Dundo - Angola

∂ Renovação do hotel Amraoua
em Tizi-Ouzou – Argélia

E uropa . P O RTU GA L

Outro projeto em Angola que mobilizou
as energias da TPF Planege em 2013 é o
da construção de um complexo universitário do Instituto Superior das Ciências
da Comunicação Social em Luanda.

Ainda em Angola, a nossa filial portuguesa
viu ser-lhe atribuída, no âmbito de um
concurso lançado pelo Ministério da Indústria, a elaboração de estudos para a
construção de um “cluster” agroindustrial
no Caxito a cerca de 60 km de Luanda.

P ág i na 3 2

O Caxito é não só a capital da província do
Bengo e um importante centro administrativo,
mas também uma região dotada de um perímetro irrigado de 2 500 hectares na planície
aluvial do rio Dande. O objetivo deste novo
“cluster” agroindustrial é de acompanhar os
agricultores, aumentar a produção agrícola na
região e melhorar o abastecimento de produtos
locais destinados à indústria de transformação
e ao mercado consumidor. A acrescer à construção do “cluster”, convém referir o estudo de
execução de um centro de transferência tecnológica onde se prevê a instalação de laboratórios
de ensaios e um centro de formação agrícola.
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∏ ∂ Cluster agro-industrial em Caxito – Angola

Tiveram início este ano os estudos relativos ao
projeto de construção de 76 000 m² destinados
a acolher cerca de 1 000 estudantes. A nossa
filial foi encarregada de elaborar os estudos
referentes à arquitetura, estabilidade e instalações técnicas. Está prevista a construção de um
edifício central e alojamentos universitários e a
criação de instalações desportivas. A conceção
bioclimática dos edifícios irá permitir construir
um conjunto integrado no meio ambiente (áreas
de sombra, espaços de transição gradual entre
o interior e o exterior).

Atuando também em Cabo Verde, a TPF
Planege fez da África lusófona um pilar
da sua atividade. No decurso dos últimos
meses, distinguiu-se pelas suas intervenções nos setores do saneamento, água
e desenvolvimento agrícola.

Em Moçambique, a TPF Planege centrou
as suas intervenções na reabilitação das
estradas nacionais nas províncias de
Zambézia, Niassa e Tete.
A Administração Nacional das Estradas (ANE)
confiou a renovação e a construção de 150 kms
de estradas à empresa portuguesa de construção
e engenharia Monte Adriano que nos consultou
para a elaboração dos estudos relativos à terraplenagem, drenagem, traçado, sinalização vertical
e horizontal e ainda à reabilitação das pontes.
Os estudos contemplam quatro troços rodoviários: dois troços de 58 kms nas províncias de
Zambézia e Niassa e dois outros troços de 90 kms
na província de Tete.

De destacar dois estudos financiados pelo programa norte-americano Millenium Challenge
Corporation que visam estender os sistemas
multimunicipais de abastecimento de água e
saneamento a nove municipalidades situadas
na ilha de Santiago e criar sociedades intermunicipais com sustentabilidade económica e
financeira que permitam melhorar os serviços
e garantir um bom nível de qualidade.
No setor hidroagrícola, o governo de Cabo Verde,
com o aval do estado português, designou a TPF
Planege para elaborar os estudos do projeto de
construção das infraestruturas dos perímetros
irrigados das ilhas de Santiago, Santo Antão e
São Nicolau. As redes de irrigação serão alimentadas por diversas barragens actualmente em
construção. Estão previstas ações de formação
relativas à produção e economia agrícola, utilização do solo e da água ou ainda a tecnologias
de irrigação para os beneficiários dos diferentes
projetos. Os estudos irão prosseguir em 2014.

∏ Reabilitação das estradas nacionais
nas províncias de Zambézia,
Niassa e Tete – Moçambique
∏∂∆ Complexo universitário do Instituto Superior
das Ciências de Comunicação Social
em Luanda – Angola

∂ Projeto de desenvolvimento hidroagrícola
da ilha de Santiago,
barragem do Salineiro – Cabo Verde

A m éri ca . B RA S IL

“No Brasil, os resultados obtidos neste últimos
anos são cada vez mais encorajadores para a
nossa filial PROJETEC. O seu sucesso deve-se
à implementação de sistemas avançados de
gestão e de produção mas também à sua
vontade de garantir a sustentabilidade
e o desenvolvimento da empresa.”
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Às iniciativas para reforço da equipa de direcção foram adicionados
esforços para conquistar novos mercados e acentuar as sinergias entre
as diferentes filiais do Grupo.
Em 2014, a sua actividade será concentrada nos domínios da
água, do ambiente e infraestruturas de transporte.

De entre os projetos rodoviários, destacamos este ano o projeto de alargamento
da autoestrada BR-232.

A Projetec foi designada pelo governo
para gerir o programa de execução de
desenvolvimento de insfraestruturas
na região do Nordeste entre as quais as
necessárias à instalação da nova fábrica
de montagem da Fiat.
Há vários anos que a Projetec contribui
para o desenvolvimento da agricultura
de irrigação no Brasil. Em 2013, os nossos
profissionais da irrigação debruçaram-se
sobre o perímetro Irrigado do Salitre.
Está situado na cidade de Baiano de Juazeiro,
na região do Nordeste e mais especificamente
no vale do rio São Francisco, o principal polo
de fruticultura irrigada no Brasil. Mais de 25 000
hectares transformados num oásis verde.
A Projetec está a realizar o estudo de projeto
detalhado e o dossier de concurso para a utilização produtiva das terras do perímetro irrigado
do Salitre (fases II, III, IV e V) bem como um
estudo alternativo visando assegurar a continuidade do projeto através de um sistema de
concessão no quadro de um contrato de parceria
público-privada (PPP). De entre as acções levadas
a cabo, podemos citar a melhoria da conceção
de base da infraestrutura já existente, a consolidação do novo orçamento dos trabalhos, a
emissão de pareceres e notas de orientação
relativas à exploração, manutenção e gestão
das instalações às quais haverá que adicionar
o estudo de viabilidade do novo modelo. Este
permitiu determinar o nível ideal de indemnizações compensatórias que o governo deve pagar
ao concessionário.

No norte do Estado de Pernambuco, a zona da
Mata, assim designada por referência à floresta
primitiva hoje em grande parte desaparecida,
alberga numerosas empresas susceptíveis de
mudar a realidade económica da região.
Inúmeros investidores privados como o construtor automóvel FIAT, o especialista em vidro
SAINT-GOBAIN ou ainda o grupo cervejeiro
PETRÓPOLIS GROUP instalaram-se na região
para aí construírem novas fábricas, garantindo
o escoamento da produção, um crescimento
sustentável na região e a criação das condições
necessárias à exploração das diferentes indústrias. A nossa equipa intervém aqui também ao
nível dos estudos de conceção e de coordenação
com a Secretaria do Desenvolvimento Económico bem como ao nível da gestão e supervisão
da construção das infraestruturas necessárias
para acolher as novas instalações da Fiat.

Este importante eixo rodoviário leste-oeste do
Estado de Pernambuco liga as diferentes cidades
do Estado e reveste-se de capital importância
para o desenvolvimento turístico e económico
da região. A Projetec ganhou os estudos de
engenharia para o alargamento da autoestrada
BR-232. O objectivo é duplo: por um lado, construir uma terceira via com bermas em cada
direcção e por outro, proceder à requalificação
do troço urbano atravessado pela autoestrada.
Paralelamente a este projeto, os nossos engenheiros foram convidados a melhorar vias
secundárias existentes (novo projeto de iluminação e reabilitação da estrada) e diversas
passagens superiores à via férrea existente.
Trata-se de construir duas passagens superiores longitudinais e três passagens de peões
e alargar duas passagens superiores existentes.

≤ Perímetro Irrigado de Salitre
∏ Zona da Mata, Infraestruturas necessárias
para acolher a nova fábrica de montagem
da Fiat
∂ Alargamento da autoestrada BR-232

A m éri ca . B RA S IL

“Apenas um ano depois de integrar o grupo
TPF, a nossa filial brasileira mostra já um
crescimento excepcional.”
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Actor de referência no domínio da consultoria social e ambiental, a
Synergia não se limita a brilhar pela sua forte presença no mercado
brasileiro. A abertura, este ano, de uma sucursal em Moçambique
permitiu-lhe ganhar três novos contratos de entre os quais um em
associação com a nossa filial TPF Moçambique.
Este ano ainda, frisaremos o seu envolvimento e contribuição a
favor das pessoas desalojadas por projetos de desenvolvimento mineiro
no Brasil ou ainda das populações que vivem em bairros informais em
Maputo, Moçambique.
∑

Projeto de desenvolvimento mineiro
de Carajás

∂

Projeto de desenvolvimento mineiro
de Minas-Rio

Em Moçambique, a Synergia, em parceria
com empresas moçambicanas e organizações internacionais não governamentais
participa na execução do programa de
desenvolvimento municipal de Maputo,
também conhecido sob a denominação
de ProMaputo.

No norte do Brasil, a construção do corredor logístico utilizado para transportar
os minerais de Carajás segue o seu curso.
A companhia mineira Vale pediu-nos a
elaboração e execução de um programa de
reassentamento involuntário das famílias
afectadas pela realização do projeto.

Em 2013, a Synergia prosseguiu o seu
trabalho para o grupo mineiro Anglo-Americano no quadro do projeto Minas-Rio,
uma grande jazida de minério situada no
Estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro,
no Sudeste do Brasil.
Mais especificamente, a nossa filial foi seleccionada para elaborar e executar o plano de acção
de reassentamento das famílias afectadas pelo
desenvolvimento mineiro Minas-Rio. Este
projeto que representa um investimento de 5
biliões de dólares inclui o estabelecimento
da mina em si, a construção das instalações
mineiras, a construção de uma conduta de 525 km
(a mais longa do mundo) e a execução de uma
linha eléctrica de 100 km. Este ano, a Synergia
focou-se na reorganização social e económica
da população afectada e na sua realocação em
condições que lhe permitirão ser produtivas.
Ao mesmo tempo tem prestado assistência no
processo de obtenção da licença de exploração
mineira assegurando respeitar os compromissos
assumidos com as autoridades públicas. A nossa
equipa mobilizou-se assim para elaborar um
plano de assistência detalhado (implementação
de acções sociais e soluções arquitecturais com
vista ao reassentamento) para fazer a avaliação
socioeconómica da população afectada pelo
projeto e providenciar apoio à produção agrícola (abastecimento e equipamentos agrícolas,
implementação de projetos estruturantes).

A fim de poder aumentar a sua produção de ferro,
a Vale lançou-se num gigantesco projeto de
desenvolvimento da sua mina de Carajás. Esta
prevê duplicar a linha de caminho-de-ferro
actual, uma linha de cerca de 900 km, de via
única. Esta operação vai provocar o deslocamento
de 457 famílias e a perda de 1 150 propriedades.
A Synergia foi nomeadamente responsável por:
(i) realizar um inquérito de recenseamento e de
proceder à análise da situação sócioeconómica
das famílias; (ii) elaborar um relatório de avaliação dos bens e recursos com vista a definir as
indemnizações em função das perdas incorridas
no processo de reassentamento involuntário; (iii)
realizar as negociações com as famílias e o apoio
na evacuação das zonas de obras; (iv) acompanhar
as famílias conforme as directivas do Banco
Mundial e a norma de padrão de desempenho 5
da sociedade financeira internacional “Aquisição
de terras e reassentamento involuntário”.

O objectivo deste programa, financiado pelo
Banco Mundial, é o de implementar acções
urbanas e sociais que melhorem o quadro e as
condições de vida dos cidadãos que vivem nos
bairros informais de Maputo. Em Maputo 75 %
das famílias vivem em bairros informais. A
melhoria pretendida passa essencialmente por
iniciativas que visam reduzir as carências em
matéria de infraestruturas e de serviços de
base e regular a ocupação da terra.
A intervenção da nossa equipa abrange duas
componentes: primeiro, desenvolver um plano
de ações integrado no bairro piloto George
Dimitrov (12 867 habitantes); e segundo o proceder à regularização massiva dos direitos de
uso e exploração da terra (DUETS) nos bairros
de Zimpeto, Magoanine (A, B e C), Albazine,
Mabotas Laula, Ferroviário e 3 de Fevereiro
representando no total cerca de 4 000 famílias.
Concretamente, várias acções foram realizadas
como as análises sociais e ambientais, designadamente o plano de desenvolvimento local,
o plano de regularização massiva dos DUETS,
o acompanhamento e avaliação bem como o
programa de orientação técnica no âmbito do
Conselho Municipal de Maputo. Acompanhados
por uma equipa social, as comunidades são
encorajadas a participar no processo de realização do plano de desenvolvimento local.

∂ Programa de desenvolvimento
municipal de Maputo, ProMaputo

E uropa . P O LÓ N IA

“Na Polónia, os projetos de infraestruturas
rodoviárias e ferroviárias mobilizaram
os nossos esforços.”
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As sinergias desenvolvidas com a nossa filial TPF Planege permitiram
concluir a modernização da estrada de acesso ao porto de Szczecin ou
ainda a realização de importantes trabalhos ao nível das secções das vias
rápidas S-2 e S-79 e prosseguir outros projetos como a modernização
da linha de caminho de ferro N°18 Kutno Pila, tronço Torun - Bydgoszcz
e a construção do troço da autoestrada A1 entre Strykow - Tuszyn.
Por fim, a TPF Sp. z.o.o. também se destacou na conceção arquitetural de projetos relativos à construção de edifícios de escritórios e
à renovação energética de edifícios de habitação.

≥ Centro de negócios, em Gdansk, Varsóvia

Prossegue a nossa participação no projeto
científico MEEFS (Multifunctional Energy
Efficiency Façade System for Building
Refrotting) financiado pela Comissão europeia no âmbito do sétimo programa quadro
para a investigação e o desenvolvimento.

A nossa equipa está ainda envolvida na
obra da autoestrada A1.

Em 2013, a TPF Sp. z.o.o investiu particularmente na conceção da primeira
fase do Business Center de Gdansk
(GBC) – Varsóvia.
A primeira fase do projeto diz respeito à construção de dois edifícios de escritório distintos
situados em pleno centro da cidade no quarteirão residencial de Muranow pouco distante
da cidade velha, no cruzamento de importantes
eixos rodoviários e próximo de transportes
públicos, da estação de metro Marymont e da
estação Varsóvia/Gdansk. O edifício A, com uma
área total de 46 869 m² e uma área comercial
de 27 680 m², conta com 17 pisos e 2 pisos de
estacionamento subterrâneos. Visível da margem
do rio Vistula, este edifício integra-se perfeitamente na paisagem da margem esquerda de
Varsóvia, impondo-se pela sua forma única e
pelos modernos materiais utilizados. O edifício
B, com uma área total de 27 216 m² e uma área
comercial de 13 520 m², conta com 9 pisos e,
igualmente, 2 níveis de parqueamento subterrâneo.
Destaca-se pela sua arquitetura metropolitana
clássica e pelos materiais utilizados que reportam ao realismo socialista de Muranow.

Desde há três anos que temos vindo a referir o
envolvimento, em associação com a nossa filial
portuguesa TPF Planege, num contrato de gestão para a conceção e construção do troço da auto
estrada A1 entre Strykow e Tuszyn englobando
a fiscalização da execução dos trabalhos.
O troço em questão situa-se na província de
Lodsz, mais precisamente nos distritos de
Zgierz e de Lodz Este. A sua construção terá
efeitos positivos no meio ambiente. Além de
absorver uma parte do tráfego das estradas
nacionais (N° 1) e provinciais existentes (N° 14)
e de desviar o tráfego pesado das zonas residenciais, este novo troço irá permitir melhorar
a acústica e a segurança rodoviária e reduzir a
poluição atmosférica das zonas vizinhas. A
utilização de revestimentos modernos garante
uma melhor fluidez do trânsito, a colocação de
barreiras acústicas, a construção de sistemas
de drenagem, a plantação de árvores ou ainda
a realização de intervenção em prol da vida
animal, são alguns exemplos da conciliação entre
a autoestrada e o meio ambiente. Finalmente,
no final desta grande obra, em 2015, peões e
automobilistas, beneficiarão de uma segurança
rodoviária acrescida.

∏∂ Construção da autoestrada A1 seção Stryków - Tuszyn, província de Lodz

A participação da nossa filial polaca decorre
desde há vários meses. O objetivo do projeto é o
desenvolvimento, a avaliação e a demonstração
de um sistema inovador de fachadas multifuncionais de alta eficácia energética visando a
renovação energética de edifícios de habitação.
Este novo sistema de fachadas multifuncionais
pode ser adaptado a todas as condições climáticas e a todos os tipos de fachadas. Para este
projeto, a TPF envolveu-se ativamente na conceção arquitetural das fachadas de um edifício
existente. Por agora, o gabinete de arquitetura
TPF prepara os processos de pedido de licença de
construção e de execução para o edifício piloto
situado em Merida (Extremadura) em Espanha.

∂ Projeto científico MEEFS –
	Edifício de controlo, Mérida (Espanha)

E uropa . U C RÂ NIA

“Adquirida há um ano, a UDG conseguiu manter o seu curso não
obstante a instabilidade política e económica do país e a consequente
desestabilização dos investimentos.”
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No decurso destes doze meses, a nossa filial centrou-se maioritariamente
em projetos ligados ao setor público.
Destacamos diversas intervenções em domínios tão variados
como a habitação, a cultura (teatro M. Zankovetska em Lviv), a hotelaria, a saúde (Children Hospital for the Future à Kiev), o desporto
(Eurobasket 2015), a educação (universidade católica da Ucrânia em
Kiev) ou ainda o imobiliário comercial.

Em Truskavec, a UDG dedicou-se ao estudo
e à conceção de um edifício multifuncional.

Em Lviv, está concluída a construção da
primeira fase da Universidade Católica da
Ucrânia. A nossa filial esteve encarregada
da conceção geral do projeto.

A UDG participa no projeto de reconstrução e restauração do teatro académico
nacional Maria Zankovetska, estando
encarregada da conceção.
Classificada como património mundial pela
Unesco, este monumento está localizado no
centro velho da cidade de Lviv, na reserva
histórico-arquitetural do Estado. O teatro de arte
dramática Maria Zankovetska foi já considerado
um dos maiores teatros da Europa. O edifício foi
construído na zona norte-nordeste da cidade
velha nas margens pantanosas do rio Poltava.
Trata-se, não somente de um monumento histórico de importância nacional, mas também
de um edifício que abriga um teatro que ainda
hoje é explorado. A sua reconstrução e restauração consistem na colocação de infraestruturas
técnicas que respondam às necessidades de um
teatro moderno (tecnologia cénica, equipamentos necessários à produção, à construção de
um restaurante, à proteção contra incêndio…)
preservando e respeitando sempre o caráter
autêntico do lugar.

O novo campus universitário está situado na
rua Stryyska, no novo quarteirão administrativo
e social a sul do centro histórico de Lviv.
O eixo principal (oeste-este) é formado por um
centro de conferências, uma fila de espaços
fechados e semifechados, uma igreja e alojamentos para estudantes.
O programa prevê ainda uma casa para 250
estudantes num edifício de 5 andares em forma
de U e um edifício universitário multifuncional
de 4 andares com um volume complexo e uma
forma retangular. Grandes superfícies vidradas
(sistema de fachadas de vidro transparente, vidro
perfilado e sistema de montagem Pilkington
Profilit) com persianas colocadas na fachada sul.

Situado no centro da vila termal de Truskavec,
na base dos Cárpatos na região de Lviv, uma
zona económica especial de vocação turística e
recreativa, o edifício destina-se a responder
melhor às necessidades dos banhistas e turistas.
No local existem inúmeras nascentes de água
mineral, de entre as quais a de Naftusya, célebre
pelas suas qualidades medicinais. Além dos
sanatórios e dos seus 70 centros de tratamento,
Truskavec possui ainda duas estações de bombagem de água potável, duas clínicas spa, duas
clínicas especializadas em cera mineral e laboratórios de investigação. A cidade recebe
anualmente 200 000 visitantes.
A UDG participa na realização de um complexo
multifuncional de 1 200 m² composto por um
centro comercial e por escritórios.

≤ Universidade Católica da Ucrânia, Lviv
∏ Teatro nacional académico
Maria Zankovetska, Lviv
∂ Edifício multifunções em Truskavec

E uropa . RO M ÉN IA

“Neste ano, a TPF consolidou a sua posição no mercado romeno.”

P ág i na 4 2

Num contexto económico difícil, a TPF prosseguiu o seu desenvolvimento
através da aquisição em 2013 de um gabinete de estudos Cinnamon
Project. A sua experiência no domínio das infraestruturas em água e
águas residuais e as suas competências em matéria de fiscalização,
conceção e gestão de projeto permitiram-lhe participar na realização
de importantes obras portuárias e de ganhar três significativos
contratos de consultadoria no quadro do programa operacional setorial para o ambiente.
Ao mesmo tempo, a TPF Roménia prosseguiu os seus esforços
para assegurar o bom andamento dos projetos em curso nos setores
da construção e das infraestruturas (transporte e água).
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∏∂	Extensão do cais do porto de Constanta

A Cinnamon Project reforça a sua contribuição no programa operacional setorial
para o ambiente (SOP).

Este ano ficou ainda marcado pela assinatura
de novos contratos com a Administração
Nacional dos Portos Marítimos.

A Cinnamon Project concluiu uma etapa
importante no projeto de extensão e reabilitação da rede de distribuição de água
e das infraestruturas de águas residuais
no condado de Arges.

Os nossos engenheiros altamente qualificados
e com uma larga experiência de obras marítimas,
trabalham ativamente em Constanta.
A Companhia Nacional da Administração dos
Portos Marítimos está a atualizar o plano diretor
do porto de Constanta, o maior porto marítimo
da Roménia. É nesse contexto que a Administração portuária pretende resolver os problemas
específicos ligados à reconfiguração do porto.
A missão confiada, no início de 2013, à Cinnamon
Project, líder do consórcio formado com a
sociedade holandesa MH Poly Consultants &
Engineers, consiste na fiscalização dos trabalhos
de ampliação do ancoradouro do porto de
Constanta. Este contrato de conceção-construção, com uma duração de 24 meses, engloba
ainda os trabalhos de dragagem e construção
de uma parede do cais.

Constituindo a proteção do meio ambiente uma
prioridade na estratégia de desenvolvimento
da Roménia, todos os operadores regionais de
serviços de água lançam projetos de grande
envergadura para disponibilizar à população
sistemas de redes de água e esgotos.
De entre eles, realçamos o projeto lançado pela
sociedade de exploração Apa Prod num dos
condados do centro da Roménia, no qual a
Cinnamon Project, em associação com Blom
Romania, assinou no final de 2013 um novo
contrato de gestão do projeto. O maior desafio
é a elaboração de um novo plano diretor para
o período 2014-2020. Graças a este projeto,
cerca de 396 000 pessoas irão beneficiar de
melhores serviços de água.
Não é a primeira vez que o consórcio Cinnamon
Project – Blom Romania ganha um contrato
com Apa Prod que, recentemente, lhe havia
confiado os trabalhos de infraestruturas de água
e águas residuais.

Este projeto implementado pela sociedade de
exploração regional APA Canal 2000 S.A. no
âmbito do programa operacional setorial para
o ambiente (SOP), irá proporcionar um melhor
acesso à água potável e aos serviços de saneamento nas áreas urbanas e rurais do condado
de Arges. Este programa visa o melhoramento
da qualidade do ambiente e das condições de
vida, permitindo à Roménia cumprir os requisitos comunitários em matéria de saneamento.
A nossa filial, na sua qualidade de membro
do consórcio dirigido pela Aecom Ingenieria,
intervém na conceção de 19 kms de condutas
de água, 79 kms de condutas de água principais
e 88 kms de esgotos.

∂ Reabilitação da rede de distribuição
de água e infraestruturas
de águas residuais no condado de Arges

∂ Estação de tratamento de águas
residuais de Deva

∂∫ Estação de tratamento de águas
residuais de Hunedoara

Europa . G RÃO - D U CA D O D O LU X E M B U RG O

“No decurso deste ano, a nossa filial viu reforçada a sua notoriedade
no Grão-Ducado do Luxemburgo graças às ações desenvolvidas em
conjunto com intervenientes locais como o grupo CACTUS, o banco
BIL ou ainda as administrações municipais.”

A TPF Luxemburgo estreitou ainda laços com promotores belgas
de renome que investem no Grão-Ducado do Luxemburgo em
projetos imobiliários de grande envergadura, tendo-se envolvido
na reabilitação do local das Antigas Cervejarias Henri Funck em
Neudorf e na adaptação de um imóvel existente para edifício de
escritórios, projetos realizados pelo grupo Atenor e pelo grupo
Pylos, respetivamente, e que deverão iniciar-se em 2014.
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A confiança de longa data que nos depositam os clientes do Grupo Cactus e Immo
Horizon S.A. permitiu-nos participar em
diversos projetos de construção e renovação
no setor da alimentação e distribuição.
A missão de gestão do projeto e consultadoria
que nos foi confiada no âmbito do projeto de
restruturação da unidade “Schnékert Traiteur”
foi concluída com sucesso.
No que respeita à renovação do entreposto
logístico n° 2 da sociedade Resuma, filial do
grupo Cactus, os trabalhos de substituição da
fachada e dos cais do entreposto foram concluídos de acordo com o previsto. Resultado:
uma perfeita aliança entre a técnica e a estética!
2 000 m² de escritórios, 1 500 m² de fachadas e
12 cais foram inteiramente renovadas. O objetivo
consistia em melhorar os desempenhos energéticos do edifício. Um sucesso ao nível estético
sem perturbar a logística da rotação de 200
semirreboques por dia.
A próxima etapa perfila-se no horizonte de 2014:
10 000 m² de cobertura a renovar!

Em conjunto com a nossa filial TPF Engineering, a TPF Luxemburgo envolveu-se
no projeto de reabilitação do local das antigas cervejeiras Henri Funck em Neudorf.
Este projeto realizado por HF IMMOBILIER,
filial a 100 % do grupo Atenor, consiste na
construção, após demolição parcial das estruturas existentes das antigas Cervejeiras de
Neudorf, um conjunto de ± 11 400 m² (brutos)
de alta qualidade ambiental. Concebido pela
gabinete de arquitetura Steinmetz Demeyer e
associados, será destinado principalmente a
habitação, áreas comerciais e/ou escritórios no
rés do chão, com parqueamento subterrâneo,
caves, áreas técnicas e de armazém.
A nossa equipa centrou-se nos equipamentos
técnicos e no conceito energético e ambiental
de todo o projeto, tendo, a esse título, sido
encarregue da missão completa de conceção,
estudos, assistência à direção de execução dos
trabalhos e receção.

∂ Caterman I, II, III

áf ri ca . M A RROCOS

“Embora penalizadas por um declínio na actividade
da construção e obras públicas e do investimento
estrangeiro em imóveis de luxo, as nossas duas
subsidiárias marroquinas tem também histórias
de sucesso.”

∂ Anfa Residence Club Lote 126, Casablanca

No decorrer destes últimos meses, a Pyramide Ingénierie e a Save
Project provaram o seu dinamismo nos respectivos segmentos de
actividade confirmando o empenho no domínio das edificações em geral
quer se tratem de conjuntos residenciais ou urbanos, escritórios, hotéis
de luxo ou ainda de espaços de lazer e desporto.
As diferentes missões e a variedade de tarefas executadas
desde há quase treze anos permitiram a fidelização dos clientes e a
sedução de novos como a empresa ASMA Invest ou ainda o Grupo
Yasmine Immobilier.

áf ri ca . M A RROCOS

À nossa equipa marroquina foi igualmente
solicitada pelo grupo Yasmine Immobilier
no âmbito do projeto Yasmine Anfa, um
projeto urbano que favorece a natureza.

Este ano, a Pyramide Ingénierie assinou
um novo contrato com a empresa ASMA
Invest. Trata-se da construção do complexo imobiliário Anfa Résidence Club Lote 126 em Casablanca.

P ág i na 4 6

O lote 126, com uma área de 11 518 m², conta
com dois condomínios fechados e autónomos,
separados por um circuito pedonal aberto ao
público e permitindo um calmo acesso ao jardim
desde a Avenida Omar El Khayyam. O primeiro
condomínio será composto por 5 edifícios
residenciais e um edifício de escritórios e o
segundo por 8 edifícios residenciais.
O programa prevê, no total, a construção de
7 076 m² de áreas de escritórios, a realização de
1 150 m² de áreas comerciais e a construção de
297 apartamentos (T2 a T6, simples, duplex e
triplex) e lofts distribuídos em edifícios de 4 a 10
andares. Estes últimos articular-se-ão em torno
de um jardim central privativo recordando a
atmosfera de um jardim andaluz.
Para além da realização dos estudos técnicos,
a nossa missão consiste em assegurar a supervisão da construção dos edifícios em todas as
vertentes (estabilidade, águas e esgotos, electricidade, arquitectura e arranjos exteriores).
A construção iniciar-se-á em Julho de 2014 e
terminará em Dezembro de 2016.

∑∂ Anfa Residence Club Lote 126, Casablanca
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Projeto Yasmine Anfa

Situado no seio do projeto urbano Casa Anfa
no histórico local do antigo aeroporto de Anfa,
este complexo imobiliário particularmente
generoso em espaços verdes, estender-se-á num
terreno de 3 hectares. Um jardim bem grande
cobrirá 70 % da área do solo. Quatro torres serão
dispostas em torno de uma praça pedonal e de
um lago. Três delas terão 16 andares, ornamentadas com buganvílias brancas. A quarta terá 9
andares e será ornamentada com buganvílias
vermelhas. Pequenos pavilhões com 4 andares
completarão o conjunto.
O projeto será realizado em três fases e a primeira estará concluída em 2016.
A Pyramide tem por missão a realização de
todos os estudos e a supervisão dos trabalhos
de construção.

Quanto à nossa filial marroquina Save
Project, centrou-se sobre o projeto da
nova estação de Taghazout a uma quinzena de quilómetros de Agadir.

Perto da cidade de Nador, o nosso cliente
Agence Marchica reiterou a sua confiança
para a terceira fase do projeto de desenvolvimento do empreendimento da lagoa
de Marchica.

Ao sul de Casablanca, a cidade de Bouskoura será dotada até 2016 de um novo
centro de formação equestre. A Pyramide
Ingénierie vai empenhar-se neste novo
compromisso.
É na qualidade de gabinete de estudos técnicos
de todas as especialidades que a empresa Société
Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC)
nos confiou a elaboração dos estudos técnicos
e supervisão dos trabalhos de construção do
centro hípico em Bouskoura cujo principal
objectivo é o de dar aos cavaleiros, instrutores e
a todos os amantes da equitação as infraestruturas necessárias ao alojamento e treino dos
cavalos e ainda para a organização de competições nacionais e internacionais.
Este projeto compreende duas componentes:
um centro de treino para cavalos de corrida e um
centro de treino para desportos equestres (salto
de obstáculos, adestramento) e resistência.

Serão construídas 110 moradias no sul da península, em ambos os lados de um grande espaço
verde que conduz ao mar, integradas na paisagem
e construídas utilizando a pedra proveniente
da terraplenagem do projeto.
Cada uma delas será complementada por um
edifício independente, concebido como um
mirante com vista para a lagoa
Foi pedido à Pyramide a realização dos estudos técnicos das especialidades e assegurar o
acompanhamento dos trabalhos cujo início está
previsto para o fim de 2014 e uma duração de
24 meses.

∞∏	Centro Hípico, Bouskoura
∂ Moradias de la baie Lagoa de Marchica, Nador
◊∫ Nova estação de Taghazout

4,5 km de praias, hóteis de luxo, edifícios residenciais, moradias, infraestruturas desportivas,
actividades de lazer e golfe de 18 buracos, eis o
que aguarda os futuros turistas.
A Empresa de Desenvolvimento e de Promoção
da Estação de Taghazout (Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout
(SAPST) quis integrar a Alta Qualidade Ambiental
na construção deste novo Resort no sentido de
preservar os recursos naturais, de respeitar e
valorizar a autenticidade sociocultural da região
e promover a eficácia energética. A Save Project
assegura a missão PCG (planeamento, coordenação e gestão) em duas áreas do projeto. A
primeira incide sobre a construção de 183
moradias isoladas e geminadas (de 200 a 500 m²)
que serão edificadas sobre uma parcela de 17
hectares (dita parcela 22). O projeto está actualmente em fase de anteprojeto e os trabalhos
de saneamento e estruturas iniciar-se-ão em
Maio de 2014.
A segunda componente, ou seja, a realização
da Medina B, consiste na construção de 16
edifícios incluindo apartamentos, duplex,
piscinas e lojas. Este projeto está igualmente
em fase de anteprojeto e a construção deverá
começar em Junho 2014.
Finalmente, de mencionar que este projeto
faz parte do Plano de Desenvolvimento Turístico e Imobiliário Azur, lançado pelo governo
marroquino.

Á f ri ca . A RG ÉL IA

“2013 foi um ano de intensa atividade
em matéria de projetos ferroviários.”
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A TPF Algérie mobilizou os seus recursos e competências técnicas para
participar no desenvolvimento da rede ferroviária argelina e acompanhar
os seus clientes, entre os quais, a Agência Nacional de Estudos e Acompanhamento da Realização de Investimentos Ferroviários (ANESRIF)
e a Cosider Travaux Publics.
A nossa filial argelina ocupa uma posição de primeiro plano no
domínio da supervisão e controlo de execução das obras de infraestruturas ferroviárias na Argélia, tendo já contribuído na modernização e
construção de mais de 900 kms de linhas.

Em 2013, a TPF Algérie assinou com a
sociedade COSIDER Travaux Publics um
importante contrato para a elaboração dos
estudos de execução das obras do projeto
da nova Linha ferroviária Boughezoul –
Djelfa numa distância de 140 kms.

A modernização da linha mineira de Est
Annaba-Djebel Onk está em evolução. A
TPF Algérie está encarregada de analisar
e aprovar o processo de execução e da
gestão, controlo e fiscalização dos trabalhos.

Progridem a bom ritmo os trabalhos de
colocação de uma via dupla e de modernização da linha de caminho de ferro
Annaba-Ramdane Djamel, com a supervisão da TPF Algérie.

A nossa equipa será o parceiro local responsável
nomeadamente pelos trabalhos técnicos a
efetuar: reconhecimento do local e recolha de
dados para o estudo de execução, supervisão e
realização de levantamentos topográficos no
conjunto da linha ferroviária, supervisão e realização da campanha de investigação topográfica.
Esta nova linha de via única irá permitir uma
velocidade de circulação de 220 km/hora.

A linha mineira de Est de via única, com 305 kms,
tem como objetivo encaminhar o ferro das minas
de Boukhadra e de Ouenza e o fosfato da mina
Djebel para o porto de Annaba, que tem sido
objeto de importantes obras visando melhorar
as condições de circulação dos comboios e responder ao volume de tráfego mineiro na região.
A atribuição deste contrato demonstra toda a
confiança que a ANESRIF deposita em nós
desde há vários anos.

Este contrato faz parte de um vasto programa
de modernização do troço ferroviário da Annaba-Alger-Oran que irá permitir que a ANESRIF
aumente a capacidade da linha, melhorando a
segurança dos comboios. Este projeto prevê ainda
a duplicação da linha existente de 96 kms, a
construção de duas estações, dois túneis e
dois viadutos (de 120 m et 700 m) bem como a
construção de trinta obras de arte. Neste ano
as atividades centraram-se na construção dos
dois túneis.

∑ Linha mineira de Este
Annaba-Djebel Onk
≤ Linha de caminho-de-ferro
Annaba-Ramdane Djamel

∂ Linha ferroviária Boughezoul - Djelfa

Á f ri ca . S E NE GA L
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“Boa progressão da actividade
da nossa filial senegalesa em 2013
que se revelou particularmente
bem sucedida no domínio das
infraestruturas hidráulicas.”

Setico Ingénieurs Conseils pretende
continuar o seu crescimento nos próximos
anos. Assim, acaba de elaborar uma visão
estratégica de desenvolvimento intitulada
“Setico 2015”. Esta baseia-se em três
objectivos: triplicar o volume de negócios
até 2015, consolidar a sua presença nos
países da África Ocidental e Central e
desenvolver novos negócios promissores
para o crescimento do Grupo.

Outra missão insere-se no quadro do
projeto de melhoria da segurança alimentar e apoio à execução na região de
Matam (ASAMM) no Senegal.

No Senegal, a Setico Ingénieurs Conseils
contribui activamente no projeto de transferência de água para abastecer certas
localidades da Bacia Arachidier.
O Ministério da Hidráulica e Saneamento,
representado pela Direcção de Gestão e Planeamento dos Recursos de Água (DGPRA) obteve,
junto do Reino da Bélgica, fundos para financiamento dos estudos do Projeto de Execução
do Plano de Acção de Gestão Integrada dos
Recursos de Água na Bacia Arachidier (PAGIRA-BA). É neste contexto que a Setico Ingénieurs
Conseils foi designada para realizar os estudos
hidrológicos necessários à avaliação das potencialidades dos recursos hídricos na área ocidental
de Khombole-Touba Toul – Kaba Diack e na
área leste de Touba para transferência de água
para a área da Bacia Arachidier. Estes estudos
têm como objectivo, após modelagem hidrodinâmica: (i) Estimar os volumes de água que
poderão ser bombeados em cada uma das áreas
para a Bacia Arachidier; (ii) caracterização
(número de obras, definição de especificações
técnicas) e implementação de áreas de captação;
(iii) caracterização físico-química e bacteriológica das águas para a implementação de
tratamento adequados para evitar os depósitos
de calcário nas canalizações; (iv) assim como a
definição dos perímetros de protecção das áreas
de captação.
A nossa equipa intervirá igualmente ao nível
da elaboração de um modelo matemático de
gestão da área de captação de Tassette, que
opera o aquífero de calcários do Paleoceno para
a transferência de água para as ilhas de Saloum.

≤ Abastecimento de água
na bacia do Arachidier

O objectivo é o de contribuir para a melhoria da
segurança alimentar e receitas dos produtores
agrícolas na região de Matam. O potencial irrigável desta região é de 50 000 hectares dos
quais apenas 15 000 hectares são utilizados. A
superfície explorável de 8 000 hectares é constituída por Perímetros Irrigados Comunitários (PIC).
De entre os trabalhos a realizar figuram a reabilitação de 2 000 hectares bem como a sua
electrificação, realização de infraestruturas
hidroagrícolas e de 68 km de acessos às zonas
intransitáveis ou ainda a limpeza da foz do
rio Diamel.
Cabe à nossa equipa supervisionar e controlar
os trabalhos por um período de 16 meses.

Finalmente, no norte dos Camarões o
agrupamento Setico Ingénieurs Conseils BRL Ingénierie assinou um contrato com
o Estado camaronês para os estudos de
projeto detalhado de reabilitação dos
diques das barragens de Maga & Logone
e do Mayo Brick.
Este projeto financiado pelo Banco Mundial
decorre das terríveis inundações que causaram
em 2012 a destruição de várias obras hidráulicas.
Especificamente, fomos convidados para realizar um estudo dos trabalhos de emergência
para protecção das zonas afectadas pelas
inundações. As acções prioritárias incluem a
reabilitação da barragem de Maga, na fronteira
com o Chade, e o reforço do perfil do dique da
barragem ao longo de 27 quilómetros, a reabilitação da barragem do rio Logone, de Pouss a
Yaoua, num comprimento de 70 quilómetros e
necessitando de reconstrução completa em certos
troços sem esquecer a desobstrução do canal
de Mayo Vrick, a jusante da estrutura de saída
da barragem de retenção Maga, para melhorar
a drenagem das águas a jusante.

∂ Reabilitação dos diques das barragens
de Maga & Logone e de Mayo Brick

Á f ri ca . COS TA D O M A RF IM

“A TPF continuou em 2013 a sua política de internacionalização reforçando
a presença na África Subsaariana que se tornará dentro de alguns
anos, uma das zonas estratégicas de desenvolvimento para o grupo”

Dois anos depois da aquisição do gabinete de estudos senegalês Setico Ingénieurs-Conseils, só podemos
regozijar-nos com a abertura, em setembro, de uma nova filial na Costa do Marfim, a Setico International.
Os três primeiros meses de atividade são bastante encorajadores como evidenciam os contratos
obtidos no quadro do Programa de Emergência de Reabilitação das Infraestruturas da Costa do Marfim,
(PRI-CM) e o programa para a melhoria do abastecimento de água potável da capital económica da Costa
do Marfim. Com efeito, o crescimento da população de Abidjan e a ausência de investimento durante
uma década, resultaram num importante défice de abastecimento de água potável. Para fazer face a esta
situação terão de ser realizadas várias obras.

Re l at ó ri o de ac t i v i dad es de 2 0 13

P ág i na 5 2

O Programa de Emergência de Reabilitação
das Infraestruturas da Costa do Marfim,
uma iniciativa conjunta do Governo da
Costa do Marfim e do Banco Mundial, é
um programa no qual participa a nossa
equipa Marfinense.

A Setico International viu ser-lhe atribuído, após um concurso internacional,
o contrato para acompanhamento e controlo dos trabalhos de extensão e reforço
de abastecimento de água potável ao
distrito de Abidjan a partir de quatro
furos realizados em Anyma.
Este projeto abrange três componentes: (i) a
construção de uma torre de água de 500 m³, incluindo uma unidade compacta de tratamento
(lote 3), (ii) o equipamento e conexão de 4 furos
existentes (lote 2) bem como (iii) o fornecimento e
instalação de linhas de descarga e de distribuição
com um comprimento respectivo de 3,91 km
e 52,33 km.

O objectivo do projeto é triplo: contribuir (i) para a
reconstrução das infraestruturas do país, (ii) para
o relançamento económico e (iii) para a melhoria
das condições de vida das populações beneficiárias. A primeira fase dos trabalhos interessa
particularmente à Setico já que assegura a supervisão e o controle da reabilitação das infraestruturas urbanas, nomeadamente dos sectores
prioritários da rede viária urbana, água potável,
saneamento urbano, iluminação pública, saúde
e educação. Esta fase cobre as duas capitais
Abidjan e Yamoussoukro e os distritos de Bouaké,
Korhogo, Abengourou e San Pedro.
De notar que a abertura e o apoio para a comercialização de produtos agrícolas através da
reabilitação e manutenção de infraestruturas
de transportes da capital regional constituem
uma outra componente do programa.

Á f ri ca . A NG O L A

“Não há qualquer dúvida de que o ano de 2013 se
revelou excepcional em termos de volume de negócios.
Desejando dar o seu apoio ao desenvolvimento de
Angola, a nossa subsidiária angolana contribui para
a implementação do programa de reconstrução das
infraestruturas iniciada no país.”
Este ano participou em grandes projetos urbanísticos e rodoviários bem como
em grandes projetos de construção habitacional e de edifícios de escritórios
ou ainda destinados à educação e à saúde.
Os novos contratos obtidos ao longo do exercício são o resultado da real
sinergia entra a TPF Angola e a TPF Planege.

∂ Centro de Diagnóstico
e Análises Clínicas de Dundo

Á f ri ca . A NG O L A

A construção do Centro de Informação das
Nações Unidas para os Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)
representa um dos projetos mais emblemáticos quer para a nossa subsidiária
quer para a cidade de Luanda.

O Governo Provincial de Luanda Norte
confiou à TPF Angola a conceção do
Centro de Diagnóstico e Análises Clínicas
do Dundo.
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Este novo centro médico ambulatório de 11 500 m²
será composto por duas zonas, uma reservada
à imagiologia e outra aos laboratórios. O objectivo
do projeto é o de melhorar o acesso aos serviços
de saúde e de complementar a oferta de cuidados
assegurados pelo hospital local.
A nossa intervenção consiste igualmente na
realização dos estudos de execução de todas as
especialidades técnicas e arranjos exteriores.

∂ Centro de Diagnóstico
e Análises Clínicas de Dundo
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∫ Centro de Informação
das Nações Unidas em Luanda

O Ministério da Comunicação Social da República de Angola encarregou à nossa subsidiária
o controlo e a supervisão da construção deste
novo Centro das Nações Unidas.
A nossa missão, com a duração de 21 meses,
será assegurada por uma equipa plurinacional
de técnicos angolanos e portugueses.
Este notável conjunto arquitetónico composto
por três edifícios de diferentes alturas, albergará
um museu, salas para seminários, reuniões,
congressos e eventos e ainda áreas técnicas.
As atividades de construção começaram no final
de 2013.

A TPF Angola destaca-se pela diversidade
dos seus projetos mas também pela capacidade de expandir o campo de atividade.
No domínio das estradas, a nossa filial
está envolvida na reabilitação da estrada
Saurimo – Luena.

No quadro da reconversão urbana de
Kilamba Kiaxi, fomos escolhidos para
realizar os planos urbanísticos e o plano
director da infraestrutura com uma área
de 236 hectares.

Em 2013, a TPF Angola foi escolhida para
coordenar e supervisionar a construção
de uma nova centralidade em Kilamba
Kiaxi. Este novo contrato inscreve-se na
continuidade das ações levadas a cabo
há cinco anos no quadro do programa
de habitação de Kilamba Kiaxi, um dos
municípios que compõem a região metropolitana da capital angolana.

Este novo acordo assinado com o Ministério
Angolano do Urbanismo e Habitação (Direção
Geral das Infraestruturas Urbanas) é o fruto da
colaboração entre os nossos especialistas da
TPF Angola e TPF Planege.
A área em destaque é uma zona urbana ocupada
por musseques e caracterizada por carências
em matéria de serviços e infraestruturas de
base (saneamento, água potável e eletricidade).
Temos como missão o desenvolvimento de uma
nova malha urbana em termos de equipamentos
e serviços: redes de água e saneamento, eletricidade, telecomunicações, rede rodoviária e
espaços verdes
Os trabalhos serão realizados em várias fases.
A nossa equipa angolana-portuguesa intervirá
ao nível do estudo prévio, do projeto de execução
das infraestruturas e da assistência técnica na
fase de construção.

Mais precisamente, é no quadro do Programa
de Reconstrução Nacional que o Instituto de
Estradas de Angola (INEA) nos confiou a coordenação, supervisão e o controlo dos trabalhos
do troço Dala – Luena de 106 km da estrada
nacional N° 180 que liga a capital da província
de Moxico (Luena) à capital da província de
Lunda-Sul (Saurimo). De entre as operações a
realizar, incluem-se o alargamento da estrada
(para duas vias), os trabalhos de sinalização
vertical e horizontal, o reforço do sistema de
drenagem ou ainda a reabilitação de 5 obras de
arte que variam entre 15 e 100 m de comprimento.
O objetivo deste projeto é o de estimular o
desenvolvimento socioeconómico da região e
melhorar as trocas comerciais entre as capitais
das províncias de Moxico e Lunda-Sul.
Os trabalhos tiveram início em fevereiro de
2013 e serão concluídos durante o 1º semestre
de 2014.

Lembra-se que, a TPF Angola obteve um primeiro
contrato em 2008 para a construção de 20 000
habitações em Kilamba Kiaxi, concluído em
2012. No fim de 2014, está previsto que este novo
empreendimento compreendendo 5 000 habitações, edifícios públicos e infraestruturas urbanas
adaptadas ao ambiente económico e social,
fique concluído.

∞∑ Nova Centralidade de Kilamba Kiaxi
∂

Reabilitação da estrada Saurimo – Luena

Á f ri ca . m o çambique

“Este ano, a TPF Moçambique consolidou
a sua presença no mercado moçambicano.
A nossa equipa focou-se essencialmente sobre
projetos de reabilitação de infraestruturas de
transporte e drenagem urbana.
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Como mencionado nos capítulos consagrados
a Portugal, a TPF Moçambique ajudou a
TPF Planege a assegurar a missão que a
Agência de Desenvolvimento do Vale do
Zambeze do Ministério do Planeamento e
Desenvolvimento de Moçambique lhe concedeu
para a elaboração dos planos sectoriais e
planos de desenvolvimento da província de
Tete e de uma parte do vale do Zambeze.”
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∞∑∂ Reabilitação do sistema de drenagem
de águas pluviais da cidade da Beira

Este ano assistiu-se ao arranque do projeto
de reabilitação do sistema de drenagem
das águas pluviais na cidade da Beira.

Perto da fronteira com o Zimbabwe, a
TPF Moçambique continuou a supervisão
dos trabalhos de reabilitação do troço
rodoviário Chimoio-Espungabera da estrada nacional n° 260.

Este ambicioso projeto, ganho pela TPF Moçambique, em associação com a TPF Planege, e
financiado pelo Banco Mundial, foi lançado
pela Administração de InfraEstruturas de
Abastecimento de Água e Saneamento (AIAS).
A implementação das medidas de controlo e
execução de infraestruturas adequadas permitirão lutar eficazmente contra a erosão dos
solos e as inundações da Cidade da Beira. As
tarefas confiadas aos nossos especialistas dizem
respeito ao estudo de viabilidade, projeto de
detalhe de engenharia / projeto de execução,
supervisão dos trabalhos e estudos ambientais
e sociais incluindo em particular, o reassentamento das populações afectadas.
Nos últimos meses, a TPF Moçambique procedeu
ao estudo de viabilidade e a diversos estudos
técnicos. Os trabalhos de construção deverão
começar em 2015 com uma duração de 36 meses.

Este contrato, ganho pela TPF Planege em 2011,
deu lugar à criação da TPF Moçambique. Para
além do alargamento da faixa de rodagem (para
9,4 m no total), construção e reabilitação de várias
pontes, incluem-se entre as operações a realizar
naturalmente os trabalhos de escavação, aterro,
drenagem e pavimentação, correção do traçado
e ainda a sinalização vertical e horizontal.
O objectivo do projeto é o desenvolvimento da
agricultura nas localidades servidas pela estrada
e o desenvolvimento turístico e socioeconómico
da região.

∏∂ Reabilitação do troço rodoviário
Chimoio-Espungabera

ás i a . IN DIA

“Em 2013, a Cetest confirmou a sua posição de líder no domínio
geotécnico. Ao mesmo tempo, o polo de projeto de engenharia tem
continuado a avançar através da assinatura de novos contratos.”
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Os esforços em matéria de qualidade permitiram-lhe conservar a certificação do seu sistema de gestão da qualidade IS/ISO 9001-2008 e de
obter para o seu laboratório de análise de rochas e solos, a acreditação
ISO/IEC 17025-2005 emitida pelo National Accreditation Board for
Testing and Calibration Laboratories (NAB).
Por fim, pese embora o abrandamento da actividade económica,
a nossa filial indiana conseguiu ampliar a sua rede de vendas.

A experiência topográfica e no domínio
ferroviário são pontos fortes que permitiram ganhar um novo contrato para a
construção da nova linha ferroviária de
Raigarh – Gaya (970 km).

No domínio geotécnico, a Cetest esteve
particularmente envolvida na construção
da central térmica de Singareni em Jaipur (distrito de Adilabad no Estado de
Andhra Pradesh).

Hyderabad Growth Corritor Limited
(HGCL) adjudicou à Cetest a preparação
do relatório de projeto detalhado para a
modernização de 5 estradas radiais com
4 vias.
Descongestionar a cidade de Hyderabad no
Estado de Andhra Pradesh desenvolvendo as
estradas radiais servindo de ligações orbitais
entre os anéis exterior e interior, foi o desafio
lançado pela HGCL, empresa conjunta da “Hyderabad Metropolitan Development Authority”
(HMDA) e da “Infrastructure Corporation of
Andhra Pradesh”.
A Cetest realiza aqui, enquanto consultor, o
relatório de projeto detalhado, proposta de
expansão, relocalização dos serviços públicos
e aquisição de terrenos, conceção dos sistemas
de drenagem, previsões de tráfego, melhoria
do cruzamento com o seu próprio sistema de
sinalização, propostas de novas estruturas ou
expansão das estruturas existentes (pontes,
viadutos, passagens superiores e inferiores) e
engenharia detalhada.

A empresa McNally Bharat Engineering Co. Ltd
encarregue da realização dos equipamentos
auxiliares (“Balance of Plan”) da central térmica
de 2 x 600 MW solicitou as competências da
Cetest para efectuar um estudo geotécnico
profundo, indispensável à conceção das fundações. Missão cumprida pela nossa equipa
que realizou com sucesso 120 perfurações, um
bom número de sondagens e de ensaios especiais:
ensaios pressiométricos; ensaios de carga na
placa, reconhecimento geofísico por refração
sísmica, de resistividade eléctrica, de penetração
estática do cone, análise do trafego, permeabilidade no solo e ensaios CBR. Os resultados dos
ensaios “in situ” e em laboratório permitiram
definir o tipo de fundação que assegurará a
estabilidade geral dos equipamentos auxiliares
da central.

A construção desta nova linha de via larga de
970 km entre Raigarth, uma cidade industrial do
Estado de Chattisgarh, no centro da India, e Gaha,
uma cidade religiosa do Estado de Bihar, no leste
da India, permitirá ligar Allahabad a Varanasi,
duas outras grandes cidades do Uttar Pradesh.
A sustentabilidade financeira não foi o único
critério a ser tomado em conta para a viabilidade
do projeto. Esta nova linha atravessará regiões
remotas do Estado de Chhattisgarh numa distância de 600 km. Escusado será dizer que este
projeto estimulará o desenvolvimento social
do país e melhorará a ligação entre as regiões
isoladas ou pouco desenvolvidas ou mesmo sub-desenvolvidas e as principais cidades indianas.
A Cetest foi designada como consultor técnico
para realizar os estudos preliminares e de
trafego, que incluiem ainda o levantamento topográfico ao longo da linha, a geometria, análise
o trafego, o estudo do sistema de drenagem, o
levantamento dos cruzamentos rodoviários bem
como uma estimativa dos custos.

∑ Central térmica de Singareni em Jaipur
≤∂ Projeto rodoviário em Hyderabad

∂ Nova linha ferroviária de Raigarh-Gaya
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“Graças à sua competência e à mobilização do
conjunto dos seus colaboradores, a S.N. Bhobe
pode registar este ano o maior volume de
negócios jamais alcançado.”
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A sua experiência multidisciplinar permite-lhe hoje responder às
necessidades dos clientes vindos de vários horizontes e acompanhá-los
na realização de projetos de infraestruturas de transportes (ferroviário
e rodoviário) e tratamento de águas residuais.
Para além dos projetos detalhados abaixo, são de incluir os estudos
de implementação realizados em mais de 500 quilómetros de vias férreas.
Por fim, a abertura em 2013 de uma nova divisão inteiramente
dedicada ao levantamento topográfico antevê promissoras perspectivas
para a nossa filial indiana.

◊ Viaduto sobre o rio Mandovi
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∂ Corredor Rapibus - estrada Audh-Ravet, Pune

Enquanto alguns projetos estão concluídos, outros se perfilam no horizonte. Este
ano a S.N. Bhobe ganhou novos contratos
para a realização de obras rodoviárias.
No domínio do ambiente, a nossa filial
indiana está envolvida no projeto de
construção de uma estação de tratamento
de águas residuais com uma capacidade
de 245 000 m³ dia. Para a S.N. Bhobe, este
projeto é a oportunidade de mostrar a
sua experiência na gestão de projetos.
Em Pune, no oeste da India, os trabalhos
de alargamento da estrada Aundh-Ravet
estão quase prontos. A participação da
S.N. Bhobe na realização de um corredor
Rapibus traduz o seu compromisso a favor
do desenvolvimento urbano.
Localizado entre duas estradas existentes, este
corredor com 14 km de comprimento e 45 m de
largura será inteiramente dedicado ao transporte rápido de autocarros (SRB). Autocarros
com piso elevado concebidos para a ocasião e
dotados de portas de entrada e saída de cada
lado, foram adquiridos pela câmara municipal
de Pune. Este projeto é tão mais notável quanto
apenas algumas cidades dispõem deste sistema
de transporte rápido relativamente recente na
India. Coube à nossa equipa a realização dos
estudos de viabilidade, projeto detalhado e
gestão de projeto.

A nossa equipa indiana contribuiu também
para a construção do viaduto de Kapurbawdi em Thane, perto de Mumbai.

É em Indore, no centro da India, que a empresa
M/s Enviro Control Associates tem em construção para a Câmara Municipal de Indore
uma das maiores estações de tratamento de
águas residuais da Ásia. Construída em dois
módulos numa área de 9 hectares, esta estação
utilizará o sistema de tratamento biológico SBR
(Sequential Batch Reactor – Reactor Biológico
Sequencial), um sistema cujo custo se eleva a
cerca 2 000 milhões de INR. Esta estação de
tratamento de águas residuais permitirá um
processo de tratamento mais eficiente, com
grande adaptabilidade às variações de carga
podendo ir de 30 % a 150 %. É uma instalação
com tecnologia de ponta, baseada no princípio
do oxigénio dissolvido que garantirá uma economia energética significativa da ordem dos 40 %.
É apropriado para diversos tipos de efluentes,
melhorando os parâmetros de saída; é particularmente apropriado para os efluentes de quintas,
resíduos de jardins ou limpeza das ruas.

Mais de 40 000 m3 de betão foram necessários
para realizar esta obra de 3,8 km de comprimento,
constituído por vigas caixão em betão pré esforçado. A sua construção numa zona muito
congestionada permitirá agilizar o trafego. Para
além disso, a supressão de barreiras ao longo
da estrada contribuirá para a redução do tempo
de viagem. A grande parte da nossa actividade
foi consagrada aos estudos de viabilidade,
revisão e gestão de projeto.
≥ Estação de tratamento
de águas residuais de Indore

∂∫ Viaduto de Kapurbawdi, Thane

∫ Viaduto - junção Swargate,
Pune

No Estado de Goa, um dos destinos turísticos
mais populares na India ocidental, a S.N. Bhobe
foi seleccionada para fazer parte da construção
de quatro pontes de tirantes sendo uma com
vista para o rio Mandovi. Está aí prevista a construção de um restaurante sobre uma das pontes.
Foi-nos confiado o dossier de pré-adjudicação
e gestão do projeto.
No Estado de Maharashtra, mais precisamente
em Pune, a S.N. Bhobe concentra-se no viaduto
que será construído na junção Swargate. A
realização desta obra com uma extensão de
cerca de 1 400 m permitirá reduzir o tráfego e
descongestionar uma parte da cidade.

P O LO P RO M O Ç ÃO IM O B IL IÁ RIA

“A actividade de promoção imobiliária foi
apoiada tanto na Bélgica como no estrangeiro.”

Estes dois últimos meses foram pontuados por dois grandes eventos: Na Ucrânia, o lançamento dos trabalhos
de 360 apartamentos que formam no coração da Cidade de Lviv uma nova vila denominada Vila Belga,
e na Bélgica a inauguração do estaleiro de construção do totalmente novo Polo Comercial e de lazer
Docas de Bruxsel. Dois programas ambiciosos cujo financiamento com fundos próprios é assegurado
pelos accionistas Equilis e TPF.
Apartamentos situados num ambiente
verdejante, com preços acessíveis e atendendo às normas europeias, eis o que
caracteriza a Vila Belga.
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O Bairro Comercial Docas de Bruxsel
emergirá em 2016.
Situado ao longo do canal de Bruxelas, no
antigo local da fábrica de fogões Godin, a mais
antiga actividade industrial de Bruxelas, este
novo polo comercial ocupará uma superfície
total de 56 000 m². Incluirá lojas e espaços de
restauração (41 000 m²) e recreação, cultura, entretenimento e actividades produtivas (15 000 m²).
O centro de lazer será composto por um parque
de lazeres coberto, um novo centro de eventos
de 2 800 metros quadrados, com capacidade
para 1 500 pessoas e uma sala de cinema VIP
(sete salas) 1 000 lugares a serem implementadas
pela Belga Films. Um grande dossel cobrirá a
quase totalidade da Docas Bruxsel. Do lado
ambiental, a gestão das energias é concebida a
partir dos recursos disponíveis localmente.
Uma série de critérios ambientais respeitados
desde a construção do polo comercial testemunham a ambição da Docas Bruxsel de ganhar a
menção “excelente” da certificação BREEAM,
a primeira para um centro comercial na Europa.
Esta nova área será um dos centros comerciais
mais acessíveis da região de Bruxelas. Por fim,
e sempre recorrendo aos recursos e infraestruturas disponíveis localmente, será promovido
o transporte das mercadorias por água.

Este novo complexo residencial, inteiramente
concebido pela nossa filial TPF Ucrânia, beneficia
de uma localização excepcional. Está situado em
pleno centro de Lviv, a 300 m do novo centro
comercial Forum Lviv, a 1 200 m do Teatro da
Opera e nas imediações de transportes públicos e vários estabelecimentos escolares.
Implantado num terreno de 2,9 hectares, o
projeto visa a construção de 9 imóveis com 40
apartamentos cada. O programa oferece apartamentos e duplexes de 45 a 80 m² indo de 1 a
3 quartos. Para além dos seus espaços verdes e
zonas de lazer, prevê igualmente um parque
de estacionamento.
Devido ao seu tamanho, conceção moderna
e nível de acabamentos, estes apartamentos
respondem à crescente procura de habitação
residencial em Lviv (uma cidade de um milhão
de habitantes) e de uma maneira geral na
Ucrânia Ocidental.
Os trabalhos de construção do primeiro imóvel começaram no mês de Setembro. Serão necessários
pelo menos três anos para finalizar o complexo.

∆ Vila Belga, Lviv
∂ Docas de Bruxsel

P O LO E NE RG IA RE NOVÁVE L

“A TTR EnergY é a empresa
gestora de investimentos de dois
fundos criados em parceria com
o BANQUE DEGROOF dedicados
às energias renováveis.”

O primeiro destes fundos, criado em 2008 e
quase totalmente investido, eleva-se a 46
milhões de euros; o segundo elevando-se igualmente a 46 milhões de euros, foi
criado em 2011, tendo sido investido até ao
fim de 2013 15 milhões de euros, dispondo
ainda de possibilidades de investimento.

∂ Parque de Mont
de Saint Loup, França

Em 2013, o primeiro fundo investiu 54,05 % na
Vents Champenois, uma empresa francesa de
desenvolvimento de projetos eólicos, essencialmente na região do Marne.
O primeiro fundo implementou um processo de
alienação dos seus activos. Durante 2013, dois
novos parques detidos pela empresa Ailenergie
foram vendidos:
• O parque de Fèréole, 26 MW em Janeiro de 2013
• O parque de Mont de Saint Loup, 20 MW,
em Dezembro de 2013
Para além destes, o processo de venda de todos
os parques operacionais da empresa EIDEN
(num total 36 MW) tinha sido iniciado em
2013, efectuando-se a sua venda em Janeiro de
2014. O primeiro fundo tinha sido entretanto
transferido para uma empresa constituída para
a ocasião, a EIDEN WIND com a totalidade da
sua linha de desenvolvimento, por forma a
levar a cabo o seu mandato.

O segundo fundo investiu, em Março
2013, num parque solar com possibilidade de produção de 4 MW situado na
Bélgica (Belfuture 2). Realizou também
um investimento que consiste num
acordo de parceria com um construtor
de turbinas.
Nos termos deste acordo, o segundo Fundo
Verde desempenha o papel do financiador
junto do fabricante que desenvolveu uma
linha importante de parques eólicos a serem
construídos em França. Os dois primeiros parques eólicos foram adquiridos no início de 2013.
Um deles foi já vendido em Dezembro de 2013
tendo sido os fundos utilizados para o financiamento de dois novos parques. As discussões
para a aquisição destes dois parques eólicos e o
seu financiamento deveriam ter sido concluídos
durante o mês de Maio de 2014.
Além disso, a TTR ENERGY continua a desenvolver projetos próprios principalmente na
energia eólica belga onshore e offshore.

∂ Parque construído em
colaboração com o construtor
de turbinas Nordex,
Dehlingen (França)

P O LO CON CE SS Õ E S

“Pioneira entre as empresas de engenharia espanholas em matéria de
projetos de infraestruturas de transporte em parcerias público privadas
(PPP), a Getinsa participa enquanto acionista em dois projetos rodoviários
de grande envergadura, um em Espanha e outro nas Filipinas.”

Prosseguindo essa via, pretende fazer parte num futuro próximo, de
uma outra empresa concessionária nas Filipinas.
Nas Filipinas, a nossa filial espanhola
está concentrada na via expresso Daang
Hari – Sud Luzon. O prazo da concessão
foi fixado em 30 anos.
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Em Espanha, o contrato de concessão com
a duração de 19 anos cobre a modernização,
exploração e manutenção da autoestrada
A-31 entre La Roda e Bonete.
Mais especificamente, trata-se de uma concessão de 94,2 quilómetros de autoestrada com
“portagens virtuais”. O conjunto representa um
montante de investimento 320.18M€ e o seu
rácio veículos –km/ano ultrapassa os 690 milhões de veículos-km/ano. A Getinsa realizou
o projeto detalhado para a modernização e
supervisionou os trabalhos de construção.
Actualmente está envolvida na exploração e
manutenção através de uma empresa na qual
detém uma participação de 13 %. Este contrato,
assinado em Dezembro de 2007, expirará em
Dezembro de 2026.

Foi em Abril de 2012 que a Getinsa enquanto
empresa associada, assinou um contrato PPP
para a realização da via expresso de quatro vias
Daang Hari - Sud Luzon, com um comprimento
de 4 km. A parte do contrato de concessão que
nos foi confiada divide-se em duas tarefas. A
primeira abrange a verificação do projeto de
detalhe e a gestão e supervisão dos trabalhos
de construção até à entrada em funcionamento.
Estes trabalhos foram realizados pela concessionária Ayala Group. A segunda diz respeito à
exploração e manutenção que começará no final
de 2014 por um período de 28 anos e serão realizadas através de uma empresa na qual a
Getinsa detém 20 % e o Grupo Ayala 80 %.

∑ Troço da autoestrda A-31 entre
La Roda e Bonete/Espanha
∂ Via expresso Daanga Hari Sud Luzon / Filipinas

P o LO CON S T RU Ç ÃO C HAVE N A M ÃO

“A TPF-Basse Sambre é
a empresa de construção
do grupo TPF.”

∂ Estação Multiprodutos
Skikda – NAFTAL – Argélia
∫ Tanque de Armazenagem de GPL
Terminal 2 – Vietname - Haiphong

Polo de vocação internacional, a TPF-Basse
Sambre exporta as suas competências para o
mundo inteiro desde os anos 60 (ex: Abu Dhabi,
Argélia, Angola, Arábia Saudita, Bangladesh,
Benim, Bulgária, Catar, EAU, França, Gana,
Guiné, Iémen, India, Jordânia, Mauritânia,
Nigéria, Omã, RCA, Ruanda, Tunísia, Vietname).

A experiência acumulada graças à variedade
de projetos executados (90 % no estrangeiro)
permite às suas equipas oferecer soluções
completas incluindo serviços de engenharia,
estudos, fornecimento, construção, montagem,
gestão, formação e assistência técnica.
Como mencionado no capítulo que lhe está reservado, a TPF-Basse Sambre decidiu expandir
a sua política de desenvolvimento comercial a
novas zonas geográficas por forma a reforçar
as áreas de atividade (Petróleo & Gás, Processamento de minerais, Minas e Cimenteiras). As
regiões alvo são por um lado a África Oriental
(da Tanzânia a Moçambique) para as acividades
ligadas ao sector do Petróleo & Gás e por outro,
o Golfo da Guiné (do Senegal à Costa do Marfim)
para o sector mineiro.

PoLO M ANU T ENÇ ÃO E EX P LO RAÇ ÃO D E IN S TA L AÇ Õ E S TÉC N ICA S
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Conforme referido em capítulos anteriores, a
TPF-Utilities é a empresa do Grupo que assegura a manutenção e exploração de instalações
técnicas quer no sector energético quer no sector
da água. A título de exemplo, foi atribuída à
TPF-Utilities a manutenção e exploração de todas
as instalações técnicas dos edifícios municipais
da cidade de Vilvoorde, na periferia de Bruxelas.
Em França foi a sua congénere francesa que
ganhou o contrato para a manutenção das instalações da cidade de Fretin.

∑ Centro cultural de Vilvoorde (Belgique)
∂ Espaço cultural de Fretin (França)

A Paymacotas dispõe de laboratórios e dos mais modernos equipamentos
que permitem a análise e a monitorização de patologias estruturais dos
pavimentos, o controle de qualidade dos materiais (betões betuminosos
e de cimento, estruturas pré-fabricadas, aço, balastro, equipamentos de
segurança e de sinalização), ensaios e monitorizações geotécnicas.
Em 2013, a nossa atividade centrou-se na auscultação de estradas
e autoestradas, análise dos solos e monitorização geotécnica.

∂ Controlo de Qualidade em Aeroportos –
Aeroporto de Barcelona

Paralelamente a Paymacotas realizou
trabalhos de auscultação na autoestrada
A4 mais especificamente no troço entre
Madrid e Ocaña (do km 3+700 ao km
67+500).

Foi no âmbito da campanha de auscultação de 2013 e 2014 da rede rodoviária
espanhola que a Paymacotas foi encarregue
de proceder à auscultação do troço da autoestrada A2 entre Calatayud – Alfajarin,
com um comprimento de 200 km (do km
139+500 ao km 340+000).
São inúmeras as tarefas a desempenhar: ensaios
ao nível da estrutura do pavimento, cálculo do
índice de rugosidade internacional (IRI), fricção
transversal, estado da sinalização horizontal
(retroflexão), relatório de segurança e da condição
estrutural do pavimento.

A autoestrada A4 é uma das seis autoestradas
radiais que partem de Madrid. Com um comprimento de 625 km, a A4 drena em média 25 000
veículos por dia no verão e 15 000 veículos por
dia no inverno. A auscultação do estado desta infraestrutura de transporte estratégica para
a Espanha é necessária para a elaboração do
seu plano de manutenção. De entre as outras
operações que foram realizadas, destacamos o
inventário aos principais índices de qualidade
das estradas (IRI), Coeficiente de fricção transversal (CFT), a determinação da degradação das
estradas (sulcos, estado de fissuração) e ainda a
medida de luminância.

∆ Equipamento de ensaios geotécnicos,
máquinas de perfuração
∂ Carrinha de auscultação rodoviária

PoLO CO NTROL E DE QU AL IDADE D O S M AT E RIA IS E DA CON S TRU Ç ÃO

“É através da sua filial espanhola Paymacotas (Getinsa) que a
TPF está envolvida nas atividades ligadas ao controle de qualidade
dos materiais para trabalhos de arquitetura e engenharia civil bem
como de supervisão de infraestruturas quer durante a construção
quer durante o seu ciclo de vida.”

Re l at ó ri o de ac t i v i dad es de 2 0 13

P ág i na 6 8

B A L A NÇ O CONS O L IDA DO

ACTIVO

2013

2012

€

€

A C T I V O I MOB I L I Z A D O			
16 477 204,30
16 205 418,07

i.
ii.
iii.
iv.

despesas de instalação			
9 779,45
25 720,26
684 586,62
420 744,40
imobilizações incorpóreas			
6 336 261,63
6 203 322,56
diferenças de consolidação			
4
501
233,36
5 727 879,17
imobilizações corpóreas			
1 771 370,01
2 369 038,71
A. Terrenos e construções		
461 171,41
629 839,92
B. Instalações, máquinas e ferramentas		
1 933 399,10

C. Mobiliário e material circulante
D. Locação financeira e direitos similares
E. Outras imobilizações corpóreas
F. Imobilizações em curso e adiantamentos efectuados

v.

imobilizações financeiras

2 090 074,37

11 195,43

15 041,25

315 837,63

378 900,63

8 259,78

244 984,29

4 945 343,24

3 827 751,68

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

2 887 140,90

2 482 271,34

2. Créditos

2 058 202,34

1 345 480,34

A C T I V O C I R C ULANT E 			
130 801 275,97
120 546 796,51

vi. créditos a mais de um ano			
3 777 375,53
2 182 548,51
2 509 605,49
1 750 178,71
A. Créditos comerciais		
1 267 770,04

B. Outros créditos

vii. existências e encomendas em

432 369,80

20 201 466,53
14 880 886,39
curso			

1 468 198,28
1 833 919,40
A. Existências		
1. Aprovisionamento
2

517 330,95

430 698,56

860 357,70

1 254 418,01

Curso de fabrico

3. Produtos acabados
4. Mercadorias
5. Imóveis destinados à venda
6. Adiantamentos efectuados
B. Encomendas em curso

90 509,63

148 802,83

18 733 268,25

13 046 966,99

80 684 537,99
76 539 647,95
viii. créditos até um ano			
A. Créditos comerciais

68 813 944,49

65 294 899,44

B. Outros créditos

11 870 593,50

11 244 748,51

ix. investimentos de
A. Acções próprias

5 668 658,98
4 612 489,18
tesouraria			
5 668 658,98

4 612 489,18

B. Outros investimentos

Re l at ó ri o de ac t i v i dad es de 2 0 13

P ág i na 7 0

17 065 483,39
18 611 840,88
x. disponibilidades			
3
403
753,56
3 719 383,61
xi. contas de regularização			

TOTAL D O A C T I V O			
147 278 480,27
136 752 214,58

PA S S I V O

2013

2012

€

€

13 299 386,00

13 299 386,00

C A P I TA I S P R ÓP R IO S

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

capital
prémios de emissão
mais-valias de reavaliação
reservas
diferenças de consolidação
diferenças de conversão
subsídios em capital

3 953,46

31 736,53

16 746 049,68

13 231 527,49

2 006 372,92

2 457 172,20

-1 524 147,13

-430 751,61

30 531 614,92

28 589 070,61

5 364 293,47

4 706 189,01

35 895 908,39

33 295 259,62

4 857 554,65

4 537 999,57

203 527,06

215 139,02

C. Grandes reparações e manutenções

2 282 091,01

2 046 233,66

D. Outros riscos e encargos

2 371 936,58

2 276 626,89

106 525 017,20

98 918 955,28

16 425 458,76

23 666 959,09

13 603 925,31

13 594 848,27

74 677,12

121 043,97

TOTAL D O C A P I TAL P R ÓP R IO D O G RU P O	

viii. interesses de terceiros

TOTAL D O C A P I TAL P R ÓP R IO D O G RU P O E T E R C E I R O S

ix. provisões e impostos diferidos
A. Pensões e obrigações similares
B. Encargos fiscais

TOTAL D A S DÍ V I D A S

x.

dívidas a mais de um ano
A. Dívidas financeiras
1. Empréstimos subordinados
2. Empréstimos obrigacionistas não subordinados

21 432,43

37 200,86

4. Instituições de crédito

7 052 280,37

9 257 189,30

5. Outros empréstimos

6 455 535,39

4 179 414,14

3. Locação financeira e similares

B. Dívidas comerciais
1. Fornecedores

209 324,56

120 518,34

209 324,56

120 518,34

2. Letras a pagar
C. Adiantamentos sobre as encomendas
D. Outras dívidas

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
C. Dívidas comerciais
1. Fornecedores
2. Letras a pagar
D. Adiantamentos sobre as encomendas
E. Dívidas fiscais e segurança social

2 426 254,35

6 161 864,50

185 954,54

3 789 727,99

77 318 032,44

67 684 641,89

8 099 917,85

8 495 831,71

21 083 814,85

20 310 502,21

20 424 342,76

19 665 381,09

659 472,09

645 121,12

15 318 882,44

12 544 312,85

15 313 148,42

12 540 366,84

5 734,02

3 946,01

8 507 274,05

2 638 116,99

20 375 531,08

19 849 320,41

1. Impostos

10 046 971,85

9 770 392,27

2. Remunerações e encargos sociais

10 328 559,23

10 078 928,14

F. Outras dívidas

xii. contas de regularização

TOTAL D O PA S S I V O	

3 932 612,18

3 846 557,73

12 781 526,00

7 567 354,30

147 278 480,23

136 752 214,47

DEM ONS TRAÇ ÃO CON S O L IDA DA D O S RE S U LTA DO S

DE MON S T R A Ç Ã O C ON S OL I D A D A D O S R E S ULTA D O S

i.

2013

2012

€

€

132 451 485,86
vendas e prestações de serviços		
150 237 574,25
131 095 942,00
146 213 997,85
A. Volume de negócios		
B. Variação dos produtos em curso, dos produtos acabados
e das encomendas em curso (+, -)

2 070 582,73

-100 575,73

1 952 993,68

1 456 119,59

136 503 947,41

123 880 846,60

37 933 491,85

31 757 940,96

38 020 198,90

31 772 138,94

C. Trabalhos para a própria empresa
D. Outros produtos de exploração

ii.

custo das vendas e das prestações de serviços
A. Aprovisionamento e mercadorias
1. Compras

-86 707,05

-14 197,98

B. Fornecimentos e serviços diversos

31 273 694,89

28 366 894,39

C. Remunerações, encargos sociais e pensões

63 255 201,30

59 720 911,08

2 316 543,48

2 024 326,40

2. Variação das existências (+, -)

D. Amortizações e ajustamentos de despesas de instalação,
de imobilizações incorpóreas e corpóreas
E. Ajustamentos de existências, de encomendas em curso

485 344,78

338 605,27

F. Provisões para riscos e encargos (+,-)

320 214,42

595 534,09

G. Outros custos de exploração

919 456,70

1 076 634,43

e de créditos comerciais (+,-)

H. Outros custos de exploração levados ao activo a título de despesas de reestruturação.
I.

Amortização das diferenças de consolidação		

iii. resultado de exploração
iv. proveitos financeiros

8 570 639,26

1 596 912,25

1 837 621,00

68 502,78

77 598,00

B. Proveitos do activo circulante

355 488,40

530 914,75

C. Outros proveitos financeiros

1 172 921,07

1 229 108,25

custos financeiros

6 416 905,17

5 981 896,28

A. Custo das dívidas

3 451 378,43

2 875 647,05

A. Proveitos das imobilizações financeiras

v.

13 733 626,85

4 725,38

50 341,33

C. Outros custos financeiros

1 508 886,51

1 584 096,22

D. Amortização das diferenças de consolidação

1 451 914,85

1 471 811,68

8 913 633,92

4 426 363,98

856 528,85

2 138 063,24

B. Ajustamentos de activos circulantes diferentes dos visados sub II.E. (+,-)

vi. resultado corrente antes de imposto das empresas consolidadas
vii. proveitos extraordinários
A. Reversões de amortizações e ajustamentos

21,49

de imobilizações corpóreas e incorpóreas
B. Reversões de ajustamentos de imobilizações financeiras
C. Reversões de provisões para riscos e encargos extraordinários
D. Ganhos na alienação de activos imobilizados

Re l at ó ri o de ac t i v i dad es de 2 0 13

P ág i na 7 2

E. Outros proveitos extraordinários

11 605,10
507,01

356,14

8 136,92

840 059,22

836 279,82

1 297 626,39

viii. custos extraordinários

2013

2012

€

€

224 287,12

839 436,81

24 899,46

80 322,88

A. Amortizações e ajustamentos extraordinários de despesas

134,97

de instalação, de imobilizações incorpóreas e corpóreas
B. Ajustamentos de imobilizações financeiras
C. Provisões para riscos e encargos extraordinários
D. Perdas na alienação de activos imobilizados
E. Outros custos extraordinários

12 199,71

63 257,79

187 187,95

695 721,18

9 545 875,65

5 724 990,41

4 886 605,57

2 399 947,96

4 961 609,80

2 425 157,54

- 75 004,23

- 25 209,58

4 659 270,09

3 325 042,45

4 659 270,09

3 325 042,45

1 183 232,61

725 077,51

3 476 037,47

2 599 964,93

F. Custos extraordinários levados ao activo a título de despesas de reestruturação (-)
G. Amortização extraordinária das diferenças de consolidação

ix. resultado do exercício antes de imposto das empresas consolidadas
x.

transferências/cobranças impostos diferidos & latência fiscal
A. Transferências impostos diferidos & latência fiscal
B. Cobranças impostos diferidos & latência fiscal

xi. impostos sobre o resultado
A. Impostos
B. Regularizações de impostos e reversões de provisões fiscais

xii. resultado das empresas consolidadas
xiii. quota-parte no resultado das empresas postas em equivalência
A. Resultados em ganhos
B. Resultados em perdas

xiv. resultado consolidado
xv. participação de terceiros no resultado
xvi. participação do grupo no resultado

Angola
- TPF Angola
Ar á b i a S a u d i ta
- Euroestudios for Engineering
Consultations Co.
- Getinsa & Partner S.A.
for Engineering Consultancy
Ar g é l i a
- Euroestudios, S.L.
- Spa Getinsa Algerie
- TPF Algérie
Ar g e n t i n a
- Euroestudios, S.L.
Bélgica
- Louis Engineering
- Socageth
- TPF-Basse Sambre
- TTR energy
- TPF Engineering
- TPF-Utilities
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Bolívia
- Euroestudios, S.L.
- Gatebol, S.R.L.
(Gabinete Técnico Boliviano, S.R.L.)
- Getinsa Ingeniería, S.R.L., Sucursal Bolivia
Br a s i l
- Euroestudios Brasil Engenharia
e Arquitectura Ltda.
- Projetec
- Synergia
Chile
- Paymacotas S.A. Agencia en Chile
Colômbia
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios S.A.S
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal Colombia
C o s ta d o M a rf i m
- Setico International

(1)

C o s ta R i c a
- Consorcio Euroestudios-CACISA, S.A
- Euroestudios Costa Rica
- Getinsa Ingeniería Costa Rica, S.L.
- Consorcio Getinsa-Gabinete, S.A.
E l S a lv a d o r
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L., Sucursal El Salvador
E m i r at o s Ár a b e s U n i d o s
- Euroestudios, S.L. - Abu Dhabi
Equador
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Ecuador
- Projetec
E s pa n h a
- Aqua-Consult Ingenieros, S.L.
- Euroestudios, S.L.
- Euroestudios Infraestructures, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L.
- Insertec. S.A.
- Mesogen
- Nueva Econoler
- Paymacotas
- Sabondel
E s ta d o s U n i d o s d a Am é r i c a
- ENGLOSER, Inc.
Filipinas
- Getinsa Ingeniería, Ltd
França e Ilha Reunião
- Betek (Monaco)
- Beterem Ingénierie
- ICR (La Réunion)
- MIPI
- Ouest Coordination
- Secmo
- Serec Groupe
- TPF France
- TPF-Utilities Sarl

Geór g i a
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Georgia, S.L.

Per u
- Euroestudios, S.L.
- Getinsa Ingeniería, S.L. Sucursal Perú

Gr ã o D u c a d o d o L u x em b u r g o
- TPF International
- TTR Luxembourg

Polónia
- Getinsa Polska Sp. z o.o.
- Getinsa Inzamac Polska Spólka. z.o.o.
- TPF Sp. z.o.o.

Gr é c i a
- Euroestudios, S.L.
G u at em a l a
- Euroestudios, R.L.
- Getinsa Ingeniería,
S.L. Sociedad Extranjera
G u i n é E q u at o r i a l
- Euroestudios Guinea, S.L
Honduras
- Euroestudios Honduras
Índia
- Cetest Pvt. Ltd.
- Euroestudios India Pvt. Ltd
- Euroestudios, S.L.- Project Office
- S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd.
M a rr o c o s
- Euroestudios Maroc, SARL
- Pyramide Ingénierie
- Save Project
Moçambique
- TPF Moçambique
Pa n a m á
- Consorcio EuroestudiosTopoequipos, S.A.
- Euroestudios Ingenieros
de Consulta, S.L.
- Euroestudios Panamá S.A.
- Projetec

Portugal
- Paymacotas Portugal
- TPF Planege
República Dominicana
- Getinsa, S.R.L.
Roménia
- Cinnamon Project
- TPF Romania
Se n e g a l
- Setico Ingénieurs Conseils
Tunísia
- TPF Tunisie
Turquia
- Euroestudios, S.L. Türkiye Ankara Subesi
- Getinsa Ingeniería, S.L. Ankara Turkey
Branch Office
Ucrânia
- TPF Ukraine
- Ukrdesigngroup (UDG)
Ve n e z u e l a
- Projetec
V i e t n a me
- Getinsa Ingeniería Vietnam Ltd.
- Representative Office
of Getinsa Ingeniería S.L. in Hanoi

Pa r a g u a i
- Euroestudios, S.L.
(1)
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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 está também disponível em Francês, Inglês e Espanhol.

Relatório de actividades de 2013

Angola
Arábia Saudita
Argélia
Argentina
Bélgica
Bolívia
Brasil
Burkina Faso
Cabo Verde
Camarões
Catar
Chade
Chile
Colômbia
Congo
Costa do Marfim
Costa Rica
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Equador
Espanha
Estados Unidos
da América
Filipinas
França e Ilha Reunião
Geórgia
Grão Ducado
do Luxemburgo
Grécia
Guatemala
Guiné Equatorial
Haiti
Honduras
Índia
Líbano
Líbia
Marrocos
Mauritânia
México
Moçambique
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Polónia
Portugal
República Democrática
do Congo
República Dominicana
Quénia
Roménia
Senegal
Tunísia
Turquia
Ucrânia
Venezuela
Vietname

