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I N T R O D UÇÃ O

2012 : Um bom ano
para o grupo TPF
o que reter de essencial ?







O montante consolidado das vendas passou de 114 para 132 MEUR.
Apesar da crise económica mundial, a nossa margem operacional
(EBITDA) passou de 11 MEUR no final de 2011 para 11,5 MEUR no
final de 2012.
A prossecução da nossa política de desendividamento permitiu-nos
atingir um rácio de endividamento líquido sobre o EBITDA de 1,39
(o mais baixo nível histórico).
Outro motivo de satisfação, o nível de goodwill líquido atingiu 3,7 MEUR,
isto é, 2,8 % das vendas. Nas nossas actividades europeias, o goodwill
líquido é negativo.

Tudo isto permite-nos apresentar um balanço saudável que nos torna
aptos a enfrentar um ambiente caracterizado por notórias dificuldades.
No decurso do exercício de 2012 foi possível concretizar as seguintes
aquisições:
 na Ucrânia : aquisição de 51 % da sociedade ukrdesigngroup (udg),
 em Portugal : aquisição de 100 % da sociedade provia,
 no Brasil : aquisição de 60 % da sociedade synergia.
Os dados financeiros mencionados nesta Introdução são os constantes
das contas das nossas filiais.

E u ro p a
B é l g ica

O volume de negócios elevou-se a 39,4 MEUR, mantendo-se estável
face ao registado no final de 2011 (39,9 MEUR). Num contexto deveras
difícil, manteve-se o nível de rentabilidade e reforçou-se a estrutura do
balanço, graças a uma redução dos activos e passivos.
As perspectivas apontam para a estabilização do volume de negócios e
a manutenção da rentabilidade em 2013.

Divisão Engineering
louis engineering

–

tpf engineering

Após a redução de actividade registada em 2011, o volume de negócios
acumulado da tpf engineering e da louis engineering voltou ao nível de
2010, ou seja, 12,2 MEUR. A actividade manteve-se rentável e prossegue
a política de diminuição do passivo.

Divisão Utilities e Contracting
tpf - utilities

–

socageth

–

ttr energy

–

tpf - basse sambre

O conjunto desta divisão apresenta um volume de negócios de 27,2 MEUR,
uma ligeira baixa em relação a 2011 (29,3 MEUR).
O nível de rentabilidade permanece alto, com um ligeiro aumento face
ao ano anterior.

7
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F ra n ç a
beterem

–

ouest coordination

–

secmo

–

tpf - utilities s arl

O volume de negócios da beterem, que havia registado um crescimento de
5 %, atingindo 21, 8 MEUR em 2011, continuou a crescer, registando 23,2
MEUR no final de 2012. O resultado líquido sobre o volume de negócios,
manteve-se num nível de 3 %, estabilizando-se em 744 KEUR. A nossa filial
francesa prosseguiu igualmente a diminuição dos seus passivos e activos.
A filial ouest coordination está actualmente completamente integrada nas
contas. Apresenta um volume de negócios de 13,9 MEUR e um resultado
líquido de 0,5 % sobre o volume de negócios.
Pelo seu lado, a secmo registou um resultado líquido de 230 KEUR para
um volume de negócios em baixa de 18 %, no montante de 1, 8 MEUR.
tpf-utilities sarl registou um crescimento de 15 % do seu volume de
negócios, 1,4 MEUR e um resultado positivo.

E s pa n h a

Prossegue a alienação dos nossos três últimos activos. Continuam envolvidos
em processo judicial.

Gr ã o - D u cado do L u x e m b u r g o
tpf luxembourg

O volume de negócios de 2012 permaneceu estável em 1 MEUR.

Poló n ia
tpf s p.

z.o.o.

g r u p o T P F / Relatório de actividades 2012

O nosso volume de negócios (3,5 MEUR em 2011) aumentou para 3,7
MEUR. O resultado líquido conheceu um ligeiro crescimento de 350 KEUR.
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Port u g al
tpf planege

–

prosistemas

–

provia

Graças a sua actividade virada actualmente, em 95 %, para a exportação,
o volume de negócios da tpf planege e da prosistemas, cuja fusão é já uma
realidade, conheceu um crescimento, atingindo 15 MEUR (12 MEUR em
2011) ; o lucro gerado é de 1,4 MEUR.
Procedemos à aquisição de 100% da empresa portuguesa provia. Esta
sociedade, que conta com uma quinzena de colaboradores, é especialista
no design rodoviário e ferroviário, permitindo assim à tpf planege, deter
a última peça que lhe faltava neste domínio e reforçar a sua oferta à
exportação. A provia conta, entre as suas recentes referências, com a
elaboração dos projectos para circular interna de Lisboa (CRIL) –
ultimo troço e fecho final, para a auto-estrada IC11, auditorias de segurança e revisões de estudos para mais de 500 km de auto-estradas, e
ainda o projecto da estrada Dingue/Nconte (70km) em Angola.

I N T R O D UÇÃ O
R o m é n ia
tpf romania

O ano de 2012 foi um ano de estabilidade para a tpf romania. O volume
de negócios permanece em 750 KEUR mas, pela primeira vez desde há
longo tempo, o resultado foi ligeiramente positivo.

Ucr â n ia
tpf ukraine

–

udg

Pelo segundo ano de actividade, o volume de negócios da nossa filial
tpf ukraine estabilizou-se nos 500 KEUR.
A TPF, directamente e pela via da sua filial tpf ukraine, adquiriu uma participação de 51% na empresa ucraniana ukrdesigngroup (udg). A sociedade
UDG foi fundada em Lviv em 2006 por Ihor Kuzmak e Andriy Pobursko
que permanecem como seus gestores. Especialista no sector da construção,
conta com cerca de 120 colaboradores. Capaz de estudar todos os tipos de
projectos de construção (residencial, comercial, recreativo, escolar e industrial), conta com referências de vulto, entre as quais figuram o estádio
de futebol para o Euro 2012 em Lviv, o aeroporto internacional de Lviv e
o « Hospital do Futuro », para crianças em Kiev. Esta operação permitiu-nos
ser actores principais na Ucrância ocidental.

África

A r g é lia
tpf algérie

A actividade na Argélia resulta essencialmente dos grandes contratos obtidos
pela TPF Planege. A componente local permanece fraca, em 300 KEUR.
A n g ola
tpf angola

O volume de negócios da tpf angola cresceu notavelmente, passando de
2,4 MEUR para 4,4 MEUR. A tpf angola não está já unicamente dependente
da TPF Planege, uma vez que 1 MEUR advém actualmente de contratos
directamente assinados pela tpf angola com clientes angolanos.
Marrocos
pyramide ingénierie

–

save project

Como consequência do abrandamento do sector do imobiliário, o conjunto
das nossas actividades regressou a 3,6 MEUR (4,8 MEUR em 2011).
O resultado líquido regista 280 KEUR, igualmente em baixa, apesar de
ser satisfatória a rentabilidade sobre o volume de negócios.
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S e n e g al
setico

Neste primeiro ano de actividade plena no grupo, o volume de negócios
da setico passou de 1,1 MEUR para 1,7 MEUR, com um resultado líquido
de 150 KEUR.
T u n ísia
tpf tunisie

Em 2012, a tpf tunisie, pequena estrutura com uma dezena de colaboradores, elaborou principalmente planos de execução para projectos
iniciados por outras empresas do Grupo TPF.

A m é rica

B rasil – E q u ador - Pa n a m á - V e n e z u ela
projetec

-

synergia

g r u p o T P F / Relatório de actividades 2012

Após dois anos de forte crescimento (2009 e 2010) nos quais o volume
de negócios da projetec quadruplicou, seguiu-se em 2011 um ano em
baixa em que o volume de negócios se reduziu de 20 %, atingindo 20
MEUR. Em 2012, no entanto a projetec voltou a conhecer um novo e
forte crescimento, apresentando um volume de negócios de 22,3 MEUR.
A taxa de câmbio constante, este crescimento teria sido ainda mais significativo, uma vez que o volume de negócios teria atingido os 25 MEUR.
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A TPF tomou uma participação de 60% na empresa brasileira synergia,
gerida e fundada por Maria De Albuquerque, através de aquisição de
acções e aumento de capital. A synergia é uma empresa especialista na
planificação, realização e gestão de componentes sociais, urbanas e ambientais, no quadro de grandes projectos mineiros, petrolíferos, logísticos
e urbanísticos. Ocupa-se dos aspectos de realojamento, formação e
assistência à procura de emprego, bem como, por exemplo, da ajuda à
prevenção da violência. Contanto com 80 colaboradores, os seus clientes
são, entre outros, o grupo LLX, Vale, Anglo American, bem como as
cidades do Rio de Janeiro, São Bernardo e Recife. Para esta operação,
reforçámos igualmente a nossa filial brasileira projetec que opera já
com a Synergia e que adquiriu 10% do capital directamente.

Ásia
Í n dia
s . n . bhobe

& associates p vt. l td. – cetest p vt. l td. – survtech p vt. l td.

O conjunto das nossas actividades na Índia passou de 5,6 MEUR para
6,3 MEUR (à taxa de câmbio de 2012). O resultado líquido elevou-se de
7 %, apresentando uma relativa estabilidade.

I N T R O D UÇÃ O

Perspectivas para 2013

A dados constantes e sem excluir novas aquisições, deveremos conhecer
em 2013 um ligeiro crescimento da nossa actividade e dos nossos resultados.
Queremos dirigir-nos a todos os nossos colaboradores, exprimindo-lhes
os mais vivos agradecimentos. Com o seu empenho quotidiano, contribuem
em larga medida para o sucesso do Grupo e para a sua expansão no mundo.

christophe gilain

thomas spitaels

Director Geral

Presidente da Comissão Executiva
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ORGANOGRAMA

ORGANOGRAMA CONSOLIDADO
do grupo tpf

E U R O PA
B é l g ica

TPF Engineering
Louis Engineering
TPF-Utilities
TTR energy
TPF-Basse Sambre
Socageth

100 %
100 %
91,5 %
50 %
100 %
100 %

E s pa n h a

Mesogen
Nueva Econoler
Sabondel

35 %
70,5 %
70,5 %

F ra n ç a

TPF France
Beterem Ingénierie
Ouest Coordination
MIPI
Secmo
TPF-Utilities Sarl

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91,5 %

Gr ã o - D u cado do L u x e m b u r g o

TPF International
TTR Luxembourg

100 %
50 %

Poló n ia

g r u p o T P F / Relatório de actividades 2012

TPF Sp. z.o.o.
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100 %

Port u g al

TPF Planege
ProSistemas
Provia

94,4 %
94,4 %
94,4 %

R o m é n ia

TPF Romania

100 %

Ucr â n ia

TPF Ukraine
Ukrdesigngroup (UDG)

75 %
49,5 %

ORGANOGRAMA
ÁFRICA
A r g é lia

TPF Algérie

97 %

A n g ola

TPF Angola

93,4 %

Marrocos

Pyramide Ingénierie
Save Project

70 %
59,5 %

Mo ç a m bi q u e

TPF Moçambique

100 %

S e n e g al

Setico

70 %

T u n ísia

TPF Tunisie

70 %

A MÉ R I C A
B rasil

Projetec
Synergia

70 %
57 %

E q u ador

Projetec

70 %

Pa n a m á

Projetec

70 %

V e n e z u ela

Projetec

70 %

ÁSIA
Í n dia

S.N. Bhobe Pvt. Ltd.
Cetest Pvt. Ltd.

52,88 %
51,27 %
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C O MP O S I ÇÃ O D A C O M I S S Ã O E X E C U T I VA

COMPOSIÇÃO
DA COMISSÃO EXECUTIVA

C O MP O S I ÇÃ O D A C O M I S S Ã O E X E C U T I VA
da esquerda para a direita:

jorge nandin de carvalho

Membro da Comissão Executiva
christophe gilain

Director Geral, Membro da Comissão Executiva
thomas spitaels

Presidente da Comissão Executiva
frédéric lassale 			

Membro da Comissão Executiva
samir tahri hassani 			

Membro da Comissão Executiva
atul bhobe 				

Membro da Comissão Executiva
andré luiz da silva leitão 		

Membro da Comissão Executiva
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TPF ENGINEERING

02.
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Se é um facto que o sector da engenharia civil
apresentou um desempenho particularmente positivo,
são, no entanto, ainda visíveis os efeitos da crise no sector
da construção, resultado de um notório recuo de novas
obras, da diminuição do número de autorizações de
construção e da estagnação das actividades de renovação.
Não obstante este contexto desfavorável, as três
divisões do nosso pólo de engenharia « Estabilidade e
Engenharia Civil, Técnicas Especiais e Construção »,
conseguiram aproveitar novas oportunidades que lhes
permitiram reequilibrar satisfatoriamente o a sua carteira
de trabalhos.
A título de exemplo, podemos nomear no sector
semi-industrial, a concepção de uma nova unidade de
produção para a pastelaria Dandoy e de uma nova unidade de tratamento de carne e preparação de pratos
preparados para o grupo Colruyt ; no sector da habitação,
a reabilitação do local industrial da Sucrerie em Ath e a
construção de um novo conjunto imobiliário de habitação
social na rua Sans Souci em Ixelles [01] ; finalmente, no
sector de infra-estruturas, a construção do metro e da
entrada subterrânea em Erasme (Anderlecht), a segunda
fase do estudo do prolongamento do túnel rodoviário
sob a avenida Cortenbergh em Bruxelas ou ainda a
realização de auditorias de obras de arte por conta de
Bruxelles Mobilité (AED - Administration de l’Equipe-

t p f e n g i n eeri n g
04.

03.

ment et des Déplacements du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale).
De entre os estudos em curso ou em vias de
conclusão, relevamos os relativos à construção do novo
centro anticancerígeno Jules Bordet em Anderlecht [05] ,
do centro comercial « Just Under the Sky » em Bruxelas,
os relativos à renovação e ampliação do centro comercial Les Bastions em Tournai e ainda à criação da
Casa da história europeia para o Parlamento europeu
em Bruxelas [02].
À semelhança dos anos anteriores, temos sido
apoiados pela equipa da TPF Tunísia, que elaborou os
planos e estudos necessários à realização de projectos,
como a construção da nova prisão de Marche-en-Famenne,
a ampliação do hotel HNA Sodehotel La Woluwe e a
construção da quarta fase do conjunto imobiliário « Les
Hauts Prés » em Uccle.

adaptação das obras de arte situadas no troço rixensart
profondsart da linha ferroviária

161 do rer

01.

Complexo imobiliário
de habitação social rua
Sans Souci, Ixelles
(Gabinete de arquitectura R2D2)
02. Casa da História
Europeia, Bruxelas
(Gabinete de arquitectura
Chaix & Morel)
03. - 04. Estaleiro RER, Rixensart

–

[03 - 04]

No decurso do ano de 2009, a Tuc Rail apelou à nossa competência no domínio das infra-estruturas ferroviárias, a fim de efectuar os estudos detalhados
e de assegurar, no quadro da construção das quatro vias da linha ferroviária
161 do RER, o acompanhamento dos trabalhos relativos à adaptação das
obras de arte situadas no troço Rixensart – Profondsart ao longo de 3 km.
Os estudos foram concluídos com sucesso em Março de 2010 para
poder dar-se início aos trabalhos. Este estaleiro de grande envergadura,
iniciado em Fevereiro de 2011, estará terminado em meados de 2014.
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Além da colocação de quatro vias, visando aumentar a velocidade máxima
dos comboios, constam outros importantes trabalhos de engenharia civil,
tais como :
 a construção de um troço coberto de 175 m na rua Boisacq e um estacionamento subterrâneo de 155 lugares, a infra-estrutura de uma nova
gare e o desenvolvimento de uma « praça central » onde circularão
peões, autocarros TEC (Transport en Commum) e automóveis,
 a escavação de um corredor pedonal subterrâneo,
 a ampliação do túnel da rua Froidmont para duas faixas de circulação,
 o traçado de uma nova via, permitindo ligar a gare de Profondsart a
seguir à rua de Bleuets,
 a substituição das passagens inferiores da rua de Bourgeois e da rua
das Ecoles por novas obras,
 a construção da plataforma ferroviária, implicando a construção de
muros de suporte,
 a instalação de um muro vegetal anti-ruído, reduzindo eficazmente a
poluição sonora e oferecendo um aspecto estético incontestável.
Estes trabalhos implicam um faseamento preciso, uma vez que são realizados entre a meia-noite e as 5 horas da manhã, mantendo-se durante
o dia a circulação dos comboios.

nova unidade de tratamento de carne
e fabrico de pratos preparados vlevico , halle

[06 - 07]
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No domínio agro-alimentar, a TPF Engineering prosseguiu os estudos
relativos à construção em Halle da nova unidade de tratamento de
carne e de fabrico de saladas e de pratos preparados VLEVICO, a central
de tratamento de carne do grupo Colruyt.

20

Recordemos que os estabelecimentos Franz Colruyt S.A., mais conhecidos
por Colruyt, foram criados em 1925 por Franz Colruyt. Esta empresa
familiar belga, com sede social em Halle, tornou-se um actor de grande
dimensão na grande distribuição, agrupando actualmente inúmeras
lojas de desconto na Bélgica, França, Luxemburgo e Países-Baixos. A sua
filial imobiliária S.C.R.L. COLIM mandatou-nos, por um lado, para
efectuar os estudos ligados à arquitectura, frio industrial, sistemas
HVAC, equipamentos eléctricos, higiene, processo e ambiente, e, por
outro, para proceder às estimativas orçamentais, assegurando toda a
missão de gestão.
Em 2012, o ante-projecto e as licenças foram requeridas para um edifício,
com uma área total de 33 000 m2, dedicado à produção de saladas
preparadas, charcutaria fumada e salgada, bem como à produção de
pratos cozinhados. O rés-do-chão destina-se à produção, enquanto os
escritórios e locais sociais ficarão situados no primeiro andar e as instalações
de fatiamento e de acondicionamento no último andar.
No entanto, por razões estratégicas, a direcção de Colruyt decidiu no
final de 2012 proceder a um novo estudo global. A sua execução e
respectivas implicações terão lugar em 2013.

t p f e n g i n eeri n g
novo centro anticancerígeno de referência
jules bordet , anderlecht

[05]

Concluímos este breve panorama dos trabalhos em curso, evocando o
projecto de construção do novo centro anticancerígeno de referência
Jules Bordet.
Resultado de um processo de reflexão que associou as competências em
arquitectura, medicina e técnicas, o consórcio internacional ARCHI
2000 – BRUNET SAUNIER (Paris) – TPF ENGINEERING – BETEREM
foi seleccionado em 2008 para efectuar os estudos técnicos especiais, de
estabilidade e de arquitectura no quadro da construção de um novo
pólo de excelência de tratamento do cancro, tanto ao nível belga, como
europeu e internacional.
Este vasto complexo hospitalar, representando uma área total de 79 000 m²
será construído no campus hospital-universitário Erasme em Anderlecht.
Contará com um rés-do-chão, cinco pisos e três pisos subterrâneos.
Uma estrutura de 250 camas de internamento e 40 camas para hospitalização de dia, 6 bunkers de radioterapia, 8 blocos operatórios, um
serviço de medicina nuclear e um nível de laboratórios de investigação
serão postos à disposição dos doentes no final de 2017. Os serviços de
prestação de cuidados oncológicos de ponta irão permitir responder às
expectativas e necessidades hospitalares do futuro.
As fases de anteprojecto e de licenciamentos estão concluídas, bem
como a fase projecto para a construção da obra. Está em curso a fase
relativa aos equipamentos técnicos, que deverá concluir-se no mês de
Maio de 2013. O início dos trabalhos está previsto para 2014.

05.

Novo hospital anticancerígeno
Centro Jules Bordet, Bruxelas
(Gabinete de arquitectura
Brunet-Saunier et Archi 2000)
06. - 07. Nova unidade de
tratamento de carne e fabrico
de pratos preparados
VLEVICO, Halle

06.

05.

07.
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louis engineering
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01.
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A nossa filial em Liège louis engineering teve
novamente um desempenho emblemático nos domínios
da engenharia civil, das infra-estruturas e da topografia.
Este ano terminou com um balanço globalmente
positivo, com diversos aspectos que nos enchem de satisfação : a reabilitação dos escritórios que ocupa, a consolidação
da sua equipa de engenharia, a renovação da certificação
em Quality Management, bem como um resultado financeiro
positivo e um carteira de encomendas deveras interessante.
Diversas obras foram concluídas com sucesso, como
a instalação de uma nova unidade de incineração de
Lonza em Braine l’Alleud, a reabilitação do local de
Tournais « Château-Rempart » [03] que acolherão doravante os serviços do SPF Finances, a renovação das redes
de esgoto de Raeren e de Sprimont ou ainda a construção
de uma rotunda sobre a N5 em Genappe por conta do
promotor P&A.
Estão outras obras em curso, entre as quais a
construção da nova piscina em Ans, a construção da

lo u is e n g i n eeri n g
03.

02.

Haute Ecole Schuman em Libramont, a ampliação da
Clínica André Renard em Herstal, o desenvolvimento da
Esplanada da nova estação de Guillemins em Liège [04] ou
ainda os trabalhos de drenagem e reparação de vias como
as de Welkenraedt e de Aywaille.
Além disso, os nossos departamentos de infra-estruturas e engenharia civil estão envolvidos na realização
de estudos diversos como a construção da nova escola em
Berchem-Sainte-Agathe [02] na região de Bruxelles-Capitale,

01.

02.

03.

Construção da nova piscina
em Ans
Nova escola comunal
Berchem-Saint-Agathe
(Bruxelas)
Reabilitação do local
Château-Remparts, Tournai

a construção de três « halls-relés » para Idelux em Libramont, a ampliação da Haute Ecole da Province de Liège
em La Reid, a ampliação de um atelier para Uvelia em
Herstal, a construção de um túnel sob a rotunda de Bultia
em Charleroi para o Service Public Wallon (SPW) ou ainda
a renovação das redes de drenagem e reparação de vias
em diversas vilas e comunas.
Por fim, a actividade topográfica centrou-se nas
pesquisas de Héna em Engis e no curso de água na Wallonie
(Vierre, Melliers e Semois) por conta de SPW.
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04.

– ans [01]
Em Ans, no local de Loncin a nossa filial de Liège, efectuou os estudos
de estruturas e supervisão dos trabalhos de construção do novo complexo aquático compreendendo dois tanques adaptados às respectivas
necessidades (uma piscina de aprendizagem de 15 x 15 m e uma piscina
desportiva de 25 x 15 m), vestiários, uma cafetaria e locais técnicos. O
edifício é composto por uma cobertura em madeira laminada colada,
suportada por pilares em betão. A fachada principal é integralmente
vidrada e o conjunto das coberturas inferiores baixos é ajardinado. Os
tanques são em aço inoxidável. De realçar que o aspecto durável da
construção não foi esquecido. Para um investimento bem gerido, visando a economia de energia, a taxa de isolamento do edifício (K28) foi
optimizada em função do ambiente e do potencial desempenho da
piscina existente.

construção de uma nova piscina

Os trabalhos iniciaram-se em Agosto de 2012 e estarão concluídos no
final de 2013.

– liège [04]
No quadro da remodelação da esplanada da nova estação de Guillemins
desenhada por Santiago Calatrava, os nossos especialistas rodoviários e
topográficos foram solicitados para a elaboração de vários os estudos
técnicos, que envolvem o estabelecimento de planos de implantação e
de drenagem e ainda a realização de perfis longitudinais e transversais.
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remodelação da esplanada de guillemins

Além do arranjo de uma praça triangular com espaços verdes, de árvores
e tanques com ondas e jactos de água, este projecto urbanístico de grande
dimensão prevê igualmente a passagem do futuro comboio de Liège, a
construção de uma estação reservada a autocarros, a construção de um
novo cruzamento circular entre a rua de Guillemins, a rua Paradis e a rua
de Plan Incliné, bem como o desenvolvimento de uma via de trânsito
local adjacente aos edifícios existentes.
Os estudos terminaram este ano. Os trabalhos deverão iniciar-se em
Abril de 2013 e terminar 9 meses mais tarde.
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04.

Remodelação da esplanada
Guillemins, Lièges

t p f - u tilities

TPF-UTILITIES

01.

A tpf-utilities prosseguiu a sua evolução, registando
um bom resultado em 2012, com um elevado volume de
negócios e alta rentabilidade. A sua boa carteira de encomendas permite antever um bom nível de actividade para
os próximos dois anos.
Um dos maiores activos do sucesso da tpf-utilities
reside actualmente numa sólida carteira de referências
tanto ao nível dos serviços de estudos, como ao nível dos
serviços de manutenção, gestão e exploração.
Desejosa do seu crescimento nos anos vindouros,
a nossa filial acentuou os seus esforços para incrementar
a sua rede comercial, no que foi bem-sucedida, apesar da
crise económica.
Além do sucesso alcançado nos domínios da gestão
de recursos humanos e da gestão de manutenção que permitiram controlar o acompanhamento dos trabalhos em
tempo real para o cliente, a implantação desde há um ano,
de uma Gestão de Manutenção Assistida por Computador
(GMAO) registou os primeiros ganhos de produtividade.
Finalmente, de entre as principais operações deste
ano,destacamos a obtenção de um novo contrato relativo
à construção da segunda fase do parque eólico Ngong Hill
no Kenya.

01.

Defesa nacional
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03.

02.

arcelormittal

–

industeel , charleroi

[02]

Em 2012, a TPF-Utilities honrou o contrato referente à realização chave
na mão (estudos, montagem e funcionamento) de uma nova unidade
de produção de vapor sobreaquecido destinado a criar o vácuo necessário
para o tratamento do aço. A instalação compõe-se de duas caldeiras,
cada uma com uma capacidade de 22,5 t/h, de dois sobreaquecedores,
dois economizadores, de uma unidade de tratamento de água, bem como
de um sistema de supervisão e controlo. A entrada em funcionamento
ocorreu no mês de Maio, sem ultrapassar o prazo e orçamento previstos.
De notar igualmente que a nossa filial foi encarregue da sua exploração
durante os próximos cinco anos.
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defesa nacional belga
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[01]

No decurso deste ano, a nossa equipa prosseguiu o contrato de manutenção e exploração confiado pela Defesa nacional belga. Este contrato,
como uma duração de oito anos, diz respeito ao conjunto de instalações
técnicas dos edifícios militares pertencentes ao Interquartier 4 (no aeroporto militar de Melsbroek), ao Interquartier 7 em Mons e em Namur
e ainda ao Interquartier 10 em Spa. Mais precisamente, trata-se das
instalações de aquecimento, HVAC, tratamento de águas (amaciadores,
purificadores), de protecção contra incêndio, electricidade e ar comprimido. No âmbito desta missão, a TPF-Utilities elabora ainda os estudos
energéticos destinados aos trabalhos a efectuar tendo em vista a redução
do consumo energético das diversas instalações.

escola europeia , laeken ( bruxelas )

[03]

Desde este ano e com uma duração de quatro anos, a TPF-Utilities está
encarregue da manutenção e exploração das instalações técnicas da Escola
europeia situada em Laeken. Este novo contrato refere-se às instalações
HVAC, ao tratamento das águas (amaciadores, neutralização dos condensados), à preparação de água quente sanitária, à distribuição de água
potável, gás e electricidade, bem como à regulação das cozinhas. A nossa
equipa assegura igualmente a exploração da unidade de cogeração.

02.

03.

Caldeira em Industeel,
Charleroi
Escola europeia, Laeken
(Bruxelas)

ttr e n er g y

TTR ENERGY

Em Janeiro de 2008, a TPF e a Transcor Astra
Group (filial de CNP) associaram-se para formar a ttr
energy. A sua missão é o desenvolvimento e o investimento em projectos relacionados com as energias eólica,
hidroeléctrica, solar e biomassa.
No âmbito da criação de fundos em parceria com o Banco Degroof, a
TTR energy foi mandatada para investir em dois fundos no valor de 46
milhões de euros cada um. Dedicados às energias renováveis na Europa,
o primeiro, criado em 2008, foi investido na sua quase totalidade, enquanto
o segundo, de 2011, está em curso de investimento.
No final de 2011, 40 milhões de euros tinham sido investidos principalmente
em três sociedades,. A primeira, Bioenergetica, detida em 45 %, é uma
cogeração (20 MW) em Espanha, utilizando os resíduos da azeitona. A
segunda, Ailenergie, detida a 60 %, é uma sociedade francesa de desenvolvimento de parques eólicos em Champagne-Ardenne. Por fim, a terceira,
detida em 100 %, é uma sociedade francesa de desenvolvimento de
parques eólicos em Lorraine. Em 2012, o primeiro projecto um parque
eólico de 10 MW situada na Bélgica foi revendido. Ao mesmo tempo,
foi iniciado um processo de desinvestimento mais geral dos activos do
primeiro fundo.
O primeiro investimento ligado ao Green Fund foi realizado em 2011
numa sociedade detentora de todas as licenças e autorizações de construção
de um parque eólico com 6 turbinas eólicas com uma potência nominal de
2 MW cada uma, representando um investimento de 5 milhões de euros.
01.

No decurso deste ano o Green Fund II apostou em dois novos investimentos.
O primeiro respeita a um acordo de parceria concluído com um fabricante
de turbinas que desenvolveu um número significativo de parques eólicas
em França. Os dois primeiros parques constantes deste acordo foram
adquiridos no início do ano de 2013. O segundo refere-se à aquisição de
um parque solar na Flandres. A conclusão desta aquisição, envolvendo
a transferência de propriedade das acções, teve lugar em Março de 2013.

02.

Parque eólico de Biesles em
Haute Marne - França
(6 eólicas Vestas V100 2MW
HH 95m)
Parque eólico de FéreChampenoise em Champagne França (11 eólicas GE 2.5xl
100 m HH 85 m)

02.

01.
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TPF-BASSE SAMBRE

02.
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01.
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O ano de 2012 foi particularmente intenso. Assim,
em Arzew, na Argélia, foi dado um notável incremento nos
trabalhos visando a substituição da rede anti-incêndio do
complexo de gás do grupo Sonatrach, enquanto na Bélgica, em Châtelet, entrou em funcionamento a unidade
de tratamento e de valorização das lamas de dragagem do
Centre Terre et Pierre [01] .
Tal como nos anos anteriores, a tpf-basse sambre
confirmou o grande interesse no estudo e montagem de
novos procedimentos. Dedicou-se à valorização energética de resíduos e à separação da recuperação de fracções
valorizáveis de desperdícios industriais. Num futuro próximo, deverão concluir-se os estudos efectuados em diversos contratos para importantes parceiros.
Além disso, apraz-nos registar a assinatura de um
terceiro contrato de engenheiro-consultor com um dos nossos
mais antigos parceiros, a sociedade « Qatar National Cement Company ». Esta convenção diz respeito à construção
de uma nova linha cimenteira de 5 000 toneladas por dia.
Finalmente, e com o intuito de fazer face ao desenvolvimento das nossas actividades, de assegurar a qualidade
dos nossos serviços e de favorecer as transferências de
competências, foi executado um plano de recrutamento,
com uma duração de 2 anos, prevendo a contratação de
jovens engenheiros. É neste contexto que a nossa equipa se
viu enriquecida este ano com cinco novos colaboradores.

t p f - basse sa m bre
04.

03.

tratamento das lamas de dragagem para o

01.

centro terre et pierre , châtelet

02. - 04.

[01]

Em 2010, a TPF-Basse Sambre assinou um contrato chave-na-mão com
o Centre Terre et Pierre relativo ao estudo do equipamento na margem
do Sambre, de uma unidade de tratamento de sedimentos e lamas de
dragagem. Um ano e meio mais tarde, esta instalação-piloto semimóvel,
constituída por equipamentos e periféricos adequados montados em
«chassis» independentes, permite o tratamento mineralógico de polpas,
essencialmente, de origem mineral (lamas de dragagem, sedimentos).
Vantagem deste método : as matérias poluentes contidas nas polpas
tratadas são concentradas num resíduo seco e de volume reduzido. A
plataforma, capaz de tratar 1,2 toneladas de matérias secas por hora,
estará concluída no final do mês de Agosto.

Centro Terre et Pierre, Châtelet
Complexo de liquefacção
de gás GL2Z do grupo
SONATRACH, Arzew (Argélia)

substituição da rede anti - incêndio do complexo

– arzew (argélia) [02 - 04]
Construído nos anos 70, o complexo de gás GL2Z sofreu diversos nivelamentos. A renovação da sua rede de incêndio, parcialmente enterrada
num estado de vetustez pouco compatível com a protecção eficaz das
instalações das diversas zonas (estação de bombagem da água do mar,
trens de liquefacção, reservatórios de GNL e de gasolina, cais de carregamento para barcos, …), foi-nos confiada pela Sonatrach. Os trabalhos
tiveram início no mês de Julho 2011, e envolvem a substituição de toda a
canalização da rede (aproximadamente 15 km dos quais 13 km compostos
por tubagens enterradas, de diâmetro 500 para linhas principais e de
diâmetro 300 para as secundárias ). Obviamente que não é simples a tarefa
de que fomos incumbidos, tendo em conta a complexidade técnica do
projecto, a descoberta de uma multiplicidade de impetrantes não identificados (por vezes mesmo fora de serviço),a presença de terrenos
rochosos alternando com terrenos arenosos e de níveis freáticas, ou
ainda as dificuldades de intervenção ligadas à exploração de uma fábrica
construída em zona perigosa Atex.

de liquefacção de gás gl 2 z do grupo sonatrach

Presentemente, o avanço do projecto é da ordem de 50 %. Assinado em
Junho de 2009, este importante contrato, representando cerca de 40 000 000
euros, deverá estar concluído em Julho de 2014.
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TPF FRANCE
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No final do exercício de 2012, a tpf france
apresenta bons resultados como testemunha a subida do
seu volume de negócios consolidado.
Assegurar este crescimento num contexto económico
lento constituiu um verdadeiro desafio. Neste espírito, a
actividade da tpf france, assegurada pelas suas filiais
Beterem, Ouest Coordination, Secmo e MIPI, encontra-se sustentada tanto no plano da produção, das acções
comerciais inovadoras, como no plano organizacional.
Após a sua aquisição pela tpf france em Setembro
de 2011, a Ouest Coordination foi-se integrando no grupo
ao longo deste ano. Importantes actividades organizacionais
foram levadas a cabo, a fim de melhorar consistentemente
o desempenho da sociedade e iniciar as primeiras sinergias,
nomeadamente com a Beterem.
O início do ano foi igualmente marcado por um
acontecimento de registo : a abertura da sociedade MIPI
(Montage et Ingénierie de Projets Immobiliers), filial a
100 % da tpf france. Esta nova entidade tem como objectivo desenvolver missões de assistência à gestão da obra,
de gestão da obra delegada e de montagem de operações.
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betere m

BETEREM

01.

Em 2012, a beterem consolidou o seu posicionamento e atingiu um crescimento de 8 %, mantendo sempre
uma rentabilidade idêntica aos exercícios anteriores.
De entre os factos salientes deste ano, destacamos
a abertura de uma nova agência em La Réunion e o significativo desenvolvimento das agências de Paris, Nice e Lyon.
As prestações realizadas no decurso destes doze meses
testemunham as capacidades da nossa filial no sector da
construção, o que confirmamos nos detalhes que se seguem.

01.

Sede social de « Assurance
des Motards », Montpellier

construção da sede social da assurance des motards ,
montpellier ( hérault )

[01]

No final do ano de 2012, a Beterem Ingénierie foi consultada pelo
promotor Cogedim, para proceder aos estudos de concepção e controlo
de execução da nova sede nacional da Mutuelle des Motards em Montpellier. O edifício, concebido para um efectivo de 450 pessoas pela
agência Jacques Ferrier Architectures (JFA), terá capacidade em termos
de exploração para poder acolher diversas empresas locatárias.
Localizado nas proximidades do aeroporto de Montpellier Fréjorgues,
este edifício desenvolve os seus 8 500m² em 5 níveis em forma de anel
em volta de um átrio central, com um parque subterrâneo para 10
veículos. A fachada externa está protegida por uma dupla camada em
policarbonato alveolar, de cerca de 80 cm. Finalmente, este projecto é
referenciado de HQE ® (Haute Qualité Environnementale) a fim de
responder ao requisito Effinergie.
A missão da Beterem Ingénierie envolve todas as prestações de engenharia, concepção-construção, bem como a direcção da execução dos
trabalhos. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2015.
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construção do edifício c 5

–

eurocopter ,

marignane ( bouches du rhône )

[06]

A Eurocopter é a primeira construtora de helicópteros civis e parapúblicos
do mundo. A sua sede social e o seu principal local de produção em
França estão instalados em Marignane. Filial da EADS, a sociedade está
também presente na Alemanha e em todos os continentes através das
suas filiais. O local de Marignane acolhe em 80 hectares, cerca de 12 000
pessoas repartidas por diferentes serviços que intervêm no desenvolvimento, no fabrico, na montagem, suporte e na comercialização de um
helicóptero. As equipas Recherche & Développement / Bureaux d’études
d’Eurocopter ocupam actualmente diversos edifícios.
No âmbito do seu programa de inovação, o maior eixo da visão 2020 do
Grupo, a Eurocopter encara uma operação imobiliária visando equipar
o conjunto do seu pessoal dos mais modernos meios para atingir os
melhores desempenhos. Para isso, confiou-nos a construção de um
edifício destinado a albergar no rés-do-chão e em mezanino, as actividades
de integração dos sistemas dos helicópteros e nos escritórios repartidos
por 3 pisos os 300 colaboradores do gabinete de estudos da fábrica. Este
imóvel representa uma área total de 6 650 m² dos quais 4 500 m²
destinados a escritórios.
Saudemos ainda a vertente de desenvolvimento sustentado do projecto,
uma vez que os três pisos deverão respeitar as normas BBC de certificação.
Finalmente, notemos que a Beterem é a mandatário do agrupamento de
gestão da obra associada ao atelier de arquitectura AI Project e que a
conclusão da obra está prevista para Abril de 2013.

contrato - quadro eurocopter ,
marignanee ( bouches du rhône )
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As notáveis competências demonstradas pela Beterem, aquando da
realização do projecto C5, conduziram a uma nova solicitação em Abril
de 2012 para o estabelecimento de um contrato-quadro para os trabalhos
de gestão de obra e de assistência à gestão de obra. Fomos brindados
com esse contrato em Julho, com 3 anos de duração e uma opção de 2
anos suplementares.

Eurocopter, Marignane

02.

03.
04.

05.
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02. - 06.

06.

o u est coordi n atio n

OUEST COORDINATION

01.

Os esforços de organização desenvolvidos em
2012 permitiram melhorar a rentabilidade da sociedade,
apesar de um nível de produção ligeiramente em retracção
imputável às dificuldades de financiamento e de aparecimento de novos projectos públicos e privados.
No decorrer deste ano, a Ouest Coordination conseguiu aproveitar todas as suas competências em matéria
de direcção de projecto e de fiscalização de trabalhos de
grande envergadura que, sem qualquer dúvida, irão enriquecer a já tão prestigiada lista das suas referências.

01.

Centro hospitalar de Centre
Bretagne Kério, Pontivy

construção do centro hospitalar
de centre bretagne kério , pontivy ( morbihan )

[01]

O Centro Hospitalar de Centre Bretagne (CHCB), situado em Kério sob
o comando da comuna de Noyal-Pontivy, foi inaugurado em Março de
2012 pelo anterior Ministro de Saúde Xavier Bertrand. Nascido da fusão
dos estabelecimentos hospitalares de Pontivy e de Plémet-Loudéac, o
Centro Hospitalar de Centre Bretagne, cujo edifício comunica com a
Policlínica, é hoje um pólo de saúde público-privado de vocação geral
do território de saúde n° 8 de Bretagne. Trata-se do maior investimento
do Estado na Bretagne interior com um montante de trabalhos de 120 M€.
De uma grande abertura, a obra de 160 m de comprimento, 110 m de
largura e com uma área de 43 000 m² encontra-se perfeitamente enquadrada na paisagem. Desenvolve-se em 6 pisos, dos quais três no
rés-do-chão devido ao declive do terreno : um rés-do-chão baixo para
a entrada do pessoal e dos fornecedores, um rés-do-chão para a entrada
dos doentes e um último rés-do-chão alto na fachada principal destinado
ao público. Com uma capacidade de 400 camas, das quais 80 % em
quartos individuais, as unidades de alojamento situadas nos 3 pisos
estão viradas para a zona mais calma do local.
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62 Empresas foram mobilizadas para a construção, tendo os trabalhos
tido início em Setembro de 2008. À Ouest Coordination foi confiada a
missão de Project Management. Serão necessários três anos para efectuar
os trabalhos que necessitam de importantes meios humanos e da implantação de sistemas inovadores adaptados às características técnicas do edifício.
Este hospital, construído numa procura de desenvolvimento sustentado
com aquecimento de madeira cobrindo 80 % das necessidades de funcionamento graças às indústrias de madeira locais, é o primeiro hospital
subvencionado pelo « Fond chaleur » europeu. A plantação de árvores
de rápido crescimento e de alto valor calorífico tem sido encorajada.

european synchrotron radiation facility
esrf , grenoble

–

[03 - 04]

A primeira fonte de raios de alta energia do mundo, ESRF (European
Synchrotron Radiation Facility) ou Instalação europeia de raios é um
notável exemplo de cooperação científica demonstrado pelos 12 países
e 600 empregados, dos quais 155 cientistas, que participam no seu
financiamento e funcionamento. Implementado em 1992, ESRF tem
presentemente 30 linhas de luz à disposição dos utilizadores.
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No quadro do seu programa plurianual de modernização, visando uma
ampliação de 12 700 m², o agrupamento Ginger Sechaud Bossuyt
(mandatário) e Sud Architectes recorreram à Ouest Coordination para
a gestão da obra, em missão de Project Management . Um ambicioso
projecto necessitando de um cuidado planeamento tendo em conta as
alterações a realizar em local ocupado.
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A ampliação diz respeito a quatro edifícios : um edifício, completamente
independente, alojando escritórios em dois pisos e outros três edifícios
« industriais », justapostos ao edifício existente, reservados aos prolongamentos das linhas de luz. Uma das complexidades deste projecto
consiste na estabilidade dos solos (estático e dinâmico), tratada por um
complexo tipo ensoleiramento geral com 35 cm de betão armado de
330 kg/m3 colocado sobre solo-cimento de 65 cm (interface betuminosa
para permitir uma deslocação aquando da secagem e limitar as contracções
mecânicas) com uma área total ensoleiramneto de 4 400 m², dimensionada
para uma estabilidade térmica temporal (+/-0.5°C).
A obra, que deverá ser entregue em meados de Maio de 2013, iniciou-se
em Setembro de 2011 na parte referente às alterações, e prosseguiu em
Dezembro de 2011 nas terraplenagens gerais.
A verdadeira sinergia entre Ginger Sechaud Bossuyt e Ouest Coordination
permitiu a entrega do primeiro edifício (ID16) sem qualquer atraso. ESRF
está actualmente a proceder à colocação das instalações eléctricas,
enquanto a equipa Ginger Sechaud Bossuyt/Ouest Coordination continua
a trabalhar nos três outros edifícios, cujo estado de avanço está já nos 70 %.

o u est coordi n atio n

desenvolvimento da zona de actividade concertada ( zac )
flaubert em grenoblee ( isère )

[02]

Sempre em Grenoble, a nossa equipa foi chamada para uma missão de
Project Management Urbano na Zona de Actividade Concertada Flaubert.
O mercado, concebido para uma duração de 4 anos, é reconvertível para
um novo período máximo de 20 anos. A área total dos trabalhos é de 90
hectares. As áreas de construção, estimadas em cerca de 215 000 m2, são
repartidas da seguinte maneira : 163 000 m² para habitação (2 000 a
2 200 novas habitações, das quais 30% de habitação social e 10% em
adesão social à propriedade), 47 000 m² a projectos privados e de serviços,
4 500 m² a equipamentos públicos e 6 000 m² a habitação, actividades
terciárias e comércio potencial. O projecto prevê ainda o desenvolvimento
urbano e paisagístico da ZAC. De entre os trabalhos que nos foram
confiados, destacamos : a coordenação e planificação geral dos diferentes
espaços, a ligação gráfica entre os projectos privados e os espaços públicos,
bem como a gestão do Sistema de Troca de Dados Informatizado (SEDI).
Finalmente, sublinhemos a importância estratégica desta operação de
envergadura que irá permitir à cidade de Grenoble e à Ouest Coordination
fazerem parte de todos os projectos públicos e privados deste novo bairro.

02.

Desenvolvimento da zona
de actividade concertada
Flaubert, Grenoble
03. - 04. European Synchrotron
Radiation Facility ESRF,
Grenoble

02.

04.

03.
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SECMO

O nosso gabinete de estudos de estruturas de
betão registou notáveis desempenhos em 2012, apesar de
uma baixa na sua actividade.
Num contexto bem mais difícil que nos anos
anteriores, a Secmo conseguiu, ainda assim, participar em
projectos complexos ou emblemáticos. Entre estes, dois particularmente interessantes deram o mote a estes doze meses.

casa da investigação euro - mediterrânica
e instituto ingemedia , toulon

[07]

A Comunidade de Aglomeração de Toulon Provence Méditerranée leva
a cabo actualmente, no centro da cidade, o pólo Ingémédia. Concebido
pela Agência Nicolas Michelin et Associés, o projecto contempla a
construção de 11 160 m² incluindo serviços administrativos, locais de
ensino, laboratórios de investigação em ciências humanas e sociais,
estúdios de produção audiovisual, bem como um anfiteatro de 300
lugares. Trata-se de um projecto urbano complexo, sobre um parque
subterrâneo existente, que permanecerá operacional durante toda a
obra. A sobreposição das duas obras obrigou a consideráveis trabalhos
na estrutura e nas fundações.
A arquitectura geral do projecto articula-se em torno de três pontos
independentes numa base comum. O conjunto da super-estrutura é em
betão armado. As 3 fachadas estão cobertas de painéis de alumínio
branco pérola, enquanto as fachadas exteriores são de alumínio.
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Um arranjo paisagístico de qualidade envolvendo árvores de grande
porte está previsto para a cobertura. A ventilação dos locais será feita
naturalmente graças a 3 painéis solares instalados em cada um dos
blocos. A acústica de cada local está igualmente assegurada. Finalmente,
o edifício é servido por uma importante rede de fibras ópticas que
permitem a difusão das produções audiovisuais em tempo real e o seu
tratamento no exterior dos estúdios.
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Foi por conta do agrupamento de empresas CARI-BEC que a Secmo
efectuou o conjunto dos estudos de estrutura. A entrega do edifício está
prevista para 2013.

sec m o
02.

04.

01.

03.
06.

05.

07.

01. - 06.

edifícios da sede da sociedade internacional
termonuclear experimental reactor ( iter ) , cadarache

[01 - 06]

Este novo edifício da sede de ITER é um grande sucesso para os arquitectos Rudy Ricciotti e Laurent Bonhomme. Este complexo de 20 500 m²
composto por escritórios, um anfiteatro com 500 lugares, um local de
acolhimento, posto médico, refeitório e edifícios de controlo de acesso
foi entregue em Outubro de 2012. Encontra-se harmoniosamente integrado
no ambiente natural e respeita as mais estritas normas de ambiente. A
fachada decorada com sombreadores verticais em BFUP (Betões de
Fibra de Alto Desempenho) forma uma vela em movimento de belo
efeito. De referir igualmente a classificação dos edifícios (da categoria
de importância III à categoria IV) devido à aplicação das regras de
construção anti-sísmica, calculadas segundo normas relativas ao
Comissariado de Energia Atómica (CEA), para valores mínimos de
aceleração superiores. Missão cumprida pela nossa equipa da Secmo
associada à sociedade Léon Grosse et Axima (engenharia climatérica,
grupo GdF-Suez) para efectuar o projecto de execução da estrutura.

07.

Sede da sociedade
Internacional Termonuclear
Experimental Reactor (ITER),
Cadarache
Casa da Investigação
Euro-mediterrânica e Instituto
Ingemedia, Toulon
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TPF-UTILITIES Sarl

02.

01.

À semelhança da Bélgica, o volume de negócios e
a rentabilidade da filial francesa tpf-utilities conheceram
um aumento em 2012. Em contrapartida, o nível de
encomendas afigura-se inferior aos objectivos, demasiado
ambiciosos, que haviam sido fixados.
Ainda assim, mais motivada do que nunca, a
tpf-utilities sarl demonstrou vontade de se implantar sustentadamente, tornando-se um actor incontornável no
mercado francês. Reforçou ainda, de maneira significativa,
a sua rede comercial, actuando no sentido de se adaptar
às especificidades dos potenciais clientes.
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aperam
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–

thyssenkrupp , isbergues

[01]

Em 2001, a TPF-Utilities Sarl participou na concepção, construção e
financiamento da estação de tratamento dos efluentes das fábricas de
produção de inox da Aperam e ThyssenKrupp envolvendo todos os
equipamentos necessários à neutralização e à desintoxicação dos sucos
ácidos. Irá igualmente assegurar a gestão delegada.
No decurso deste ano, o contrato foi prolongado até 2016. Além da condução e manutenção com garantia total de toda a estação, a TPF-Utilities
Sarl está ainda encarregue da dessecação das lamas bem como da gestão
do sector de tratamento das lamas. Paralelamente, a nossa filial incrementou
as suas missões de manutenção das torres de refrigeração indispensável
na luta contra os riscos de proliferação da bactéria Legionella.

vilogia , villeneuve d ’ ascq

[02]

No decorrer do exercício, a TPF-Utilities Sarl ganhou um novo contrato.
Trata-se da manutenção das instalações de tratamento de água dos
aquecimentos colectivos das habitações geridas pela Régie Vilogia. Uma
missão a todos os títulos interessante, dado que estamos a referir-nos a
83 instalações e a 200 000 m³ tratados anualmente.

01.

02.

Torres de arrefecimento
APERAM, Isbergues
Amaciador- Manutenção das
instalações das habitações
geridas por Régie Vilogia, Ascq

T P F L UX E M B O U R G

TPF LUXEMBOURG

Em 2012, a nossa filial luxemburguesa conseguiu
apresentar um volume de negócios e resultados estáveis
em comparação com os exercícios anteriores.
Estes números foram atingidos graças a uma presença constante nos seus mercados alvo (escritórios, escolas),
a uma intensa e frutuosa colaboração com a empresa
irmã TPF Engineering e, finalmente, a uma clientela fiel,
da qual destacamos o Grupo Cactus [01] .

grupo cactus , windhof ( koerich )

[01]

O exercício que agora finda confirma os laços estreitos desde longa data
com o Grupo Cactus. Disso é testemunha a recepção e continuação de
projectos já existentes ou ainda o lançamento de novos projectos,
principalmente em Windhof.
Após a recepção provisória e a entrada em funcionamento da ampliação
da unidade “De Schnékert Traiteur” por conta da Caterman, Central de
Restaurantes e Fornecedores de renome, surgiu este ano uma nova
colaboração relativa à renovação completa da unidade de produção
existente. Os trabalhos deverão estar terminados no Outono de 2013.
Assinalamos ainda que a empresa De Schnékert Traiteur é um dos
maiores fornecedores no Grão-Ducado do Luxemburgo.
Paralelamente, o grupo Cactus confiou à TPF-Luxembourg a renovação
do seu entreposto n° 2 localizado em Windhof. Este último é propriedade
da sociedade Resuma, que faz parte do grupo Cactus. A renovação das
coberturas e das fachadas do entreposto n° 2 visa a melhoria dos desempenhos energéticos globais do edifício. Mencionemos, a este respeito,
que a renovação das fachadas constitui um projecto piloto capaz de
influenciar a renovação das fachadas e coberturas dos edifícios existentes
situados no conjunto do local de Windhof, uma área total de 4 000 de m²
de fachadas e 14 000 m² de coberturas.
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construção de um centro escolar , dahl ( goesdorf )

[02]

Em 2012 a TPF Luxembourg prosseguiu os estudos para a construção
de um centro educativo em Dahl. Dividido em duas zonas distintas, este
novo centro escolar será, por um lado, composto por uma escola maternal/
primária e uma casa de repouso, e de uma creche, por outro lado. A área
de construção é de cerca de 4 000 m². O centro dispõe ainda de uma sala
de espectáculos, uma sala de desporto e de uma cozinha com cantina.
A concepção arquitectural e técnica visa um edifício de baixa energia.
Será equipado com as últimas tecnologias em matéria de multimédia e
de correntes fracas (DI, controlo de acesso, cablagem estruturada, …).
As obras deverão iniciar-se no final de 2013 e terminar em 2015.

dexia , esch - sur - alzette

A Dexia adjudicou à TPF Luxembourg os estudos relativos à renovação da sua agência localizada em Esch-sur-Alzette seguindo o novo
conceito standard.
A concepção arquitectural e técnica visa igualmente um edifício de
baixa energia. Em Julho de 2013 será entregue esta nova agência, dotada
das últimas tecnologias em matéria de correntes fracas.
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01.

01.
02.

Resuma, em Windhof
Centro escolar, Dahl

TPF Sp. z.o.o.

TPF Sp. z.o.o.

Se bem que a concorrência seja feroz no mercado
polaco de arquitectura, a tpf sp. z.o.o. em conjunto com a
sua parceira portuguesa TPF Planege, ganhou dois novos
contratos no sector ferroviário : um é relativo à modernização da linha ferroviária n° 18 Kutno-Pila [01 - 02] e o outro
ao prolongamento do periférico de Varsóvia S2/S79 [03 - 04] .
No sector das infra-estruturas rodoviárias, o ano
de 2012 foi marcado por inúmeras intervenções ao nível
da gestão do projecto. Dizem respeito essencialmente à
prossecução de contratos como : o desenvolvimento do
troço da auto-estrada A4 entre Wrocklaw - Sosnica, a
modernização do acesso rodoviário ao porto de Szczecin e
a construção do troço da auto-estrada A1 entre Stryków
e Tuszyn.
De entre estes projectos concluídos com sucesso,
citemos a construção da avenida Ken em Varsóvia, ou
ainda o desenvolvimento da estrada provincial n° 732
entre Stary Gózd e Przytyk.
Outro facto marcante do ano foi a participação
da nossa equipa polaca em dois projectos científicos
financiados pela Comissão europeia no quadro do sétimo
programa para a investigação e o desenvolvimento. O
primeiro, designado TIBUCON, tem como objectivo o
desenvolvimento das redes de captação sem fio para a
regulação automática dos sistemas de climatização dos
edifícios, e o segundo, designado MeeFS, diz respeito à concepção de um sistema de fachada multifuncional de alta
eficácia energética para a renovação de edifícios existentes.
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modernização da linha ferroviária n ° 18 kutno - pila
troço torun - bydgoszcz

/

[01 - 02]

É um projecto relativo à modernização da linha de caminho-de-ferro
electrificada de via dupla de 247 km, que atravessa a região de Lodz,
Kujawy-Pomenaria e Wielkopolska, mais precisamente sobre o troço
que liga as duas cidades da zona metropolitana Torun - Bydgoszcz,
numa distância de 50 km. A regeneração da infra-estrutura ferroviária,
já vetusta, irá permitir, não somente aumentar a velocidade dos comboios
de passageiros para 120 km/h e a dos comboios de mercadorias para
100 km/h, mas ainda assegurar aos utilizadores e às empresas um alto
nível de fiabilidade e conforto, mantendo o desempenho da rede. De
sublinhar que o melhoramento desta ligação ferroviária irá contribuir
para a sua integração no sistema de transporte urbano. Presentemente
os trabalhos encontram-se a realizados a 20 %. Os nossos especialistas
polacos e portugueses irão assegurar até 2015 a gestão e administração
do contrato de concepção-construção (nas condições FIDIC).

construção do troço da via rápida s - 2 entre os nós
de konotopa e pulawska ( incluindo
entre mpl okeci e marynarska )

4 km da radial sobre a s 79

[03 - 04]
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No âmbito da construção do troço da autoestrada A2 Poznan-Lodz-Warszawa-Biala Podlaska que visa ligar Varsóvia, o consórcio TPF –
TPF Planege ganhou no final do ano un novo contrato junto da
Direcção Geral das Estradas Nacionais e das Autoestradas (GDDKIA)
que prolonga um primeiro contrato celebrado em Janeiro de 2010. A
circular de Varsóvia, parcialmente em funcionamento, é constituída
por diversas vias rápidas que irão permitir ligar as partes ocidental e
oriental da autoestrada A2. As nossas equipas estão particularmente
empenhadas na construção das estradas S2 e S79, duas estradas de seis
vias, que, no final, irão facilitar o acesso ao aeroporto internacional de
Varsóvia. De notar que o projecto cobre igualmente a construção de
quatro nós e de toda uma série de infra-estruturas rodoviárias (pontes,
viadutos, passagens pedonais, tuneis ferroviários). De entre as nossas
prestações, conta-se a coordenação e a fiscalização das obras de
construção, controlo do orçamento, coordenação da segurança e o
controlo de qualidade.

02.

01.
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01. - 02.

Modernização da linha
ferroviária n° 18 Kutno-Pila
03. - 04. Auto-estrada A2 –
Troço Poznan-LodzWarszawa-Biala Podlaska
05. Edifício de escritórios
Jutrzenki, Varsóvia

TPF Sp. z.o.o.
projecto tibucon

-

sétimo programa quadro

para a investigação e desenvolvimento

[05]

A TPF Sp. z.o.o. participa actualmente no projecto científico TIBUCON
financiado pela Comissão europeia. Trata-se de um programa colectivo
agrupando diversas empresas e institutos científicos europeus visando
desenvolver as redes de captação sem fio para a regulação automática
dos sistemas de climatização dos edifícios « Self Powered Multi Magnitude
Wireless Sensor Network ». Esta solução evita a utilização de cabos
eléctricos e baterias amovíveis graças à combinação de uma tecnologia
de comunicação sem fios de alta eficácia energética, de uma electrónica
de muito fraca potência e do conceito de « recolha de energia ». Consequentemente, obtém-se um simples sistema de vigilância do edifício,
não necessitando de manutenção, ou seja, uma utilização ideal para as
antigas e novas instalações HVAC. O regulador Tibucon HVAC integra
os captadores, o material de recolha de energia, o transmissor de dados
sem fio numa única unidade compacta que poderá ser montada em
qualquer local do edifício.
O regulador comunica sem fios com os sistemas BMS do edifício, envia
dados relativos à temperatura, humidade e intensidade da luz, qualquer
que seja o local do edifício. Em simultâneo, os captadores Tibucon
recolhem e utilizam a energia proveniente da luz, do calor, dos fluxos de
ar e ainda dasmicro vibrações, dando-lhe suficiente potência para
funcionar como unidades totalmente independentes que podem ser
repartidas por todo o edifício, ou grupo de edifícios, seja qual for a
sua envergadura.
Este projecto foi objecto de demonstrações em Espanha e na Polónia,
estando a TPF responsável pela sua aplicação polaca. Além disso, a
nossa equipa prestou assistência ao funcionamento do sistema Tibucon
num dos imóveis por si concebidos em 2006, o Jutrzenki Building.

04.

03.

05.
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TPF PLANEGE

Não obstante a severa crise de austeridade vivida
em Portugal, com um mercado de construção praticamente
estagnado, o ano de 2012 foi um bom ano para a nossa já
antiga filial portuguesa, que teve a notável capacidade e
visão empresarial para, ainda assim, incrementar o seu
volume de negócios.
Além do impulsionamento e favorecimento de
sinergias entre as filiais do grupo, a chave do seu sucesso
deve-se à sua aposta na actividade internacional. Com
efeito, 95 % do seu volume de negócios reside na exportação,
essencialmente para a Argélia, Angola, Moçambique,
Roménia e Polónia. A este respeito, merecem destaque
diversos projectos como o da construção do hospital da
Casa de Saúde do Presidente da República de Angola ou
o da nova sede (e call center) da operadora telefónica
móvel Movicel [05 - 06] em Luanda.
Apesar de, no decurso deste ano, a actividade do
nosso gabinete de estudos ter perdido vigor num Portugal
em crise, é de assinalar o facto de TPF Planege ter conseguido angariar contratos, como o estudo e concepção de
diversos projectos rodoviários (em particular, no sector
de reabilitação de pontes) e proceder à fiscalização de
importantes obras em curso, entre as quais consta a estação
de tratamento de águas residuais de Bragança e de
Montargil [01 - 02] – Santa Justa ou ainda a construção do
reservatório do Cerro da Mina [03] e obras adjacentes.

TPF PLANEGE
01.

03.

02.

construção da barragem do cerro da mina ,
castro verde ( portugal )

01. - 02.

[03]

Em Outubro, a sociedade Somincor (Sociedade Mineira de Neves
Corvo), que explora os depósitos de pirite no sul de Portugal, confiou-nos um contrato de fiscalização no âmbito da construção da barragem/
reservatório do Cerro da Minha (CRM). O objectivo do projecto é a
construção da infra-estrutura necessária para o armazenamento das
águas resultantes da exploração mineira. A criação do reservatório implica
a implantação de diversas obras, nomeadamente, uma barragem em
aterro de enrocamento de 28,20 m de altura, de 629 m de comprimento
do coroamento e de um volume de 407 700 m³, uma bacia de retenção
para o armazenamento das lamas com um volume de 1 615 m³ e um
canal de derivação das águas pluviais de 775 m de comprimento. Este
investimento inscrito no quadro de um projecto europeu visa eliminar
o depósito no mar dos resíduos tóxicos gerados pela exploração das
minas de sulfuretos. Além da capacidade de produção, a sociedade
Somincor verá aumentada a sua capacidade de armazenamento de resíduos,
o que não é negligenciável do ponto de vista ambiental. A TPF Planege
está encarregue, não somente da gestão, coordenação e fiscalização dos
trabalhos, mas também da coordenação-segurança e do controlo ambiental.

03.

Reabilitação do canal
Montargil – Santa Justa
(Portugal)
Construção da barragem do
Cerro da Mina, Castro Verde
(Portugal)

As obras tiveram início em 2012 e deverão estar concluídas em Junho
de 2014.
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hospital da casa de segurança do presidente
da república de angola , luanda ( angola )

[04]

O hospital de 3 pisos localizado na capital angolana irá poder acolher
100 camas e ocupar uma área de cerca de 18 100 m². A fim de responder
às necessidades de todos os doentes, esta nova estrutura permitirá uma
hospitalização em quarto clássico ou quarto VIP. Trata-se de construir
um hospital moderno dotado de todos os serviços médicos : imagiologia,
radioterapia, medicina física e de reabilitação, pediatria, urgências,… O
primeiro piso agrupará o bloco operatório composto por 5 salas de
operação, salas de recobro, a unidade de cuidados intensivos e os quartos
de internamento.
A nossa equipa portuguesa efectuou os estudos de arquitectura e de
engenharia. Desde o mês de Setembro deste ano, decorre a fiscalização
dos trabalhos que deverão estar concluídos no final de 2014.

abastecimento de água
à cidade de uíge ( angola )

No norte de Angola decorrem as acções visando melhorar o abastecimento de água à cidade de Uíge. Os seus habitantes irão beneficiar
brevemente da instalação de 120 km de rede de distribuição de água e
de 10 000 ligações domésticas. Para colocar em funcionamento este
projecto são necessárias inúmeras operações : trabalhos de escavação e
de aterro, tubagens, testes,...
Este ambicioso programa, representando um investimento de 9,4 milhões
de dólares, financiado pelo Banco Mundial, foi lançado pelo Departamento
de Gestão Financeira dos Contratos (FCMU) da Direcção Nacional de
Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) do Ministério da
Energia e da Água (MINEA). A obra terá início no decurso do primeiro
semestre de 2013, estando prevista a sua conclusão para o final de 2014.
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Durante este ano a TPF Planege procedeu à revisão dos estudos, passando
a encarregue da coordenação e fiscalização dos trabalhos, do controlo
de custos, do controlo qualidade e ambiente, da planificação, e da coordenação da segurança.
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04.

Hospital da Casa de Segurança
do Presidente da República
de Angola, Luanda (Angola)
05. - 06. Nova sede e call center
da operadora telefónica móvel
Movicel, Luanda (Angola)

TPF PLANEGE
05.

04.

06.
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PROSISTEMAS

02.
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Decorreram já alguns meses desde a aquisição
pela TPF Planege do gabinete de estudos português
prosistemas . Congratulamo-nos pelo facto de acções
desenvolvidas em 2012 confirmarem a sua competência e
domínio nos sectores de engenharia hidráulica, barragens,
água, agricultura, ambiente, energias renováveis. Num
contexto europeu visivelmente causticado pela crise, o
ano termina com nota positiva.
A nossa filial, além de estar implicada em inúmeros
projectos em Portugal, Moçambique e Angola, conseguiu
alargar a sua posição geográfica, registando, no âmbito
do programa americano de apoio ao desenvolvimento
Millenium Challenge Account (MCA), os seus dois
primeiros contratos em Cabo Verde. Enquanto um diz
respeito a um projecto de desenvolvimento turístico na ilha
da Boavista, o outro é relativo a um projecto de irrigação
a partir de cinco pequenas barragens. Dois projectos que
permitem antever outras acções num país tão carente de
água e de infra-estruturas turísticas.

01. - 02.

Construção da barragem
de São Pedro no Sul de Portugal

PROSISTEMAS
programa de irrigação do alqueva ,
barragem de são pedro em portugal ( baixo alentejo )

[01 - 02]

Localizada na margem direita do rio Guadiana, a construção da barragem
São Pedro tem como objectivo assegurar a irrigação e o aprovisionamento
de água. O seu reservatório irá permitir o armazenamento de 10,4 hm³.
Trata-se de uma barragem em aterro com um volume de 400 dam³,
24 m de altura e 733 m de comprimento. As características das principais
obras anexas merecem destaque. A torre, de 22 m de altura, encontra-se
acessível através de uma passagem de 50 m. O funcionamento da
conduta de descarga de 1 200 mm de diâmetro implica a construção de
uma fundação em betão sob a barragem. O comprimento do descarregador de cheias do tipo labiríntico « em bico de pato » é de cerca de 30
m. De notar ainda que o canal de descarga de 140 m de comprimento
desemboca numa bacia de dissipação de energia USBR, tipo 3 (D dim. =
55 m³/h). Finalmente, foi privilegiado o revestimento betuminoso para
os caminhos de acesso ao coroamento da barragem.
A ProSistemas foi encarregue do estudo de viabilidade, do projecto de
execução e assistência técnica dos trabalhos. A obra está a desenrolar-se
conforme as previsões, devendo estar terminada em 2013.

sistema de abastecimento de água potável
do guadiana sul , região de beja

[03 - 04]

A nossa filial portuguesa ganhou este ano um contrato visando a ligação
do subsistema de abastecimento de água de Enxoé ao subsistema de
Moura-Safara. Este projecto insere-se no programa de abastecimento
de água potável da bacia do rio Guadiana e engloba um vasto leque de
acções. De notar particularmente a construção de 6 estações de bombagem
(o débito varia de 13,9 l/s a 97,9 l/s e a altura manométrica de 62 m a
188 m, consoante a estação), o aumento da capacidade da estação de
tratamento de água de Enxoé de 70 600 habitantes/equivalentes (Q =
813 m³/h e 226 l/s), a construção de 6 reservatórios (2 x 2 000 m³, 1 x 1 000 m³,
1 x 800 m³ e 2 x 150 m³), a ampliação da rede de adução em 103 km
(canalização em FFD e polietileno HD com um diâmetro que varia
entre 50 e 90 mm) e, por fim, a reabilitação de alguns reservatórios.
03. - 04.

A nossa equipa foi solicitada pela sociedade Águas Públicas do Alentejo
SA para a elaboração dos estudos e do projecto de execução.

Sistema de abastecimento
de água potável do
Guadiana Sul

04.

03.
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06.

05.

reabilitação da estação de bombagem dos olivais
zona alta ( lisboa )

–

[05 - 06]
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Em Lisboa, decorrem as obras de reabilitação da estação de bombagem
dos Olivais. Situada nas proximidades do aqueduto do Tejo, irá assegurar
o transporte da água para a zona alta da rede de distribuição de água da
cidade de Lisboa. Com um débito máximo de 2 293 m³/h, os grupos de
electrobombas (5 unidades com uma de reserva) poderão funcionar em
paralelo para uma elevação total de 124 metros de coluna de água. Os
estudos centraram-se na tomada de água, câmara de descarga e reservatórios hidropneumáticos (substituição e modelagem das condutas). As
operações a efectuar ao nível da estação de bombagem respeitam ao
edifício (ampliação, revestimentos e cobertura existente), ao equipamento
hidromecânico (inspecção dos circuitos de aspiração e compressão,
reabilitação e/ou substituição das bombas) e às instalações eléctricas.
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A nossa missão refere-se aos estudos de concepção para a reabilitação
da estação de bombagem e o projecto de execução.

05. - 06.

Reabilitação da estação
de bombagem dos Olivais –
Zona alta (Lisboa)

PROVIA

PROVIA

Durante este ano, tivemos o prazer de acolher no
seio do grupo, também através da TPF Planege, a equipa
provia, alargando assim a nossa rede portuguesa de serviços.
Esta nova aquisição, que complementa as actividades
desenvolvidas pelas nossas filiais TPF Planege e ProSistemas,
irá permitir-nos disponibilizar novas áreas de prestação
de serviços no domínio do projecto rodoviário.
Operando em Portugal, mas também em Moçambique e Angola, onde, em Cabinda, participou na concepção
da estrada Dingue/Nconte (70 km), a Provia conta entre
os seus clientes, com actores de referência do sector, como
a empresa Estradas de Portugal (EP), a empresa brasileira
Odebrecht, as sociedade autorodoviárias do grupo português
Mota-Engil ou ainda o Banco Mundial.

sub - concessão do pinhal interior ,
região centro de portugal

[01]

A sub-concessão Pinhal Interior consiste numa rede rodoviária de cerca
de 530 km, compreendendo a construção de novas autoestradas e estradas
(diferentes secções transversais) bem como a requalificação e/ou desenvolvimento de estradas já existentes. No total, o projecto cobre 160 km
de novas estradas (11 novos troços) e 370 km de estradas existentes (20
troços). O objectivo da sub-concessão é o de promover o desenvolvimento
regional, reduzir a duração dos trajectos, reforçar a segurança rodoviária
e melhorar o desempenho das vias em termos de capacidade. Além da
construção de obras complementares, de novos nós e de novas vias, as
obras consistem igualmente em profundas intervenções ao nível do
pavimento, da drenagem, do desnivelamento dos cruzamentos, da sinalização, da iluminação e da segurança. É no quadro deste projecto que
a Provia ganhou em 2010 dois significativos contratos, de três anos cada
um, com as Estradas de Portugal SA (EP). O primeiro tem como objectivo
a realização de uma auditoria de segurança rodoviária cobrindo todas
as fases do projecto, desde o projecto à operação. O segundo refere-se à
verificação e revisão dos estudos e dos projectos de execução. Trata-se,
não só de assegurar que a legislação, a regulamentação em vigor e as
disposições previstas no contrato de sub-concessão são respeitadas,
como igualmente a assistência técnica durante a fase de construção.
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sub - concessão douro interior ( troço pombal
trás - os - montes no norte de portugal

-

nozelos ) ,

[02 - 03]

Missão cumprida pela nossa equipa da Provia que participou durante
mais de 36 meses na construção do troço Pombal – Nozelos (IP2) da via
rápida IC 5. Este troço de 24,1 km implicou inúmeros trabalhos de
escavação (3 200 000 m³) e de terraplenagem (2 500 000 m³). De entre
as diversas operações efectuadas, destacamos : a duplicação da via
simples ao nível dos nós, a geometria do traçado limitando a velocidade
a 90 km/h, os nós de Carrazeda de Ansiães e Vila Flor, a iluminação, ou
aindao restabelecimento de estradas, caminhos e ligações numa distância
de de 12,7 km. O projecto inclui ainda a construção de obras de arte,
designadamente dois viadutos, dez passagens superiores, nove passagens inferiores e oito passagens agrícolas. A Provia foi encarregada da
coordenação geral do projecto, da elaboração do ante-projecto detalhado, dos projectos de execução e da assistência técnica durante a fase
de construção.
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03.

02.

PROVIA
troço da radial ic 17
troço buraca

–

–

circular regional interior de lisboa ( cril ) ,

pontinha

[04 - 05]

Este outro projecto de grande relevância para a gestão do trânsito na
região da Grande Lisboa, concluído recentemente, é relativo ao último
troço da circular interior de Lisboa, numa extensão de aproximadamente
4 km de comprimento entre a Buraca e a Pontinha, dos quais 1,7 km em
túnel. Para o sucesso desta obra foi necessária a execução de inúmeras
acções, tanto ao nível dos estudos como da execução : geometria do
traçado, drenagem, trabalhos de terraplenagem, integração de obras de
arte e construção de obras complementares, gestão de túneis ao nível
dos equipamentos e de integração ambiental, colocação de dispositivos
de sinalização e de segurança, … Foi necessário reformular os nós da
Damaia e das Portas de Benfica, bem como a rotunda de Benfica para
garantir o restabelecimento das principais ligações rodoviárias, permitir
um maior fluxo do trânsito nessas zonas e um considerável melhoramento
dos acessos às radiais IC17 e IC16. O projecto envolveu no total, 14 km
de novas vias. Uma vez mais, a nossa equipa portuguesa foi encarregue
da coordenação geral do projecto, da elaboração do ante-projecto detalhado,
dos projectos de execução, bem como da assistência técnica durante a
fase de construção.

01.

Subconcessão Pinhal Interior
Subconcessão Douro I
nterior (troço Pombal –
Nozelos)
04. - 05. Circular interior
de Lisboa (CRIL)
02. - 03.

05.

04.
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TPF
romania

02.
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Durante este ano os nossos colaboradores romenos
desenvolveram esforços consideráveis para estabilizar o
seu volume de negócios e aumentar a sua margem de
lucro. Enquanto a Roménia atravessa uma profunda crise
com acentuado decréscimo de investimentos e uma fraca
taxa de absorção de fundos estruturais europeus, o peso
da sua dívida pública permanece fraco e o nível de atractividade continua estável. Neste difícil contexto, a tpf
romania conseguiu implementar medidas a fim de reduzir
a sua exposição aos riscos de mudança.
Além disso, no decurso destes doze meses, o nosso
gabinete de estudos esteve particularmente activo no sector
privado, havendo fortes probabilidades de concretização
em 2013 de diversos projectos de engenharia civil.
No sector da água, a obra de Girgiu [03] avança a
passos largos : com efeito, 90 % dos trabalhos encontram-se já
executados. Pelo quinto ano consecutivo, a tpf romania, em
associação com a nossa filial TPF-Utilities, participou na
realização de concursos públicos relativos à construção de
três estações de tratamento de águas residuais, na reabilitação
de duas estações de bombagem de água potável, bem como
na reabilitação e ampliação de redes de águas residuais.
Finalmente, no sector das infra-estruturas rodoviárias, foi dada prioridade à reabilitação da rede rodoviária
de Bucareste.

TPR ROMANIA
03.

parqueamento subterrâneo sob a praça
da universidade ( bucareste )

[01]

Foi em Novembro que o primeiro parqueamento subterrâneo depois de
1989 foi inaugurado na Roménia sob a praça da Universidade de Bucareste.
Este novo parqueamento, situado na artéria mais movimentada da cidade,
tem uma capacidade de 429 lugares em três níveis. O financiamento do
projecto, que se eleva a 10 milhões de euros, foi realizado através de
uma parceria público-privada. A TPF Romania contribuiu activamente
para o seu sucesso assegurando o estudo de optimização do design bem
como a qualidade técnica dos trabalhos, um sucesso que não passou
despercebido à sociedade privada Interparking, que nos lançou já um
novo desafio, o de reabilitar o parqueamento do hotel Intercontinental.
Construído em 1967, dispõe de 2 000 lugares em dois níveis. A TPF
Romania poderá orgulhar-se de ter contribuído para o melhoramento
da mobilidade na capital.

reabilitação da rede rodoviária ( bucareste )

01.

02.

03.

Parqueamento subterrâneo
sob a praça da Universidade,
Bucareste
Reabilitação da rede
rodoviária, Bucareste
Estação de tratamento
de água, Giurgiu

[02]

Durante este ano, as actividades de fiscalização da reabilitação da rede
rodoviária da capital seguiram o seu curso. Mais precisamente, a TPF
Romania, em colaboração com a nossa filial TPF Planege, dedicou-se à
fiscalização das obras de reabilitação de 52 ruas e respectivas redes de
saneamento. De notar que esta missão se insere no quadro de dois
concursos públicos lançados há um ano atrás pela Direcção das Ruas de
Bucareste : o primeiro, com uma duração de 12 meses, refere-se à reabilitação de 41 ruas, e o segundo, com uma duração de 24 meses, é
relativo à reabilitação de 11 ruas.
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TPF UKRAINE

Após o seu primeiro ano de actividade, a tpf
ukraine pode orgulhar-se de um balanço positivo marcado
pela forte presença nos mercados do imobiliário de habitação e de escritórios, por uma actividade sustentada no
sector agro-alimentar e pela chegada de um novo parceiro
local, a sociedade Ukrdesigngroup.
De entre os eventos que pontuaram estes doze
meses, em Lviv nada irá superar o lançamento e a conclusão
do primeiro contrato no sector residencial relativo à
construção de 360 apartamentos (projecto Galicia [01] ), o
avanço dos trabalhos de renovação do hotel de 4 estrelas
« Atlas-Boutique Hotel » [02] e a concepção da nova sede
social do grupo T.B. Fruit [04 - 05] . A cidade Ivano-Frankivsk
foi objecto de um estudo relativo ao desenvolvimento do
pólo agro-alimentar Agro Gold [03] .

pólo agro - alimentar agro gold , ivano - frankivsk

[03]
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O objectivo do pólo Agro Gold é duplo : desenvolver unidades industriais
agro-alimentares segundo normas internacionais de alta qualidade,
orientadas principalmente, por um lado, para os sectores do vison, aves,
frutos, legumes, milho, alimentos compostos e serviços comuns, e, por
outro lado, para a criação de um ciclo de produção sustentada (ecossistema
autosuficiente). Neste contexto, torna-se essencial reduzir ao máximo o
contributo alimentar externo e utilizar os vestígios da cultura de legumes,
frutos e milho para a alimentação das galinhas, que, por seu lado, se
convertem numa fonte de alimentação dos visons. Os resíduos provenientes das estufas serão valorizados para produzir energia.

02.

01.
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01.

02.

Projecto imobiliário Galicia,
Lviv
Atlas-Boutique Hotel, Lviv

TPF UKRAINE
03.
05.

04.

No decurso do exercício, a TPF Ukraine elaborou os estudos preliminares e de « due-diligence » técnica das instalações existentes e de uma
parcela de terreno em propriedade plena (93 hectares), visando a
elaboração de um plano de negócio e de conceito do futuro pólo agroalimentar. A realização deste ambicioso projecto irá estender-se por um
período de três anos (2013-2015).

nova sede social do grupo t . b . fruit , lviv

03.

Pólo agro-alimentar Agro
Gold, Ivano-Frankivsk
04. - 05. Novo centro de
actividade T.B. Fruit, Lviv

[04 - 05]

Em Lviv, no local de um antigo cinema-teatro, nas proximidades do
aeroporto, num terreno de que é proprietário, o grupo das sociedades
T.B. Fruit planeou a construção da sua nova sede no Verão de 2013. Esta
empresa, especialista no tratamento da fruta e das bagas, detém 55 % da
produção ucraniana de sumo concentrado e de puré de fruta.
O projecto refere-se à construção de um edifício de classe A de três
pisos (cada um com 1 250 m²) abrigando no subsolo os arquivos e um
ginásio. A construção de um parqueamento para 255 lugares, o desenvolvimento paisagístico de qualidade, a criação de espaços verdes e a
plantação de um pomar completarão o conjunto.
As acções objecto do presente contrato compreendem a concepção de
um centro de actividade (desenhos de implantação, plantas dos pisos,
parqueamento) e a concepção/realização das fases P e R (elaboração de
uma nota-síntese detalhada, obtenção da licença, elaboração dos planos
de execução, orçamentos e planeamento).
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UKRDESIGNGROUP (UDG)

A recente entrada no grupo da sociedade ukrdesigngroup permitiu à TPF posicionar-se entre os actores
incontornáveis da engenharia e concepção arquitectural
na Ucrânia ocidental.
Quer se trate do desenvolvimento residencial,
comercial, industrial, hospitalar, desportivo ou industrial,
a nossa filial ucraniana viveu um bom ano com uma série
de acontecimentos tão significativos como diversificados :
a décima quarta edição do campeonato Europeu de futebol na Ucrânia [01 - 02] , a elaboração do esquema director
preliminar para a organização dos Jogos Olímpicos em
2022, o estudo de concepção do novo hospital pediátrico
em Kiev « Children Hospital for the Future » [05] ou
ainda a elaboração da documentação relativa ao projecto
de construção e de restauração do Teatro M. Zankovetska
em Lviv.
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arena lviv

[01 - 02]

A UDG pode congratular-se por haver participado na concepção do
Arena Lviv construído especialmente para o Euro 2012, um estádio
digno de acolher os maiores eventos desportivos e culturais. Com uma
capacidade para 34 915 lugares, este complexo desportivo conjuga a
arquitectura tradicional ucraniana com a modernidade. A prioridade
foi dada à segurança e ao conforto dos espectadores. Os seus dois níveis
protegidos por uma cobertura parcialmente transparente oferecem aos
espectadores uma perfeita visibilidade aliada a um sentimento de espaço
e conforto. Entre as primeiras e segundas arquibancadas, dois corredores
permitem o acesso ao espaço de lazer. Esta zona de circulação, dedicada
à restauração rápida e ao repouso, regula ainda o fluxo de espectadores.

02.

01.
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Ukrdesi g n g ro u p

As salas de imprensa e de conferência, a zona VIP, os balneários, os locais
de escritórios reservados aos diferentes actores (treinador pessoal, delegação, organizadores do campeonato) as lojas e os serviços de restauração
estão agrupados no edifício administrativo de 5 pisos.
O Arena Lviv responde às recomendações e exigências técnicas da
UEFA em matéria de novas tecnologias (sistemas de telecomunicação,
numeração, iluminação, …) e de preservação do ambiente. A esse título,
mencionemos a plantação em volta das infra-estruturas desportivas de
várias centenas de árvores e de plantas, bem como a colocação de um sistema de recuperação de água da chuva, destinada também a regar o relvado.

complexo residencial oberih , lviv

[03]

Implantado num terreno de 5 502 m², não longe do centro de Lviv e do
parque Pohulyanka, este projecto imobiliário, relativo à construção de
quatro edifícios de seis pisos cada um, distingue-se pelas suas características de modernidade e modelação. Este conjunto residencial de
luxuosos apartamentos merece ser destacado uma vez que é o primeiro
a satisfazer a norma de construção europeia EnEV2009 que permite
obter economias de energia, neste caso, da ordem dos 50 %.
A UDG está encarregada da concepção geral e da gestão do empreendimento. Os trabalhos iniciados há mais de um ano, estão concluídos
em 2013.

edifício misto , rua pogulyanka , lviv

[04]

A utilização racional dos terrenos para construção localizados no
centro histórico de Lviv nas proximidades do parque Pohulianka constitui um desafio real para urbanistas e arquitectos, dado, sobretudo, por
ser necessário implantar o edifício num local em forma de triângulo,
inserido no coração de um cruzamento. Desafio ultrapassado pela nossa
equipa ucraniana, como se comprova pela construção deste edifício
misto de 6 pisos integrando habitação (22 apartamentos), escritórios e
parqueamento subterrâneo, oferecendo uma subtil combinação de tradição e modernidade. De referir que os nossos projectistas puderam
ainda recuperar uma parede exterior de um edifício destinado a ser
demolido e que data do final do século XIV.
Presentemente, o projecto entrou na fase final de concepção. Na Primavera
de 2013 terão início os trabalhos que irão durar 24 meses.

01. - 02.
03.

04.

05.

Arena Lviv
Complexo residencial
Oberih, Lviv
Edifício misto –
rua Pogulyanka, Lviv
Hospital pediátrico
« Children Hospital for
the Future », Kiev
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No decorrer deste doze meses, a actividade argelina
focalizou-se em projectos ferroviários. De realçar que,
neste sector, foram lançadas obras de grande envergadura
no âmbito dos planos de desenvolvimento 2005-2009 e
2010-2014 são inúmeros.
Os colaboradores da tpf algérie conseguiram levar
a cabo a execução dos trabalhos de construção de duas
novas linhas de caminhos de ferro : a primeira, via dupla
electrificada, ligando Oued Tlélat e Tlemcen [01 - 02] numa
distância de 130 km e a segunda, de via única, ligando,
na região de Hauts Plateaux [04 - 05] , Realizane, Tiaret e
Tissemsilt numa distância de 185 km. A nossa filial
contribuiu ainda em outras obras, como a modernização
e colocação da dupla via da linha de caminho-de-ferro
ligando Annaba – R. Djamel [03] numa distância de 92 km
ou ainda a renovação das infra-estruturas ferroviárias da
linha mineira oriental do país, de 305 km de extensão.
Por fim, realcemos também a transferência da
sede social da tpf algérie para Alger, obra realizada em
estreita colaboração com a nossa filial TPF Planege.

01. - 02.

Nova linha ferroviária
Oued Tlelat - Tlemcen
03. Modernização e colocação
de via dupla da linha de
caminho-de-ferro Annaba –
R. Djamel
04. - 05. Nova linha ferroviária
de Hauts Plateaux

T P F A LG é R I E
nova linha ferroviária
de hauts plateaux

[04 - 05]

A construção da nova linha ferroviária de via única, ligando Relizane,
Tiaret e Tissemsilt, irá estender-se por 185 km. Necessita de trabalhos
de terraplenagem (34 000 000 m³), construção de inúmeras obras de
arte dimensionadas para duas vias : no total, 78 pontes ferroviárias, 45
passagens superiores rodoviárias e 1 passagem inferior para peões,
representando no total 12 000 m e 5 túneis de 3 477 m de comprimento,
no total. No final, esta nova via de tráfego misto, composta por 55
aparelhos de via, de 26 646 toneladas de carris (UIC pesando 60 kg/m),
de 341 333 m³ de balastro e de 356 140 unidades de travessas de betão
armado de tipo bi-bloco, permitirá atingir uma velocidade máxima de
160 km/h. Estão igualmente previstos os trabalhos de sinalização e os
sistemas de telecomunicação e, a breve trecho, a electrificação de vários
eixos da rede de caminho-de-ferro. A coordenação e fiscalização dos
trabalhos deste projecto, que deverá terminar na Primavera de 2016,
foi-nos adjudicada pela Agência Nacional de Estudos e Supervisão da
Construção dos Investimentos Ferroviários (ANESRIF).

nova linha ferroviária
oued tlelat

-

tlemcen

[01 - 02]

Dentro de pouco menos de dois anos, a localidade Oued Tlelat, perto
de Oran, e a vila de Tlemcen estarão ligadas por uma nova linha ferroviária electrificada de dupla via de 132 km que irá permitir que os
comboios atinjam uma velocidade record de 220 km/h. Um ambicioso
projecto que prevê 23 214 090 m³ de trabalhos de terraplenagem, a
construção de 14 000 m de viadutos, 1 500 m de túneis, de três estações,
bem como a colocação de 96 aparelhos de via e 16 334 toneladas de carris,
sem esquecer a colocação de dispositivos de sinalização e de material de
telecomunicação. Em 2008 a ANESRIF adjudicou a fiscalização das
obras de construção desta nova linha de caminho-de-ferro ao agrupamento composto pela TPF Planege, Getinsa (Espanha), Saeti (Argélia)
e com quem a nossa equipa argelina trabalha em estreita colaboração.

04.

03.

05.
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Em Angola, o forte crescimento do volume de
negócios, a melhoria sensível do resultado operacional e a
diversificação da carteira de clientes são motivo de grande
satisfação. Estes bons desempenhos merecem ser saudados
face ao difícil contexto mundial.
Os contratos renovados ou assinados recentemente
com novos clientes concluem um ano de actividade intensa.
De reter que na Província de Cabinda, em Tchibodo, o
projecto de habitação social relativo à construção de 1 002
apartamentos [04 - 05] , bem como, por conta do Banco de
Poupança e Crédito (BPC), os projectos de reabilitação da
sede em Luanda [01] e de construção de um edifício no
Namibe, convindo ainda acrescentar o projecto de construção de um edifício no Lobito para o Banco Espirito
Santo Angola (BESA).
À semelhança dos anos anteriores, a nossa equipa
angolana esteve particularmente activa nos arredores de
Luanda, em plena transformação. No âmbito do projecto
de habitação financiado pelo Estado, a tpf angola prossegue
a fiscalização das obras de construção de diversas cidades
e centralidades entre as quais, Dundo [02 - 03] , Capari,
Zango I, Km 44 ou ainda Cabinda.

T P F A NG O L A
04.

03.

05.

reabilitação da sede do banco bpc , luanda

[01]

A TPF Angola lançou-se na fiscalização e reabilitação do edifício que
abriga os escritórios e a agência central do Banco de Poupança e
Crédito, bem como os escritórios de outras sociedades de serviços. O
desafio consiste, nomeadamente, em modernizar a fachada exterior
utilizando materiais contemporâneos e integrando a iluminação, dando
relevância ao design, sempre preservando as inegáveis qualidades do
conjunto existente. De referir que este edifício, situado em pleno coração
da capital, junto à baía de Luanda, é composto por um rés-do-chão, um
piso subterrâneo e 21 pisos acima do solo, representando uma área
bruta de construção de cerca de 15 138 m³.

projecto de habitação social , cabinda

01.

Banco BPC, Luanda
Nova cidade - Dundo
04. - 05. Projecto de habitação
social - Cabinda
02. - 03.

[04 - 05]

Na periferia da cidade de Cabinda, mais precisamente na localidade de
Tchibodo, as nossas equipas angolanas e portuguesas estão em plena
actividade. Desde há uns meses que fiscalizam as obras de construção
de 145 186 m² de habitações sociais. Além da construção de 1 002
apartamentos repartidos por 90 edifícios de 3 pisos cada um (78 apartamentos de tipo T4-2A de 123 m², 156 de tipo T4-1A de 116 m², 768
de tipo T4-1B, dos quais 384 de 121 m² e 384 de 98 m²), este notável
projecto imobiliário prevê ainda a construção de um parqueamento de
17 850 m², a construção de vias de circulação (69 315 m²), passeios
(18 764 m²) bem como redes de água (6 500 m), de electricidade (1 304 m
de média tensão e 12 725 m de baixa tensão), de telecomunicação (15 800 m),
de esgotos (4 300 m) e de drenagem de águas pluviais (7 800 m). Por fim,
este ambicioso projecto irá integrar igualmente as estruturas indispensáveis à vida da nova centralidade : escola primária, creche, comércio e
posto médico.
De entre os nossos serviços constam a coordenação e fiscalização dos
trabalhos de construção, bem como o controlo orçamental, qualidade e
ambiente, a que deverá ainda adicionar-se a coordenação da segurança.
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PYRAMIDE INGéNIERIE

Apesar de um abrandamento na actividade do
sector da construção e das obras públicas (BTP), deram
frutos os esforços desencadeados no sentido de reforçar a
nossa posição no mercado.
Em 2012, novos clientes escolheram a nossa filial
pyramide ingénierie, entre os quais o grupo Marjane, a
principal marca na grande distribuição marroquina, o
Gabinete Nacional dos Caminhos de Ferro (ONCF) ou ainda
a Sociedade do Desenvolvimento para a Reconversão do
Porto de Tanger (SAPT). Era o maior objectivo deste ano.
De reter destes doze meses também a conclusão do
projecto de construção da Torre Telecom Maroc em Rabat
[01 - 03] e a assinatura de novos contratos confirmando a
nossa especialização no sector do turismo e da grande
distribuição, a saber: a construção de um hotel de 5*
junto à lagoa de Marchica [06 - 07] e a construção de dois
hipermercados Marjane em Inezgane e em Meknes [05].
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torre marrocos telecom , rabat

[01 - 03]

Como anunciado no ano transacto econcluiu-se este ano a construção
da nova sede de Marrocos Telecom. Esta torre de vidro, de 20 pisos,
constitui doravante um dos elementos marcantes da paisagem da capital
marroquina, situada mais precisamente no cruzamento do eixo central
do quarteirão Hay Riad e da avenida Annakhil em Rabat.
O imóvel, partindo de um simples volume como um paralelepípedo,
encontra-se literalmente aberto segundo a diagonal do paralelograma
para formar dois prismas, que deslizam e giram em torno do eixo formado pelas circulações. Esta disposição orienta assim de forma resoluta
o conjunto de espaços sobre a cidade e oferece uma visão diferente
segundo a posição do observador. A abertura de 360° e a transparência
das fachadas, permitindo que cada um tenha uma visão do outro, foram
a maneira eleita pelos arquitectos para simbolizar a estratégia de comunicação e de trocas do seu cliente.
O primeiro prisma baixo está inclinado de tal maneira que permite uma
grande abertura sobre a entrada do edifício. Neste nível ficarão alojados
o show-room, o museu e a restauração. Os dois componentes da torre
recebem os escritórios e as diferentes unidades colectivas. O prisma alto
e deslocado recebe os espaços de representação. Destaca-se na cidade e
é o factor emblemático do projecto. De assinalar que a torre prima pelo
respeito ambiental. As fachadas lisas integram os estores metálicos.
A Pyramide Ingénierie colocou ao serviço deste projecto uma equipa
experiente encarregada de assegurar as operações de controlo dos
documentos de execução e de velar para que os trabalhos das diversas
empresas decorram conforme as normas em vigor e as regras da arte.

01. - 03.

Torre Marrocos
Telecom, Rabat

03.

65

á frica / M A R R O C O S

parque de exposição de el jadida

[04]

A uma centena kms ao sul de Casablanca, prosseguem os esforços para
dotar a cidade de El Jadida de um parque de exposições. Situado na
proximidade do prestigiado hotel Mazagan, este futuro parque multifunções, dedicado ao Salão do cavalo e às demonstrações de Tbourida
(uma arte equestre e popular), abrigará ainda espaços de exposições,
estruturas de acolhimento, restaurantes, uma aldeia e dependências
administrativas. Mais de 600 cavalos poderão ser aí acolhidos. A Sociedade
Real de Encorajamento do Cavalo (SOREC) pretende fazer deste novo
centro a montra do património equestre do Reino. A primeira fase do
projecto abrange uma área de 40 hectares, dos quais 20 000 m² dedicados
às exposições. A Pyramide está encarregada da engenharia nos sectores
técnicos (estrutura, fluidos, electricidade, corrente forte e fraca, AVAC)
e nas infra-estruturas (vias e redes diversas). A entrega está prevista para
o Outono de 2014.

hotel do porto atalayoume golf resort

[06 - 07]
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Durante este ano a nossa equipa marroquina ganhou um novo contrato
no sector hoteleiro. Trata-se da construção de um hotel 5* representando
uma área liquida de 14 911 m². Concebido pelo Gabinete Jamal Lamiri
Alaoui (JLA Studio), o hotel será implantado num terreno com uma
área de 36 958 m² em ambiente privilegiado. Os elementos do património
de construção e do ambiente natural (árvores e palmeiras centenárias)
serão conservados e integrados no projecto. A lagoa de Marchica irá
acolher até 2015 um novo «resort» de luxo composto por uma recepção
e portaria, 78 quartos de luxo com 48 m², 14 suites de 100 m², quatro
restaurantes com terraço e um estabelecimento flutuante de 614 m², um
café e uma piscina panorâmica. Acresce ainda um Club Cigare construído
sobre o antigo local histórico da torre de controlo, um espaço boutique,
um centro de conferências de 2 680 m², um centro de talassoterapia de
1 955 m² com capacidade para acolher cerca de 60 utilizadores e um
parqueamento exterior de 63 lugares. Fomos mandatados pela ONCF
para efectuar os estudos e a fiscalização das obras de estrutura e dos
lotes de acabamentos.
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Parque de exposição
de El Jadida
05. Hipermercado Marjane,
Meknes
06. - 07. Hotel do Porto
Atalayoume Golf Resort

05.
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06.

07.

67

PY R A M I D E I NG é N I E R I E

á frica / M A R O C cos

SAVE PROJECT

Actor de referência no domínio da Gestão, do
Comando e da Coordenação da obra (OPC), a save project
intervém principalmente no sector do turismo.
O contrato de gestão concluído no final do ano
com Marchica Med no âmbito do desenvolvimento do local
da Lagoa de Marchica irá aumentar ainda a notoriedade
da save project. Este grande projecto ambiciona criar
um novo destino turístico, preservando o ecossistema
da lagoa.
Não obstante o abrandamento do sector do BTP
que atingiu Marrocos, a save project soube manter estável
o seu nível de actividade.
Ainda durante este ano, os projectos residenciais e
hoteleiros em solo marroquino foram frequentes, o que nos
foi benéfico.
02.
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S AV E P R O J E C T
complexo residencial inzegane , agadir

[01]

Ao cabo de 24 meses de trabalho, a cidade de Agadir viu ser erigido este ano
um novo complexo residencial com uma área bruta de obra de 44 500 m².
Este empreendimento imobiliário, composto por 656 habitações de médio
standard e de um centro comercial, disponibiliza inúmeras comodidades,
tais como área de desporto, de jogos, parqueamento e espaços paisagísticos. A entrega do projecto está em curso. O nosso gabinete Save
Project está encarregado da coordenação dos trabalhos.

complexo residencial bades , al hoceima

[03]

Este outro projecto, cuja entrega está em curso, merece ser destacado.
Trata-se de um novo complexo residencial que conta com 122 alojamentos de médio standard que surgiu este ano em Al Hoceima, uma das
maiores estações balneares de Marrocos. Localizado junto ao mar,
compõe-se de R+2 e de comércio. Foram necessários vinte meses para
realizar toda a obra. A Companhia Geral Imobiliária (CGI) adjudicou-nos
a coordenação do projecto.

complexo imobiliário al massira , fnideq

[02]

Localizado na região de Tanger-Tétouan, este novo pólo urbano da
cidade de Fnideq engloba um conjunto de unidades residenciais, de
comércios, serviços e equipamentos colectivos. Mais precisamente, o
programa envolve a construção de 43 edifícios residenciais R+3, um
centro comercial, uma nova estação rodoviária e uma zona de desportos
coberta, bem como uma área de mercado. A primeira fase dos edifícios
foi entregue este ano. O projecto no seu conjunto será concluído no
decurso de 2013 após 36 meses de obras. A CGI confiou-nos a coordenação dos trabalhos.

01.

02.

03.

04.

pólo urbano maamora , kénitra

[04]

Complexo residencial
Inzegane, Agadir
Complexo imobiliário
Al Massira, Fnideq
Complexo residencial Bades,
Al Hoceima
Pólo urbano Maamora,
Kénitra

Terminamos esta visão geral apresentando o projecto imobiliário
Maamora de que nos orgulhamos em participar. Este contrato de Gestão
de Projecto foi celebrado com a sociedade CGI. A dois passos da majestosa floresta de Al Maamora e do hipódromo de Kénitra, este novo
complexo residencial de médio standard formado por oito imóveis e
casas geminadas irá estender-se num terreno de 26 hectares. De notar
que a área bruta de construção é de 100 000 m². Os habitantes irão
beneficiar de todas as comodidades sempre num quadro de respeito
ambiental : parqueamento subterrâneo, desenvolvimento paisagístico …
Os estudos começaram este ano. O início dos trabalhos está previsto
para o mês de Fevereiro de 2013.
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TPF MOÇAMBIQUE
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Embora já activa em Moçambique através da
nossa filial portuguesa, a TPF concretizou este ano a sua
implantação em Moçambique com a abertura de uma
nova filial da TPF Planege em Maputo, acontecimento
que ilustra perfeitamente a estratégia de desenvolvimento
da nossa filial em Portugal. A criação da tpf moçambique
representa um potencial de crescimento considerável para
as nossas filiais portuguesas.
Durante este ano a nossa equipa moçambicana
focou-se na realização de projectos ligados às infra-estruturas
rodoviárias, de drenagem de águas pluviais e de irrigação.

T P F M O Ç A M B I QU E
reabilitação da estrada nacional n 260
entre chimoio e espungabera

[01]

Um dos projectos mais emblemáticos é incontestavelmente o projecto
de reabilitação da estrada nacional N260. Com efeito, foi este grande
projecto, ganho pela TPF Planege em 2011, que esteve na origem da
criação da TPF Moçambique. Trata-se da ampliação para duas vias da
plataforma rodoviária sobre a secção da estrada entre a cidade de
Chimoio, na província de Manica e a cidade na fronteira com o Zimbabwe,
Espungabera, numa distância de 230 km. Além da ampliação da plataforma para 9,4 m, o contrato contempla igualmente obras de escavação,
aterro e revestimento, bem como análise das pontes metálicas de tipo
Bailey com vista a avaliar correctamente o seu estado de conservação e
consequente necessidade de reabilitação.
Estes últimos doze meses constituíram uma oportunidade para, conjuntamente com os nossos parceiros Pengest e Consultec, assegurar a missão que
nos foi confiada pela Administração Nacional das Estradas (ANE), a saber :
coordenação e fiscalização dos trabalhos, controlo dos custos, controlo
da qualidade ambiental, bem como a coordenação segurança-saúde.

reabilitação do sistema de drenagem
das águas pluviais da cidade da beira

[02 - 03]

Após ter ganho o concurso lançado pela Administração das Infra-estruturas
de Abastecimento de Águas e Saneamento (AIAS), a TPF Moçambique,
em associação com a nossa filial portuguesa ProSistemas e a empresa
Fase – Estudos e Projectos S.A., pretende executar plenamente o seu
papel neste novo projecto visando o melhoramento da rede de drenagem
das águas pluviais da cidade da Beira, capital da província de Sofala.
Numa primeira fase, trata-se de proceder ao exame e análise crítica da
situação actual, a fim de definir a concepção geral e a colocação em
funcionamento de uma solução que responda às necessidades, que se
pretende seja detalhada ao nível do projecto de execução. Acresce ainda
a avaliação do impacto ambiental ou ainda a realização de um plano de
gestão ambiental relativo às intervenções projectadas.
Numa segunda fase, terá lugar a fiscalização dos trabalhos de engenharia
relativos à reabilitação e ampliação da rede de saneamento pluvial e
drenagem da cidade da Beira.

01.

Reabilitação da estrada
nacional N260 Chimoio Espungabera
02. - 03. Reabilitação do sistema
de drenagem das águas
pluviais, Beira

03.

02.
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SETICO

Apesar de um abrandamento na actividade
económica senegalesa e num difícil contexto pré e pós
eleitoral, o nosso gabinete de estudos setico, especialista
no sector das estradas e da água, pode apresentar um
balanço positivo destes primeiros meses passados no seio
do Grupo TPF, com um volume de negócios e um resultado
líquido em franco progresso face aos anos precedentes.
Os esforços desenvolvidos com vista a reforçar em
África as suas relações comerciais e o seu posicionamento,
nomeadamente, no Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde,
Congo Brazzaville e Costa do Marfim, têm sido bem-sucedidos como o demonstram os novos contratos no Congo
Brazzaville, o estudo de viabilidade tecnico-económico do
projecto de alimentação em água potável e o saneamento
de 4 centros urbanos na Costa do Marfim, a fiscalização
dos trabalhos relativos ao desenvolvimento em 2x2 vias
da estrada Abobo-Anyama em Abidjan.
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SETICO
programa de promoção da parceria rizicole
no delta do rio senegal

(3prd )

[02 - 03]

O Senegal dispõe de recursos naturais favoráveis à agricultura de subsistência em geral e à cultura do arroz em particular. Diversos programas
visando valorizar o rio Senegal e o desenvolvimento da agricultura irrigada
têm sido levados a cabo, nomeadamente, o Programa de Promoção da
Rizicole no delta do rio Senegal, prevendo o desenvolvimento da rede
de irrigação e drenagem para a viabilização privada de 2 500 ha ao
longo do Gorom.
Trata-se, mais exactamente, de realizar, no âmbito do estudo de ante-projecto detalhado do dossier de consulta de empresas, o estudo do
esquema de desenvolvimento terminal das redes terciárias de alimentação
dos modelos para instalação dos privados, de estabelecer uma topologia
de possíveis explorações, baseada numa série de dados (área, rentabilidade, procura de explorações) e, por fim, de definir as possibilidades de
corte e afectação da zona entre os diferentes tipos de exploração.
Para conseguir levar a cabo estas missões atribuídas pela Sociedade
Nacional de Desenvolvimento e Exploração das terras do Delta do rio
Senegal e dos vales do rio Senegal e Falémé (SAED), a SETICO foi
encarregada de executar uma variedade de serviços. A título de exemplo,
citemos : a concepcão e o dimensionamento de redes de irrigacão e
de diques de proteccão, a concepcão e o dimensionamento de grupos
electrobomba e obras de construção civil respectivas, a realização de
levantamentos topográficos ou aindao establecimento de programas de
realização dos trabalhos.
Os estudos de ante-projecto detalhado (APD) e de elaboração dos
dossiers de consulta deverão iniciar-se em Março de 2013 e terão uma
duração de 8 meses.

remodelação para

2x 2 vias da estrada abobo - anyama

em abidjan ( costa do marfim )

[04 - 05]

Em Abidjan, a nossa equipa senegalesa empenha-se no controlo e fiscalização
das obras de execução da pavimentação da estrada Abobo-Anyama e da
via de serviço do hospital de Anyama, trabalhos, respectivamente em
2x2 vias e 2x1 via. Acresce a estes trabalhos, a construção de áreas de
estacionamento de veículos.
Este novo contrato engloba diversas missões, entre as quais convém citar
a revisão dos estudos técnicos existentes, a verificação da implantação das
obras, a verificação dos desenhos de execução elaborados pelo empreiteiro, o controlo permanente da execução dos trabalhos propriamente
ditos em conformidade com os planos aprovados, os controlos geotécnicos e outros ensaios no local e em laboratório, medições de trabalhos
de contraste e seus anexos, a realização de contas provisórias, periódicas
e definitivas, a organização de visitas prévias às recepções provisória e
definitiva, e ainda a formação técnica de três estagiários postos à disposição
pelo Dono de Obra, Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE).

01.

Projecto de alimentação em
água potável e saneamento,
Congo Brazzaville
(Abastecimento e reservatório
de água em avançado estado
de degradação)
02. - 03. Delta do rio Senegal –
adutor Gorom Aval

O início dos trabalhos está previsto para Março de 2013 e a sua conclusão para Maio de 2014.
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projecto de alimentação em água potável e de saneamento
em

4 centros urbanos (congo brazzaville )

[01]
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Um outro projecto novo e igualmente interessante pela sua localização,
a execução do estudo de viabilidade tecnico-económica do projecto de
alimentação em água potável nos centros congoleses de Mindouli, Loudima,
Madingou e Ouesso, estando os sistemas existentes seriamente degradados
e subdimensionados face às necessidades actuais da população.
A SETICO foi designada pelo Ministério da Energia e Hidráulica (Direcção
Geral de Hidráulica) a fim de avaliar, através do estudo de viabilidade,
todos os aspectos que intervêm no funcionamento do projecto.
Para desempenhar a sua missão, o nosso gabinete de engenheiros-consultores está encarregue de :
 recolher e analisar as estatísticas e informações ao nível demográfico
para elaborar uma previsão realista das necessidades de água dos
diferentes consumidores até 2035,
 recolher e analisar os dados climatéricos, geológicos, hidrológicos
e topográficos,
 efectuar um diagnóstico completo das infra-estruturas existentes de
adução em água potável e saneamento,
 definir os critérios de concepção e dimensionamento das obras,
 executar os estudos técnicos complementares (topográfico, geotécnico,
hidrogeológico, geofísico, electromecânico, hidráulico, engenharia
civil, …),
 apresentar uma estimativa de custos das variáveis
 elaborar os estudos financeiros e económicos,
 estabelecer um cronograma de exploração e um cronograma das
instalações e determinar um quadro institucional para a gestão e
manutenção das obras.
Os estudos, iniciados em Outubro, irão estender-se por um período de
12 meses.
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04. - 05.

Remodelação da estrada
Abobo-Anyama (estado actual),
Abidjan

p rojetec

PROJETEC

Após ter vivido um memorável início de década
em termos de crescimento, a economia do Brasil apresentou
resultados « a meio gás » em 2012. Mais um motivo para
saudar o apreciável aumento das vendas da nossa filial
brasileira, da ordem dos 25 %.
A projetec além de conservar a sua posição de líder
nos seus tradicionais setores de atividade, conseguiu, também,
no decurso destes últimos meses, ver reforçada a sua
presença no mercado da engenharia no nordeste do Brasil.
Diversos fatos significativos marcaram este ano, de
entre os quais poderemos reter a nossa participação em projetos
tão diversificados como o desenvolvimento do complexo industrial e portuário do Suape, a colocação em funcionamento
de um sistema de aprovisionamento de água na região do
Agreste [03] , a construção das infra-estruturas desportivas relativas à Copa das Confederações da FIFA 2013 [04] e da Copa do
Mundo da FIFA 2014 [01 - 02] , ou ainda a assistência técnica
às autoridades jurídicas no âmbito de processos ligados à
construção de barragens no curso inferior do rio São Francisco.
Prosseguindo a sua estratégia de implantação na
América latina, com projetos já executados no México,
Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá, a nossa equipa
concluiu este ano um novo contrato no Peru. Trata-se de
um estudo de viabilidade visando o melhoramento da
irrigação e do sistema de controlo de inundações no vale
La Leche localizado na região de Lambayeque.

01. - 02.

Arena Pernambuco

02.

01.
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estádio arena pernambuco

[01 - 02]

No Recife, as notícias são encorajadoras, uma vez que foi lançada a
última fase dos trabalhos de construção do estádio Arena Pernambuco.
Este estádio polivalente, construído num quadro de parceria publico-privada, representando um investimento de aproximadamente 310
milhões de dólares, irá acolher os jogos da Copa das Confedereações da
FIFA 2013 e da Copa do Mundo da FIFA 2014. A fim de responder às
normas de segurança definidas pela FIFA, será dotado de 12 entradas,
de forma a permitir a evacuação do estádio (46 000 espectadores) em
menos de 8 minutos. Além de jogos de futebol, o Arena Pernambuco
está concebido para acolher concertos, espetáculos e outros eventos. A
inauguração está prevista para Março de 2013.
A Projetec disponibiliza apoio técnico ao governo do Estado de Pernambuco assegurando a gestão e controlo de execução das obras de
construção do estádio, em termos de qualidade e de custos.
Além disso, a sua reconhecida competência trouxe-lhe outro contrato
de gestão de projeto visando a definição e instalação das estruturas
desportivas temporárias para a Copa das Confederações da FIFA 2013,
designadamente, a sala de imprensa, a bilheteira, o centro de acreditação,
uma clínica médica.

sistema de abastecimento de água
na região do agreste

[03]
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O interior do nordeste brasileiro é uma região árida que sofre de um
importante défice hídrico. Face a esta realidade o Governo federal
brasileiro investiu cerca de 4 mil milhões de dólares no projeto de transferência das águas do rio São Francisco. A construção do pipeline,
denominado « Sistema de abastecimento de água do Agreste », deverá
permitir encaminhar a água do rio para a região árida do estado de
Pernambuco, garantindo o acesso à agua aos seus numerosos habitantes
durante 25 anos.
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O Agreste é considerado como uma região de transição entre as zonas
húmidas do litoral do Nordeste e as zonas desertas do Sertão. Figura
entre as piores regiões do Brasil no que respeita ao acesso à água.
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Abastecimento de água
na região do Agreste
Estruturas desportivas
temporárias para a Copa das
Confederações da FIFA 2013
Estaleiro de construção – nova
fábrica de montagem Fiat

PROJETEC

Assim, num enquadramento de um consórcio de três empresas especializadas, de que a Projetec faz parte, os nossos especialistas estão encarregados
de toda a engenharia do projeto. Se do ponto de vista técnico, o conjunto
é particularmente impressionante (1 250 km de conduta de água tratada,
17 estações de bombagem, um débito de 4,85 m³ por segundo), do ponto
de vista humano, também é significativo (2 milhões de pessoas repartidas
por 68 vilas e 80 cidades).

gestão de projeto

–

região norte do brasil

Um dado certo e indiscutivelmente demonstrado pela importância dos
investimentos, é que o « boom » económico que se manifesta na região
metropolitana do Recife irá marcar a história do Brasil.
De referir no Sul, o investimento de 20 mil milhões de dólares visando desenvolver a zona portuária do Suape, onde se encontram
em construção uma refinaria, um complexo petroquímico e quatro
estaleiros navais.
Em simultâneo, a região Norte assite ao aparecimento dos investidores
privados interessados na construção da nova fábrica de montagem de
automóveis da FIAT [05], da nova fábrica de vidro plano da Saint-Gobain,
de um nova fábrica especializada no fabrico de derivados do sangue ou
ainda à construção de duas novas unidades de produção para o fabricante
brasileiro de bebidas Ambev e Petrópolis Group. No total estes investimentos representam 6 mil milhões de dólares.
A fim de maximizar o impacto destes projetos, o Governo do Estado de
Pernambuco prepara um programa de investimentos públicos para
garantir a necessária infra-estrutura. A título de exemplo, refira-se que
o investimento privado já realizado é cinco vezes maior do que o produto
interno bruto da região.
A nossa filial brasileira Projetec assinou com o Governo de Pernambuco
um contrato de gestão de projeto relativo não somente às intervenções
públicas neste domínio, mas também à análise e elaboração de estudos
de engenharia, fiscalização dos trabalhos de construção ou ainda da
implementação de um programa de gestão integrada do ambiente.

05.

04.
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02.
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O final do ano foi marcado por um acontecimento
de vulto : a TPF concretizou a aquisição do gabinete de
consultadoria socio-ambiental synergia, parceiro ideal
para reforçar a nossa presença no Brasil.
Se é verdade que é impressionante o número de
grandes projetos de infra-estruturas e industriais (exploração
mineira, gás ou petrolífera) no Brasil, também é um facto
que a sua efectivação é susceptível de gerar desequilíbrios
sociais e ambientais.
A synergia tem disso plena consciência. Prova-o o
seu envolvimento, ainda este ano, na gestão de conflitos
criados pela deslocação de comunidades estabelecidas em
zonas de implantação de projetos, visando a descoberta
de soluções criativas capazes de convir a todas as partes.

01. - 03.

« Programa Mover »
no quadro do projeto da mina
de ferro de Rio Minas

S YN E R G I A
ampliação da linha de caminho - de - ferro
de carajás

[04 - 05]

O gigante mineiro Vale, detentor da maior mina de ferro do mundo,
planeia estender a sua rede entre a cidade de Parauapebas e o porto de
Ponta da Madeira. Este projeto consiste na quadruplicação de alguns
troços da linha de caminho-de-ferro de Carajás a fim de aumentar a sua
capacidade e permitir a manutenção e manobras das composições. De
entre as 27 cidades dos estados do Maranhão e do Pará que esta linha
atravessa, consta Marabá, uma cidade particularmente afectada pela
deslocação de 370 famílias. É neste contexto que a Vale recorreu aos
nossos serviços para fornecermos o necessário suporte à reinstalação
involuntária da população deslocada (no decurso e após a deslocação),
bem como na melhoria do seu nível de vida e de segurança, sempre no
respeito dos princípios do Banco Mundial, segundo os quais a instalação involuntária deverá ser organizada de modo a não implicar graves
problemas económicos, sociais e ambientais. Assim, a Synergia elaborou
um estudo integrado do território cobrindo igualmente os aspectos
socio-económicos, ambientais e urbanísticos. Além da georeferência da
zona, permitindo cartografar as construções, as infra-estruturas e os
pontos de referência estruturais situados na proximidade da via férrea,
os nossos técnicos recolheram, igualmente, a partir de entrevistas realizadas
junto dos habitantes, toda uma série de dados socio-económicos relativos
às rendas, ao nivel de educação e às condições de vida. Além disso, houve
necessidade de proceder a uma categorização em função da vulnerabilidade dos indivíduos. Todos os bens imobiliários foram objeto de
visita, cartografia, e avaliação préviamente a qualquer negociação.

programa de urbanização das favelas ,
rio de janeiro

[06]

Em outubro de 2010, o Governo do Rio de Janeiro lançou um ambicioso
programa de urbanização com incidência sobre uma dezena de comunidades vulneráveis no plano social (Areal, Guarabu, Vila Rica, Villa
Catiri, Parque Alegria, Azevedo Lima, São Carlos, Vila Esperança, Nova
Divinéia e Vila João Lopez). Apelidado de Morar Carioca (Live Rio),
este projeto diz respeito a 81 576 pessoas e 20 394 habitações. Faz parte
do programa do Governo federal Pró-Moradia que visa o melhoramento
da qualidade de vida da população urbana, presentemente, muito frágil.
A Synergia foi encarregue da componente socio-técnica. De reter,
nomeadamente, a colocação em funcionamento de uma série de estruturas captadoras de emprego nos domínios da pastelaria, restauração,
turismo, apoio à infância ou ainda ações de mobilização para reforço
das capacidades comunitárias em matéria de negociações fundiárias,
sem esquecer as iniciativas de educação, com especial destaque para o
saneamento, o ambiente e o património, com o empenhamento de
centenas de entidades locais na procura de um desenvolvimento sustentado. Graças à intervenção da Synergia, as comunidades contribuem
para a preservação dos espaçoes públicos, do pavimento e das canalizações.
Mas ainda não é tudo ! Neste projeto, o aspeto humano e o técnico
revestem-se de idêntica importância. É considerado primordial assegurar
uma melhor qualidade de vida às populações, fornecendo-lhes em
simultâneo todas as informações sobre a garantia dos seus direitos e
acesso ao mercado de emprego.
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projeto de mina de ferro
de rio minas

[01 - 03]
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No Estado de Minas Gerais, o grupo mineiro Anglo Americano investiu
no projeto de extração de ferro de Rio Minas. Além da mina localizada
em Conceição de Mato Dentro, este imponente projeto prevê ainda uma
linha de transmissão e a construção de um pipeline para encaminhar o
minério para o porto de embarque de São João da Barra, no Estado do
Rio de Janeiro. A zona de influência abrange cerca de 32 municipalidades,
das quais 26 no Estado de Minas Gerais e 6 no Estado do Rio de Janeiro.
Preocupada com o futuro das populações (de Conceição de Mato Dentro,
de Alvorada de Minas e de Dom Joaquim) afetadas pela exploração
mineira, a empresa Anglo Americana reforçou as suas capacidades de
mão-de-obra local. É neste contexto que a Synergia criou um programa
de apoio ao desenvolvimento profissional denominado Programa Mover.
Um programa original dirigido principalmente a mulheres, pessoas
portadoras de deficiência, a jovens dos 17 aos 35 anos e a empresários
locais. Um autocarro escolar itinerante, transformado em sala de aula,
capaz de acolher 16 estudantes, todos dotados com um computador
portátil, circula pelas regiões mais recondidas. Os cursos são dados por
professores, duas horas por classe. Um web site educativo dedicado aos
educadores foi integralmente desenvolvido pela Synergia, desde a
construção à gestão de dados. Igualmente foram postos à disposição
dos estudantes, uma biblioteca, uma vidoeteca, um centro de documentação e módulos de curso opcionais. Segundo os resultados do último
censo, 7 500 famílias estão envolvidas neste projeto. Além disso, a
mobilização social é um elemento motor do sucesso do programa
Mover. A este título, mencionamos os cursos específicos da indústria
mineira dispensados pelo Serviço Nacional do Ensino Industrial
(SENAI) e patrocinados pelo grupo Anglo Americano.
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04. - 05.

06.

Ampliação da linha de
caminho-de-ferro de Carajás
(recolha de informações
socioeconómicas e urbanísticas
- diálogo com as comunidades
deslocadas)
Programa de urbanização
das favelas Morar Carioca,
Rio de Janeiro (Praça de uma
das dez comunidades)

04.

06.

05.
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CETEST P
pvt. ltd.

01.

No ano transacto, anunciámos a entrada no grupo
da cetest pvt. ltd., um gabinete de estudos multidisciplinares,
de reputada competência nos domínios da cartografia,
hidrologia, geotecnia e topografia.
Além do reforço da sua equipa de Concepção,
realçamos neste primeiro ano no seio do grupo, as suas
inúmeras intervenções no desenvolvimento das infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias e a realização de
investigações geotécnicas para o desenvolvimento da
central térmica de Cuddalore.

relatório detalhado dos resultados das investigações geotécnicas
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para o desenvolvimento da central térmica

82

de cuddalore , estado de tamilnadu

(2 x 600 mw )

[01 - 02]

No âmbito do projecto de construção da nova central térmica de Cuddalore e, mais precisamente, da concepção das respectivas fundações, a
sociedade M / s. Shandong Electric Power Company Tiejun Engineering
Limited recorreu à Cetest para efectuar as prospeções geotécnicas tendo
em vista o conhecimento das propriedades mecânicas do solo subjacente.
Para o cumprimento desta missão, a nossa equipa executou 425 poços
de perfuração e inúmeros ensaios (de carga, Cross-Hole, de permeabilidade
do local, de bombagem, de resistência eléctrica). De acrescer ainda os
ensaios standards de penetração, a recolha de amostras perturbadas
efectuadas a intervalos regulares para identificação,a recolha de amostras
não perturbadas em intervalos de tempo determinados e em diversas
camadas e ainda a recolha de carotes de rocha para análise laboratorial.

CETEST Pvt. Ltd.
03.

02.

04.

modernização da rede rodoviária
do estado de jharkhand

[03]

O governo de Jharkhand, através do Departamento Construção de Estradas
(RCD) e da Autoridade das Estradas do Estado de Jharkhand (SHAJ),
lançou um ambicioso projecto de modernização da sua rede rodoviária.
Este plano de acção para 2012-2013 diz respeito a estradas departamentais
e estatuais. O presente contrato tem como objectivo a colocação em 2x2
vias com remodelação das bermas pavimentadas da estrada, ligando,
numa distância de 52 km, as cidades de Dumka e Hasdiha na fronteira
de Bihar (SH-17). A missão da Cetest consiste na elaboração do estudo
de viabilidade e na preparação do relatório detalhado.

01. - 02.

03.

04.

Central térmica
(2 x 600 MW) de Cuddalore,
Estado de Tamilnadu
Modernização da rede
rodoviária do Estado
de Jharkhand
Estudo de tráfego ferroviário –
Projecto de construção de três
corredores ferroviários no
Estado de Chhattisgarh

projecto de construção de três corredores ferroviários
no estado de chhattisgarh

[04]

Os Caminhas de ferro indianos assinaram um protocolo de acordo com
o Governo do Estado de Chattisgarh para o desenvolvimento de três
corredores ferroviários dedicados ao transporte de passageiros na região
norte do Estado. É neste contexto que a nossa equipa foi consultada este
ano para a realização da engenharia preliminar e o estudo de tráfego
ferroviário. No total, serão construídos 350 km de linhas de caminho-de-ferro. O corredor previsto entre Bhupdevpur, Gharhoda, Dharamjaygarth
e Korba, irá estender-se por 180 km. Os 150 km de linhas do corredor
norte irão atravessar as cidades de Surajpur, Parsa, Katghora e Korba,
enquanto o corredor este-oeste, com 122 km, passará por Dipka, Katghora
e Sindurgarh. Este importante projecto visa o melhoramento dos serviços
numa região onde, convém sublinhar, ttêm sido aumentadas as capacidades de produção das unidades térmicas, sendo também indispensável
ligar as regiões do Estado menos desenvolvidas economicamente. Serão
necessários mais de cinco anos para a construção deste conjunto de
linhas ferroviárias.
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á sia / i n dia

S.N. BHOBE P
pvt. ltd.

Ainda na Índia, a s.n. bhobe conclui o exercício
em beleza, com uma cateira de encomendas bem recheada
e um volume de negócios que se explica pela angariação
de novos projectos.
2012 marca igualmente a entrada da nossa filial
indiana em novos mercados ligados à ferrovia e ao parqueamento. A este título, mencionemos a nossa participação
no projecto de construção do parqueamento multi-pisos em
Shimla, local de turismo por excelência, ou ainda o nosso
envolvimento no projecto de construção do funicular de Haji
Malang shrine em Kalyan, nas proximidades de Bombaim.
A s.n. bhobe teve a capacidade de diversificar a
sua oferta de serviços tradicionais (viadutos, estradas e
pontes) como testemunham os contratos ganhos recentemente relacionados com uma ponte em Bankot no distrito
de Ratnagiri (Estado de Maharashtra) e a construção das
estações de tratamento de águas residuais de Indore e
de Patna.
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01.

de entre os projectos em curso que mais entusiasmaram
a nossa equipa indiana está a criação de um corredor este - oeste
em bombaim , cidade natal da nossa filial

É no âmbito do projecto de remodelação de Mumbai Trans Harbour Link
(MTHL) visando fluir as ligações entre Navi-Bombaim e Bombaim,
que está prevista a criação de um corredor este-oeste que irá permitir
melhorar a ligação entre Sewri e Worli. A nossa missão relaciona-se com
a preparação do projecto de detalhe e com a gestão do concurso.

S.N. BHOBE Pvt. Ltd.
04.

03.

05.
07.

06.

em vias de conclusão estão diversas obras , entre as quais

:
Uma primeira, relativa à construção de duas pontes (1 019 m e 323 m
de comprimento) e de rampas de acesso sobre a ribeira Roopnarayan em
Kolaghat no Estado de Bengale ocidental. As obras serão abertas à circulação a partir de Janeiro de 2013, com oito meses de avanço em relação
ao calendário inicialmente previsto. E uma segunda, relativa à construção
de uma passagem de peões (skywalk) Grant Road [01 - 03], em pleno coração
de Bombaim. A estrutura desta obra maciça em forma circular de 515 m
de comprimento implicou a necessidade de 1 000 toneladas de aço. A S.N.
Bhobe esteve encarregue da engenharia detalhe e da gestão da construção.

outras foram concluídas em

01. - 03.

04.
05.
06.
07.

Skywalk Grant Road,
Bombaim
Ponte de Dhola
Ponte de Kolaghat
Ponte de Mantralaya
Estrada nacional n° 39
Sinner- Ghoti

2012

A nossa técnica de ponta em matéria de infra-estruturas rodoviárias permitiunos levar a cabo com sucesso diversos projectos no Estado de Maharashtra.
Projectos visando quadruplicar o número de vias de certos troços das estradas
nacionais n° 39 [07] (entre Puntamba Phata e Sinner – Ghoti – 107 km),
n° 60 (entre Sindkhedraja e Jalna) e n° 177 (entre Aurangabad e Puntamba
Phata). Efectuámos com sucesso os estudos de viabilidade e estivemos
particularmente activos ao nível dos dossiers de pré-adjudicação.
Mencionemos igualmente a conclusão da ponte de Mantralaya [06] sobre
a ribeira de Tungabhadra no Estado de Karnataka, uma obra de 600 m
de comprimento para a qual efectuámos os estudos de reabilitação, engenharia de detalhe, fiscalização dos trabalhos e garantia de qualidade.

no nordeste da índia , no estado de assam ,
novos desafios nos aguardam

O consórcio formado pelas empresas Voyants Solution Pvt. Ltd. e S.N.
Bhobe ganhou um novo contrato de serviços de engenharia para a
construção de uma ponte de 12,9 m de largura, ligando Dhola e Sadia
Ghats [04] e, simultaneamente, para a construção das estradas de acesso
em duas vias entre Dhola e Islmapur Tinali, com cerca de 25,8 km. O
início das obras está previsto para a primavera de 2013.
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B A L A NÇ O C O N S O L I D A D O

ACTIVO
ACTIVO IMOBILIZADO
i.

despesas de instalação

ii . imobilizações incorpóreas
iii . diferenças de consolidação

2 01 2
€

2 01 1
€

25.720,27

41.687,41

420.744,42

524.871,22

6.203.322,56

6.487.034,58

2.369.038,83

6.940.977,32

iv. imobilizações corpóreas
A. Terrenos e construções
B. Instalações, máquinas e ferramentas
C. Mobiliário e material circulante
D. Locação financeira e direitos similares

157.338,34

2.090.074 ,64

1.794 .366,79

15.041,25

E. Outras imobilizações corpóreas

378.900,63

423.152,67

F. Imobilizações em curso e adiantamentos efectuados

244 .984 ,30

246. 445 ,78

5.727.879,70

9.562.280,90

T O T A L I V.
v.

629.840,05

imobilizações financeiras

A. Empresas equivalentes		

		
1. Participações		

		
2. Créditos		

B. Outras empresas		
		
1. Participações, acções e partes

2.482.271,33

		
2. Créditos

1.345.480,34

1.345.303,61

T O T A L V.

3.827.751,67

3.671.859,65

16.205.418,62

20.287.733,76

T O TA L AC T I VO I MO B I L I Z A D O

2.326.556,04

ACTIVO CIRCULANTE
vi . créditos a mais de um ano 		
A. Créditos comerciais

1.750.178,71

1.190.965 ,56

B. Outros créditos

432.369,87

507.070, 40

2.182.548,58

1.698.035,96

430.698,56

413.697,08

C. Impostos diferidos

T O T A L I V.
vii . existências e encomendas em curso
A. Existências
		
1. Aprovisionamento

2 Curso de fabrico		
3. Produtos acabados

1.254 .418,01

1.634 .067,56

		
4. Mercadorias		
2.700,00

5. Imóveis destinados à venda		
		 6. Adiantamentos efectuados

T O TA L A .
B. Encomendas em curso

T O TA L V I I .

148.802,83

211.487,84

1.833.919,40

2.261.952,48

13.046.967,57

13.091.335 ,39

14.880.886,97

15.353.287,87

65.294 .903,05

60.058.784 ,77

viii. créditos até um ano
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A. Créditos comerciais
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B. Outros créditos

11.244 .749,36

8.152.043,58

T O TA L V I I I .

76.539.652,41

68.210.828,35

ix . investimentos de tesouraria
A. Acções próprias

4 .612.489,81

4 .369.091,23

4.612.489,81

4.369.091,23

18.611.841,46

16.574.225,24

3.719.382,38

3.383.142,07

T O TA L D O AC T I VO C I R C U L A N T E

120.546.801,61

109.588.610,72

T O TA L D O AC T I VO

136.752.220,23

129.876.344,48

B. Outros investimentos

T O TA L I X .
x.

disponibilidades

xi . contas de regularização

i.

capital

2 01 2
€

2 01 1
€

13.299.386,00

13.299.386,00

ii . prémios de em ssão
iii . mais -valias de reavaliação
iv. reservas
v.

diferenças de consolidação

vi . diferenças de conversão

31.736,54
13.231.527,88

10.631.562,24

2.457.172,21

2.302.048,62

-430.750,56

-235.256,00

28.589.072,07

25.998.166,52

vii . subsídios em capital

T O T A L D O C A P I T A L P R Ó P R I O D O G R UP O
viii. interesses de terceiros

T O T A L D O C A P I T A L P R Ó P R I O D O G R UP O E T E R C E I R O S

B A L A NÇ O C O N S O L I D A D O

PA S S I VO e
C A P I TA l P R Ó P R IO

425,66
4.706.190,19

3.212.437,99

33.295.262,26

29.210.604,51

215.139,02

139.785 ,67

ix . provisões e impostos diferidos
A. Pensões e obrigações similares

B. Encargos fiscais		
92.687,72
C. Grandes reparações e manutenções

2.046.233,66

1.574 .781,62

D. Outros riscos e encargos

2.276.626,89

3.179.067,16

4.537.999,57

4.986.322,17

121.043,97

1.213.513, 45

E. Impostos diferidos

T O TA L I X .

p assivo
x.

dívidas a mais de um ano
A. Dívidas financeiras

		
1. Empréstimos subordinados
		
2. Empréstimos obrigacionistas não subordinados
		
3. Locação financeira e similares
		
4. Instituições de crédito
		
5. Outros empréstimos

T O TA L A .

37.200,86

7.616,70

9.257.189,34

11.158.228,52

4 .179.414 ,14

4 .739.856, 47

13.594.848,31

17.119.215,14

120.518,33

18.708,68

B. Dívidas comerciais
		
1. Fornecedores
2. Letras a pagar

T O TA L B .
C. Adiantamentos sobre as encomendas
D. Outras dívidas

T O TA L X .

120.518,33

18.708,68

6.161.864 ,52

8.861.425 ,97

3.789.727,99

358.460,69

23.666.959,15

26.357.810,48

8.495.831,87

8.196.002,54

19.665.381,87

18.565.778,97

xi . dívidas até um ano
A. Dívidas a mais de um ano com vencimento no ano
B. Dívidas financeiras
1. Instituições de crédito

645.121,22

420.195 ,96

20.310.503,09

18.985.974,93

1. Fornecedores

12.540.367,21

13.625.061,59

		 2. Letras a pagar

3.946,01

146.419,79

12.544.313,22

13.771.481,38

2.638.117,00

4 .312.491,03

2. Outros empréstimos

T O TA L B .
C. Dívidas comerciais

T O TA L C .
D. Adiantamentos sobre as encomendas
E. Dívidas fiscais e segurança social
		 1. Impostos
2. Remunerações e encargos sociais

T O TA L E .
F. Outras dívidas

T O TA L X I .
xii . contas de regularização

T O T A L D o p assivo

T O T A L D O P A S S I V O e ca p ital p ró p rio

9.770.393,09

7.980.015 ,61

10.078.928,32

9.686.059,93

19.849.321,41

17.666.075,54

3.846.557,73

3.914 .425 ,73

67.684.644,32

66.846.451,15

7.567.354,89

2.475.156,17

98.918.958,36

95.679.417,80

136.752.220,19

129.876.344,48
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C o n ta de res u ltados

D E M O N S T R A ÇÃ O C O N S O L I D A D A D O S R E S U L T A D O S
i.

2 01 2
€

2 01 1
€

131.095.948,13

114 . 493.941,27

-100.575 ,52

-2.408. 455 ,30

vendas e prestações de serviços
A. Volume de negócios
B. Variação dos produtos em curso, dos produtos acabados

		
e das encomendas em curso (+,-)
C. Trabalhos para a própria empresa
D. Outros produtos de exploração

T O TA L I .

1.456.119,63

1.681.335 ,75

132.451.492,24

113.766.821,72

ii . custo das vendas e das prestações de serviços

A. Aprovisionamento e mercadorias		
		 1. Compras

31.772.140,69

25.713.896,72

-14 .197,98

5.586,63

T O TA L A .

31.757.942,71

25.719.483,35

B. Fornecimentos e serviços diversos

28.366.895 ,79

25.527.923,67

C. Remunerações, encargos sociais e pensões

59.720.913,25

49.189.143,33

2.024 .326,53

2.200.715 ,76

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
		 e de créditos comerciais (+,-)
F. Provisões para riscos e encargos (+,-)
G.Outros custos de exploração

338.605 ,27

528.322,10

595.534 ,09

223.326, 45

1.076.634 ,72

2.245.207,53

123.880.852,36

105.634.122,19

8.570.639,88

8.132.699,53

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

T O TA L I I .
iii . resultado de exploração
iv. proveitos financeiros
A. Proveitos das imobilizações financeiras
B. Proveitos do activo circulante
C. Outros proveitos financeiros

T O T A L I V.
v.

77.598,00

55 ,54

530.914 ,76

356.819,21

1.229.108,28

459.249,55

1.837.621,04

816.124,30

2.875.647,14

2.112.289, 49

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

T O T A L V.

VI . Resultado corrente antes de imposto das empresas consolidadas

50.341,33
1.584 .096,24

658.533,12

1.471.811,68

1.206.527,97

5.981.896,39

3.977.350,58

4.426.364,53

4.971.473,25

21, 49

1.149,74
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vii . proveitos extraordinários
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A. Reversões de amortizações e ajustamentos
		 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
E. Outros proveitos extraordinários

T O TA L V I I .

114 .441,74
356,14

195 ,00

840.059,23

112.503,62

1.183.184 ,67

556.472,93

2.138.063,27

670.321,29

2 01 2
€

2 01 1
€

134 ,97

8.223,99

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

83.879,30

C o n ta de res u ltados

D E M O N S T R A ÇÃ O C O N S O L I D A D A D O S R E S U L T A D O S

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

63.257,78

13.551,07

692.164 ,88

375.324 ,81

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

G. Amortização extraordinária das diferenças de consolidação		

T O TA L V I I I .

IX .	res u ltado do e x ercício a n tes de i m p osto
das e m p resas co n solidadas
x.

transferências

839.436,93

397.099,87

5.724.990,87

5.244.694,67

/ cobranças impostos diferidos

A. Transferências impostos diferidos 		
B. Cobranças impostos diferidos

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

XII. R es u ltado das e m p resas co n solidadas

2.425.157,69

2.334 .515 ,85

-25.209,58

-20.247,66

3.325.042,76

2.930.426,48

xiii. quota- parte no resultado das empresas postas em equivalência

A. Resultados em ganhos		

B. Resultados em perdas		

XIV. R es u ltado co n solidado
xv. participação de terceiros no resultado
xvi. participação do grupo no resultado

3.325.042,76

2.930.426,48

725.077,61

578.263,95

2.599.965,13

2.352.162,50

91

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

info@tpf.eu
www.tpf.eu

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

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