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prefácio

2014: Um ano de forte
crescimento e de
signific ativa e voluç ão

O ano de 2014 ficou marcado pelo domínio dos nossos
princípios, prosseguimento da nossa estratégia e
pelo aprofundamento dos nossos valores.
4

No domínio dos princípios

PA R Â ME T R OS FIN A NCEI R OS

A manutenção da qualidade dos nossos
parâmetros financeiros é o fruto do trabalho
de todos e uma forte vontade de os melhorar.
-
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-

-

O montante consolidado das vendas e
prestações de serviços passou de 150
meur a 244 meur. Este é devido, mas
não unicamente, à entrada no Grupo da
Getinsa, Paymacotas e Euroestudios as
quais tivemos ocasião de apresentar no
relatório anual de 2013.
A nossa margem operacional (ebitda)
seguiu a mesma evolução passando de
16,9 meur para 23,4 meur ou seja, 9,75 %
do volume de vendas, e isto apesar das
difíceis condições de mercado. De salientar que a média europeia do sector em
2014 foi de 5,2 % *
Na sequência das aquisições em Espanha
mas igualmente ao arranque do projecto
do centro comercial Docks Bruxsel onde
somos co-investidores o nosso ratio de
endividamento passou a ser 2,39, o que

continua a ser inferior ao ratio utilizado
pelos nossos bancos.
Tudo isto permite-nos apresentar um balanço de bases firmes, que nos torna aptos a
enfrentar um ambiente económico em alteração, descontínuo e difícil e que nos permitirá prosseguir o nosso crescimento.

2014
venda s e serviços

244
milhões €

4250

co l a b o r a d o r e s
* Fonte: efca

r e pa r t i ç ã o g e o g r á f i c a
d a s v e n d a s e s e r v i ç o s e m 2 014

áfrica 2 %
3%

índia

e u r o pa c e n t r a l e d o l e s t e 2 %

b r a s i l 13 %

e s pa n h a 34 %

p o r t u g a l 12 %

bélgica &
gr ão duc ado do
l u x e m b u r g o 17 %

f r a n ç a 17 %
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e vo luç ão d o
e b itda / ve n da s e se rv i ços

9,6 %

11,2 %
8,7 %
9,7%
13,3 %
10,2 %
10,2 %
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ESPANHA

Os proveitos realizados pelas nossas três
sociedades em Espanha (Getinsa, Paymacotas
e Euroestudios atingiram 78,5 meur e um
ebitda de 6 meur, ou seja 7,6 %.

BÉLGICA (incluindo as filiais no
Luxemburgo e na Tunísia e ainda
a TPF-Utilities França)

6

As vendas consolidadas mantiveram-se estáveis e em 41,3 meur (41,5 em 2013) apesar
da ausência de projectos chave-na-mão que
por sua vez eram marcantes em 2013.
O ratio ebitda / Vendas continuou a progredir passando para 7,7 % em 2014 (3 % em
2013 e 1,3 % em 2012). Esta melhoria deverá
continuar em 2015.
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FRANÇA

O montante dos proveitos consolidados
da TPF em França cresceu em 2014 estabelecendo-se em 42,3 meur, devido à nossa
política de aquisições.
Os resultados financeiros, pelo contrário, por
efeitos da conjuntura económica, continuaram a degradar-se e o ratio ebitda / Vendas
passou para 2,7 % (5,8 % em 2013 e 6,7 %
em 2012).
Foram tomadas diversas acções para restaurar a rentabilidade as quais deverão ter
já efeito em 2015.

turno, 6,220 meur, isto é, um ratio de 22,1 %
relativamente às vendas, portanto estável
relativamente a 2013 que era de 23,8 %.

PORTUGAL (incluindo as filiais da
Argélia, Angola e Moçambique)

O volume de vendas passou de 25,72 meur
a 28,7 meur. O ebitda apresenta um forte
crescimento pois atingiu 5,005 meur (2,354
meur em 2013) isto é, um ratio de 17,4 %.

EUROPA CENTRAL E DE LESTE
(Polónia, Ucrânia e Roménia)

As vendas nesta zona baixaram para
3,015 meur devido unicamente às dificuldades da Ucrânia. Quanto ao ebitda ascendeu a 242 000 eur, isto é um ratio de 6,2 %.
Este é devido principalmente, mas não
exclusivamente às dificuldades da Ucrânia.

SENEGAL - COSTA DO MARFIM MARROCOS

As vendas consolidadas passaram de 2,1
meur a 3 meur na zona do Senegal – Costa
do Marfim.
O ebitda, por seu turno, ascendeu a 740 000
eur, isto é um ratio relativamente às vendas
de 24,6 % (27,86 % em 2013).
As vendas continuaram a baixar em Marrocos
mas estabilizaram em 2,840 meur (3,6 meur
em 2013) com um ebitda de 210 000 eur
(449 000 eur em 2013).

BRASIL (incluindo filiais no Panamá
e Venezuela)
ÍNDIA

As vendas consolidadas passaram de
26,63 meur a 28 meur.
Fomos penalizados fortemente pela evolução
do real brasileiro, uma vez que para taxa de
câmbio constante o volume de negócios teria
atingido 30,5 meur. O ebitda atingiu, por seu

As vendas das nossas duas filiais (SN Bhobe e
Cetest) subiram de 5,938 meur a 7,116 meur.
Quanto ao ebitda, fixou-se em 0,965 meur,
isto é uma percentagem de 13,6 %. De facto
foi atingido o mesmo ratio de 2013.

FISIONOMI A D O G R U PO

Hoje em dia o Grupo conta com filiais e
sucursais em 42 países e opera em 59 países.
Este desenvolvimento importante do ponto
de vista internacional deverá permitir-nos
realizar este ano um volume de negócios
de 20 meur na Ásia (0,5 meur em 2006)
com 900 colaboradores, 55 meur em África
(4 meur em 2009) com 500 colaboradores
e 100 meur na América (8 meur em 2009)
com 1400 colaboradores.
Por outro lado tendo em vista optimizar
as forças do grupo e sermos também mais
reactivos foram criados quatro centros de
competência, respectivamente dedicados às
Infra-estruturas de Transporte, em Espanha,
aos Edifícios em França, ao Sector da Água
em Portugal e finalmente ao de Energia,
na Bélgica.
Esta organização permite confirmar e manter
a nossa forte descentralização e também
autonomia – delegação deixada a cargo das
nossas subsidiárias.
A par do nosso “core business”, a consultoria
e a engenharia, desenvolvemos, como poderão ler no relatório, 6 actividades conexas
e geradoras de receitas: (i) a realização de
projectos chave-na-mão; (ii) a exploração de
instalações técnicas tanto no sector energético
como no da água; (iii) a realização e o investimento em projectos no sector das energias
renováveis associado à gestão de fundos de
investimentos dedicados a esta actividade;
(iv) actividades de controlo de qualidade
dos materiais e da construção; (v) a participação em concessões de auto-estradas e
(vi) a realização de projectos imobiliários.

FU N DAÇ ÃO T PF

Decidimos distribuir 5 % dos resultados da
TPF depois de impostos, a organizações de

apoio às crianças (alimentação, educação,
segurança, ...).
2015, será o primeiro ano de experiência
desta obra baseada nos resultados de 2014.
Estamos particularmente satisfeitos em
registar o acordo dos accionistas minoritários das filiais da TPF em todo o mundo.
A selecção das organizações foi feita por
comités nos diferentes países envolvendo
os colaboradores da empresa. Com efeito,
desejamos que os colaboradores interessados
estejam associados à escolha destas organizações que operam nos seus países e que
receberam as verbas com base nos resultados
realizados pelas sociedades que os empregam.

PE R SPEC T I VA S PA R A 2 015

Esta nova configuração do grupo permite
encarar com optimismo 2015, quer do
ponto de vista de crescimento do volume de
negócios, quer dos resultados.

p e r s p e c t i va s
pa r a 2015
venda s e serviços

290
milhões €

10%
ebitda
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Desde o início do ano já procedemos a três aquisições ;

Engesoft, no Brasil

8

Esta sociedade situada em Fortaleza, no
estado do Ceará, permite reforçar a nossa
especialização no sector da Água, onde a
empresa é excelente. A Engesoft tem cerca
de uma centena de colaboradores.
Esta aquisição faz do Grupo TPF a primeira
empresa de consultores de engenharia na
região nordeste do Brasil, região esta que
desde há dez anos tem tido um forte crescimento, e que por isso nos faz esperar, atingir
no Brasil em 2015, um volume de negócios
de 50 meur com cerca de 650 colaboradores.

TRN Ingeniería, em Espanha
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Esta sociedade conta com 40 colaboradores
e está activa no sector das infra-estruturas
permitindo-nos reforçar o espectro de competências que temos em Espanha nesta área.
Seremos agora capazes de realizar desde os
estudos de pré-viabilidade, ao aconselhamento sobre a exploração e operação, por

exemplo, em projectos ferroviários, rodoviários e de metro.

Engenharia de proximidade
SNC-Lavalin, em França

A aquisição deste ramo de actividade que
conta com 175 colaboradores que opera no
sector dos edifícios, das infra-estruturas e
da água, permite-nos reforçar a cobertura
do território mas também as nossas competências naqueles diferentes sectores.
Deveremos realizar portanto este ano de
2015 um volume de negócios de 290 meur
com um ebitda de cerca de 10 %, com cerca
de 4250 colaboradores.
Queremos por fim dirigir-nos a todos os
nossos colaboradores e exprimir-lhes os
nossos mais vivos agradecimentos. Através do
empenho quotidiano, contribuíram grandemente para o sucesso do Grupo e para a sua
expansão no Mundo.

christophe gil ain

t h o m a s s p i ta e l s

Director Geral

Presidente do Comité Executivo

COM P OSIÇÃO DO
COMI T É E X EC U T IVO

at u l b h o b e

j o r g e n a n d i n d e c a r va l h o

pedro daniel gomez gonz alez

Membro do
Comité Executivo

Membro do Comité Executivo

Membro do Comité Executivo

t h o m a s s p i ta e l s

christophe gil ain

Presidente do Comité Executivo

Director Geral,
Membro do Comité
Executivo

andré luiz da silva leitão

Membro do Comité Executivo

amadou de

Membro do
Comité Executivo

frédéric l assale

Membro do Comité Executivo
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País de implantação
(filiais e sucursais)
Países onde operamos
sem presença efectiva

(1) Situação em 30 de junho de 2015

n O MUN D O 

(1)
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SU B SI D IÁRI A S D A T P F E
E S C RI T Ó RIOS L O C A IS

(1)

A n g o la

– TPF Angola

– Euroestudios Brasil Engenharia e
Arquitectura Ltda
– Projetec
– Synergia

Equad o r

– Euroestudios, s.l.
– Getinsa-Payma, s.l.
– Projetec

A r Á b i a saud i ta
Ch i l e

– Euroestudios for Engineering
Consultations Co.
– Getinsa & Partner s.a.
for Engineering Consultancy

E s pa n ha

– Paymacotas S.A.
Agencia en Chile

Co lÔ m b i a
A rgél i a
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– Euroestudios, s.l.
– Spa Getinsa Algerie
– TPF Algérie

A rg e n t i n a

– Euroestudios, s.l.
– Euroestudios s.a.s
– Euroestudios Ingenieros
de Consulta sas
– Getinsa Ingeniería, s.l.,
Sucursal Colombia
– TRN Ingeniería Sucursal Colombia

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aqua-Consult Ingenieros, s.l.
Euroestudios, s.l.
Euroestudios Infraestructures, s.l.
Getinsa-Payma, s.l.
Insertec. s.a.
Mesogen
Nueva Econoler
Sabondel
TRN Ingeniería, s.a.
Transfer Enginyeria

E s tad o s u n i d o s da a m ér i c a

– Euroestudios, s.l.
Co s ta d o m ar f i m
B élg i c a

– ENGLOSER, Inc.

– Setico International
filipinas

– Socageth			
– TPF-Basse Sambre
Co s ta R i c a
– TTR energy		
– TPF Engineering		
– Consorcio Euroestudios-cacisa, s.a.
– TPF-Utilities			 – Consorcio Getinsa-Gabinete, s.a.
			
– Euroestudios, s.l.
– Getinsa Ingeniería Costa Rica, s.l.
Grupo TPF Relatório de actividades 2014

BOLÍVIA

– Euroestudios, s.l.
– Gatebol, s.r.l. (Gabinete Técnico
Boliviano, s.r.l.)
– Getinsa Ingeniería, s.r.l.,
Sucursal Bolivia

El Salvad o r

– Euroestudios, s.l.
– Getinsa Ingeniería, s.l.,
Sucursal El Salvador

– Getinsa Ingeniería, Ltd

Fra n ça

–
–
–
–
–
–

ICR (La Réunion)
MIPI
Secmo
TPF Infrastructures
TPF Ingénierie
TPF-Utilities Sarl

G e Ó rg i a
B ra s i l

– Engesoft Engenharia e
Consultoria Ltda

e m i rato s Á rab e s u n i d o s

– Euroestudios, s.l.

– Euroestudios, s.l.
– Getinsa Georgia, s.l.

gr Ão duc ado do luxemburgo

– TPF International
– TTR Luxembourg
– TPF Luxembourg

M o ça m b i qu e

– TPF Moçambique

Roménia

– TPF CProject
– TPF Romania

Pa n a m Á
S e n e gal
G ré c i a

– Euroestudios, s.l.

– Consorcio EuroestudiosTopoequipos, s.a.
– Euroestudios, s.l.
– Euroestudios Panamá s.a.
– Projetec

– Setico Ingénieurs Conseils

TunÍsia

G uat e m ala

– Euroestudios, s.l.
– Getinsa Ingeniería,
s.l. Sociedad Extranjera

G u i n é e quato r i al

– Euroestudios Guinea, s.l.

– TPF Tunisie
Paragua i

– Euroestudios, s.l.

PE R Ú

– Euroestudios, s.l.
– Getinsa-Payma, s.l. Sucursal Perú
– TRN Ingeniería Sucursal Perú

H o n dura s

– Euroestudios, s.l.

Índia

–
–
–
–

Cetest Pvt. Ltd.
Euroestudios India Pvt. Ltd
Euroestudios, s.l.
S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd.

Méx i co

– A-C ING, S.A. DE C.V.

– Euroestudios, s.l. Türkiye
Ankara Subesi
– Getinsa Ingeniería, s.l.
Ankara Turkey Branch Office

Ucr Ânia
P o lÓ n i a

– Getinsa Polska Sp. z o.o.
– Getinsa Inzamac Polska Spólka. z.o.o.
– TPF Sp. z.o.o.

– TPF Ukraine
– Ukrdesigngroup (udg)

V e n e z u e la

– Projetec
P o rtugal

– Paymacotas Portugal
– TPF Planege

Marr o co s

– Euroestudios Maroc, sarl
– Pyramide Ingénierie
– Save Project

T urqu i a

pr i n c i pad o d o m Ó n aco

Vietname

– Getinsa Ingeniería Vietnam Ltd.
– Representative Office of Getinsa
Ingeniería s.l. in Hanoi

– Betek Ingénierie

R e p Ú bl i c a d o m i n i c a n a

– Getinsa, S.R.L.

(1) Situação em 30 de junho de 2015
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fac tos

m a r c a n t e s 2014

15

espanha
europa

G E T INS A - P A Y M A

O Balanço deste primeiro ano, passado no
seio do Grupo, revelou-se muito positivo.
Assim, graças à complementaridade e às
sinergias conseguidas, entre as diferentes
Filiais, a Getinsa-Payma concluiu já diversos
Contratos de grande dimensão.

16
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por outro l ado, a confiança

No Vietnam, a Getinsa-Payma surge,
actualmente, como um parceiro incontornável da Cidade de Danang, situada
na parte central do País.

implementação das obrigações legais regulamentares locais e a análise do plano de
exploração e de manutenção corrente.

Esta Parceria materializada num Projecto
de grandes dimensões, financiado pelo Banco
Mundial, integra diversas áreas de trabalho
entre as quais o desenvolvimento da rede
pública de transportes por Autocarros e o
melhoramento das vias de comunicação
estratégicas, dentro do centro urbano. Nesta
abordagem, a Getinsa-Payma foi encarregada de realizar a Concepção, o Controlo
de Qualidade e a Fiscalização dos trabalhos
e equipamentos da primeira linha de Autocarros designada como Transportes Públicos
de Alto Nível de Serviço (conhecida como
BRT, Bus Rapid Transit, em Inglês) e de
três outras linhas de Autocarros auxiliares,
de elevado desempenho, que comunicam
com este BRT, no Centro da Cidade. Durante
estes últimos meses, as nossas equipas
também supervisionaram os trabalhos de
construção de 7,98 km de estradas, situadas
ao Sul da Cidade, bem como de 3,2 km
situados na parte Norte da mesma. Estas
novas Infra-estruturas facilitarão o futuro
crescimento urbano de Danang. Finalmente,
o Programa prevê a construção de 5 zonas
de realojamento, destinadas aos moradores
afectados pelos trabalhos.

No Perú, e mais especificamente na sua
Região Amazónica, a Getinsa-Payma
foi contratada, pelo Grupo ISOLUX,
Concessionário da nova linha eléctrica
de 220 KV que ligará, ao longo de
585 km, as Cidades de Moyobamba
e Iquitos, para colaborar na fase de
Concepção e Projecto.

Este Contrato surge na sequência do sucesso,
que foi reconhecido, durante a realização dos
estudos de Viabilidade e Projecto, da linha
de Caminho de Ferro Yurimaguas-Iquitos,
com 550 km, e que atravessa a floresta
Amazónica. É precisamente ao longo deste
corredor ferroviário que a nova linha eléctrica será posicionada. No que se refere à
missão a cumprir pelos nossos técnicos, ela
compreende a optimização do traçado, os
estudos de concepção e os serviços de
assistência técnica, enquanto durarem as
tarefas de construção.

17

02

dos seus clientes tr adicionais
e o desenvolvimento de activi dade em novos países , quer em
áfrica , quer nas américas , bem
como na europa e ásia , permi tir am consolidar a presença
em espanha e a sua afirmação
no mercado internacional . tal
é evidenciado pelos projectos
a seguir apresentados .

Nas Filipinas, a Getinsa-Payma pôde
reforçar consideravelmente o seu
envolvimento estratégico, no mercado
das Concessões.

Durante 2014, a nossa equipa continuou a
fiscalizar a construção da Auto-estrada,
com portagem, entre Daang Hari – Luçon
Sud, com o objectivo de conseguir a sua
entrada em funcionamento. Em paralelo, a
Getinsa-Payma colaborou com a Sociedade
Concessionária Team Orion (a qual integra
o Grupo Ayala) prestando Assistência
Técnica, durante a fase de Concurso, para a
construção da nova Auto-estrada entre Cavite
e Laguna, com uma extensão de 47 km.
No final, as Comunas vizinhas poderão
beneficiar com o efeito positivo criado por
este novo eixo rodoviário, que ligará duas
Auto-estradas importantes do País, a saber,
a cavite Expressway (cavitex) e a Luçon
Sud Expressway (slex). Entre as tarefas a
realizar, pelas nossas equipas, incluem-se a
revisão dos estudos de Projecto, a identificação e controlo de riscos e as verificações
orçamental e do plano de trabalhos. Também
se efectuarão a verificação da adaptação e

03

| 01 | Projecto de desenvolvimento da Cidade

de Danang, no Vietnam.
| 02 |	Construção da Auto-estrada com Portagem,

entre Daang Hari e Luçon Sul, nas Filipinas.
| 03 | Construção da nova linha electrificada

Moyobamba até Iquitos, no Perú.

espanha
europa

No Equador, em Quito, o segundo
troço da Estrada "Ruta Viva" foi
aberto ao trânsito, em Dezembro de
2014. Esta nova Via, com 2x3 linhas
rodoviárias, liga a Avenida Simón
Bolívar, no distrito de Santa Rosa de
Cumbayá, à Auto-estrada Interoceânica, próxima de Puembo.

| 04 | Ponte do Chiche - Estrada de 2 x 3 vias,

na « Ruta Vita » em Quito, no Equador.
| 05 | Electrificação de 1 042 km de linhas

ferroviárias, na Argélia.
| 06 | Projecto de construção do comboio ligeiro

em Izmir, na Turquia.
| 07 | Realização de um trecho da Auto-estrada S8,

situada em Voïvodie de Mazovie, na Polónia.
| 08 | Gare de Múrcia, em Espanha.

Para este Projecto, a Getinsa-Payma fiscalizou e controlou não somente os trabalhos
de construção das Pontes de San Pedro e do
Chiche, respectivamente com comprimentos
de 214 m e de 314,5 m, mas também a realização dos respectivos acessos e ligações ao
cruzamento de Puembo. Ainda de evidenciar
que a Ponte do Chiche atravessa um vale
com uma altura máxima superior a 150 m.
Os trabalhos estão previstos para uma duração de 18 meses.

| 09 | Gestão do Domínio Público Hídrico,

em Espanha.

04

Na Argélia, a Getinsa-Payma perfila-se
como um interveniente essencial, na
área da electrificação ferroviária. Como
tal, foram-lhe confiados estudos sobre
cerca de 3 000 km de extensão de
linhas ferroviárias.

18
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06

Foi em Janeiro de 2015 que a Getinsa-Payma
viu serem-lhe atribuídos 5 novos Contratos.
Os 4 primeiros incidem sobre estudos de
viabilidade e a concepção e projecto dos
sistemas de electrificação de 1 042 km de
linhas de caminho-de-ferro. O quinto refere-se aos estudos de viabilidade e à concepção/
projecto dos sistemas de Telecomunicação
e Sinalização de 92 km de linhas ferroviárias.
No que se refere ao Túnel de Kherrata,
trata-se de introduzir melhoramentos ao
nível dos sistemas de Segurança e de avaliar
o estado da estrutura de suporte, bem como
das instalações e sistemas de drenagem.

Na Turquia, em Izmir, a adjudicação
dos trabalhos de construção do Túnel,
com um comprimento de 1 165 metros,
foi comunicada em Dezembro último.
No final, este Túnel ligará as estações
do comboio ligeiro, desde Evka a
Bornova.

A Getinsa-Payma fez reconhecer o seu saber
e especialização, no que se refere às áreas
ferroviária, mecânica e eléctrica, para conseguir este novo contrato de assistência técnica
e de Fiscalização das Obras. Muitos meses
de trabalho foram necessários para rever os
estudos existentes, antes do lançamento do
Processo de Concurso de Construção.

No decurso do presente ano, a
Getinsa-Payma consolidou a sua
presença no Mercado Polaco, conseguindo a adjudicação de novos
Contratos. À data de hoje a Empresa
participa em 7 Projectos diferentes,
entre os quais um trecho da Auto-estrada S8, que apresenta um comprimento total de 15,37 km.

A nossa equipa aconselha e presta assistência
técnica à fiscalização dos trabalhos deste
troço, que tem um perfil de 2 x 3 vias, e que
ligará os nós de Marki e de Radzymin Sul,
situados na zona de Voïvodie de Mazovie.
Este trecho será efectuado em dois lotes.
O primeiro, com o comprimento de 8,13 km,
atravessará algumas zonas urbanas e ligará
os nós de Marki et Kobylka. O segundo ligará
Kobylka et Radzymin Sul, ao longo de uma
distância de 7,24 km. O contrato foi firmado
para um período de 36 meses e comporta
uma garantia de 18 meses.

Por outro lado, no ano de 2014, a
nossa Filial espanhola iniciou a elaboração de um dos mais amplos Projectos
orientado para a adaptação de infra-estruturas ferroviárias existentes,
para circulação de comboios de Alta
Velocidade.Trata-se da integração da
Gare de Múrcia, no corredor ferroviário de Alta Velocidade do Levante.

Os trabalhos consistem em reabilitar arquitectonicamente o edifício existente, preservando em simultâneo o seu carácter histórico, para além da construção de novas
instalações e edificações, que permitirão
responder às actuais e futuras condições da
procura. Igualmente se adaptará a gare de
triagem e distribuição, a fim de acolher os
comboios regionais, de longa distância, as
linhas suburbanas, os equipamentos de
mercadorias e os comboios de Alta Velocidade. Também estão incluídas as alterações
necessárias para adaptar as instalações
eléctricas e de sinalização, a adaptação das
Infra-estruturas, bem como dos serviços
existentes à entrada em serviço da Gare.

Além do seu presente conhecimento
no sector das infra-estruturas de transporte, a Getinsa-Payma tem também
um papel fundamental na gestão do
Domínio Público Hídrico. Assim, a Confederação Hidrográfica do Guadalquivir
confiou à empresa uma missão de
assistência técnica, relacionada com a
gestão da água, debaixo da responsabilidade da Administração Pública, em
4 cidades do sul de Espanha, a saber,
Sevilha, Córdova, Granada e Jaen.

O objectivo pretendido assume uma dupla
forma : Por um lado, examinar o estudo das
inundações, por forma a determinar quais
os trabalhos de drenagem requeridos e quais
as intervenções a efectuar sobre os leitos de
cheia e, por outro, analisar os planos de
ocupação dos solos e as concessões para a
ocupação e utilização das águas incluídas
no domínio público.
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E URO E S T U D IOS

A Euroestudios teve um ano rico em
acontecimentos. A nossa filial conseguiu, em simultâneo, reforçar a sua
já invejável posição nos Mercados
Peruano, Colombiano, Argelino, Turco
e Indiano e abrir novas perspectivas
no Chile, nos sectores Sanitário e
das Águas e na Austrália, no sector
Ferroviário. Nos Estados Unidos
assegurou a efectivação de Serviços
de Consultadoria, no âmbito das
licitações para Projectos de Concepção
e Construção da linha ferroviária de
Alta Velocidade da Califórnia, bem
como de uma Auto-estrada situada
no estado do Texas.
| 01 |	Nova linha de caminho de ferro de Alta

Velocidade entre Ankara e Istambul,
na Turquia.
| 02 | Hospital El Salvador e Instituto Geriático

de Santiago do Chile, no Chile.
| 03 | Túnel rodoviário entre Chenani e Nashri,

da NH-1A, na India.

01

03

Na Índia, a perfuração do Túnel de
evacuação, paralelo ao túnel rodoviário
de Chenani-Nashri, na NH-1A, ficou
concluído em 2014. Construído sob
os Himalaias, nas Províncias de Jammu
et Kashmir, a Obra, com 9 km de
comprimento, figura como um dos
mais longos Túneis na Ásia.
no sector das infra - estruturas de transportes, releva - se princi palmente o novo contr ato par a o metro de argel e o contr ato
destinado a melhorar o funcionamento de diversos aeroportos
na colômbia . na área da saúde, põe - se em evidência a construção
de 3 novos hospitais, no chile e na turquia . no sector das águas
referem - se os novos estudos rel acionados com a construção

Tal como no ano anterior, a Euroestudios
foi responsável por serviços de consultadoria
à Administração Nacional das Auto Estradas
Indianas (nhai), actuando como Engenharia
independente, para os trabalhos desta importante via, com perfil de Auto-estrada
com portagem, situada no Norte da Índia.

de 2 barr agens e a instal ação de condutas hidr áulicas .

02

Na Turquia, a Euroestudios encontra-se a coordenar a construção da nova
linha de caminho-de-ferro de Alta
Velocidade, entre Ankara e Istambul.
Trata-se de uma linha ferroviária
electrificada, de dupla via, com 490 km
de desenvolvimento e com um custo
estimado de construção de cerca de
3 200 Milhões de Dólares (USD).

O Projecto, financiado pelo bei, está conforme as Especificações Técnicas de operacionalidade integrada do sistema ferroviário
transeuropeu de Alta Velocidade. Integra, no
total, 15 Gares, 40,75 km de túneis e 14,83 km
de viadutos, ao longo do traçado. Esta linha
ficará equipada com o sistema Europeu de
Gestão de Tráfego Ferroviário (ertms). Esta
linha permitirá uma velocidade máxima de
circulação de 250 km/h e ganhará 3 horas
e meia em relação ao tempo necessário no
actual percurso. A missão da nossa Empresa
consiste em providenciar Assistência à Direcção Geral dos Caminhos de Ferro Públicos
da Turquia (tcdd), nas áreas da Coordenação e da Supervisão e na integração entre os
contratos que fazem parte do conjunto deste
Projecto. Estes contratos cobrem o Projecto
de Execução, a Construção, a Gestão da
Construção da Via, as Estruturas, os Sistemas
de Sinalização e Comunicações, bem como os
Sistemas Eléctricos e o Material de Manutenção e Reparação. A Euroestudios tem a
incumbência de providenciar apoio técnico
ao cliente, ao longo de todo o processo. A
entrada em funcionamento da linha está
prevista para Agosto de 2016.

Na América Latina, mais precisamente
no Chile, a Euroestudios participou no
Programa Nacional de Concessão de
Infra-estruturas Hospitalares, o qual
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apresenta uma base tipo Parceria
Público Privada (PPP).

O contrato de concessão relativo à Construção do Hospital El Salvador e do Instituto
Geriátrico de Santiago de Chile compreende
o Projecto de Execução, a Construção, a
Manutenção das Infra-estruturas, bem como
a prestação de serviços não clínicos, durante
um período de 15 anos. O Hospital disporá
das melhores Unidades de Cuidados nas
áreas da Oftalmologia e da Transplantação.
Será também o único Centro Hospitalar do
Chile a incorporar um Instituto Geriátrico.
A Euroestudios teve a adjudicação do Projecto desta nova Infra-estrutura hospitalar
de 170 000 m2, com uma capacidade de 641
camas. Dada a sua localização, numa das
zonas sísmicas com maior intensidade do
Mundo, os técnicos da empresa deverão,
igualmente, conceber o sistema anti-sísmico.

Na Colômbia, os trabalhos da Linha 1,
do Metro de Bogotá, que começaram
em Maio de 2013, continuam a progredir a bom ritmo. Este Projecto,
financiado pelo Banco Mundial tem
o valor de cerca de cerca de 6 800
Milhões de USD.

| 04 | Barragem de Yesa, em Espanha.
| 05 | Linha 1 do Metro de Bogotá, na Colômbia.
| 06 | Ponte de Evinos – Auto Estrada entre Ioniae

Odos, na Grécia.
| 07 | Gran Canaria Arena, em Las Palmas
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de Gran Canaria, Espanha.
| 08 | Túnel de Espiño, Espanha.

Considerado como o maior Projecto de
Infra-estruturas da América Latina, a Linha
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1 do Metro de Bogotá transportará 80 000
passageiros por hora, em cada direcção.
Entre as tarefas incluídas figuram os estudos
preliminares para Projecto, os estudos de
Arquitectura e Estruturais, o Projecto dos
Sistemas Ferroviários, Electromecânicos e
de Comunicações, bem como a preparação
das especificações destinadas à aquisição do
Equipamento Rolante, à Operação Corrente
e à Manutenção. Este Projecto implica também a concepção/projecto de 26,5 km de
Túneis (utilizando a Técnica EPB, “Earth
Pressure Balance System” ou Sistema de
Escavação por Tuneladora de Avanço) e de
27 estações subterrâneas.

Na Grécia, a Euroestudios conseguiu
a adjudicação de um novo contrato
de assistência técnica, no quadro da
construção de 2 Auto-estradas com
Portagem.

Os troços incluídos neste contrato são os da
E65 (175 km), entre Lamia e a Via Egnatia
até Odos, bem como o da Auto-estrada
Loaninnense, entre Antirrio e Loannina
(196 km). Ambos foram concebidos para
uma velocidade de serviço de 120 km/h e
são constituídos por duas faixas separadas,
com 2 vias para cada direcção. Este Projecto
prevê igualmente a construção de 9 túneis
bitubulares, que somarão cerca de 13 000 m

de comprimento. Será utilizado o método
natm (New Austrian Tunnelling Method,
um método de escavação mecânica à medida
do avanço real) para a sua execução.

Em Espanha, a nossa Filial executa,
desde há mais de dois anos, a Gestão
da construção do Túnel de Espiño.

Este túnel, composto por dois canais de via
única, foi realizado com o método natm
(New Austrian Tunnelling Method). Faz
parte da nova linha de Alta Velocidade, que
ligará Madrid ao Noroeste da Península
Ibérica. O túnel da direita terá um comprimento total de 7,92 km e o da esquerda de
7,91 km. A secção transversal conjunta, para
os dois, será de 52 m².

Em Las Palmas de Gran Canaria, em
Espanha, a Euroestudios esteve envolvida no Projecto designado como
l’Arena Gran Canaria, desde o início da
sua construção, em Agosto de 2011
e até à data da sua inauguração, em
Março de 2014. Depois da sua homologação pela FIBA, esta nova sala
polidesportiva acolheu, em Setembro
passado, o Campeonato do Mundo de
Basquetebol 2014.

A nossa equipa foi responsável pelo apoio
técnico à Gestão da construção. Com uma
superfície de 11 485 m², este novo Palácio de
Desportos integra um espaço central com
uma capacidade de 10 000 lugares sentados,
em cadeiras retrácteis e amovíveis, dois
espaços para treinos e um parqueamento
para 270 lugares. As suas modernas instalações compreendem vestiários, salas de
imprensa, salas vip, zonas de ginásio e
quadros led de televisão com 152 m2 de
écrans de vídeo, permitem a organização de
eventos desportivos Internacionais.

Finalmente, em Espanha, no sector
das Águas, a Euroestudios continuou
na sua missão como líder da “joint
venture” encarregada da fiscalização

dos trabalhos de alteamento, da
Barragem de Yesa.

O objectivo é o de aumentar a altura útil da
barragem existente, desde os 80 m até aos
120 m. Com esta sobreelevação conseguir-se-á duplicar a capacidade deste reservatório, que passará a ser de 1 000 Milhões de
metros cúbicos. Para o conseguir foi necessário construir uma barragem auxiliar, em
enrocamento de pequena dimensão, revestida com betão superficial. De sublinhar
que este tipo de barragem é bastante específico, existindo poucos projectos semelhantes que tenham sido já executados. A
nossa equipa participou, igualmente, na
fase de concepção e projecto. Este ano o
nosso contrato inicial foi prolongado. Os
trabalhos começaram em 2011 e deverão
estar terminados em 2020.
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T RN IN G E NI E R Í A

As actividades e o posicionamento geográfico do Grupo TPF, no domínio
da Engenharia dos Transportes Urbanos e Ferroviários e da Logística, ficaram
reforçados com a recente aquisição da Sociedade Espanhola TRN Ingeniería.
Esta operação abriu, igualmente, ao Grupo a possibilidade de incorporar uma
nova especialidade técnica, em Mobilidade.
01
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| 01 |	Extensão da Linha 1 do comboio ligeiro

(Tram) de Múrcia, em Espanha.
| 02 | Reabilitação da Linha Ferroviária

Huancayo-Huancavelica, no Perú.
| 03 | Novo Complexo Ferroviário de Valladolid,

em Espanha.

02

03

03

em 2014, a trn ingeniería
consolidou a sua presença na
colômbia e no perú com a
adjudicação , entre outros , de
dois importantes contratos :
um deles relativo ao melho ramento da linha ferroviária
huancayo – huancavelica , no
perú , e o outro interessando
a nova zona logística e a
r e taguarda operacional do
porto de callao , em lima .
a nossa equipa alargou igual mente o seu raio de acção ,
nomeadamente no méxico e na
polónia. no méxico, integrou as

Em Espanha, a TRN Ingeniería concluiu os estudos de viabilidade que
incidiram sobre o prolongamento da
Linha 1 do Transporte Ferroviário
ligeiro de Múrcia.

O nosso Gabinete de Engenharia considerou
diversas alternativas, tendo em vista desenvolver a linha de transporte ligeiro de superfície, em análise. Estas conduziram à opção
preferencial por um prolongamento de 4
250 m, com 11 paragens. O trajecto considerado permitirá servir o Centro Histórico
e a Gare d’El Carmen, situados no bairro
mais densamente habitado da Cidade. As
carruagens rolarão sem qualquer catenária
nem sistema APS (alimentação eléctrica pelo
solo), uma forma de preservar a estética desse
Centro urbano e de permitir a passagem de
procissões religiosas, desfiles e outras manifestações de massas.

equipas de anteprojecto para
a extensão da linha do metro
da cidade capital do país . na
polónia , foram - lhe confiados
dois estudos de viabilidade re lativos à modernização das
infra - estruturas ferroviárias .

Ainda em Espanha, o ano de 2014
ficou marcado pelo arranque da
construção do novo complexo ferroviário de Valladolid. A TRN Ingeniería
fiscalizará os trabalhos.

A origem do projecto veio da necessidade
de libertar os espaços existentes no Centro
Urbano dedicados a outros fins que não os
de Gares para passageiros. Este ambicioso
Programa prevê a construção de uma nova
alternativa ferroviária na zona Este da Cidade,
e de um novo espaço oficinal encarregue
dos fabricos e da manutenção do material,
dos equipamentos, das máquinas e das ferramentas. Este último vai possuir vias com

espaçamento entre carris do tipo UIC e
Ibérico. Nestas infra-estruturas também irão
existir um novo Terminal de transportes
ferroviários para comboios com 750 m.
Igualmente conterá uma Gare de distribuição
para contentores e outras mercadorias, um
Centro especializado em soldaduras de carris
com comprimento útil até 400 m, bem como
um Centro Tecnológico de ponta. Todos estes
trabalhos terão continuidade em 2015.

No Perú, o Projecto de reabilitação da
linha ferroviária Huancayo-Huancavelica
concentrou toda a nossa atenção.

Com um comprimento total de 129 km, esta
linha de caminho-de-ferro compreenderá 25
estações. O actual mau estado das suas infra-estruturas afecta a exploração corrente e o fornecimento adequado de Serviços ferroviários.
Entre as operações levadas a cabo pela
TRN Ingeniería, evidencia-se o estudo de
viabilidade (definição de diferentes soluções
possíveis para os problemas e variantes
identificáveis, estudos de procura, propostas
dizendo respeito à futura exploração, análises
de rentabilidade sócio- económica) e o estudo
do anteprojecto, realizados sobre a base da
Proposta a considerar no futuro. Ao mesmo
tempo, a nossa equipa foi encarregue de
assegurar a promoção do Projecto junto de
Investidores Privados, susceptíveis de financiar a Concessão da infra-estrutura.
Esta Concessão, prevista para 30 anos, compreende o financiamento, a construção, a
exploração e a manutenção. A nossa equipa
tem também como missão o apoio à Administração Central, até à atribuição da Concessão.
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2014 revelou-se um ano
particularmente dinâmico
para o desenvolvimento e
posicionamento da TPF
Ingénierie, em França.
Assim é de assinalar a nova
Identidade (TPF-i). Um
novo paradigma, a Engenharia Co-Creativa. Apenas
um pequeno i, para um
grande salto em frente.
01

03
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| 01 |	Centro Comercial Cap 3000,

em Saint Laurent du Var, em França.
| 02 | Centro Comercial do Prado – Marselha,

em França.
| 03 |	Escola Nacional Veterinária de Alfort (ENVA),

Maison Alfort, em França.

© D A Architectes Dacbert

Debrucemo-nos, desde já, sobre um
bom exemplo de Co-Creatividade
posto em prática pela nossa filial
TPF Ingénierie e relativo ao Centro
comercial Cap 3000, em Saint Laurent
du Var.

o primeiro semestre foi marcado
por três oper ações de cresci mento externo, com a aquisição
do grupo serec, uma tomada de
posição maioritária na socie dade icr ( ilhas reunião ) e a
criação da betek engenharia

( m ón aco ). os d o is pr imeiros
per mitir a m a integr aç ão de
nova s c a paci da de s nos sec tor e s da s infr a - e s tr u t u r a s ,
do ambiente , da acústica e do
desenvolvimento imobiliário.

O segundo semestre permitiu a consolidação do novo posicionamento da TPF-i,
principalmente com a fusão das três
ex-filiais, BETEREM Ingénierie, OUEST

Trata-se da renovação e aumento do Centro
Comercial Cap 3000, construído no início
dos anos 70 e adquirido há 5 anos atrás, pelo
Grupo Aldeta. O objectivo a atingir era o de
materializar um dos Centros Comerciais
mais importantes da Região Provence-Alpes-Côte d’Azur (na parte Sudeste da França).
A superfície comercial global, actualmente
nos 38 000 m², passará para 64 000 m², dentro
dos 103 000 m² de superfície útil do conjunto,
que compreenderá cerca de 300 lojas. Para
adaptar a capacidade de estacionamento à
futura utilização, o número de lugares para
parquear será aumentado em 2 000 unidades,
atingindo os 4 800, repartidos em 3 áreas de
estacionamento. Trata-se de um projecto
deveras complexo, ao nível da sua gestão
administrativa, tendo presente o plano local
de urbanização (a ser alterado) e o facto de
se situar na zona Natura 2000, bem como na
sua construção, devido às restrições do local,
com o Mediterrâneo ao Sul e o Rio Var a este.
O Cliente (Aldeta) confiou à TPF Ingénierie
a missão de efectuar a Gestão total da
Construção das infra-estruturas, bem como
a realização e assistência técnica dos procedimentos regulamentares ligados ao
Ambiente e Urbanismo.

Coordination e TPF France, o que foi
acompanhado com a alteração na denominação social e a mudança de endereço
da TPF-i para o novo Bairro de Escritórios
Euroméditerranée, em Marselha. Prosseguindo a sua estratégia de crescimento
externo, a TPF-i adquiriu, no dia 1 de Abril
de 2015, o ramo de “Engenharia de Proximidade” (Engenharia Aplicada a soluções
práticas reais) da SNC Lavalin, em França.
Este movimento permite-lhe reforçar e
diversificar as suas competências e estender
a sua rede geográfica de influência, com
7 novas bases de acção. Num contexto
económico difícil, particularmente nos
sectores da construção e das infra- estruturas, a TPF-i apresentou um volume de
vendas, consolidado, com um aumento de
10%, graças às novas aquisições.

Marselha irá possuir, em breve, um
Centro Comercial de alta gama, situado
no seu 8º Bairro. As capacidades da
TPF Ingénierie e da sua Filial SECMO
serão mobilizadas para a realização
deste Investimento, denominado
Centro Comercial do Prado. Tratar-se-á
de um projecto urbano de alta tecnologia, integrado no Programa Imobiliário vizinho ao Stade Vélodrome.

O edifício será composto por 7 níveis de
parqueamento público subterrâneo e de uma
zona comercial, com mais de 10 000 m², que
se desenvolverá em 5 andares destinados ao
comércio. Serão organizados em volta de
um átrio, aberto ao exterior, e coberto por
uma clarabóia em vidro, apoiada sobre uma
estrutura metálica, destinada a proteger os
visitantes das intempéries. A obra enquadra-se numa solução ambiental transversal, que
compreende uma Certificação BREEAM®
« Excellent » e o procedimento de utilização
“Cradle to Cradle” (uma maximização da

reutilização de componentes e consumíveis).
Importantes restrições deverão ser consideradas para a elaboração deste Projecto,
concebido em formato digital 3D, utilizando
o BIM (Building Information Modeling), um
processo de concepção e desenho inteligente,
a 3 dimensões, de edifícios. As equipas da
TPF-i e da SECMO terão intervenção, respectivamente, sobre a Direcção e os estudos de
execução da infra-estrutura e da superestrutura, bem como sobre o eventual impacto
geotécnico, nos edifícios vizinhos. Este é um
Projecto em que o controlo das interacções
solo-estrutura, situada em zona sísmica do
Tipo 2, se torna indispensável, necessitando
uma análise modal.

No activo da TPF Ingénierie sublinhemos, igualmente, a Missão de Direcção
de Obra relativa à Escola Nacional
de Veterinária de Alfort (ENVA), uma
das 4 Escolas Nacionais Veterinárias
Francesas, e que está situada perto
de Paris.

Colocada debaixo da tutela do Ministério da
Agricultura, do Agro-alimentar e da Floresta,
o ENVA garante, como estabelecimento do
Ensino Superior, o ensino das disciplinas
veterinárias e dos trabalhos de investigação
neste domínio. A operação consistiu na
construção de uma edificação PRB (Pôle à
Risque Biologique – Edifício com riscos
biológicos), que irá permitir desenvolver
na Europa uma das mais importantes actividades de clínica de animais de companhia.
A junção, num mesmo pólo, de todas as
actividades que apresentam um risco biológico, criará uma nova dinâmica no domínio
clínico e permitirá a consolidação da já
renomeada reputação Internacional da
venerável Escola de Alfort, que é a mais
antiga do Mundo.

Mencionemos igualmente o Projecto
ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), um equipamento experimental, com o objectivo
de demonstrar a viabilidade de um
reactor nuclear utilizando o princípio
da fusão nuclear.

O Projecto ITER, actualmente em construção,
associa 35 Países, nomeadamente os da União
Europeia, a Índia, o Japão, a China, a Rússia,
a Coreia do Sul, os Estados Unidos e a Suíça.
Neste quadro, a Organização ITER confiou
à TPF-i (em associação com o Gabinete de
Arquitectura Rudy Ricciotti e a Empresa
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Vinci-Travaux du Midi et Dumez Méditerranée) a Concepção e o Projecto Chave-na-Mão de uma plataforma logística, destinada
a acolher as partes necessárias à construção
do reactor. Este Projecto consiste em efectuar
a construção de uma área de armazenagem
exterior de 14 250 m² e de um armazém com
9 790 m², incluindo zonas de armazenagem
com atmosfera controlada, quer em temperatura, quer em higrometria. Este projecto
está conforme o quadro regulamentar das
Instalações Classificadas para a Protecção
Ambiental. Este projecto tem ainda a particularidade de possuir obras hidráulicas
dimensionadas para suportar uma queda
pluviométrica centenária, agravada de 20 %,
durante 2 horas.

A TPF Ingénierie coloca, mais uma
vez, o seu Conhecimento ao serviço
da Cultura, no Projecto do Campus
Luma, em Arles.
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O Projecto do Campus Luma, futura localização de galerias para exposições, de
"Ateliers" de reflexão ("brainstorming"), de
áreas de transmissão de conhecimento para
artistas e pensadores, tem sempre presente
a inspiração comunicada por Franck Gehry,
instigador do Edifício Farol, uma torre
desestruturada, com altura de 56 metros e
totalmente coberta a inox. A pedido da SCI
(Societé Civile Immobiliére) do Parque dos
Ateliers de Arles, a TPF Ingénierie intervém

como direcção de obra, na reabilitação de
edificações antigas e espaços da SNCF (Société
Nationale des Chemins de Fer - Caminhos
de Ferro Franceses), velhos edifícios ainda
possuindo treliças metálicas rebitadas, e que
estão a ser reconvertidos em locais de exposição, áreas de trabalho, centros de formação
ou residências para estudantes e artistas.

No quadro da recuperação da ZAC
EuroRennes, na Cidade de Rennes, a
Territoires & Développement lançou
os trabalhos de reabilitação e extensão
do Parque Sul Gare.

Tendo como ambição conseguir que o aglomerado urbano de Rennes se torne numa
verdadeira metrópole Europeia, o projecto
urbano EuroRennes prevê a reconfiguração
de 58 hectares, situados próximos do Centro
da Cidade. Um dos principais desafios é o de
favorecer as ligações entre o Norte e o Sul
da urbe, a fim de apagar a rotura histórica
ligada ao atravessamento da Cidade pela
linha ferroviária. Mas o cerne do Projecto
é a transformação da Gare num Pólo de
Transferência Multimodal, para um horizonte até 2020, por forma a responder a
dois acontecimentos importantes, a saber,
a chegada da linha de Alta Velocidade da
Bretanha, que ligará Paris a Rennes em 1h
27 m e a entrada em funcionamento da segunda linha de Metro. Neste futuro bairro
de negócios, a tarefa da TPF Ingénierie

consiste em dirigir a obra de reabilitação e
de extensão do parque de estacionamento
existente, na zona da intervenção estratégica “Gare de Rennes”, transformando-o
num novo equipamento, com lotação de
1 200 lugares. A complexidade dos estudos
reside no facto de que, sobre este Parqueamento, serão erigidos 3 imóveis com 9 pisos,
para os quais igualmente se efectuou a
coordenação das engenharias, incluindo os
cálculos sísmicos do conjunto.

A TPF-i foi chamada para uma dupla
operação: a reconstrução do Liceu
François Andréossy e a restruturação
parcial do Liceu Jean Durand, em
Castelnaudary.

Implantado no centro da Cidade e tendo-se
tornado obsoleto, a reconstrução do Liceu
François Andréossy, cujas matérias leccionadas são as especialidades ligadas à Habitação e às Obras Públicas, far-se-á a 1,5 km
daquele centro, num local onde podemos já
encontrar o Liceu Geral Jean-Durand e o
Liceu Agrícola Pierre-Paul Riquet. Estes dois
Liceus cobrem uma superfície de 53 hectares
e os novos edifícios a construir posicionar-se-ão na sua área central, representando uma
intervenção global de 70 000 m2. O novo
estabelecimento será composto por diversas
edificações novas (mais de 18 000 m2) entre
os quais algumas poderão ter funções operacionais comuns aos 3 Liceus (restauração,
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documentação, áreas científica e desportiva).
Os alunos internos serão acolhidos num
terceiro internato, com 250 lugares (1 por
cada Liceu). Para diminuir as despesas com
os consumos energéticos, está prevista a
construção de uma caldeira a madeira,
ficando a anterior caldeira a gás como equipamento de reserva. As zonas externas serão
reabilitadas com a colocação de instalações
desportivas e de espaços verdes, para facilitar
a ligação entre as 3 Instituições. O seu conjunto formará um Campus Liceal.

A Société Nationale des Chemins de
Fer Française (Caminhos de Ferro
Franceses), SNCF Réseau, lançou a
construção de uma nova Linha de
Alta Velocidade, que ligará as 3
principais metrópoles da Região da
Provença e Côte d’Azur (Marselha,
Toulon e Nice).

Os objectivos desta nova linha são, não
apenas, constituir um sistema ferroviário
eficaz para a região (200 km) duplicando ao
longo dos eixos principais o tráfego dos
comboios regionais, mas também abrir o arco
Mediterrânico Barcelona-Marselha-Génova,
à Rede de Alta Velocidade. A TPF Ingénierie
acompanhará, no sector este do projecto
(70 km) a SNCF numa tarefa de assistência
à Direcção da Obra, na área do Imobiliário.
O projecto será realizado em 3 fases, que
permitirão, no horizonte do ano de 2030,
através do tratamento prioritário dos nós

ferroviários dos principais aglomerados,
acolher 8 milhões de viajantes suplementares,
por cada ano. O acordo conseguido consiste
em assistir o Cliente, na definição e formalização da sua estratégia Imobiliária.

A Comunidade de Perpignan Mediterranée equipou-se com um sistema
de transporte por Autocarro Eléctrico
Ligeiro (Bus Tramway ou Bus-Tram),
com a entrada em serviço da sua
primeira Linha de Elevado Nível de
Serviço.

A operação inicial interessa 24 km de linhas,
repartidas em 10 km de linha reservada ao
Autocarro Eléctrico e 14 km de eixos complementares, com intervenções específicas.

A nossa equipa de Perpignan recebeu a incumbência de efectuar a gestão completa da
obra e a gestão parcial do Projecto. Ligado
ao Pólo de transferência Multimodal da gare
da Linha de Alta Velocidade (TGV-Train
Grand Vitesse), os eixos do Transporte
Público em corredor dedicado, terão 38
estações. A Cidade de Perpignan colocou
em serviço 12 autocarros articulados, em
simultâneo, denominados “Bus-Tram”, para
serem utilizados na sua primeira linha,
ligando o Norte ao Sul da Cidade. Com uma
velocidade esperada de 16 km/h, o “Bus-Tram” proporciona serviços equiparáveis
aos de um transporte público eléctrico,
nomeadamente a prioridade nas vias, a
acessibilidade das estações, a bilhética nas
estações e a informação em tempo real, quer
nos veículos quer nas paragens.

08
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| 04 | Plataforma Logística ITER, em Cadarache,

França.
| 05 |	O Campus LUMA, em Arles, França.
| 06 | Linha de Autocarro de Alto Nível de Serviço

(“Bus-Tram”) em Perpignan, França.
| 07 | Liceu François Andréossy em Castelnaudary,

França
| 08 | Extensão do Parqueamento Gare Sul, ZAC

EuroRennes, em Rennes, França.
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| 01 | Projecto FLY-IN, Bierset, na Bélgica.
| 02 | Restruturação do Empreendimento do

Triage-Lavoir de Binche, na Bélgica.

Em 2014, a TPF Engineering iniciou o processo de
fusão/absorção com a Filial de Liége do Grupo,
Louis Engineering, a qual tem efeito a partir do dia
1 de Janeiro de 2015.
Esta nova estrutura multidisciplinar conta, a partir
dessa data, com mais de 120 pessoas, especialistas
na área da construção, das infra-estruturas e das
obras de arte. Depois de um ano de 2013 particularmente difícil, a actividade no sector habitacional
e das infra-estruturas registou bons resultados, nestes
últimos meses de 2014.

como boas notícias serão
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evidenciadas , principalmente ,
o arranque dos trabalhos de
construção do centro anti cancerígeno jules bordet e do
centro comercial "les bastions
à tournai", por conta da we reldhave . também referiremos
a iminente consignação do
imóvel para escritórios veridis ,
para a sociedade banimmo , em
auderghem , bem como a con fiança testemunhada por vários
dos nossos clientes, como
campina e colona, que nos
confiaram , respectivamente ,
as extensões da sua unidade
de armazenagem e da sua uni dade de produção de molhos
alimentares .
no que se refere às obras em
curso os trabalhos do centro
cultural e desportivo de harmoncourt e os estudos para a nova
escola americana de sterrebeek,
progridem a bom ritmo .

© Juan-Luis Rodriguez Samper

A TPF Engineering participa na construção do maior simulador de queda
livre do Mundo. A sua abertura está
prevista para o verão de 2015.

Situado perto do Aeroporto de Bierset, o
"Fly-in" ocupará um edifício de 650 m², em
planta, sobre um terreno de 3 600 m². Abrigará um soprador de vento, circular com 5,2
metros de diâmetro e 15 metros de altura,
permitindo receber 8 pessoas, em simultâneo.
O Gabinete de Arquitectura Atelier DSH foi
o responsável pela concepção deste equipamento. A SA 2G Projects entregou às nossas
equipas, em Bruxelas e Liège, os estudos de
estabilidade e das especialidades, a certificação
PEB (Performance Energique des Bâtiments)
e a Gestão do Projecto.

Entretanto, a restruturação da Obra
do Triage-Lavoir de Binche, continua
o seu curso.

Depois de restauradas as fachadas, os tectos
e as empenas do antigo edifício, uma construção classificada, os trabalhos assumiram
uma fase também interessante, com a construção de uma parte nova semi-enterrada e
os melhoramentos envolventes. A missão,
da parte relacionada com a Arquitectura,
foi efectuada pela Empresa IDEA, em colaboração com Arcoteam (do Grupo TPF),
enquanto que a TPF Engineering realizou a
Gestão do Projecto, a Assistência à Direcção
da Obra, o seguimento e aconselhamento
em engenharia estrutural e nas especialidades electromecânicas, bem como a Coorde-
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nação em Segurança e Saúde. Esta nova
construção, com com uma superfície de 9
000 m2, destina-se à armazenagem dos
achados geológicos e dos arquivos do reino.
Abrigará 4 Instituições Científicas Federais,
ou sejam, o Museu de Ciências Naturais, os
Museus Reais de Belas Artes e a Biblioteca
Real da Bélgica. Deverá ser entregue ao seu
futuro proprietário, a Régie des Bâtiments
(Organismo estatal que gere as propriedades do reino), no mês de Maio de 2016.

Em Bruxelas, o Projecto do Centro
Comercial "Docs Bruxsel" está em
curso. O Estaleiro, que arrancou no
Verão de 2013, está presentemente na
sua velocidade máxima de produção.

Este novo Quarteirão, de natureza eco responsável, situado nas margens do Canal, a
dois passos do Parque Real e da Ponte Van
Praet estende-se sobre uma área de 4 hectares.
Irá disponibilizar 41 000 m² de espaços co-
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| 03 |	Docas Bruxsel, na Bélgica.
| 04 |	Reabilitação da antiga Cidade Administrativa,

em Bruxelas.
| 05 | lmóvel "Black Pearl", em Bruxelas, na Bélgica.
| 06 | Piscina de Ans, na Bélgica.
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merciais (130 lojas repartidas em dois pisos),
8 000 m² de zonas de lazer, uma sala para
eventos (com uma capacidade máxima de
1 500 pessoas), bem como 7 000 m² para
actividades profissionais (ateliers, escritórios,
outros, ...). Terá um total de oito edifícios,
dos quais dois abrigarão, no 3º nível, oito
salas de cinema com 100 a 200 lugares.
Os seis restantes serão cobertos por uma
imensa clarabóia em vidro com 11 000 m2
que formarão o grande átrio ou “Mall”.
O edifício existente, denominado “a Catedral”,
é uma das mais antigas construções industriais de Bruxelas (1830). Será restaurado
para acolher um espaço para museu, lojas e
escritórios. Este novo pólo de comércio e de
lazer deverá abrir as suas portas ao público
em 20 de Outubro de 2016. A intervenção da
TPF Engineering centra-se na engenharia de
estruturas, acessos e exteriores, as especialidades (aquecimento, ventilação, ar condicionado e electricidade de média e baixa tensão,
bem como equipamentos sanitários, de protecção contra incêndio, elevadores, etc.).
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© Art & Build Architectes

Um outro projecto impressionante é
o que respeita à reabilitação da antiga
Cidade Administrativa, construída
nos anos 80. Esta obra com 70 000 m2,
iniciada em 2009, teve o seu final
nos primeiros meses de 2014.

A Cidade Administrativa, situada na Rua de
Ligne, Praça Louvain, Alameda Pacheco, é

formada por diversos edifícios. Dois de entre
eles, os designados pelas letras D e F, estão
alugados pela Régie des Bâtiments e ocupados
pela Polícia Federal, numa área não inferior
a 60 000 m2. O edifício C foi transformado
num conjunto de utilização mista, incluindo
10 000 m2 de escritórios e 75 espaços para
aluguer ou comerciais. A parte dos escritórios
está já em fase de negociação, com potenciais arrendatários, enquanto que a restante
estará completada no final de 2015. O espaço
verde classificado da Cidade Administrativa,
"le jardin Pechère", foi reconstituído segundo
a traça existente. Dois espaços de parqueamento foram renovados, sendo que o primeiro apresenta 5 níveis e compreende 755
lugares debaixo da esplanada e o segundo tem
3 níveis, com 975 lugares e situa-se sob o
Edifício D. A TPF Engineering encarregou-se
das instalações técnicas, principalmente a
ventilação, aquecimento e ar condicionado.

estudos de estabilidade das estruturas. Este
imóvel, com características térmicas passivas
com um elevado nível de isolamento, integra
múltiplas soluções técnicas originais. Entre
elas, permutadores de calor geotérmico para
as necessidades de aquecimento/arrefecimento, caldeiras de condensação para os picos
excedentários, sistemas de extracção de calor
integrados no sistema HVAC, recuperação
de águas pluviais para uso sanitário graças
a coberturas ecológicas e controlos individuais de aquecimento. Enfim, um sistema
inteligente associado ao controlo da iluminação natural que gere a entrada em função da
luz artificial. Todas estas vantagens valeram-lhe uma Certificação BREEAM "Excelente"
e a outorga em 2012 da distinção de “Edifício
exemplar” da Região de Bruxelas-Capital.
Este Edifício foi entregue em 2014.

Ainda em Bruxelas, o "Black Pearl"
distingue-se de uma forma elegante
dos outros imóveis de escritórios,
pela sua arquitectura audaciosa e as
suas fachadas em granito negro,
com envidraçados de grandes vãos.

Enfim, por entre outros acontecimentos que marcaram o ano, será
lembrada a inauguração, no dia 28
de Junho, da nova piscina de Ville
d’Ans. A qual incluiu os trabalhos de
estabilidade estrutural levados a
cabo pela Empresa TPF Engineering
(anteriormente Louis Engineering).

É no número 15 da Rua Montoyer, no coração do Quarteirão Europeu que se situa este
edifício, com 11 000 m2 de áreas de escritório.
Compreende, no total, oito pisos, dos quais
dois enterrados e reservados a arquivos e a
estacionamento de automóveis e motas.
Immobel confiou à TPF Engineering os

A edificação, toda em vidro e metal, foi
concebida como uma onda pelo Arquitecto
Jean Michel Ruols. Esta infra-estrutura única,
com 100 m de comprimento e 2 250 m2 de
superfície, está carregada de novas tecnologias, usando também o inox como revestimento dos lagos.
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Ao longo dos anos, as diferentes entidades da TPF-Utilities
utilizaram o seu conhecimento e capacidades específicas
ao serviço das Empresas e Organizações pertencentes aos
sectores Público e Privado. Desde a Gestão de Instalações,
passando pela Gestão Delegada (gerência, exploração
e manutenção) e pelos estudos ligados à aquisição,
tratamento, valorização e distribuição de Água, ou ainda
à produção, gestão e utilização racional de energias verdes
e tradicionais, as nossas equipas participam num conjunto
de projectos variados.
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| 01 |	Estação de Tratamento de Águas Residuais

de Bomal, na Bélgica.
| 02 | Estação de Tratamento de Águas Residuais

de Villers-la-Ville, na Bélgica.
| 03 | Parque de Exposições Gayant EXPO,

Douai, em França.
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| 04 |	Implantação de Centrais Hidroeléctricas na

periferia do Parque Nacional de Virunga Obra da Tomada de Água, na Republica
Democrática do Congo.
| 05 | Implantação de Centrais Hidroeléctricas na

periferia do Parque Nacional de Virunga Obra da Instalação de Produção de Energia,
na República Democrática do Congo.

| 06 | Implantação de Centrais Hidroeléctricas na

periferia do Parque Nacional de Virunga Obra da conduta forçada, na República
Democrática do Congo.
| 07 | Parque Eólico, nas alturas das colinas

Ngong Hills, no Quénia.

A actividade do Gabinete de Estudos
teve continuidade no sector das
águas residuais. Assim, a TPF-Utilities
concluiu este ano os estudos dos
Projectos das estações de tratamento de águas residuais (ETAR) de
Bomal e de Villers la Ville.

A realização destas Obras marca o final do
Programa Geral de Tratamento de Águas
Residuais da área Intercomunal, da região
de Brabant Wallon. Ainda de evidenciar
que, a obtenção da Recepção Definitiva da
ETAR da Comuna de Rosiéres (200 000
habitantes), permitiu acrescentar mais uma
à sua já rica lista de referências de mais de
50 Estações de tratamento de águas.
num ambiente caracterizado
por uma forte competição ,

2014 revelou - se um bom ano ,
no que se refere ao volume
de negócios e à carteira de
encomendas. na bélgica, a
tpf - utilities evidenciou bons
progressos

nas

regiões

da

flandres e de bruxelas . estes
devem-se,

essencialmente,

à actividade de manutenção ,
a qual aumentou durante
o período . em frança , para
fazer face ao crescimento da
actividade de gestão delegada ,
a filial francesa inaugurou
novos escritórios , situados em
frétin , próximo do aeroporto
de lille .
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Noutro domínio, nomeadamente o da
Energia, o Gabinete de Engenharia foi
igualmente distinguido pela assinatura
de um novo Contrato, na República
Democrática do Congo. Trata-se da
realização de 6 estudos suplementares
para a implantação de centrais hidroeléctricas no perímetro do Parque
Nacional de Virunga (com cerca de
800 000 ha), na Província do Norte.

Mais precisamente, este vasto Programa
refere-se à construção das centrais hidroeléctricas de Kighali (aproximadamente
11,5 MW para uma queda de 240 m e um
caudal de cerca de 6 m³/s), de Ruwanguba
(aproximadamente 18 MW para uma queda
de 200 m e um caudal de 12 m³/s), de Butembo
no Rio Talya Nord (aproximadamente
28 MW para uma queda de 560 m e um
caudal de 6 m³/s), de Hutwé-Rio Talya
Sud (aproximadamente 11,2 MW para uma
06

instalações de AVAC, da Clínica Saint Jean.
Esta nova encomenda, com uma duração
prevista de 3 anos e meio, foca-se, principalmente, nos equipamentos de produção
de calor e frio, em 5 edifícios. Para além do
acima referido, os nossos especialistas estão
encarregues, durante os próximos 5 anos,
da exploração e da gestão das instalações de

queda de 225 m e um caudal de 6 m³/s), de
Lukwaliha (aproximadamente 8,5 MW para
uma queda de 180 m e um caudal de 6 m³/s)
e, ainda de Mutwanga (aproximadamente
1,4 MW para uma queda de 240 m e um
caudal de 0,8 m³/s). O que significa um total
de Potência em estudo superior a 100 MW.
Também de mencionar que a TPF-Utilities
conseguiu, no seguimento dos trabalhos dos
dois primeiros desenvolvimentos hidroeléctricos (Rutshuru e Libero), um contrato
para o estudo da rede eléctrica em média e
em baixa tensão, destinada à distribuição
da energia produzida.

No Quénia, perto de Nairobi, nas
alturas das colinas Ngong Hills, um
segundo parque de estruturas eólicas
teve uma recepção provisória, este ano.

O número de eólicas instaladas pelas equipas
da TPF-Utilities sobe, neste momento, a 18.
Cada uma delas terá uma capacidade de
produção eléctrica de 850 Kw.

No que respeita às equipas de exploração da TPF-Utilities, as quais representam 85% do efectivo, continuou-se
a execução de mais de 130 Contratos
de manutenção e de gestão delegada
de instalações técnicas. Em simultâneo,
a Clínica Saint Jean, em Bruxelas, bem
como o Parque de Exposições Gayant
EXPO, situado em Douai, confiaram-nos dois novos Contratos.

É a TPF-Utilities que se ocupa agora da
gestão técnica, da exploração e da manutenção, em sistema de garantia total, das
07

aquecimento, de ventilação, de produção de
águas quentes sanitárias, de iluminação e
de desenfumagem do Parque de Exposições
Gayant EXPO, num total de 10 000 m2 de
salas de exibição e de salas de espectáculos.
O que explica o entusiasmo da nossa equipa,
no presente momento.
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Desde 2013 que a TPF-Basse Sambre
estende o seu campo de acção a África,
focando-se particularmente nas regiões
Este (da Tanzânia até Moçambique) no
que se refere às actividades petrolíferas e
de gás natural, bem como no Golfo da
Guiné (do Senegal até à Costa do Marfim)
para as actividades mineiras.
36
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sendo certo que a tpf - basse
sambre não obteve , neste ano ,
novos sucessos nos países do
golfo da guiné , devido princi -

Com início em Setembro de 2014,
as equipas da TPF-Basse Sambre
trabalham intensamente na reserva
natural de Mnazi Bay, ao sul da
Tanzânia.

Este ano foi igualmente marcado pelo
arranque da segunda fase do Contrato
de Prestação de Serviços de Consultadoria (que tinha sido terminado
em 2013, na sua primeira fase), com
a Qatar National Cement Company
(Q.N.C.C).

palmente ao surto do vírus de
ébola , também é verdade que a
filial conseguiu o seu primeiro
contrato na tanzânia , para
executar a engenharia, a
construção e o arranque das
instalações de interligação
entre os poços de gás e a
conduta principal , ao longo
de 600 km , ligando mtwara a
dar - es - sal a am . este projecto
constitui um ponto de apoio
para o desenvolvimento das
nossas actividades , na áfrica
de leste , uma região que re gista um sólido crescimento
no sector da exploração
p e trolífera e de gás natural .

No território Argelino, a TPF-Basse Sambre
materializou igualmente o seu saber técnico,
ao assinar dois contratos de Engenharia e

A Sociedade Francesa Maurel & Prom, um
importante interveniente na exploração do
gás natural, assinou um primeiro contrato
para serviços de Engenharia com a TPF-Basse
Sambre, para a concepção do processo de
interligação de diversos poços para exploração de gás, quer em terra, quer no mar.
Em Novembro, Maurel & Prom confirmou
a encomenda de Serviços EPC (Engineering,
Procurement and Construction - Engenharia,
Procura e Construção) para a completa
realização deste Projecto. Trata-se de ligar,
numa primeira fase até Fevereiro de 2015,
três poços à conduta principal de 60 km,
conectando esta área de exploração com
Dar-es-Salaam. Os restantes poços deverão
também ficar ligados, até Outubro de 2015.
O gás será transportado a uma pressão de
140 bar e a uma temperatura que poderá
atingir os 85°C. O gás, produzido em Mnazi
Bay, é destinado não somente à Central de
Produção de Mtwara, operada pela Tanzanian Petroleum Development Corporation, mas também ao consumo doméstico, em particular para a população de
Dar-es-Salaam.

Depois de ter sido confirmada como adjudicatária provisória, a Sociedade Fives
FCB assinou, em 13 de Abril de 2014, um
Contrato EPC com a Qatar National Cement
Company, para a realização da sua nova
linha de produção de cimento nº 5, com uma
capacidade de 5 000 t/d. A TPF-Basse Sambre
S.A. foi designada pela Q.N.C.C. como a
empresa de engenharia de aconselhamento
e seguimento, para todo o projecto.
02

de Fiscalização, para o sector cimenteiro.
Graças às decisões estratégicas, tomadas
em 2014, e apesar de uma conjuntura económica ainda difícil, a TPF-Basse Sambre
posiciona-se, hoje, como um parceiro de
primeiro plano para a área industrial, nos
seus sectores predilectos, ou sejam, o
Petróleo e Gás natural, a exploração de
minerais e o cimento.

No sector do cimento, a TPF-Basse
Sambre assinou, em Novembro de
2014, um contrato de Concepção e
Projecto, incluindo a execução e o
detalhe das redes de fluidos (ar,
água, incêndios e outras utilidades)
para o complexo da cimenteira de
CHLEFF, na Argélia.

Propriedade do Grupo Argelino GICA,
este novo complexo cimenteiro, construído
pela Sociedade Francesa FCB, terá uma
capacidade produtiva de 6 000 t/d. A concepção e a engenharia total deverão estar
concluídas dentro de 6 meses.

| 01 |	Linha de Produção n° 5 de la Cimenteira

da QNCC, em Umm Bab, no Qatar.
| 02 | Jazigo de gás natural de Mnazi Bay,

na Tanzânia.
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A TPF Planege mantém-se em grande forma,
podendo, justamente, orgulhar-se dos resultados
conseguidos. O seu volume de negócios consolidado atingiu o seu valor histórico mais elevado,
pelo segundo ano consecutivo. A sua grande força
reside na capacidade de exportação e na vontade
de desenvolver sinergias no seio do Grupo.
01

01
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| 01 |	Nova Linha Ferroviária Boughezoul-Djelfa,

na Argélia.
| 02 |	Desenvolvimento do Plano Especial

de Ordenamento do Território (PEOT)
do Vale do Zambeze, em Moçambique.
| 03 |	Aeroporto de Lisboa, em Portugal.
| 04 |	Nova Escola de Formação Técnica em

Cuidados de Saúde, Dundo, em Angola.

com efeito , cerca de 92% do
seu volume de negócios foi
conseguido com a exportação ,
essencialmente em áfrica ( ar gélia , angola e moçambique )
e na europa ( polónia e roménia )
nos sectores do saneamento ,
águas , ambiental , urbanístico ,
ordenamento do território ,
construção e , ainda , nas infra -

-estruturas

de transportes .

Porém, a TPF Planege não descurou a sua
actividade em Portugal, onde o Gabinete
de Estudos recebeu uma nova adjudicação,
no quadro da reformulação do Terminal 1 e
da construção do Posto de Polícia do Aeroporto de Lisboa.

04

O desenvolvimento do Plano Especial
de Ordenamento do Território (PEOT)
do Vale do Zambeze, em Moçambique,
representa, sem dúvida, um dos Projectos mais emblemáticos do ano:
trata-se de um Plano ambicioso, que
busca o desenvolvimento sustentável
de uma região com 15 milhões de
hectares.

Lançado pelo Ministério do Plano e Desenvolvimento da República de Moçambique,
através da Agência de Desenvolvimento do
Vale do Zambeze (ADVZ), este plano integra
a Província de Tete e os distritos adjacentes
que se situam nas Províncias de Manica,
Sofala e Zambézia. A zona de intervenção,
com 147 900 km², situa-se na parte final da
Bacia do Rio Zambeze, estendendo-se,
depois das fronteiras com a Zâmbia e com
o Zimbabwe, por mais de 900 km e até à
sua foz. O trabalho consiste em realizar a
avaliação ambiental estratégica, bem como
os estudos do Plano Multissectorial e do
Modelo Numérico de apoio à decisão, com
a contribuição dos intervenientes dos diferentes sectores interessados, a saber : Mineiro,
Agrícola e Florestal, Vias de Comunicação
e Transportes, Ambiental, Turístico, Energia,
Águas, Pescas, Saúde e, ainda, a Educação e
Ensino. Este contrato, com a duração de 12
meses, foi adjudicado ao Consórcio formado
pelas nossas filiais Brasileiras, Synergia e
Projetec e liderado pela TPF Planege. Será
realizado com o apoio dos “l’Institute for
Environmental Studies” da “Free University
Amsterdam” e do Instituto Superior de
Estatística e Gestão da Informação, da Universidade Nova de Lisboa.

Na Argélia, a TPF Planege participa,
pelo segundo ano consecutivo, no

Projecto de execução da nova linha
ferroviária Boughezoul-Djelfa, a qual
tem uma extensão de 140 km, em
via única.

Estes últimos meses foram utilizados para
concluir os trabalhos preliminares técnicos
no terreno (campanhas de reconhecimento
geotécnico e topográfico) e para efectuar uma
parte dos Projectos de Execução, relativos
aos restabelecimentos viários, muros de
suporte, passagens hidráulicas especiais,
estruturas de protecção das infra-estruturas
subterrâneas existentes e os atravessamentos
para a Fauna. Neste Contrato, adjudicado
pela Empresa Argelina COSIDER-Travaux
Publics (que é a Responsável pela Concepção-Construção) confirma-se a nossa capacidade técnica e reforça-se a nossa posição no
mercado das infra-estruturas ferroviárias.

Em Angola, a nossa Filial Portuguesa
está envolvida na construção da
nova Escola de Formação Técnica em
Cuidados de Saúde, no Dundo. Este
estabelecimento prevê, no final, acolher 700 estudantes. Aliás, o Projecto
tem uma dupla intenção, que é a de
providenciar um ensino de qualidade
e melhorar a eficácia local, em termos
da Saúde Pública.

Implantado numa superfície de 46 000 m²,
este novo complexo universitário beneficia
de uma situação privilegiada, próxima da
nova Centralidade do Dundo e do novo
Aeroporto da Cidade. A nova Escola de
Formação Técnica em Cuidados de Saúde
reagrupará, no seu seio, uma multiplicidade
de funções organizadas numa lógica radial,
a saber, ensino, infra-estruturas anexas (auditório, biblioteca e refeitório), alojamentos,
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serviços administrativos, espaços para a
prática do desporto e zonas de lazer. Entre
outros objectivos a cumprir, para o Governo
da Província da Lunda Norte, figuram a
realização do Plano Director, bem como
vários Projectos de Engenharia e de Arquitectura, que deverão cobrir desde os Estudos
Prévios até aos Projectos de Execução.

40
O presente ano viu também serem
terminados os Estudos Prévios e os
Projectos de Execução das infra-estruturas integradas do Cacuaco,
em Angola. Este Projecto permitirá a
milhares de pessoas viverem em
condições adequadas de higiene e
habitabilidade.
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A reconversão urbana do Cacuaco tem
como objectivo requalificar uma vasta zona
de povoamento informal, em cerca de 263
hectares, a serem reabilitados com a incorporação de equipamentos sociais, a instalação
de uma rede de águas e saneamento, a
melhoria da malha rodoviária e a colocação
de zonas e espaços verdes. Os estudos, que
atingiram bastante complexidade, uma vez
que foi necessário desenhar uma nova malha
urbana, também se debruçaram sobre a
definição e a concepção integrada das infra-estruturas a construir. A missão não fica
por aqui, uma vez que a TPF Planege e o
seu parceiro TPF Angola terão também de
assegurar a Assistência Técnica, aos trabalhos de construção.

Em Portugal, a TPF Planege integra já,
na sua carteira de trabalhos, diversos
projectos importantes, no domínio
das infra-estruturas de transportes.

No sector Ferroviário, é o reforço
da segurança na Linha do caminho
de Ferro do Douro que merece ser
sublinhado.

A TPF Planege recebeu a adjudicação da
Fiscalização e apoio à Gestão das Obras de
estabilização de taludes entre os km
103 + 900 e 117 + 930 (Régua / Ferrão – Lote 3)
da Linha Ferroviária do Douro.
Esta missão, com um prazo de 15 meses,
confiada pela REFER Engenharia, inscreve-se
no quadro do programa de renovação e de
estabilização de taludes desta via, entre a
Régua e o Pocinho. O objectivo é reforçar
as condições de segurança da circulação de
comboios na via existente.

No sector Aeroportuário, um novo
contrato foi assinado com a sociedade ANA-Aeroportos de Portugal.

As nossas tarefas vão incidir sobre a reformulação das zonas comerciais do terminal
1 e a construção do Posto de Polícia do
Aeroporto Internacional de Lisboa.
Este contrato que terá uma duração de 18
meses, consiste na fiscalização das obras,
bem como na Coordenação da Segurança e
Saúde durante os trabalhos.

Ao mesmo tempo a nossa equipa continuou a actuar na área da rede rodoviária e das Auto-estradas Portuguesas.
Assim, são de referir a prestação de
assistências técnicas a Empresas de
referência deste sector, nomeadamente
Ascendi, Brisa, Estradas de Portugal,
Rodovias do Algarve Litoral-ACE e
Rodovias do Baixo Alentejo-ACE.

É nas áreas da conservação, exploração e
manutenção das infra-estruturas rodoviárias que a TPF Planege teve intervenções
múltiplas, cobrindo a realização de projectos
rodoviários, na auditoria de segurança das
vias, na avaliação estrutural e na auscultação
de pavimentos, no controlo e avaliação da
estabilidade de taludes e muros de suporte,
na emissão de pareceres técnicos ou, ainda,
definindo as soluções a implementar para o
melhoramento ou manutenção da funcionalidade das vias existentes.
Para lá da realização de projectos de execução
ligados às Estradas Nacionais EN13 e EN205,
no distrito de Braga, uma menção especial
para os estudos de estabilidade de taludes
das concessões Beira Litoral e Alta e da
Grande Lisboa, bem como a auscultação de
pavimentos das Auto Estradas A1, A2, A3,
A4, A6, A12 e A13, representando, no total,
cerca de 1 400 km intervencionados.

Nas ilhas de Cabo Verde distintos
projectos foram objecto de acção, com
o objectivo de melhorar o acesso à
água e saneamento, por parte das
populações. A TPF Planege participa,
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desde há vários anos, nesta actividade.
Em 2014, a nossa filial assinou um novo
contrato com o Millennium Challenge
Account – Cap-Vert II, para os “Estudos
e Projectos no Quadro do Fundo da
Água e do Saneamento (FASA)”.

No total, são quatro os projectos em vias de
realização: o primeiro diz respeito à caracterização e ao estudo do tratamento terciário
das águas já utilizadas da ribeira de Vinha,
situada na ilha de S. Vicente, sendo que os
três restantes, as Estações de Tratamento de
Águas Residuais e as redes de Saneamento
das localidades de Cidade Velha, João Teves
e Pedra Badejo ficam situados na ilha de
Santiago. Os estudos debruçaram-se, por
um lado, sobre a componente técnica e, por
outro, sobre os aspectos económicos, financeiros, sociais, institucionais, ambientais e
ligados ao género. O Fundo da Água e do
Saneamento (FASA) ascende a 21 milhões de
Dólares e financia principalmente o projecto
Água, Saneamento e Higiene (WASH) cujo
objectivo é melhorar as infra-estruturas cabo-verdianas por intermédio da materialização
de projectos, da construção de obras e a
prestação de serviços de assistência técnica
aos operadores respectivos.

| 05 | Reconversão Urbana do Cacuaco, em Angola.
| 06 | Linha de Caminho de Ferro do Douro,

em Portugal.
| 07 | Rede Rodoviária e de Auto-estradas,

em Portugal.
| 08 | Estudos e Projectos no quadro do Fundo da

Água e Saneamento (FASA), em Cabo Verde.

08
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No Brasil a Projetec teve sucesso com o melhoramento da sua competitividade e com o seu
desempenho económico, de uma forma consistente. A nossa filial confirmou a sua reputação e
saber junto dos seus Clientes tradicionais, ao
estender a sua actividade para novos Mercados.
Neste ano conseguiu o seu primeiro Contrato
no Rio de Janeiro, no Sudeste do Brasil.
42
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| 01 | Projecto Entremontes – Estado de

Pernambuco, no Brasil.
| 02 | Projecto Via Mangue, Recife, no Brasil.
| 03 | Sistema de distribuição de água do

Agreste, no Brasil.
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por outro lado os esforços
envidados , em matéria de se gurança e gestão ambientais ,

irrigada. Este vasto projecto cobre as
zonas de Chapada do Arapuá, Parnamirim e Urimamã situadas na região
semiárida do estado do Pernambuco.

foram concretizados pela
obtenção das cer tific açõe s
iso 14001 e ohsas 18001.

A Projetec participa na concepção e
gestão do sistema de distribuição de
água do Agreste. Um investimento
estimado em cerca de Mil Milhões
de Dólares.

O Brasil possui cerca de 12 % da água de
todo o Planeta. No entanto, apenas 80 % da
sua população tem acesso a água potável.
A situação é especialmente crítica na região
do Nordeste, onde apenas estão disponíveis
cerca de 3 % das águas superficiais do País e
na qual o essencial desta se encontra na
Bacia do Rio São Francisco. A efectivação do
sistema de distribuição de água do Agreste
inclui o projecto de transferência parcial das
águas, a partir do citado Rio São Francisco.
No final, 1 300 km de condutas alimentarão
2 milhões de pessoas, em 80 comunas, no
interior do Estado de Pernambuco. Inicialmente solicitada para conceber o sistema de
distribuição de água, a Projetec foi depois
designada para assegurar o Gerenciamento
do conjunto dos trabalhos, bem como assegurar a Assistência Técnica e desenvolver
os programas Ambientais.

No domínio da irrigação chama-se
a atenção para o envolvimento no
projecto Entremontes, que visa a implantação de 18 494 ha de agricultura

A Projetec foi encarregada de realizar os
estudos de viabilidade técnica, económica e
ambiental, bem como o Estudo de Impacte
Ambiental e o Anteprojecto. O abastecimento de água é oriundo da Secção VI
do Sistema de Transposição do Rio São
Francisco. O projecto terá uma duração de
18 meses e divide-se em duas fases: A
primeira diz respeito aos estudos preliminares, a adaptação de outros estudos já
existentes, o desenvolvimento de soluções
alternativas, bem como a avaliação sócio
económica e ambiental. A segunda permitirá assegurar que as soluções escolhidas
serão viáveis.

A Projetec contribuiu para o projecto
Via Mangue, iniciado pela Municipalidade do Recife, em associação com
o Governo Federal. Trata-se de um
corredor rodoviário com 4,5 km, que
se estende do Norte até à parte Sul
da Cidade.

Concebido para descongestionar o tráfego
na parte Sul da Cidade, esta nova Auto-estrada elevada, liga o Bairro da Boa Viagem
ao Centro urbano. Para lá dos trabalhos
eminentemente rodoviários, foram executados o melhoramento dos passeios e das
pistas para bicicletas, o alargamento de uma
Obra de Arte existente na vizinhança e ainda
a construção de 2 viadutos superiores e de
oito pontes, das quais cinco se desenvolvem
em zona pantanosa de mangal. O projecto
contempla igualmente alojamentos e a
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melhoria das condições de saneamento
para populações desfavorecidas. A Projetec,
pelo seu lado, foi encarregue das tarefas
de Gerenciamento, de Coordenação dos
trabalhos, do Controlo Técnico e da Gestão
Ambiental durante a construção das segunda
e terceira fases.

No domínio das águas residuais, a
nossa filial Brasileira participou no
projecto Camaragibe.

44

Este projecto segue-se após o acordo de
parceria público privada assinado no início
de 2013, entre o Governo do Pernambuco e
a sociedade Foz do Atlântico, SA. Um investimento de cerca de 35 Mil Milhões de
Reais, tendo como objectivo melhorar a taxa
de cobertura, em serviços de saneamento, nas
14 Municipalidades da região metropolitana
do Recife, de 30% para 90%. A Projetec foi
designada para trabalhar nos projectos do
sistema de águas residuais da Cidade de
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Camaragibe, uma aglomeração de cerca de
380 000 habitantes, situada a uma quinzena
de quilómetros da Capital do Estado de
Pernambuco.

A Projetec também desenvolveu o
conceito de um sistema de gestão
avançada (SIGA) o qual permite controlar os serviços de manutenção
urbana da Cidade do Recife.

Equipas em motorizadas verificam o avanço
dos trabalhos de pavimentação de passeios,
numa zona pré definida, num determinado
momento. O centro de controlo possui
écrans de visualização permitindo localizar
os locais de controlo e de conhecer, a
qualquer instante, a posição dos agentes. A
transmissão dos dados é instantânea graças
a uma plataforma de comunicações 4G.
Estas serão asseguradas por uma equipa de
suporte que gerará os relatórios de gestão
respectivos.

05

| 04 | Projecto Camaragibe, no Brasil.
| 05 |	Sistema de gestão avançada (SIGA)
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Para a Synergia, o balanço destes últimos meses revelou-se
interessante e proveitoso sob vários pontos de vista. Para lá
do aumento da facturação e da chegada de novos Clientes,
como a Empresa siderúrgica Votorantim ou as Empresas
mineiras Manabi e Samarco, a nossa filial Brasileira manteve-se
fiel a si mesma, na sua vontade de construir uma Sociedade
mais justa, mais próspera, mais forte e mais inclusiva.

o ano de 2014 foi aproveitado
para desenvolver novas meto dologias de abordagem sócio -

- ambientais

e por estruturar

um sistema inteligente para
aplicação social e ecológica .
enfim , em dezembro , a synergia
ultrapassou com sucesso a
auditoria de renovação do seu
certificado iso 9001:2008.

| 01 | Projecto da nova linha ferroviária

Colatina ES - Linhares ES, no Brasil.

01
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Foi no quadro do projecto da nova
linha ferroviária que liga as Cidades
Brasileiras de Colatina e de Linhares,
ambas no Estado de Espirito Santo,
que a Empresa mineira e logística
Manabi, S.A. nos contactou. Por um
lado, tratava-se de estabelecer um
registo físico, de propriedade e sócioeconómico da zona de implantação do
projecto e, por outro, realizar levantamentos topográficos e proceder à
avaliação dos locais interessados.

O objectivo é o de realizar um Estudo de
viabilidade imobiliária e social para a implantação do novo traçado ferroviário, com
80 km de comprimento. Foram identificadas
93 propriedades, no perímetro definido.
Cada uma delas foi alvo de visita, visando
apresentar o projecto e inquirir sobre a
possibilidade de levar a cabo um inquérito
sócio-económico junto dos proprietários.
As informações a recolher incidem sobre as
condições de propriedade, a situação legal
imobiliária, as características físicas dos imóveis, a topografia e a avaliação das edificações.

Grupo TPF Relatório de actividades 2014

No Estado do Sergipe, a Synergia
interessou-se pelo Plano de Base
Ambiental de Quilombola (PBAQ)
posto a funcionar para o benefício das
Comunidades Quilombolas, afectadas
pelo projecto do potássio Carnalita,
da Empresa Vale Fertilizantes.

Este plano, aprovado pela Fundação Cultural
Palmares, compõe-se de 14 janelas de acção.
A nossa equipa foi encarregue de efectuar 7
delas, dedicadas à educação sexual, ao reforço
institucional, à educação sócio-ambiental,
à saúde, à valorização dos conhecimentos e

práticas tradicionais Quilombolas em matéria
de saúde e suas aplicações curativas, à
salvaguarda do património cultural e étnico-cultural, à promoção da educação, bem como
às infra-estruturas realizadas na zona de
implantação do projecto Carnalita. A Synergia
desenvolveu acções de resposta às necessidades das 855 famílias originárias de 3 comunidades. Entre os resultados conseguidos,
evidencia-se o reforço das organizações
comunitárias, o estabelecimento de uma
cartografia e sinalização do património
cultural e ambiental, a definição conjunta com
a comunidade de uma série de projectos de
equipamentos sociais ou, ainda, a valorização
e salvaguarda da cultura Quilombola.

No Estado de Minas Gerais, a nossa
filial Brasileira foi igualmente contactada pela Sociedade Votorantim
Siderurgia para proceder ao recenseamento das populações vivendo na zona
envolvente da Unidade Florestal de
Exploração de Plantação de Eucaliptos,
destinada a assegurar o fornecimento
04

de carvão vegetal. No total, serão
afectadas 500 famílias.

A missão estratégica de inquérito e recenseamento permitiu identificar os recursos
disponíveis, em ligação com uma projecção
da evolução da actividade da Empresa, no
território.
A Synergia procedeu à operação de recenseamento depois de ter delimitado geograficamente o território.
Em seguida, conduziu uma série de entrevistas junto das 500 famílias recenseadas na
vizinhança da Unidade Florestal, bem como
junto de 200 outras pessoas que trabalhavam
na zona de exploração (quintas agrícolas,
unidades de produção de carvão, actividades
colectoras, serviços administrativos da
Votorantim Siderurgia).
Paralelamente, a nossa equipa realizou estudos de caracterização sócio-económica
das localidades de Vazante, Paracatu e João
Pinheiro, tendo como base 40 indicadores,
a fim de melhor conhecer o território de
influência da Empresa Siderúrgica.
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| 02 | Projecto de Base Ambiental de Quilombola-

Salvaguarda da dança cultural Batalhão,
da comunidade de Terra Dura e Coqueiral,
no Brasil.
| 03 | Projecto de Base Ambiental de Quilombola

– Ensaio de salvaguarda etnocultural da
comunidade de Patioba, no Brasil.
| 04 | Unidade Florestal da Votorantim Siderurgia,

no Estado de Minas Gerais, Brasil.
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Pela aquisição recente da Sociedade de Consultadoria e Engenharia Engesoft, a TPF implanta-se
ainda mais no Nordeste do Brasil.
Actor chave, operando principalmente nos domínios
da água potável, da recolha de águas usadas, do saneamento urbano, da irrigação, das barragens, da área
ambiental, mas também nos sectores imobiliário e
das infra-estruturas de transporte, a Engesoft tem
múltiplas valências que pode utilizar.
01
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as certificações iso 9001:2008,
iso 14001:2004 e ohsas 18001:2007
confirmam a excelência do seu
sistema de gestão da qualidade,
bem

como

da

segurança

e

saúde laborais .

igualmente nas actividades ligadas ao
ambiente, nomeadamente no programa de
educação ambiental para a população,
nos estudos paleontológicos e arqueológicos
durante os trabalhos de construção e o
seguimento ambiental da zona afectada por
este projecto.

Os trabalhos de construção dos 150 km
iniciais do Aqueduto de Cintura das
Águas do Estado do Ceará (CAC) tiveram o seu começo este ano. A Engesoft
foi encarregue de fiscalizar 75 km.

A Sociedade de Saneamento do Estado
do Piauí, AGESPISA - Águas e Esgotos
do Piauí, SA, confiou-nos os estudos e
elaboração do projecto dos sistemas
de distribuição de água e de recolha
de águas residuais da Capital, Teresina.
Esta cidade está situada na região
Nordeste do Brasil e conta com
835 000 habitantes.

A Secretaria dos Recursos Hidráulicos do
Estado do Ceará investiu cerca de 2 Mil
Milhões de Reais neste notável projecto, que
prevê também a realização de canais, de condutas, de túneis e de estruturas com sifões.
O seu objectivo é de assegurar o abastecimento de água às populações urbanas e
rurais do Cariri (com 500 000 habitantes,
no total) e aumentar as superfícies irrigadas.
A obra é alimentada pela água proveniente
do Rio São Francisco (caudal máximo de
30 m³/s). A equipa da Engesoft envolveu-se

A zona alvo do projecto cobre uma superfície
de 300 km2 dentro da qual a Engesoft foi
encarregue de recolher um conjunto de
dados topográficos e aéreos.
Em simultâneo, a nossa filial foi solicitada
no sentido de realizar o diagnóstico do
sistema de distribuição de água e de recolha
de águas residuais em utilização, tendo em
conta, em separado, os aspectos técnicos,
financeiros e ambientais. Este diagnóstico
permitiu chegar a alternativas válidas para o
desenvolvimento dos projectos de construção.

02

De referir que foi utilizada a plataforma
BIM, para a modelização das instalações.

No estado do Piauí, a Engesoft toma
parte na segunda fase do projecto de
irrigação Tabuleiros Litorâneos, um
projecto ambicioso que visa aumentar
a superfície actual de terras irrigadas,
dedicadas à agricultura biológica
(principalmente espécies frutícolas)
em mais 5 600 hectares.

A Engesoft tem por mandato fiscalizar as
obras, em representação da Agência Federal
DNOCS (Departamento Federal das Obras de
luta Contra a Seca). Os trabalhos compreendem uma estação de bombagem principal
com uma capacidade de 6 m³/segundo, 2  km
de condutas com diâmetro 1,5 metros, um
canal que atravessará a nova zona a ser
irrigada e quatro bombas locais, assegurando
uma pressão suficiente para trabalhar as zonas
agrícolas de referências 1 a 4. A estação de
bombagem principal conta com cinco
bombas de 1 000 HP, com uma capacidade
de 1,2 m³/segundo. O canal principal tem
um comprimento de 15 km. A nossa equipa
interveio igualmente no controlo geotécnico e topográfico, bem como nos testes
mecânicos e eléctricos da instalação.

03

| 01 |	Aqueduto da Cintura das águas do estado

do Ceará (CAC), no Brasil.
| 02 | Projecto de irrigação Tabuleiros Litorâneos,

no Brasil.
| 03 | Elaboração do projecto dos sistemas de

distribuição de água e de recolha de águas
residuais, da capital de Teresina, no Brasil.
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Ao longo do ano, a TPF Sp. z.o.o. continuou o seu desenvolvimento
na Polónia, interessando-se por projectos importantes, nas áreas
das infra-estruturas rodo e ferroviárias.
Para além dos projectos que terminaram com sucesso, tal como a
variante Sul a Varsóvia (secções das vias rápidas S-1 e S-79), e dos
projectos em curso como a construção dos 40 km do lanço de
Auto-estrada A1 entre Stryków e Tuszyndu ou ainda a modernização da linha de caminho-de-ferro nº 18 Kutno-Pila, a nossa filial
Polaca conseguiu diversos contratos, entre os quais dois de Gestão
de Projecto e Consultadoria no sector rodoviário e um Contrato
Científico financiado pela Comissão Europeia no âmbito do 7º
Programa Quadro para a Investigação e Desenvolvimento.

02

a sua especialidade de base , a
arquitectura, não foi, contudo,
descurada . o gdanski business
center ( fase 1) concebido pelos
nossos arquitectos mereceu a

ao nível da segurança, como do conforto
de tráfego. O nosso trabalho incluiu a
Coordenação e a Fiscalização da construção,
a Planificação e o Controlo dos custos, bem
como a Coordenação de Segurança. O final
desta intervenção está previsto para 2017.

Gdansk e trará apreciável benefício para os
habitantes de Kutno. A ligação Este de Kutno
vai possibilitar aos veículos, que tomem a
Estrada Nacional nº 92, entrar na Auto-estrada A1 nas duas direcções, sem penetrar
no perímetro urbano.

A TPF Sp. z.o.o. consolidou a sua
posição no Mercado das infra-estruturas de transporte na Polónia, ao
obter uma nova missão, ligada à
construção de um novo trecho da
Auto-estrada A1. No seu termo, este
Eixo Rodoviário essencial, pertencente
à Rede Transeuropeia, vai permitir uma
ligação moderna entre a Polónia e a
Áustria, através das Repúblicas Checa
e Eslovaca.

A TPF Sp. z.o.o. interessou-se activamente pelo projecto de investigação
colaborativa Design4energy. Iniciado
em 2013, este projecto, que se irá
estender por quatro anos, é financiado pela Comissão Europeia, no
âmbito do 7º Programa Quadro para
a Investigação e o Desenvolvimento.

distinção do prime property
prize 2014, na categoria de
arquitectura .

O Contrato consiste na construção do trecho
de Auto-estrada A1 que liga a fronteira
entre as Províncias de Kujawy-Poméranie e
Łódź à intersecção de Krzyzanow, desde o
km 230 + 817 ao km 295 + 850 e, mais precisamente, sobre a secção 2, que se estende do
cruzamento de Sojki até ao de Piątek, ou seja
do km 245 + 800 ao km 273 + 400. A nossa
equipa encarregue da Gestão do Projecto e
da Fiscalização das obras, concentrar-se-á,
principalmente, na parte entre os km
245 + 800 e km 261-000. Este troço de 16 km
está localizado na Província de Łódź, e atravessa as comunas de Strzelce, Oporow, Kutno
et Krzyzanow. Esta nova secção da A1 permitirá viajar sem interrupção entre Lodz e
A TPF Sp. z.o.o. deu o seu contributo à
finalização do projecto da Via Circular
Oeste de Miedzyrzecz que liga as
intersecções Norte de Miedzyrzeckz e
Sul Sulechow – Miedzyrzecz. Esta nova
infra-estrutura rodoviária com 6,37 km
vai completar a Via Rápida S3.

O conjunto do programa implica a construção de um nó, no ponto de intersecção
da Via Rápida S3 com a Estrada provincial
nº 137 no cruzamento oeste Miedzyrzecz.
Para lá de uma melhor fluidez do tráfego, o
objectivo deste projecto é o de melhorar a
circulação de passagem e as deslocações dos
residentes da zona coberta pela obra, tanto

| 01 |	Auto-estrada A1: Troço Sojki–Kotliska,

na Polónia
| 02 | Gdanski Business Center, em Varsóvia,

na Polónia.
| 03 | Gdanski Business Center, em Varsóvia,

na Polónia.
| 04 |	Via Circular de Miedzyrzecz, na Polónia.

03

Trata-se de desenvolver uma metodologia
original de concepção, que permita prever o
rendimento energético das construções, com
o fim de melhorar as decisões a tomar, logo
que sejam necessárias opções no sentido da
optimização dos desempenhos energéticos,
ao longo do ciclo de vida dessas construções,
ou seja, nas suas fases de construção e exploração, bem como antevendo a manutenção.
Esta metodologia apoiar-se-á sobre uma
plataforma tecnológica que explorará, principalmente, as características energéticas dos
componentes da edificação, as informações
relativas às degradações destes componentes,
os sistemas energéticos dos edifícios vizinhos,
os parâmetros ambientais, os efeitos das alterações climáticas e ferramentas de simulação
de energia. A missão da nossa filial consiste
em conceber o projecto de demonstração.
04
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Apesar do extremamente difícil contexto económico e político que o País
experimenta e a reestruturação organizacional que se verificou na nossa filial,
a Ukrdesigngroup (UDG) mantém-se
como um dos principais projectistas de
edifícios na Ucrânia Oeste, bem como um
actor significativo implicado em projectos
que estejam ligados ao Alojamento, à
Saúde, à Cultura ou ao Comércio.
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mamografia. No que se refere ao Hospital
Municipal, verificaram-se trabalhos de
renovação nos pisos mais baixos, diversas
reparações de rotina e trabalhos de arranjos
exteriores. A UDG foi encarregue de elaborar
a documentação do projecto.

Em Lviv, a construção do complexo
residencial Avalon Garden deverá
estar concluída em 2015.

Este ano verificou-se a abertura do Centro Médico Novo, no seio do Hospital
Municipal para crianças de Lviv.

Este novo pólo de diagnóstico, dotado de
equipamentos tecnologicamente de ponta,
foi criado pelo Centro para a Inovação
Médica, um Organismo benemérito não
Governamental e sem fins lucrativos, fundado pelo Children’s Hospital of the Future.
Os pacientes beneficiam das últimas inovações em matéria de Imagiologia (TDM, IRM,
3 Scanners de ultra-sons, sendo um deles
portátil, ….) e não necessitarão de se deslocar, como antes tinham de fazer, a Kiev ou
a Krakow. Os futuros desenvolvimentos
seguirão as necessidades principais que se
revelarem, embora seja dada prioridade
aos equipamentos de densitometria e de

02

Situado na proximidade de zonas escolares
e de comércio, num Bairro considerado como
um dos mais procurados, devido às suas
zonas verdes, o complexo Avalon Garden
apresenta cinco imóveis com 11 andares
cada e lojas no Rés-do-chão. No total são
344 apartamentos modernos, confortáveis
e construídos segundo as normas internacionais, com materiais de qualidade e
acabamentos cuidados. O projecto prevê
igualmente arranjos exteriores com espaços
lúdicos para crianças e diversas plantações
arbóreas. A nossa equipa de especialistas foi
mandatada para seleccionar o local da construção, prestar os serviços de Engenharia e
Consultadoria, bem como realizar a Fiscalização da Arquitectura.

A UDG trabalhou, durante o corrente
ano, na fase final da construção do
Victoria Garden, um Centro Comercial e de Lazer com 102 000 m² dos
quais 59 000 m² de superfície bruta
para arrendamento. Durante o 3º
trimestre de 2015 deverá acontecer
a inauguração.

Os nossos especialistas também contribuíram
com serviços de Engenharia e Consultadoria,
bem como na Fiscalização da Arquitectura.
Entre as tarefas completadas constam o estudo e análise da documentação do Projecto
(revisão) e ainda a verificação da conformidade da construção com o projectado, nas
áreas da construção, das soluções arquitectónicas, dos sistemas eléctricos, do AVAC,
do abastecimento de água, do saneamento
e do melhoramento dos acessos. Com as
suas 160 "boutiques", os seus 3 000 lugares
para parquear e o cinema, o Victoria Garden
é o maior Centro Comercial e de Lazer de
Lviv e do Oeste da Ucrânia. Idealmente localizado no meio de um bairro residencial
habitado por cerca de 19% da população da
Cidade e próximo de uma zona de escritórios, distingue-se pela sua Arquitectura
moderna e a sua atmosfera Europeia.
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| 01 |	Avalon Garden, em Lviv, na Ucrânia.
| 02 |	Centro Médico Novo, em Lviv, na Ucrânia.
| 03 | Centro Comercial e de Lazer Victoria Garden

em Lviv, na Ucrânia.
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Desde há muitos anos conhecida
sob o nome de Cinnamon Project,
a nossa filial da Roménia mudou
de designação.
Chama-se agora TPF CProject no
seguimento do processo de integração da TPF Romania.
Como interveniente maior nos
domínios da água, das águas residuais e das obras marítimas, bem
como especialista em Consultadoria
a TPF Cproject participou em
diversos projectos financiados pelo
Programa Operacional Sectorial da
União Europeia para o Ambiente
e também pela NATO.

| 01 |	Extensão do pontão de amarração no porto

de Constança, na Roménia.
| 02 | Estação de tratamento de águas residuais

de Pitesti, na Roménia.
| 03 | Novas construções militares, Unidade de

Midia, na Roménia.

01

02

em paralelo a tpf cproject
colocou as suas competências
e o seu conhecimento ao
serviço da construção de
edifícios e de infra - estruturas
de transporte , assegurando
diversas missões .

03

A TPF CProject continua a dar o seu
apoio aos melhoramentos das redes
de saneamento e de distribuição de
água potável, no Condado d’Arges,
onde o Projecto de 200 km de condutas (para água potável e para esgoto)
e de 46 estações de bombagem
(águas potáveis e águas residuais)
lhe foi confiado.

Depois de ter concluído os estudos de
avaliação das Propostas para Concurso da
extensão e reabilitação das infra-estruturas
de águas e de águas residuais, a nossa filial
Romena foi encarregue de apoiar os empreiteiros, ao longo dos trabalhos de construção.
Este Projecto, iniciado pela Sociedade de
Exploração Regional apa Canal 2000 Arges
e financiado pelo Programa Operacional
Sectorial da União Europeia para o Ambiente
(sop), permitirá à Roménia ficar em conformidade com as directivas comunitárias
em matéria de saneamento. As prestações da
tpf cproject, como membro do Consórcio
dirigido pela Aecom Ingenieria, compreendem a Gestão Financeira, Técnica e
Operacional dos contratos dos trabalhos e a
elaboração de uma estratégia para a Gestão
Industrial, bem como do encaminhamento
das lamas resultantes da exploração a montante. De notar que estas prestações são
realizadas no quadro de três empreitadas
submetidos às condições fidic (Red book)

Em Julho de 2014, a nossa equipa
assinou um contrato com o Ministério
da Defesa, tendo como objectivo a
melhoria das infra-estruturas militares
situadas estrategicamente nos portos
marítimos de Midia e Mangalia, respectivamente a Norte e a Sul do porto
de Constança.

Este projecto, financiado pela nato, inscreve-se no quadro do programa de investimentos

destinados ao sector da segurança, e tem
como objectivo responder às necessidades
militares e remediar fraquezas da Aliança,
em termos de infra-estruturas (edifícios e
aeroportos), de capacidades de informação
e de vigia ou, ainda, do dispositivo de
controlo e de comando remoto. A modernização das instalações militares consiste
em beneficiar o abastecimento de água, os
sistemas de saneamento, os equipamentos de
aquecimento e electricidade, os sistemas de
comunicação e as construções em si mesmas.
A TPF CProject será Responsável pela Gestão
do Projecto e pela Fiscalização dos trabalhos,
que decorrerão até ao final de 2015.

No Porto de Constança, a extensão
para Sul do pontão de amarração de
embarcações de baixa tonelagem
ficou terminada neste ano. A nossa
missão consistiu em fiscalizar os trabalhos e prestar Assistência Técnica
à construção.

Este projecto, financiado pelo Programa
Operacional Sectorial da União Europeia
para o transporte (pos-t), consiste em aumentar o pontão de amarração. Concebida
inicialmente para descarregar os blocos de
pedra vindos das pedreiras para a construção
do Dique Norte, a infra-estrutura portuária
foi utilizada, ao longo dos anos e após outros
trabalhos (colocação de laje de betão, pré-fabricação de blocos, novo muro-cais, encabeçamento) para a recepção e expedição
de cereais. Com este terminal cerealífero
incapacitado de assegurar a segurança dos
navios com mais de 65 000 tdw e 240 m de
comprimento, foi necessário proceder à sua
extensão. Os trabalhos tiveram início em
Abril de 2013 e terminaram no final de
2014. No total, uma extensão de 170 m,
dos quais 85 m para Sul do pontão de
amarração existente e 85 m perpendicularmente ao muro-cais.
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Este ano permitiu que a TPF Luxembourg consolidasse a sua
presença local e reforçasse os laços privilegiados que mantém com
o Grupo de distribuição Luxemburguês Cactus, bem como com um
bom número de Administrações Comunais.
Em paralelo, a nossa equipa do Grão-Ducado continuou a acompanhar
diversos promotores Belgas de renome, que investem no território,
em projectos imobiliários de dimensão.
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os projectos das cervejeiras
| 01 | Resuma – Armazém nº 2, Windhof,

no Grão Ducado do Luxemburgo.
| 02 | Projecto Imobiliário, Rua de Bitbourg,

Luxemburgo, no Grão Ducado do
Luxemburgo.

de neufort e de fort wallis ,
liderados respectivamente pelos
grupos atenor e pylos , são
dois dos projectos principais
de referência , em 2014.
o primeiro diz respeito à
r e novação de um conjunto
de edifícios industriais trans formando - os em áreas para
habitação e o segundo con cretizará o desenvolvimento
de um edifício para utilização
como espaço de escritórios ,
com um total de 4 155 m ².

O fim do ano trouxe a conclusão da
nossa missão de projecto e gestão
da construção, da arquitectura e da
logística para a obra de renovação do
Armazém nº 2, de Resuma, no local
de Windhof.

Este contrato, assinado com a Sociedade
Imobiliária Immo-Horizon, S.A. (por conta
da Sociedade Resuma, S.A., do Grupo
Cactus) vem no seguimento do sucesso alcançado na primeira extensão da plataforma
logística de descarga de Resuma. O objectivo
do novo projecto é renovar as coberturas e
as fachadas do Armazém nº 2, por forma a
obter melhorias energéticas. Como resultado
obteve-se uma aliança perfeita entre a técnica
e a estética, com 2 000 m² de escritórios,
1 500 m² de fachadas e 12 cais de descarga
totalmente renovados. Um sucesso de cariz
tanto técnico, como estético, conseguido
sem perturbar a logística e a rotação de 200
semi-reboques diários. Esta operação piloto
é de assinalar, uma vez que poderá originar
uma continuidade na renovação das fachadas
e das coberturas do conjunto dos edifícios
repartidos no local de Windhof, representando um acumulado de 4 000 m2 de fachadas
e 14 000 m2 de coberturas.

A TPF Luxembourg conseguiu igualmente em 2014 uma missão de Estudos
em técnicas especiais, para o projecto
imobiliário da Rua de Bitbourg no
Luxemburgo. Trata-se de equipar uma
edificação destinada a escritórios, que
se encontra numa fase de construção
em tosco semi-acabado, cuja entrada
em serviço está prevista para 2015.
O que descreve toda a amplitude do
desafio, uma vez que o tempo que nos
é atribuído é manifestamente reduzido.

O edifício é composto por 3 níveis enterrados, com cerca de 6 500 m2, e de 4 níveis
elevados, e uma superfície total de 5 400 m2.
Este projecto, financiado por um Fundo
de Investimento local, espera conseguir a
Certificação em desempenho energético
da Classe AAA, bem como a Aprovação
BREEAM “Very Good”.
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E S A V E P RO J E C T
Apesar de um contexto económico
difícil, a Pyramide Ingénierie e Save
Project puderam confirmar a sua liderança no Mercado Marroquino dos
Gabinetes de Estudos de Engenharia e
prosseguir o seu caminho na direcção
de trabalhos de dimensão.
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A ONCF (Caminhos de Ferro Marroquinos) lançou um Concurso Internacional destinado a reabilitar e melhorar
diversas gares ferroviárias no País, com
o objectivo de poderem receber o
Comboio de Alta Velocidade. Neste
contexto, a nossa filial Pyramide Ingénierie foi solicitada como Gabinete
de Engenharia multidisciplinar para
participar no projecto da futura Gare
TGV de Kenitra, situada 40 km ao
Norte de Rabat. No total este projecto
terá 10 000 m2 dos quais 2 200 m2
serão áreas comerciais.
se as nossas duas filiais puderam
progredir , deve - se a diversas
razões . em primeiro lugar , o
facto de ter iniciado funções
uma nova direcção e esse facto
não ter alterado o ritmo da
actividade

operacional ,

o

que por si só já é um feito
importante . em segundo lugar ,
porque 15 anos de frutuosa
experiência permitiram fideli zar e ganhar novos clientes ,
como o grupo somed , a frmf ,
a fondation cheikh khalifa ou
ainda l ’ office national des
chemins de fer ( oncf ). final mente ,

uma

terceira

Os Arquitectos silvio d’ascia e Omar
kobitte imaginaram um volume regular
na sua forma e na sua estrutura, composto
unicamente por uma grelha em estrutura
metálica, lembrando as formas tradicionais
da arquitectura vernacular Marroquina.
O rés-do-chão está organizado ao redor da
bilheteira central e dos espaços de lojas,
principalmente utilizados pelos viajantes.
As escadas rolantes levam directamente ao
grande passadiço e, de seguida, aos cais de
embarque. O passadiço é um verdadeiro
espaço habitado, com diversos pontos de
interesse: áreas de espera, quiosques, lojas,
entre outros. Este nível engloba as vias ferroviárias em forma de « U », que delimitam
o perímetro da gare e criam uma ligação
orgânica com os mezaninos superiores do
edifício principal. A entrada em serviço está
prevista para 2017.
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01

razão

prende - se com o facto de se
verificar uma extrema diver sidade dos projectos em curso .

Noutro sector, o da habitação, o ano foi
marcado pelo lançamento da segunda
fase do projecto da Orangeraie du
Souissi, na estrada de Zaër à Rabat.
No total serão 194 apartamentos repartidos por 18 blocos.

Com a arquitectura contemporânea e a
baixa densidade de construção, as edificações transformam a Orangeraie du Souissi
numa verdadeira residência jardim, colocando a luz no âmago dos seus ocupantes.

©+Silvio+d’Ascia+Architecture

| 01 | Gare TGV Kenitra, Maroc
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Largos vãos vidrados, para aumentar a
luminosidade, salões transversais, grandes
terraços, tudo aqui foi pensado para dar aos
futuros residentes um sentimento de espaço
e de bem-estar. O Grupo somed dirigiu-se
à Pyramide Ingénierie, na sua qualidade de
Gabinete de Estudos multidisciplinar para
realizar as instalações técnicas deste desenvolvimento. O objectivo é o de colocar em
evidência soluções modernas de alta tecnologia, para baixos consumos energéticos,
a saber, domótica, climatização e outros.
Os trabalhos começarão em 2015 e deverão
estar terminados em 2017.

Sempre em Rabat, a Pyramide Ingénierie está envolvida no projecto de
extensão, de reabilitação e de requalificação do Centro Nacional de Futebol
de Maamora, pertencente à Real
Federação Marroquina de Futebol.

Este vasto programa prevê a construção de
um Hotel de 5 estrelas, com 50 quartos, de
um Centro de Congressos com três salas para
auditório e formação, um Centro Médico
Desportivo, uma Zona Técnica (lavandaria,
parque para viaturas, armazém de equipamentos desportivos), a reabilitação do
centro de alojamento, bem como das áreas
administrativa e de gabinetes. Será no final
de 2017 que as equipas profissionais locais
e internacionais poderão beneficiar destas
novas instalações desportivas que responderão às normas e padrões internacionais.
O Gabinete Pyramide tem como missão
executar a totalidade dos Estudos e de Fiscalizar a construção da obra.
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Quanto ao sector da educação, verificou-se que esteve longe de estar
inactivo. A Fundação Cheikh Khalifa
confiou-nos o projecto do Anexo da
Universidade Mohammed VI para as
Ciências da Saúde, em Rabat, com a
finalização prevista para 2015.

Os projectos da Fundação Cheikh Khalifa
visam contribuir para o desenvolvimento
do Ensino Superior e da Investigação Cien-

tífica, no domínio das Ciências Médicas, e o
aumento das suas prerrogativas através da
criação de estabelecimentos de ensino superior com intervenção nos domínios médico,
paramédico e biomédico. A Pyramide Ingénierie intervém como Gestor da Obra para
as operações de construção, nomeadamente,
a construção de dois anfiteatros, de uma sala
de conferências, de um espaço para prática
desportiva e de 24 salas de aula, cobrindo
uma área total de 12 000 m2.

Em simultâneo, perto da Capital, a
Save Project trabalha com grande
intensidade sobre o projecto residencial El Menzeh.

A nossa filial Marroquina assume as funções
de controlo económico, de direcção e de
coordenação do estaleiro desde o mês de
Agosto. O projecto, cujo Dono de Obra é a
Fundação Hassan II para as Obras Sociais
dos Agentes de Autoridade, sendo o Chefe de
Obra a CGI Management, estende-se sobre
um terreno com cerca de nove hectares.
Consiste na construção de 108 moradias de
boa qualidade e de um complexo sócio
desportivo compreendendo um Clube, espaços para ténis, uma piscina e outras áreas
para a prática do desporto. O arranque dos
trabalhos está previsto para o fim do mês de
Junho, depois das tarefas de preparação do
local. A entrega da obra está programada
para o 2º semestre de 2017.

| 02 | Urbanização Orangeraies de Souissi,

em Rabat, Marrocos.
| 03 | Requalificação do Centro Nacional de

Futebol Maamora, em Rabat, Marrocos.
| 04 | Universidade Mohammed VI para as Ciências

Médicas, em Rabat, Marrocos.
| 05 | Projecto residencial El Menzeh,

em Rabat, Marrocos.
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T P F

Virada para o futuro e desejosa de afrontar os desafios
do mundo dos caminhos-de-ferro de amanhã, a TPF
Algérie envolveu-se a fundo em diversos projectos
ferroviários notáveis. Em simultâneo, o dinamismo e
especialização da nossa Filial Argelina, no sector da
construção, têm apoiado a sua notoriedade. O ano de
2014 foi marcado pelo arranque do projecto de execução
da Linha Ferroviária Boughezoul / Djelfa (140 km) lançada
pelo Grupo Cosider e pela finalização do projecto
de renovação do Hotel Amaroua em Tizi-Ouzou, obra
realizada para a Empresa Argelina Entreprise de Gestion
Touristique du Centre.

01
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a estes projectos juntam - se ,
igualmente , outr as obr as em
curso, como a renovação da
linha annaba - ramdane djamel

(sendo de evidenciar o lote de
construção dos seus túneis ),
os tr abalhos de renovação da
superestrutura da via das linhas
mineir as este , nas localidades
de wil aya d ’annaba , etaref,
guelma , souk ahr as e tebessa

(uma obr a de 300 km , sendo a
sua m a i o r pa r t e d o sécu lo
| 01 |	Nova linha ferroviária com dupla linha

electrificada Oued-Tlelat –Tlemcen,
na Argélia.
| 02 | Nova linha ferroviária com via única dos

Hauts-Plateaux, entre Relizane - Tiaret Tissemsilt, na Argélia.
| 03 | Hotel Amraoua em Tizi-Ouzou, na Argélia.

pa s s a d o , e n ece s s i ta n d o d e
melhoramentos tendo em vista
a sua exploração corrente) ou,
ainda , os projectos das linhas
ferroviárias reliz ane / tiaret e
tissemsilt / oued tlelat / tlemcen.

Debrucemo-nos sobre um projecto
de envergadura iniciado há cinco anos
atrás. Trata-se dos trabalhos de construção da nova linha ferroviária, com
linha dupla electrificada, ao longo de
130 km, ligando Oued-Tlelat a Tlemcen.

Este projecto ambicioso, lançado pelo Ministério dos Transportes através da anesrif
(Agência Nacional de Estudos e Acompanhamento da Realização de Investimentos
Ferroviários) deverá permitir aos comboios
circularem a uma velocidade de 220 km
por hora. Existirão 51 viadutos em cerca de
17,5 km, um túnel e, ainda, três gares. A nova
linha será dotada de um sistema de sinalização e de telecomunicações modernos e
sofisticados, assegurando um máximo de
segurança para os passageiros e para as
mercadorias. A Fiscalização dos trabalhos
está entregue a uma equipa de sessenta
técnicos especializados em topografia,
movimentos de terras, obras de arte, túneis,
vias férreas, electrificação, sinalização e telecomunicações. O que diz bem da dimensão
e importância desta Obra.

A realização da nova linha ferroviária,
de via única, dos Altos Planaltos é outra
prioridade da ANESRIF, que se envolveu no objectivo de ligação com
as regiões mais ao Sul. Este projecto
insere-se no plano de desenvolvimento
ferroviário argelino (com um orçamento de 936 Milhões de Euros).
Concebida para comboios, circulando
a 160 km por hora, a via deverá ligar,
até 2017, as Cidades de Relizane,
Tiaret e Tissemsilt, num distância de
185 km.

A TPF Algérie, em associação com a TPF
Planege, assegura a Supervisão e a Fiscalização dos trabalhos. Trata-se de uma via
tradicional, com balastro, utilizando carris
com perfil UIC60, de gabarito internacional
e concebida para o transporte de passageiros e de mercadorias. A morfologia acidentada dos locais atravessados implicou uma
concepção com numerosas obras, entre as
quais salientamos 4 túneis (com 3,2 km no
total), 78 pontes ferroviárias, 46 passagens
superiores a estradas e diversas passagens
inferiores para peões. No total 12 km de obras
de arte já preparadas para a duplicação da
linha. Este ano, os trabalhos centraram-se,
principalmente, na execução das obras de
arte correntes.

No sector da construção, no fim do
ano de 2014, deve-se mencionar a
conclusão do projecto de renovação
do Hotel Amraoua em Tizi-Ouzou.

Este projecto foi lançado pela Empresa de
Gestão Turística do Centro, no quadro do
Plano de Recuperação da Rede Nacional de
Hotéis. As intervenções centraram-se sobre
a alteração do aspecto arquitectural das fachadas, a renovação dos seus 150 quartos,
das 4 suites e de outros espaços, com o fim
de melhorar o conforto e bem-estar dos
ocupantes. Igualmente objecto da intervenção foi a renovação de todas as infra-estruturas técnicas, bem como o reforço da
estrutura da edificação. As nossas equipas
foram encarregues dos trabalhos de engenharia em colaboração com o Gabinete de
Arquitectura Promontório.
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S E T I C O IN G é NI E URS
C ONS E I L S

Apesar de um ambiente concorrencial em
expansão, a Setico Ingénieurs Conseils
conseguiu manter a sua quota de Mercado no conjunto das suas actividades
hidráulicas.

Grupo TPF Relatório de actividades 2014

No Senegal, a nossa filial colabora principalmente
na elaboração de múltiplos projectos de grande
dimensão. Para lá dos que estão mencionados a
seguir, deve, ainda, reter-se a nossa participação no
Projecto de Melhoramento da Segurança Alimentar
e de Apoio à Colocação em Venda, na região de
Matam (asamm). Este projecto financiado pela
Agência Francesa para o Desenvolvimento (afd)
tem como objectivo aumentar o desenvolvimento
hidroagrícola. Por outro lado, a nossa filial Senegalesa
viu a sua actividade progredir em termos da sua
intervenção internacional.
Na Mauritânia, envolveu-se com o projecto de
abastecimento de água potável das Cidades e
Aldeias do Este, a partir da bacia do Dhar e na
Costa do Marfim num projecto de abastecimento
de água em Abobo Anyama.

| 01 |	Reservatório de Ziguinchor com 3 200 m³,

no Senegal.

01

mentar e o desenvolvimento económico dos territórios rurais da região.

Os esforços desenvolvidos pelo
Agrupamento SGI / Setico no sentido
de fiscalizar e controlar os trabalhos de
reforço da alimentação em água potável das Cidades de Fatick, Kaolack,
Koungheul e Ziguinchor, no Senegal
revelaram-se compensadores. A missão
que nos foi confiada terminou em
Novembro de 2014, após 18 meses
de trabalho.

Este projecto insere-se no quadro da construção do Programa de Água Potável e de
Saneamento do Milénio (pepam 2015). Os
trabalhos foram repartidos em treze lotes
compreendendo a realização de 8 poços de
bombagem, por furação, diversos reservatórios de armazenamento (sendo 1 x 400 m³,
1 x 500 m³, 2 x 2 200 m³ e 1 x 3 200 m³), a colocação de canalizações para fontanários e a
instalação de tubagem pvc com diâmetros
DN 63 mm até DN 500 mm sobre 75 km,
bem como a montagem e arranque dos
equipamentos electromecânicos nas estações
de bombagem.

No decurso do ano, a Setico Ingénieurs Conseils foi também solicitada,
no âmbito do Projecto de Apoio à
Promoção das Explorações Familiares
na região de Matam (APEFAM). O
objectivo é melhorar a segurança ali-

As prestações a realizar cobrem diversas
fases do projecto, como o Estudo Prévio, o
Anteprojecto e o Caderno de Encargos para
a consulta aos empreiteiros. O programa
prevê a intervenção em 1 500 ha de perímetros
irrigados (com tarefas de criação, reabilitação
ou extensão) repartidos do seguinte modo:
Poste Baladji (50 ha), Diolol Diawbé
(400 ha), Oréfondé (130 ha), Nabadji Civol
(520 ha) e Ourossogui (400 ha). Entre outras
operações, evidencia-se também a intervenção de 89 km de ligações ( Lombal Baladji-Oréfondé - 20 km , Diorbivol-Poste Baladji
- 8 km, Lombal Baladji-Ngouloum – 15 km,
Nabadji Civol-Koundel - 15 km, Bokissaboudou-Site - 8 km, Bow-Soringo-Kanel 15 km e Boynadji-Casier Ourossogui - 8 km),
bem como a realização de uma série de obras
de construção civil (pontões de passagem,
canais em escavação e obras de retenção de
águas, como as bacias de retenção do Diéri).
Os trabalhos desenrolar-se-ão ao longo de
7 meses.
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03

03

65

Num outro sector, a nossa filial
Senegalesa participa activamente no
projecto de restruturação dos bairros
de Pikine Irrégulier Sud (PIS) atravessados pela nova Auto-estrada portajada, entre Dakar e Diamniadio.

O Governo Senegalês mobilizou fundos
internos e solicitou, junto da Associação
Internacional de Desenvolvimento / Agência
Francesa de Desenvolvimento (afd) outros
fundos adicionais para financiar a restruturação de Pikine Irrégulier Sud (PIS). A zona
de pis cobre 700 ha para uma população
estimada de 220 000 habitantes, sendo limitada a Norte pela linha ferroviária, ao Sul
pela Nacional rn1, a este pela ligação de Fass
Mbao, e a Oeste pelos bairros de Ginaw Rails.
Para lá da realização de estruturas sócio-colectivas básicas (escolares, comerciais,
desportivas e de lazer) e a restruturação da
rede viária (nivelamento das ligações
primárias e reticulado de vias secundárias
servindo os quarteirões) este ambicioso
projecto prevê a instalação de um dispositivo
anti-inundações, fenómeno recorrente que
causa danos importantes às populações.
Em Dezembro de 2014, a Setico Ingénieurs
Conseils tomou a seu cargo a supervisão e
a Fiscalização dos trabalhos anti-inundações
e de construção da rede viária do projecto
de reestruturação de Pikine Irrégulier Sud a
qual deverá estar terminada no final de 2017.

04
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| 02 | Trabalhos de Saneamento urbano no bairro

de Darou em Saint-Louis, no Senegal.
| 03 | Projecto de separação e ligação dos furos

de bombagem Thiaroye no Senegal:
(1) Estação de bombagem, (2) Reservatório
apoiado com 3 200 m³.
| 04 | Trabalhos de saneamento das águas

residuais de Diourbel, no Senegal:
(1) Leitos de secagem de lamas, (2) Muro
de separação da bacia de maturação

costa do marfim
áfrica

S E T I C O IN T E RN AT ION A L

O acesso à água potável e o desenvolvimento das infra-estruturas rodoviárias
estão no centro das preocupações da Setico International.
A nossa filial Marfinense ultrapassou, com êxito, o seu primeiro ano de
actividade no seio do Grupo TPF. O seu conhecimento multidisciplinar, a sua
especialização em matéria de Estudos de Engenharia, de Controlo e Fiscalização de Obras, permitiram-lhe trabalhar em diversos projectos.
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| 01 | Projecto AEP da comuna de Yopougon,

na Costa do Marfim. Estação de tratamento
de 2 000 m³/h e Reservatório apoiado com
10 000 m³.
| 02 | Projecto AEP de Anyama, Reservatório elevado

de 500 m³, com 15 m, na Costa do Marfim.
| 03 | Reperfilamento e tratamento de pontos

críticos, em estradas de terra, na Costa
do Marfim.

Na Costa do Marfim o Agrupamento
Setico International/Setico Ingénieurs Conseils participa no programa de reforço da alimentação de
água potável da Cidade de Abidjan.
O objectivo é permitir o acesso à
água e reduzir os problemas sanitários. Este ano, foi concluído o projecto na comuna de Yopougon.

entre os mais interessantes ,
estão os trabalhos de reforço

Este projecto de dimensão foi concretizado
através da realização de 12 furos de grande
diâmetro, a construção de um reservatório
apoiado com 10 000 m³ e uma estação de
tratamento de 2 000 m³/h, a instalação de
21 km de condutas de adução e de distribuição, a realização de 7 km de acessos aos
pontos de bombagem e às zonas das captações, constituído pela realização de uma
linha de energia eléctrica de média tensão
com 7 km e os equipamentos eléctricos e
mecânicos de 12 furos e sua ligação à rede.
O Agrupamento Setico Ingénieurs Conseils/
Setico International interveio como empresa
de fiscalização neste projecto, co-financiado
pelo Banco Islâmico de Desenvolvimento
Internacional (bid), pelo Fundo da OPEP
para o Desenvolvimento Internacional
(ofid), pela França através do c2d e pelo
Governo Marfinense.

o Fundo de Manutenção Rodoviário (fer)
mobilizou cerca de 130 Mil Milhões de
Francos cfa, entre os quais uma parte será
consagrada à execução e controlo da obra
de reperfilamento acentuado e tratamento
dos pontos críticos na rede rodoviária em
terra da Costa do Marfim.
A missão confiada à nossa equipa tem dupla
abrangência, a saber, assegurar a direcção
dos trabalhos de reperfilagem, em 232,9 km,
e melhorar os pontos críticos nas vias em terra,
bem como proceder ao levantamento de
novos esquemas de vias nos Departamentos
de Abengourou, Agnibilékrou e Béttié.
Os trabalhos incluirão desde a colocação de
passagens hidráulicas e de encaminhamentos
de águas, à reconstituição dos pavimentos
rodoviários e à reparação de passeios. Estes
trabalhos serão executados por uma Empresa
Privada de Obras Públicas.

02
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da alimentação de água potável
da cidade de abidjan , a partir
das comunas de yopougon e
d ’ anyama , a renovação da es trada abobo - anyama para um
perfil 2 x 2 e a construção do
acesso ao hospital geral de
anyama , os trabalhos de re forço das instalações de pro dução e distribuição de água
potável para as cidades de
katiola , minignan e touba ou
ainda, a construção do centro
de animação e de formação
pedagógica ( cafop ).

Entre outros projectos visando o melhoramento da oferta em água potável
às populações do Distrito de Abidjan,
figura o projecto AEP de Anyama. Os
trabalhos decorrem com celeridade.

A nossa filial marfinense assegura a fiscalização da obra, cujos trabalhos compreendem
a realização de um depósito de água com
500 m3 e 15 metros de altura, 2 estações
compactas de tratamento, a colocação de
55 km de condutas de adução e de distribuição, bem como o equipamento para 4
furos de bombagem.

Em 2014, o Agrupamento Setico
International / Setico Ingénieurs Conseils assinou um novo contrato com
a Agência de Gestão de Estradas
(AGEROUTE), para a realização dos
trabalhos de reperfilagem acentuada
e tratamento dos pontos críticos nas
estradas de terra da rede rodoviária
nacional da República da Costa do
Marfim.

No âmbito da concretização do programa
de manutenção rodoviária para 2014-2015

03
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T P F  a n g o la

Neste ano, a actividade imobiliária
e de construção rodoviária foram
particularmente intensas, para a
TPF Angola, implicada na construção de 3 504 fogos em Capari,
na província do Bengo, e também
na construção da Estrada Nacional
Xaua-Catata, na Província da
Lunda Norte.
No decorrer das diversas missões
efectuadas em sinergia com o seu
principal accionista, a TPF Planege,
a TPF Angola pôde evidenciar a
sua capacidade tanto em actividades de Coordenação como em
Fiscalização de obras, para lá dos
Estudos e Projectos de Arquitectura e de Engenharia.

| 01 | Sede do Banco de Poupança e Crédito

(BPC), Luanda, em Angola.
| 02 |	Estrada Nacional 225, entre Xaua e Catata,

em Angola.
| 03 | Pólo Industrial de Lucala, em Angola.

01

02

a baixa de preços que afectou
a matéria - prima petróleo ori ginou uma quebra nos investi mentos do estado angolano no
seu programa de investimento
em infra - estruturas . angola
sentiu a necessidade de diver sificar a sua economia , actual mente demasiado dependente
da exploração petrolífera. esta
diversificação, tão ansiada nos
sectores da agricultura e in dustrial abrirá interessantes
oportunidades para as nossas
duas filiais .

03

A TPF Angola participa na reabilitação do Edifício Sede do Banco de
Poupança e Crédito (BPC) situado
na marginal de Luanda.

Construído nos anos 60, esta torre de 21
andares elevados é um ícone da Arquitectura
moderna em Luanda. O estado de degradação
da sua estrutura necessita de trabalhos de
reabilitação que permitirão que o edifício
retome os padrões de segurança estrutural.
Trata-se de um projecto para dois anos, que
se concentra na modernização do edifício
(incluindo um novo revestimento exterior
e elevados níveis de acabamentos), na redefinição da arquitectura dos espaços adaptada
a um novo programa de ocupação, na modernização da sinalética do imóvel, para além do
reforço estrutural e da remodelação de todas
as redes e instalações técnicas. As tarefas
entregues à TPF Angola e à TPF Planege
compreendem a elaboração do novo Projecto
de Execução e a Fiscalização dos trabalhos.

No sector das infra-estruturas de
transportes, a reabilitação da Estrada
Nacional 225 está em conclusão, no
final de 2014. O trecho em questão
liga as Aldeias de Xaua e de Catata,
ao longo de cerca de 102 km e faz
parte do eixo rodoviário estratégico
para a Cidade do Dundo, capital da
Lunda Norte e para aos Municípios do
Cuilo, Caungula, Cuango et Xá-Muteba.

Missão quase terminada, portanto, para a
nossa filial que seguiu os trabalhos, desenvolvendo as tarefas de Fiscalização.
Para lá do alargamento das plataformas
existentes para 11 m, os trabalhos de reabilitação e de nova construção deste trecho
consistiram em várias operações, designadamente, aterros e escavações, incluindo

atravessamentos de baixas aluvionares de
solos moles, construção de 5 novas pontes,
bem como trabalhos de drenagem e de
sinalização horizontal e vertical. O projecto
realizado pelo Instituto Nacional das Estradas
de Angola (inea) visa melhorar as trocas
comerciais entre as Províncias do Este de
Angola e a promover o desenvolvimento
sócio-económico da região.

As nossas equipas, Angolanas e Portuguesas, estão também envolvidas na
Província do Kwanza Norte, nas obras
do projecto de construção do Pólo
Industrial de Lucala. A sua entrada em
serviço contribuirá para o processo
de industrialização da região.

Este Pólo estender-se-á ao longo de 250
hectares e acolherá 210 unidades industriais.
Foi o Ministério da Indústria que entregou os
estudos à nossa Empresa, compreendendo
a elaboração do plano director e os projectos
de execução relativos às infra-estruturas
rodoviárias, as redes de abastecimento de
água potável, o saneamento, as redes de
distribuição de electricidade e de telecomunicações ou, ainda, as infra-estruturas e as
construções administrativas e de gestão
do Pólo. Entre estes últimos referem-se o
edifício de acolhimento, o edifício administrativo, as estações de tratamento de água, as
estações de tratamento de águas residuais, os
serviços de manutenção e reparação, um
estádio e um complexo multidesportivo, um
quartel de bombeiros e postos de segurança.
O conceito para o terreno em questão estrutura-se em malha regular reticulada e as
dimensões modulares dos lotes permitem
uma adaptação das superfícies aos tipos de
actividade a implantar.
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T P F  MO Ç A M B I Q U E
Em Moçambique, 2014 apresentou-se como o ano da consolidação,
marcada pela concretização da
primeira fase do projecto de reabilitação do sistema de drenagem da
cidade da Beira, o arranque da obra
dos Planos Sectoriais de Desenvolvimento da Província de Tete e de
parte do Vale do Zambeze, bem como
pela continuação das missões que
estavam em curso e pelo começo
das mais recentes adjudicações.

Grupo TPF Relatório de actividades 2014
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Pelo segundo ano consecutivo a TPF
Moçambique debruçou-se sobre a
reabilitação do sistema de drenagem
da Cidade da Beira, que cobre uma
zona com 70 km². Este ambicioso
projecto pretende incorporar uma
filosofia de desenvolvimento sustentável, tanto sobre o ponto de vista
técnico, como ambiental e social.

02

O contrato está inserido no quadro do
programa, financiado pelo Banco Mundial,
sobre as Cidades e as Alterações Climáticas
compreende os estudos de engenharia, o
estudo de impacto ambiental e o plano de
acções de realojamento. Para lá da assistência
técnica à aias, os nossos especialistas finalizaram, este ano, o estudo de viabilidade e
o projecto de execução e também apoiaram o
Cliente nos procedimentos para concurso que
permitirá escolher a empresa construtora.
Durante 2015 as tarefas centrar-se-ão na
fiscalização dos trabalhos de construção.

a tpf moçambique continuou
a fiscalizar os trabalhos de
reabilitação da estrada chi moio a espungabera, tendo
igualmente iniciado os estudos
de projecto do sistema de
drenagem da cidade do maputo
e a fiscalização da construção
do novo edifício da adminis tração nacional de formação
p r o f i s s i o n a l ( a n ep ), t a m b é m
situado na capital do país .

A nossa Filial Moçambicana assinou
um novo Contrato, de 30 meses de
duração, para a realização da reabilitação do sistema de drenagem da
Cidade do Maputo. Na adjudicação
de um projecto de uma tal dimensão
e importância, aprecia-se o sinal de
confiança enviado à nossa filial, pela
Administração das Infra-Estruturas
de Abastecimento de Águas e de
Saneamento (AIAS).

Financiado pelo Banco Mundial, faz parte do
vasto Programa Nacional que visa a reabilitação e a extensão dos sistemas de drenagem
das águas pluviais das Cidades costeiras e
portuárias. As missões confiadas às nossas
equipas compreendem, num primeiro tempo,
o estudo de viabilidade e o projecto de execução e, num segundo tempo, a fiscalização
e a supervisão dos trabalhos. Também se
tratará de avaliar os impactos ambientais e
de elaborar as medidas de atenuação, respeitando as directivas do Banco Mundial,
no que diz respeito à gestão social e à gestão
do ambiente.

Noutro domínio, relacionado com a
construção de edifícios, salientamos
também o Programa Integrado para a
Reforma do Ensino Profissional (PIREP),
lançado pelo Governo de Moçambique e, em particular, os projectos de
construção dos novos edifícios para
a ANEP e para a Escola Hoteleira do
Instituto Comercial do Maputo.

O Governo de Moçambique, através da
Comissão Executiva da Reforma do
Ensino Profissional (corep) designou a
TPF Moçambique, em associação com a
TPF Planege para a Coordenação e a Fiscalização dos trabalhos. Estes contratos, com
durações respectivamente de 29 e 24 meses,
vão igualmente necessitar da revisão do
projecto de execução e a assistência ao Dono
da Obra, na fase da recepção provisória.

| 01 |	Reabilitação do sistema de drenagem da

Cidade da Beira, em Moçambique.
| 02 | Reabilitação do sistema de drenagem da

Cidade de Maputo, em Moçambique.
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índia
ásia

S.N. BHOBE &
A s s o c i ate s P vt . L td .
Desde há vários anos que a S.N. Bhobe participa
activamente em projectos de desenvolvimento no
País e, em particular, nos que dizem respeito às
redes de transportes.
01
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| 01 | Ponte Gaundalim, em Goa, Índia.
| 02 | Viaduto elevado de Mahape, em Navi Mumbai,

na Índia.
| 03 |	Via Expresso Sion – Panvel, na Índia.

as acções empreendidas ou a
empreender pela nossa filial
in d i a n a c o n f i r m a m a s u a e x p e riência e capacidade para

técnico, retemos que a obra está apoiada em
pilares de betão armado e que vigamentos
pré-esforçados foram utilizados para a
construção da superestrutura.

realizar projectos de dimensão
superior no sector das infra -

No decurso do ano passado a S.N.
Bhobe obteve um contrato de Engenharia junto da Empresa Sion-Panvel
Tollways Pvt. Ltd. para a realização da
via expresso que liga Sion à Panvel,
as quais estão separadas por 23 km.

estruturas rodoviárias . para lá
de um melhor acesso a zonas
mal servidas, o que está em jogo
é conseguir reduzir o tempo
de viagem e de melhorar o
nível de vida dos habitantes .

A S.N. Bhobe contribuiu para a realização da Ponte Gaundalim. A obra é
tanto mais notável que foi construída
seguindo um dos procedimentos mais
raros no Mundo. Liga a Cidade de
Goa, do lado urbano antigo, com a
ilha de Cumbarujua ao longo de um
comprimento de 400 m.

Trata-se de uma ponte em arco, feita em aço,
com um vão de 90 m. Foram necessários 20
dias para elevar as 250 toneladas do arco
pré-fabricado, transportado por batelão e
colocá-lo sobre os pilares da ponte. Foi a
primeira vez que este tipo de montagem se
efectuou, na Índia. A obra tem uma secção
de 7,5 m, com 2 vias de circulação e duas
bermas de 1,5 m. A Goa State Development
Corporation Limited (gsidcl) elegeu a
S.N. Bhobe para a revisão do projecto e
para a supervisão da construção.

Em Navi Mumbai, o viaduto de Mahape
tornou-se uma estrutura incontornável,
na paisagem.

A estrada que liga Shilphata a Mahape
(SH40) constitui uma prioridade absoluta
para a Cidade de Thane, a qual tem como
vocação servir de alternativa circular, para
permitir a absorção do tráfego gerado pela
zona industrial de Navi Mumbai e que se
dirige para o Norte da Índia. O viaduto
estende-se ao longo de 800 m e passa sobre
4 Avenidas. A S.N. Bhobe foi solicitada pela
Mumbai Metropolitan Region Development
Authority (nmrda) para realizar o estudo
de viabilidade, compreendendo os estudos
de tráfego, e proceder à revisão do projecto,
dada a sua experiência e especialização em
gestão de projectos. De um ponto de vista

Este novo troço faz parte da Via Expresso
Mumbai-Pune onde o tráfego é muito denso
(120 000 veículos particulares equivalentes).
Este projecto destina-se a melhorar a facilidade de conexão entre as duas Cidades.
Foi para assumir as funções de Consultores
que os nossos Técnicos tomaram em mãos
a engenharia do projecto, desde o princípio
até ao fim, isto é, desde a execução dos
levantamentos topográficos, passando pela
elaboração dos estudos, até aos manuais
de exploração.

73

02

03

índia
ásia

C E T E S T

P vt .

L td .

Para a Cetest, a nossa filial Indiana especializada em Gestão de Projectos e
em Estudos de Engenharia, o ano de 2014 revelou-se favorável.
Ainda durante este ano, é importante mencionar as prestações realizadas
nos domínios da topografia e das infra-estruturas de transportes.
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01

02

| 01 |	Alteração da rede de caminho-de-ferro,

em Dhandad, na India.
| 02 | Construção da Central Térmica a carvão de

3 x 660 MW, em Karanpura Nord, na India.
| 03 | Alargamento de 8 estradas departamentais no

Estado do Rajasthan, na India.

03

03

A segurança da rede rodoviária do
Rajasthan faz parte das prioridades
do Ministério das Obras Públicas. A
necessidade de proceder à reconstrução e ao alargamento das estradas
departamentais impõe-se como uma
forte evidência.

no decurso dos últimos meses ,
a cetest conseguiu conquistar
novos clientes , como o minis tério das obras públicas do
r ajasthan , e adicionou vários
projectos emblemáticos à já
numerosa lista em que as nossas
filiais indianas têm participado .

A Cetest foi mandatada como Consultora,
para estudar 400 km de vias. Uma vez os
trabalhos realizados, as oito estradas interessadas estarão ao nível de uma Estrada
Nacional, com 2 vias. O objectivo do contrato é de realizar um estudo de viabilidade
para uma construção em Parceria Público
Privada (ppp) sobre uma base designada
como dbfot (Design, Build, Finance, Operate and Transfer – Projecto, Construção,
Financiamento, Operação e Transferência).
A nossa equipa preparou o relatório do
estudo de viabilidade, cobrindo a recolha
de dados iniciais e a concepção do Projecto.
A fim de atrair investidores privados, também foi por nós efectuada a avaliação da
viabilidade financeira, o estudo da procura,
a análise de sensibilidade e a estimativa do
retorno do investimento, a fim de determinar
qual a melhor estratégia e o período a definir
para a concessão.

A Sociedade Nacional Thermal Power
Corporation Limited, apostou na nossa
experiência e conhecimento técnico ao
confiar-nos os estudos geotécnicos
para a construção da Central Térmica a carvão, para 3 x 660 MW de
Karanpura Norte.

A obra ficará situada em Tandwa no
Distrito de Chatra, no Estado de Jharkhand,
na Índia Central. É no quadro do Contrato
epc, executado pela Empresa Pública Bharat
Heavy Electricals Limited (bhel), que a
Cetest efectuou numerosos ensaios de campo

e de laboratório. Mais precisamente as nossas
equipas realizaram 170 sondagens para um
total de 5 000 m de perfuração. Com o fito de
obter dados fiáveis para determinar o tipo
de fundações a projectar, que assegure a
estabilidade geral dos equipamentos da
central, ficou claro que se teriam de efectuar
ensaios específicos. Entre outros, efectuaram-se ensaios de resistividade eléctrica, carregamento cíclico, “Cross Hole”, Imagiologia
de resistividade a partir de dispositivos
dipolo-dipolo, análises multicanal das
ondas superficiais (wasw), ensaios pressiométricos até 25 N/mm2, necessitando-se, por
isso, de envolver instrumentação especial e
peritos altamente qualificados. Os trabalhos
deverão estar terminados em 2017.

Em Dhanbad no Estado de Jharkhand,
a nossa Filial envolveu-se num projecto ferroviário.

Trata-se de desviar as linhas de caminho-de-ferro, as linhas de transmissão e as
condutas de água das zonas afectadas pelas
pegas de explosivos mineiros, as quais tornaram imprescindíveis estas suas alterações.
O objectivo é também desenvolver a rede
ferroviária para beneficiar a reabilitação do
aglomerado urbano de Dhanbad. A Cetest
foi encarregue dos estudos e dos trabalhos
de reconhecimento que servirão de base
para se chegar a um traçado preliminar.
Uma rede de pontos de controlo foi materializada no terreno a partir de observações
com um equipamento digital de gps. Entre
outras operações que lhe foram solicitadas,
referem-se igualmente os estudos topográficos detalhados dos elementos naturais e
artificiais situados ao longo do corredor, de
um lado e do outro do traçado proposto, bem
como a elaboração e a entrega de Planos em
Autocad 3D, para fins de aprovação pelo
Cliente, a rites Ltd.
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P Ó L O 
IMO B I L IÁRIO

A nossa actividade de
promoção imobiliária
desenvolveu-se tanto na
Bélgica como no exterior.

76

Três ambiciosos projectos estão
actualmente em curso, a saber,
na Bélgica, o Docks Bruxsel, na
Ucrânia, a Belgian Village e no
Brasil, o Projecto Bruxelas Residential. Os dois primeiros
são financiados com fundos
próprios pelos accionistas Equilis
e TPF e o terceiro pela Rio Forte
e pela Matriz, filial da nossa
outra filial Brasileira Projetec.

Local e bairro para se viver, Docks
Bruxsel deverá ver acontecimentos
no terreno, em 2016.

Como anunciado na parte anterior referente
à TPF Engineering, este novo Pólo comercial
ocupará uma superfície total de 56 000 m².
Irá integrar zonas de comércio, zonas
“Horeca” (41 000 m²) bem como espaços de
lazer, de cultura, de animação e para actividades produtivas (15 000 m²). O Pólo de lazer
será constituído por um parque interior, de
uma área para eventos com 2 800 m² e com
uma capacidade para 1 500 pessoas e de um
cinema vip (com 7 salas) para 1 000 lugares,
o qual será montado pela Belga Films. No
final de 2014, estavam já assinados 46
contratos de ocupação, sendo de evidenciar
a Media Market, H&M, Mango, Superdry
e Match.

No total, serão 328 alojamentos que
deverão ser inaugurados em Lviv,
até 2017.

A Cidade Belga / Belgian Village, inteiramente
concebida pela nossa Filial TPF Ukraine,
beneficia de uma localização excepcional.
Está situada em pleno centro urbano, a 300 m
do novo Centro Comercial Forum Lviv, a
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| 01 | Projecto Docks Bruxsel, na Bélgica.
| 02 | Projecto Belgian Village, na Ucrânia.
| 03 | Projecto Bruxelas Residential, no Brasil.

02

1 200 m do Teatro da Ópera e na proximidade
directa dos transportes públicos e de diversos
estabelecimentos escolares. Implantado numa
zona verdejante com 2,9 hectares, o projecto
consiste na construção de nove imóveis,
dos quais cinco compostos por 40 apartamentos cada e os restantes quatro com 32
apartamentos; são espaços de concepção
moderna, num piso ou de tipologia duplex,
a preços aceitáveis, com elevados níveis de
acabamentos, de 45 m2 a 80 m2 e com 1 a 3
quartos. No início de 2015, mais de 185
apartamentos estavam já vendidos.

É na região do Nordeste do Brasil
caracterizada pela marcante presença
agro-industrial, e mais precisamente
em Petrolina, nas margens do Rio São
Francisco, que se está a projectar o
desenvolvimento imobiliário Bruxelas
Residential.

Trata-se de um complexo de condomínios
constituído por um total de 43 unidades,
cada uma com 67 m². Cada moradia compreende uma sala de estar, dois quartos de
dormir, uma cozinha, uma casa de banho e
uma garagem. O início deste projecto está
previsto para o mês de Julho de 2015.

03

P Ó L O 
E N E R G I A S R E NO VÁV E IS

A TTR energy é o Gestor do "Portfólio" de 2 Fundos, organizados em parceria
com o banque degroof e dedicados às energias renováveis. O primeiro
destes Fundos, montado em 2008, está totalmente investido e tem o valor de
46 Milhões de euros. O segundo, também com o mesmo valor, foi organizado
em 2011, e já investiu 19,5 Milhões de Euros, no final de 2014, com aquisições
e 20,7 Milhões com outros tipos de investimentos. Este Fundo já só dispõe,
portanto, de possibilidades restritas para mais aplicações de capital.
Em 2014, o primeiro Fundo prosseguiu a
sua política de desinvestimento e concluiu
a venda de todos os Parques operacionais
da Sociedade eiden (num total de 36 mw),
no corrente mês de Janeiro. Porém, conservou a possibilidade de desenvolvimento
da Sociedade, depois de a ter transferido
para uma Sociedade dedicada, denominada
eiden wind.
Assim, foi obtida uma nova autorização
para construir 6 equipamentos, a serem
instalados no local de Lidrezing em Maio
de 2014. Terá de ser obtida uma alteração à
autorização anterior para permitir a instalação de máquinas mais potentes.
Em 2014, o primeiro Fundo também iniciou
o processo de venda da Sociedade Bioenergética, activa na biomassa, em Espanha. A
ttr espera uma próxima conclusão sobre a
venda da sua participação de 45 %.
Após prolongadas negociações e uma análise
patrimonial muito minuciosa, o segundo
Fundo concluiu três convenções para a aquisição de acções para três projectos eólicos, a
construir com um empresário Francês, detidos por um Fundo de Investimentos japonês.
Todos os projectos se situam na Picardie.
Em paralelo, o segundo Fundo negociou com
um grande operador Espanhol a aquisição
de um projecto eólico na vizinhança de um
dos três primeiros projectos adquiridos e
que por isso será reagrupado com este, tendo
em vista a sua construção e exploração.

A Sociedade detentora dos direitos deste
último projecto tem igualmente esboços de
projectos novos na área eólica, que serão
analisados posteriormente.
As condições suspensivas preliminares à
transferência das acções para dois destes
projectos foram levantadas no início de 2015
e as condições suspensivas preliminares à
transferência das acções para os outros dois
últimos projectos deverão ser ultrapassadas
até ao mês de Maio de 2015.
No quadro da sua parceria com um cons-

trutor de turbinas, o segundo Fundo adquiriu,
em 2014, 4 novas sociedades de projectos
eólicos. Portanto, o segundo Fundo detém
actualmente cinco projectos eólicos, no
âmbito desta parceria.
Para além do referido a ttr energy continua
com os seus desenvolvimentos próprios,
principalmente no eólico “offshore” Belga.
Enfim, desde o final de 2014 a ttr prepara-se para organizar um terceiro Fundo
de investimento, em associação com o
banque degroof.

01

| 01 | Parque éolico do Monte de Saint Loup,

em França.
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P Ó L O 
C ON C E SS Õ E S
A actividade do Pólo PPP – Concessões foi mantida em 2014.
O Grupo TPF prosseguiu o seu desenvolvimento nas Filipinas e em Espanha,
através da sua Filial getinsa-payma. Na Costa Rica, esta última lançou-se
num novo projecto de concessão rodoviária.

Nas Filipinas, a Getinsa-Payma continuou a fiscalização dos trabalhos de
construção da Auto-estrada que liga
Daang Hari à Auto-estrada South Luzon
Expressway (SLEX) tendo em vista a
sua entrada em serviço.

01
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A nossa Filial detém uma participação
de 20 % na Sociedade encarregue da sua
exploração e da sua manutenção.

actividades na Estrada San José-Caldera explorada pela Sociedade
Concessionária Autopista del Sur,
num total de 76,7 km.

O estudo das condições financeiras e económicas, a análise e o seguimento jurídico
legal e ainda a gestão do imobilizado fazem
parte das tarefas a cumprir.

02

Ainda nas Filipinas, a nossa equipa fez
valer a sua especialização e capacidade
de assistência técnica à Sociedade
Concessionária Team Orion (uma
"joint-venture" compreendendo o
Ayala Group) no decorrer do Concurso
para a construção da Auto-estrada
Cavite-Lugana Expressway.
03
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Este eixo rodoviário ligará as Auto-estradas
Cavite Expressway (cavitex) e South Luzon
Expressay (slex).

Este ano, surgiu uma nova oportunidade no Mercado das Concessões,
na Costa Rica, e conseguimos aproveitá-la. A nossa missão trata das

| 01 |	Auto-estrada A31 (Roda-Bonete), em Espanha.
| 02 | Auto-estrada Daang Hari - South Luzon

Expressway (SLEX), nas Filipinas.
| 03 |	Estrada San José-Caldera, na Costa Rica.

Em Espanha, a Getinsa-Payma
continua activa na Concessão da
Auto-estrada A31 (Roda-Bonete). O
Contrato, com uma duração de 19
anos, compreende 94,2 km de Auto-estrada com portagem virtual e um
montante de trabalhos de 320,18
Milhões de Euros.

O rácio veículo x km/ano ultrapassa os 690
milhões. A nossa filial espanhola teve como
objecto a concepção detalhada (trabalhos
de modernização e de reparação) e a Fiscalização dos trabalhos de construção. Hoje,
encarrega-se da exploração e da manutenção
da Auto-estrada através de uma Sociedade
dedicada, na qual detém uma participação
de 13 %. O Contrato, assinado em Dezembro
de 2007, terminará em Dezembro de 2026.

P Ó L O  
C ON T R A T OS C H A V E N A M Ã O
Desde há mais de 50 anos que a tpf-basse sambre realiza projectos, pelo
Mundo fora, na sua qualidade de fornecedor de projectos chave na mão na
área Industrial. Nessa qualidade realiza o empreendimento desde os estudos,
passando pela gestão, pela formação, assistência técnica, e naturalmente
pelos fornecimentos, construção, e montagem da instalação.
mais de 90% da actividade da
tpf -basse sambre acontece fora
de portas , nomeadamente em
abu dhabi , n a a r g é l i a , e m
a n gola , no bangladesh , no
benim, na bulgária, na república

Para além de executar todos os estudos
requeridos pelo objecto do concurso, a
TPF-Basse Sambre entregará todos os equipamentos sobre uma base cfr (Cost and
Freight) e será responsável pela desmontagem
dos existentes, a montagem dos novos e a
supervisão do comissionamento.

centro - africana , em frança ,
no gana , na guiné , na índia ,

É no Porto de Luderitz, na Namíbia,
que a "joint-venture" que incorpora
as Sociedades Emirates National Oil
Company (ENOC) e Namibian Corridor
Gas and Oil Terminal Company prevê
a construção de um novo Terminal
enterrado para a armazenagem de
gás líquido, com uma capacidade de
3 000 mt, incluindo todas as instalações anexas.

na jordânia , na mauritânia ,
na nigéria , em oman , no qatar ,
no ruanda , na arábia saudita ,
na tunísia , nos emiratos árabes
unidos , no vietname e no iémen .
para lá dos projectos men cionados a tpf - basse sambre
foi convidada a tomar parte
em diversos concursos inter -

01

Este projecto permitirá à África do Sul responder às falhas observadas na cadeia de
abastecimento de lpg (gás liquefeito de
petróleo). A ambição da "joint-venture" é
de poder desenvolver um Terminal lpg
para os Estados Membros da Comunidade
de Países da África Austral (sadc-Southern
Africa Development Community) como o
Botswana, a Namíbia, o Zimbabwe e a África
do Sul e de reduzir a carência de gás de que
esta região sofre, nos picos sazonais habituais.
Nesta óptica, a denoc lançou um Concurso
Internacional, apelando a Candidaturas,
tendo surgido mais de 30 Sociedades a manifestar interesse pelo projecto. Seis de entre
todas foram pré qualificadas, entre as quais
se encontra a TPF-Basse Sambre.

02

nacionais importantes como
se pode facilmente constatar
de seguida .

Na Argélia a nossa equipa está envolvida na reabilitação da Unidade
de Aglomeração nº 2 da Siderurgia da
ArcelorMittal d’El Hajdar, em Annaba.

Foi seleccionada, entre três Empresas, para
apresentar uma oferta completa, para a
substituição do circuito de depressão (caixas
de ventilação, conduta principal, tremonhas
de finos, peneiras), a renovação da cadeia
de aglomeração, e para o fornecimento e
montagem de uma nova “hotte” (exaustor).

| 01 |	Reabilitação da Unidade de Aglomeração

nº 2 da Siderúrgica da ArcelorMittal de El
Hajdar, em Annaba, na Argélia.
| 02 | Construção de um novo Terminal enterrado

para armazenagem de gás liquido, no Porto
de Luderitz, na Namíbia.
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P Ó L O 
D A M A NU T E N Ç Ã O, E X P L OR A Ç Ã O E G E S TÃ O
D E L E G A D A D E INS TA L A Ç Õ E S T É C NI C A S
As actividades de manutenção, exploração e gestão delegada são asseguradas
pelas entidades Belga e Francesa da TPF-Utilities
Os nossos técnicos, disponíveis 24 horas sobre 24 durante os 365 dias do ano, gerem actualmente
instalações técnicas variadas, que vão desde estações de tratamento de águas residuais, estações de
tratamento de água potável, de circuitos e torres de arrefecimento, de equipamentos de produção
de calor, grupos refrigeradores, de unidades de cogeração, de unidades de painéis fotovoltaicos,
caldeiras de grande capacidade para produzir o vácuo nos procedimentos siderúrgicos, aos equipamentos de preparação de água para processos de alta qualidade ou, ainda, a piscinas destinadas
a uso Público. Os nossos Clientes são de natureza Privada e Industrial ou Organismos Públicos.
em 2014, a actividade da gestão

80

delegada foi particularmente
sustentada em frança . nume rosas cidades dirigiram - se à
tpf - utilities no sentido de lhe
adjudicar a gestão das suas
instalações, incluindo as
normais aquisições de gás e
electricidade que asseguram o

Mais precisamente em Bruges, a
TPF-Utilities foi encarregue de efectuar a manutenção, em sistema de
garantia total, do tratamento das
águas, das instalações de AVAC e
dos circuitos das piscinas Interbad e
Jan Guilini.

Estas duas acolhem, respectivamente, 220 000
e 89 000 visitantes por ano. A duração do
contrato é de 5 anos.

01

02

seu funcionamento operacional.
foi o caso das cidades de
pont - à - vendin , petite forêt ,
dunkerque , billy berclau , lin selles e ainda, roost warendin.

Na Bélgica, o número de piscinas para as
quais asseguramos a gestão aumentou
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significativamente. Novos mandatos foram-nos confiados, outros foram renovados, o
que representa um sinal de confiança que os
nossos Clientes nos dão. Entre eles figuram
as comunas de d’Ans, Lebbeke, Moortsel

É também à nossa equipa que o Grupo
Cervejeiro Heineken recorreu para
assegurar, por um lado, a exploração
e operação da estação de tratamento
de água por via anaeróbica e, por
outro, a manutenção e operação em
sistema de garantia total da produção
de biogás.

03

Trata-se da maior Cervejeira de França
deste Grupo, com uma produção anual de
300 000 hl de cerveja. O contrato que nos
foi confiado tem um prazo de 5 anos, renovável por igual período.

et Huizingen (piscina a céu aberto) e as
Cidades de Bruges (2 piscinas), Binche,
Gand ou, ainda, Namur (3 piscinas).
| 01 |	Cervejeira do Grupo Heineken,

em Mons-en-Baroeul, em França.
| 02 | Piscina Jan Guilini, em Bruges, na Bélgica.
| 03 | Piscine Interbad, em Bruges, na Bélgica.

P Ó L O
C ON T RO L O D E Q U A L I D A D E D E M AT E RI A IS
E D A Q U A L I D A D E D A C ONS T RU Ç Ã O
Para lá da sua capacidade e conhecimento no controlo de qualidade dos
materiais e das obras arquitectónicas e de construção civil, a nossa filial
Espanhola Getinsa-Payma está igualmente especializada na auscultação de
instalações e de infra-estruturas existentes, ao longo de todo o seu ciclo de vida.

para realizar estas prestações ,
dispõe de equipamentos e de
laboratórios de ponta, em
termos tecnológicos , para a
análise e medição de patolo gias estruturais e funcionais
dos pavimentos , o controlo
de qualidade dos materiais ,
ensaios geotécnicos e instru mentação . no decorrer destes
últimos meses , uma boa parte
deste pólo concentrou - se na

Assim, em Espanha e em Portugal,
foram analisados cerca de 2 500 km
de estradas e auto-estradas. Para este
trabalho de dimensão, a nossa filial
TPF Planege colaborou activamente.

A fim de poder estabelecer um diagnóstico
sobre o estado da rede rodoviária Portuguesa
e Espanhola, a Getinsa-Payma realizou
diversas operações permitindo determinar
a deterioração estrutural do pavimento, o
perfil longitudinal e transversal, o grau de
aderência, bem como a retro reflexividade
da sinalização horizontal.

01
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02

análise e auscultação de
e s tradas e auto - estradas , na
realização de ensaios labora toriais e "in situ ", bem como
sobre actividades de índole
geotécnica .

Na Catalunha, a Getinsa-Payma assegurou o controlo de qualidade da
construção de mais de 100 edificações de uma diversidade alargada,
entre as quais escolas, centros de
saúde, hospitais, esquadras de polícia, entre outras, o que demonstra a
excelência da nossa filial.

A missão do nosso Gabinete de estudos é
dupla. Inicialmente, procede à inspecção
das edificações e, principalmente, das lajes
dos pisos, com a realização de ensaios de
tracção para que sejam reveladas eventuais
anomalias ou defeitos susceptíveis de causarem problemas de segurança, e posteriormente emite o relatório onde figuram as
recomendações respeitantes às reparações
ou à manutenção.

03

| 01 |	Camião Volvo SCRIM
| 02 |	Deflectómetro de martelos
| 03 | Tectos submetidos a ensaios de tracção
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AC T I VO

i.

d e s p e s a s d e i n s ta l a ç ã o 			
49 709,48
9 779,45

ii.

i m o b i l i z a ç õ e s i n c o r p ó r e a s 			
833 840,07
684 586,62

contas

2 014

2 013

€

€

iii.

d i f e r e n ç a s d e c o n s o l i d a ç ã o 			
8 375 664,55
6 336 261,63

i v.

i m o b i l i z a ç õ e s c o r p ó r e a s 			
8 743 687,27
4 501 233,36

16 477 204,30
AC T I VO I M O B I L I Z A D O 			
38 981 968,44

A. Terrenos e construções

1 597 067,73

B.	Instalações, máquinas e ferramentas

2 824 851,62

461 171,41

C.	Mobiliário e material circulante

3 561 303,91

1 933 399,10

D.	Locação financeira e direitos similares
E.	Outras imobilizações corpóreas
F.	Imobilizações em curso e adiantamentos efectuados
v.

1 771 370,01

4 606,59

11 195,43

755 857,42

315 837,63

0,00

8 259,78

i m o b i l i z a ç õ e s f i n a n c e i r a s 			
20 979 067,07
4 945 343,24

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

17 082 271,82

2 887 140,90

2. Créditos		
3 896 795,25
2 058 202,34

AC T I VO CI R C U L A N T E			
212 588 144,96
130 801 275,97
vi.

c r é d i t o s a m a i s d e u m a n o 			
4 182 084,48
3 777 375,53

A.	Créditos comerciais
B. Outros créditos

759 026,25

2 509 605,49

3 423 058,23

1 267 770,04

v i i . e x i s t ê n c i a s e e n c o m e n d a s e m c u r s o 			
26 116 620,82
20 201 466,53

A.	Existências
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1. Aprovisionamento

1 570 349,19

1 468 198,28

510 882,50

517 330,95

751 314,39

860 357,70

2 Produtos em curso
3. Produtos acabados
4. Mercadorias

3 159,06

5. Imóveis destinados à venda
6. Adiantamentos efectuados
B. 	Encomendas em curso

304 993,24

90 509,63

24 546 271,63

18 733 268,25

v i i i . c r é d i t o s at é u m a n o 			
142 347 794,04
80 684 537,99

A.	Créditos comerciais
B.	Outros créditos
ix.

119 430 217,45

68 813 944,49

22 917 576,60

11 870 593,50

i n v e s t i m e n t o s d e t e s o u r a r i a 			
7 615 640,72
5 668 658,98

A.	Acções próprias
B.	Outros investimentos

7 615 640,72

5 668 658,98

x.

d i s p o n i b i l i d a d e s 			
27 757 195,05
17 065 483,39

xi.

c o n ta s d e r e g u l a r i z a ç ã o 			
4 568 809,85
3 403 753,56
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T O TA L D O AC T I VO			
251 570 113,40
147 278 480,27

PA SSI VO

2 014

2 013

€

€

18 327 188,00

13 299 386,00

C A PI TA IS P R Ó P R IOS
i.

c a p i ta l

ii.

prémios de emissão

iii.

m a i s - va l i a s d e r e ava l i a ç ã o

i v.

r e s e r va s

v.

diferenç a s de consolidaç ão

vi.

diferenç as de conversão

v i i . s u b s í d i o s e m c a p i ta l

T O TA L D O C A PI TA L P R Ó P R IO D O G R U PO
viii. interesses de terceiros

T O TA L D O C A PI TA L P R Ó P R IO D O G R U PO E T E R CEI R OS
ix.

provisões e impostos diferidos

A. Pensões e obrigações similares
B.	Encargos fiscais

4 461,76

3 953,46

22 316 243,22

16 746 049,68

2 143 594,30

2 006 372,92

-991 004,42

-1 524 147,13

27 813,33

41 828 296,19

30 531 614,92

13 816 728,69

5 364 293,47

55 645 024,89

35 895 908,39

5 488 719,70

4 857 554,65

631 977,42

203 527,06

99 030,38

C. Grandes reparações e manutenções

2 697 026,04

2 282 091,01

D.	Outros riscos e encargos

1 979 564,97

2 371 936,58

E.	Impostos diferidos

81 120,89

T O TA L DA S D Í V I DA S

190 436 368,78

106 525 017,20

49 055 195,77

16 425 458,76

44 636 429,74

13 603 925,31

25 602,08

74 677,12

x.

dívida s a mais de um ano

A.	Dívidas financeiras
1. Empréstimos subordinados
2. Empréstimos obrigacionistas não subordinados
3. Locação financeira e similares

55 388,36

21 432,43

4. Instituições de crédito

29 227 910,97

7 052 280,37

5. Outros empréstimos

15 327 528,33

6 455 535,39

5 166,83

209 324,56

5 166,83

209 324,56

C.	Adiantamentos sobre as encomendas

1 280 738,64

2 426 254,35

D.	Outras dívidas

3 132 860,56

185 954,54

126 983 398,90

77 318 032,44

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

xi.

d í v i d a s at é u m a n o

A.	Dívidas a mais de um ano com vencimento no ano

18 610 996,22

8 099 917,85

B.	Dívidas financeiras

37 645 813,47

21 083 814,85

35 976 348,05

20 424 342,76

1. Instituições de crédito
2. Outros empréstimos

1 669 465,42

659 472,09

28 110 867,12

15 318 882,44

1. Fornecedores

28 110 867,12

15 313 148,42

2. Letras a pagar

0,00

5 734,02

4 352 060,68

8 507 274,05

C.	Dívidas comerciais

D.	Adiantamentos sobre as encomendas
E.	Dívidas fiscais e segurança social

28 556 676,14

20 375 531,08

1. Impostos

16 316 140,81

10 046 971,85

2. Remunerações e encargos sociais

12 240 535,34

10 328 559,23

9 706 985,27

3 932 612,18

F. 	Outras dívidas

x i i . c o n ta s d e r e g u l a r i z a ç ã o 		
14 397 774,11
12 781 526,00

T O TA L D O PA SSI VO	

251 570 113,37

147 278 480,23
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i.

2 014

2 013

€

€

v e n d a s e p r e s ta ç õ e s d e s e r v i ç o s 			
243 686 017,41
150 237 574,25

A.	Volume de negócios		
236 456 867,37
146 213 997,85
B. Variação dos produtos em curso, dos produtos acabados
		
e das encomendas em curso (+, -)		
5 271 552,84
2 070 582,73
C. Trabalhos para a própria empresa		

contas
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D EMONS T R AÇ ÃO CONSO L I DA DA D OS R ES U LTA D OS

D.	Outros produtos de exploração		
1 957 597,20
1 952 993,68
ii.

c u s t o d a s v e n d a s e d a s p r e s ta ç õ e s d e s e r v i ç o s 			
223 763 239,32
136 503 947,41

A.	Aprovisionamento e mercadorias		
60 355 833,37
37 933 491,85
1. Compras		
60 352 521,86
38 020 198,90
2. Variação das existências (+, -) 		
3 311,51
-86 707,05
B. Fornecimentos e serviços diversos		
48 036 079,69
31 273 694,89
C.	Remunerações, encargos sociais e pensões		
100 105 700,24
63 255 201,30
	D. Amortizações e ajustamentos de despesas de instalação,
de imobilizações incorpóreas e corpóreas		
2 779 181,45
2 316 543,48
	E. Ajustamentos de existências, de encomendas em curso
e de créditos comerciais (+,-)		
286 978,22
485 344,78
F. Provisões para riscos e encargos (+,-)		
406 228,10
320 214,42
G.	Outros custos de exploração		
11 793 238,26
919 456,70
H.	Outros custos de exploração levados ao activo a título de despesas de reestruturação		
I.	Amortização das diferenças de consolidação		
iii.

r e s u lta d o d e e x p l o r a ç ã o 			
19 922 778,09
13 733 626,85

i v.

p r o v e i t o s f i n a n c e i r o s 			
3 464 284,47
1 596 912,25

A. Proveitos das imobilizações financeiras		
281 344,70
68 502,78
B. Proveitos do activo circulante		
366 472,65
355 488,40
C.	Outros proveitos financeiros		
2 816 467,12
1 172 921,07
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v.

c u s t o s f i n a n c e i r o s 			
8 700 431,73
6 416 905,17

A.	Custo das dívidas		
4 312 565,79
3 451 378,43
B.	Ajustamentos de activos circulantes diferentes dos visados sub II.E. (+,-)		
244 425,67
4 725,38
C.	Outros custos financeiros		
2 223 913,78
1 508 886,51

D.	Amortização das diferenças de consolidação		
1 919 526,49
1 451 914,85
vi.

r e s u lta d o c o r r e n t e a n t e s d e i m p o s t o d a s e m p r e s a s c o n s o l i d a d a s

			
14 686 630,82
8 913 633,92

v i i . p r o v e i t o s e x t r a o r d i n á r i o s 			
1 082 854,12
856 528,85

	A. Reversões de amortizações e ajustamentos de
imobilizações corpóreas e incorpóreas		
B.	Reversões de ajustamentos de imobilizações financeiras		
11 605,10
C.	Reversões de provisões para riscos e encargos extraordinários		
1 470,78
507,01
D. Ganhos na alienação de activos imobilizados		
294 358,74
8 136,92
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E.	Outros proveitos extraordinários		
787 024,60
836 279,82

viii. cus tos e x tr aordinários

2 014

2 013

€

€

2 425 117,46

224 287,12

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

193 046,47
903,60

24 899,46

5 000,00
149 903,39

12 199,71

1 891 364,34

187 187,95

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

x.

184 899,66

r e s u lta d o d o e x e r c í c i o a n t e s d e i m p o s t o d a s e m p r e s a s c o n s o l i d a d a s

13 344 367,48

t r a n s f e r ê n c i a s /c o b r a n ç a s i m p o s t o s d i f e r i d o s & d i f e r i m e n t o f i s c a l

-1 211 448,03

9 545 875,65

A. Transferências impostos diferidos & diferimento fiscal
B.	Cobranças impostos diferidos & diferimento fiscal
xi.

1 211 448,03

i m p o s t o s s o b r e o r e s u lta d o

6 759 559,08

4 886 605,57

A.	Impostos

6 786 040,46

4 961 609,80

-26 481,39

-75 004,23

7 796 256,44

4 659 270,09

x i v . r e s u lta d o c o n s o l i d a d o

7 796 256,44

4 659 270,09

x v.

2 226 063,99

1 183 232,61

5 570 192,45

3 476 037,47

B.	Regularizações de impostos e reversões de provisões fiscais
x i i . r e s u lta d o d a s e m p r e s a s c o n s o l i d a d a s

x i i i . q u o ta - p a r t e n o r e s u lta d o d a s e m p r e s a s p o s ta s e m e q u i v a l ê n c i a

A.	Resultados em ganhos
B.	Resultados em perdas

p a r t i c i p a ç ã o d e t e r c e i r o s n o r e s u lta d o

x v i . p a r t i c i p a ç ã o d o g r u p o n o r e s u lta d o
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