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ELEVO responsável pela melhoria da ETAR de Palmarejo em Cabo Verde 

O Grupo Elevo vai executar uma empreitada para o Millennium Challenge Account, 

desta vez na Cidade da Praia, capital de Cabo-Verde. 

O projecto que visa a melhoria da “Estação de Tratamento de Águas Residuais do 

Palmarejo”, inclui a substituição e beneficiação dos equipamentos e infraestruturas, 

bem como a reabilitação das estações elevatórias para a ETAR, localizadas em Chã de 

Areia e Lém Ferreira. 

Esta unidade de tratamento tem capacidade para tratar uma população equivalente de 

cerca de 70 mil habitantes e esta intervenção tem um prazo de execução de 18 meses. 

 

TEIXEIRA DUARTE vence contrato de 65M€ no Brasil 

A Teixeira Duarte venceu um contrato de empreitada de cerca de 65 milhões de euros 

no Brasil. O contrato foi celebrado com o Departamento Estadual de Infraestrutura 

(DEINFRA), órgão do Governo do Estado de Santa Catarina e visa os serviços de 

recuperação estrutural e restauração da Ponte Hercílio Luiz, em Florianópolis. 

 

O prazo previsto para a execução da obra é de 30 meses. A ponte tem cerca de 821 

metros de comprimento total e uma estrutura de aço com um peso de 5 mil toneladas, 

tornando-a uma das maiores pontes suspensas do mundo, considerada Património 

Histórico do Brasil. 

 

COBA reforça presença internacional em África e na América do Sul 

A COBA anunciou o reforço da sua presença em África e na América do Sul com 

adjudicações em Moçambique e na Colômbia. 

 

Em Moçambique, a empresa venceu, num consórcio que envolve a Consultec e a 

Salomon, os estudos de pré-viabilidade e de viabilidade para a criação de resiliência 

climática na Bacia do Rio Limpopo, e também o projecto de execução da construção do 

bloco de rega de Magula para a construtora chinesa Sinohydro. 

Relativamente à Bacia do Rio Limpopo, os grandes objectivos da construção da 

barragem de Mapai são a minimização das cheias e a criação de uma reserva estratégica 

de água que permitirá responder às necessidades de diversos usos em conformidade com 

o Quadro para Segurança da Água e Desenvolvimento Resiliente às Alterações 

Climáticas, estabelecido pela União Africana. 

Relativamente ao Bloco de Rega de Magula, o mesmo beneficia uma área total de cerca 

de 2.500 hectares, através de infra-estruturas como uma estação elevatória, uma 

conduta elevatória, um canal de adução, rede secundária de rega e rede de drenagem. 

 

A COBA é ainda líder do consórcio que realiza a supervisão do estudo de viabilidade do 

aproveitamento hidroagrícola de Magará, no Departamento de Santander, Colômbia, 

cujo cliente é o Fondo de Adaptación. 
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TPF Planege elabora plano director de água e saneamento na ilha da Boa Vista 

O Governo de Cabo Verde adjudicou à TPF Planege a elaboração do “Plano Diretor de 

Água e Saneamento da Ilha de Boa Vista”, no âmbito da reforma do setor da água e 

saneamento do país. 

 

A adjudicação foi feita através da Agência Luxemburguesa para a Cooperação e 

Desenvolvimento. O Plano Diretor de Água e Saneamento tem um horizonte de projeto 

de 20 anos e visa atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no que concerne 

às condições de fornecimento de água e saneamento às populações. 

 

O plano será acompanhado de uma avaliação ambiental e social estratégicas, onde serão 

avaliados os potenciais riscos ambientais e sociais e os principais efeitos previsíveis 

associados à sua implementação, bem como as respetivas medidas associadas. 

 

Engidro implementa sistema BIAS em Moçambique e Cabo Verde 

No âmbito da gestão de informação ao nível da água e saneamento, a Engidro tem vindo 

a implementar a BIAS (Base de Informação de Águas e Saneamento), uma solução de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG), junto de entidades gestoras em Moçambique e 

Cabo Verde. 

 

Inicialmente aplicada no âmbito do Plano de Investimentos de Água e Saneamento da 

Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento (AIAS) e financiado pelo World 

Bank, o desenvolvimento do protótipo da BIAS teve como premissa a Entidade Gestora 

necessitar de um sistema eficiente para a gestão de informação georeferênciada dos 

seus sistemas e infraestruturas, permitindo a sua fácil e permanente atualização. 

 

Neste contexto, em estreita colaboração com a AIAS, num projecto financiado pela 

Vitens Evides International (VEI) desenvolveram-se várias aplicações da BIAS. 

O projecto inclui ainda a capacitação e transferência de conhecimento, numa 

perspectiva de futura expansão da BIAS para várias cidades da AIAS, o que se traduziu 

numa semana de formação em Maputo e uma semana em campo para formar operadores 

nas vilas de Moamba e Manhiça, num total de 23 participantes. 

 

Algumas componentes da BIAS foram também implementadas recentemente no 

desenvolvimento da base de dados SIG no âmbito do Plano Director de Abastecimento de 

Água e Saneamento para as Ilhas do Fogo e Brava (Cabo Verde), financiado pela agência 

LUX DEV. 
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ISQ investe 500 mil € na criação de laboratório na Argélia 

O Grupo ISQ anunciou um investimento de 500 mil euros para a criação de um 

laboratório na Argélia, mantendo assim a sua aposta neste mercado. 

 

Segundo os responsáveis da empresa “Argélia, Angola e Moçambique são os mercados 

mais promissores para o Grupo ISQ, num momento em que prepara a 

internacionalização para a Ásia”. O crescimento do mercado argelino impôs, “por 

razões económicas e de competitividade, que os serviços fossem efectuados com 

recurso a capacidade local”.  

Assim, o ISQ investiu em infra-estruturas, equipamento e meios humanos e, no final de 

2014, decidiu criar um laboratório nas instalações do ISQ SARL, em Kouba, na Argélia. A 

carteira de clientes da ISQ SARL conta com empresas dos setores da água, medicina, 

investigação industrial, criminologia e petróleo. 

~ 
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