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A IP Engenharia (Grupo Infraestruturas de Portugal), as Águas
de Portugal Internacional (Grupo Águas de Portugal), o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil e o Instituto de Soldadura e Qualidade,
assinaram, no dia 10 de maio de 2017, o Protocolo de Cooperação
para o “Desenvolvimento de Projetos no Setor das Infraestruturas
nos Países de Expressão Portuguesa”.
O conhecimento técnico, a experiência e as complementaridades
que se verificam entre as quatro entidades que constituem o Agrupamento “Engenharia de Portugal”, permitem oferecer um conjunto
de soluções integradas de qualidade, promovendo em simultâneo o
conhecimento da engenharia nacional e a internacionalização da fileira das empresas de engenharia, sob o mote da marca PORTUGAL.
Este Agrupamento reúne, numa Abordagem Conjunta para o Desenvolvimento de Projetos no Setor das Infraestruturas nos Países de
Expressão Portuguesa, as entidades representativas da excelência da
Engenharia Portuguesa nos seus setores de atividade.

IP工程公司（葡萄牙基础设施集团下属单位）、葡
萄牙国际水务公司（葡萄牙水务集团下属单位）及
葡萄牙国家土木工程实验室和焊接与质量研究所在2017
年
5月10日签署了“葡语国家基础设施领域的项目开
发”合作协议。
这四家单位利用他们的技术知识、经验和互补性共
同组建了“葡萄牙工程”联合会，以便能够为客户提供
综合性的质量解决方案，并同时提升国家工程知识体
系、帮助葡萄牙的工程类公司扩展海外市场。
这个组合以开发葡语国家基础设施领域项目的联合
方案的形式，汇集了葡萄牙工程方面在其业务领域
卓有建树而具有代表性的各个单位机构。

MENSAGENS
DE HONRA
荣誉信息

Eurico Brilhante Dias
Secretário de Estado
da Internacionalização
欧里科.布里朗特.迪亚斯
国际化国务秘书

O Governo Português saúda o Agrupamento “Engenharia Portugal” pela sua pertinente iniciativa que congrega vários fatores
fundamentais para o sucesso da internacionalização da economia
portuguesa.
A opção pela complementaridade, criando sinergias entre conhecimento técnico, experiência e qualidade dos recursos humanos das entidades do Agrupamento, representa um passo seguro
e inteligente na internacionalização da engenharia portuguesa,
reconhecida pela sua excelência, e um modelo que poderá ser replicado por outros setores de forma a darem passos mais seguros
nos seus processos de internacionalização.
A aposta nos mercados de língua portuguesa enquadra-se na
nossa estratégia da diplomacia económica que procura posicionar
Portugal como parceiro privilegiado no desígnio de desenvolvimento económico e social destes Países. Para o efeito, a partilha
de conhecimento e a capacitação de recursos humanos locais são
mais-valias que a “Engenharia Portugal” poderá proporcionar aos
mercados de língua portuguesa, em seu benefício e através do
estabelecimento de parcerias duradouras com entidades locais.

葡萄牙政府赞成“葡萄牙工程”联合会做出的举
措，因为其中汇集了葡萄牙经济国际化成功与否的几大
关键因素。
选择互补型合作伙伴使得联合会成员单位可以在技
术知识、经验和人力资源等层面相互协调并产生协同效
应。此外，这也意味着葡萄牙工程行业在其国际化进程
中迈出了明智而又稳健的一步。这一举措不单得到了认
可，将来也可作为范本被推广到其它行业中，为其它领
域的国际化进程保驾护航。
对葡语国家市场的投资符合我国的经济外交战略，
该战略力图将葡萄牙定位成这些国家经济和社会发展进
程中的一个特殊伙伴。为此，对当地人进行培训并传授
知识是符合我国利益的，而“葡萄牙工程”联合会可以
通过与当地单位建立持久伙伴关系的方式帮助葡语国家
实现这一方面的发展。

“A aposta nos mercados de língua portuguesa enquadra-se na nossa
estratégia da diplomacia económica que procura posicionar Portugal
como parceiro privilegiado no desígnio de desenvolvimento económico e social destes Países.”

对葡语国家市场的投资符合我国的经济外交战略，该
战略力图将葡萄牙定位成这些国家经济和社会发展进
程中的一个特殊伙伴。

Carlos Mineiro Aires
Bastonário da Ordem dos Engenheiros
卡洛斯.米内罗.艾雷斯
工程师协会会长

As áreas da cooperação internacional, do apoio à internacionalização das empresas de matriz técnica de Engenharia e aos processos
de adaptação dos Engenheiros portugueses aos principais mercados
de expatriação têm merecido uma particular atenção por parte da
Ordem dos Engenheiros.
Foi, assim, desde o primeiro momento, que a Ordem dos Engenheiros aceitou o convite para se associar ao Agrupamento “Engenharia Portugal”, constituído por entidades incontornáveis da Engenharia Nacional.
A credibilidade e solidez do trabalho individual, em cada uma
das áreas de negócio que representam, são o garante de uma parceria de qualidade, que permitirá abordagens técnicas integradas e
complementares, resultando em soluções de excelência que decerto
dignificarão a marca Portugal e a Engenharia Portuguesa.

工程师协会一直对那些有助于工程技术类公司实现
国际化和帮助葡萄牙工程师适应主要外派市场的国际化
合作项目保持高度关注。
所以，当工程师协会收到“葡萄牙工程”，这个由
多家国内工程行业知名单位组成的联合会的合作邀请时
便马上同意了。
联合会各成员单位在各自领域中展现出的信誉和稳
健性是构建优质伙伴关系的基石，而由此产生的综合性
和互补性技术解决方案则有助于树立葡萄牙的国家形象
和打造葡萄牙工程行业品牌。

Luís Castro Henriques
Presidente da Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP)
路易斯.卡斯特罗.恩里克斯
葡萄牙投资和贸易促进局（AICEP）局长

Iniciativas como o Agrupamento «Engenharia Portugal» que,
além de potenciarem a economia portuguesa através da internacionalização, promovem a marca Portugal, são bem-vindas e necessárias.
Acreditamos que a cooperação de diversos “players” tão importantes num dado mercado permite a criação de uma oferta forte
e vencedora. As capacidades técnicas dos nossos Engenheiros são
reconhecidas internacionalmente e portanto aproveitar as sinergias
destas entidades que representam a excelência do que se faz em
Portugal, aliando conhecimento e experiências, irá sem dúvida revelar-se um sucesso.
Contem com o total apoio da AICEP na persecução da vossa
missão que é também a nossa: a internacionalização da economia
portuguesa, contribuindo para o seu crescimento sustentável.
Votos de bom trabalho!

“葡萄牙工程”联合会的举措除了能够通过国际化
来促进葡萄牙的经济，还能够推广葡萄牙这个品牌，这
正是我们需要的，因此我们对此表示十分欢迎。
我们相信，这些重量级单位开展的合作将会帮助他
们在特定市场中抢得先机并成为赢家。我国工程师的技
术水平早已得到国际上的认可，这次借助联合会各优秀
葡萄牙成员单位的通力合作，结合知识和经验，一定能
够取得成功。
葡萄牙投资和贸易促进局（AICEP）将全力支持你
们，因为你们的目标和我们的一致：让葡萄牙经济国际
化，为可持续性增长助力。
祝你们成功！

António Laranjo
Presidente da Infraestruturas de Portugal, S.A.
安东尼奥.拉兰若
葡萄牙基础设施集团主席

O Agrupamento “Engenharia Portugal” é sinónimo da excelência
da engenharia nacional. O prestígio das entidades que o integram
está alicerçado em décadas de experiência de engenheiros que, globalmente, contribuíram para o desenvolvimento económico de muitas regiões.
Ao apoiar a internacionalização das empresas nacionais e a exportação de serviços em mercados onde têm claramente competências distintivas, o Agrupamento assume-se como um instrumento ao
serviço da diplomacia económica para a afirmação da Engenharia
nacional.
A aposta no reforço da capacitação local das instituições de
gestão de infraestruturas dos mercados de expressão portuguesa
(organizacional, técnica e humana), é um desígnio que nos une e
para os quais o Grupo IP, através da IP Engenharia, está fortemente
empenhado.

“葡萄牙工程”联合会是国家工程行业精英的代名
词。联合会的声望是建立在其成员单位遍布在全球各地
的工程师之上的，这些工程师在几十年中为经济发展做
出了巨大贡献并积累了大量的工作经验。
作为一种经济外交服务工具以及国家工程行业的象
征，联合会的任务是帮助国内企业走向国外，并把国内
的服务带入具有独特竞争力的海外市场。
加强对葡语国家基础设施管理单位的业务能力的培
训（组织、技术和人力方面）是IP集团的目标之一，并
正在通过IP工程公司逐步实现。

João Nuno Marques de Carvalho Mendes
Presidente da Águas de Portugal, S.A.
若昂.努努.马奎斯.德.卡瓦略.门德斯
葡萄牙水务集团主席

O Grupo Águas de Portugal está fortemente empenhado na materialização do Agrupamento “Engenharia Portugal”, uma vez que
esta parceria resulta de um conjunto de sinergias entre quatro entidades que operam em diferentes áreas de atividade mas com imensa
complementaridade entre si.
Este Agrupamento permitirá potenciar além-fronteiras as competências da Engenharia Portuguesa, que são o resultado de décadas
de experiência na infraestruturação do nosso país. É essa experiência
acumulada, tão rica e variada, que se pretende colocar agora ao serviço de projetos internacionais, com o sucesso que todos desejamos
vir a alcançar.

葡萄牙水务集团正在全力推进“葡萄牙工程”联合
会的组建，虽然这种伙伴关系是建立在四家不同领域单
位之间的，但他们之间具有巨大的互补性。
联合会凝聚了我国数十年基础设施建设中的宝贵经
验，它的成立有助于提升葡萄牙工程行业的竞争力和协
同能力。现在我们打算把这些宝贵经验应用到国际项目
中，并期望获得成功。

Carlos Alberto de Brito Pina
Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.
卡洛斯.阿尔贝托.德.布里托.平托
国家土木工程实验室（LNEC）主席

É com gosto que o LNEC se associa ao Agrupamento “Engenharia Portugal”, pela excelência técnica e experiência dos restantes parceiros, mas também porque a partilha da investigação, do saber e
de recursos, através de acordos estratégicos com outras instituições,
tem sido fundamental para o cumprimento da nossa missão.
Um bom exemplo desses acordos são os convénios que o LNEC
mantém, há mais de 30 anos, com os Laboratórios de Engenharia
dos PALOP e mais recentemente, com a Administração Pública de
Timor-Leste, com vista à capacitação técnica, à formação de recursos
humanos e à prestação de consultoria avançada.
A Abordagem Conjunta proposta, para o desenvolvimento de
projetos na área das infraestruturas em Timor-Leste e nos países de
Expressão Portuguesa, irá, sem dúvida permitir soluções integradas
de qualidade e promover o reconhecimento e a internacionalização
da Engenharia Portuguesa.

很高兴国家土木工程实验室（LNEC）能够加入“葡
萄牙工程”联合会这一组织，因为该组织的其它成员单
位均拥有卓越的技术实力与丰富的经验。此外，通过与
其它机构的战略合作可以实现研究、知识和资源方面的
共享，这能够帮助我们更好更快地实现目标。
国家土木工程实验室（LNEC）有过很多成功的合作
经验，比如与非洲葡语国家（PALOP）工程实验室30多
年的合作，以及与东帝汶公共管理局在技术培训、人力
培训和高级咨询方面的合作。
毫无疑问，所拟定的东帝汶和葡语国家基础设施项
目联合开发方针将会带来高质量的综合性解决方案，并
能够提高葡萄牙工程行业的知名度和国际化程度。

Pedro Matias
Presidente do ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade
佩德罗.马蒂亚斯
焊接与质量研究所（ISQ）主席

Apresentar propostas integradas e com valor acrescentado para
os diversos clientes facilitando a operacionalização de projetos complexos e exigentes, foi o mote que levou à junção de quatro entidades de excelência em Portugal.
Esta é seguramente a forma inteligente de promover a internacionalização da Engenharia portuguesa através da agregação de
competências e da oferta integrada de produtos e serviços complementares.
O ISQ está fortemente motivado para por ao serviço do País e
deste agrupamento as suas qualificações e competências.

为不同客户量身制定综合性和高附加值的方案以帮
助他们运作高复杂性和高要求的项目，是这四家杰出葡
萄牙单位的合作宗旨。
毫无疑问，通过整合各家之所长，提供综合性、互
补性的产品和服务来推动葡萄牙工程行业的国际化进程
是一种十分明智的选择。
焊接与质量研究所（ISQ）非常积极地为这个国家和
这个组合贡献自己的专业资质和技能。

APRESENTAÇÃO
DAS EMPRESAS
DO AGRUPAMENTO
联合会成员单位介绍

ÁREA DE NEGÓCIO
Desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis assente no reforço do conhecimento técnico das organizações gestoras de infraestruturas.
Consultoria Organizacional
Apoio na criação e/ou modernização de entidades públicas gestoras de infraestruturas, ao nível institucional, jurídico, organizacional, técnico de engenharia, de gestão e formação, com o enfoque na
sustentabilidade da exploração e da manutenção de redes rodoviárias e/ou ferroviárias.
Engenharia Rodoferroviária e Assessoria Técnica
Serviços no domínio dos estudos e projetos de engenharia rodoviária e ferroviária, concursos, designadamente, coordenação, elaboração dos diferentes documentos e análise técnica de propostas.
Estudos e Planeamento Estratégico de Transportes
• Estudos de conceção de infraestruturas rodoferroviárias
• Estudos de Exploração
• Estudos de Mercado
• Estudos de Procura
• Estudos de Viabilidade de Traçado
• Planos Estratégicos
Gestão de Projetos
• Planeamento, Controlo de Custos e “Procurement”
• Supervisão da Construção/Fiscalização
• Auditorias Ambientais/Segurança
• Auditorias Técnicas/Inspeções
Formação Especializada
Formação e desenvolvimento profissional para gestores, quadros
técnicos, pessoal de enquadramento/operacional do setor ferroviário, nos domínios da engenharia e gestão da infraestrutura, manutenção, operações, segurança e telecomunicações ferroviárias. Dispomos de 500 módulos de oferta formativa certificada.

业务范围
通过加强和完善基础设施管理单位的技术知识体
系，来开发可持续性的基础设施。
组织咨询
为基础设施公共管理单位的创建和/或改革提供帮
助，特别是在组织、构架、法务、工程技术、管理和
培训方面，以确保公路和/或铁路网的可持续运营和维
护。
铁路工程技术咨询
为铁路项目和研究提供服务，即协调和编写各类文
件、对技术方案进行分析。
交通战略的研究和规划
· 铁路基础设施的设计研究
· 运营研究
· 市场研究
· 需求研究
· 线路可行性研究
· 战略方案
项目管理
· 计划、成本控制和“采购”
· 施工监督/监理
· 环境/安全审查
· 技术审核/检查
专业培训
为铁路行业的管理人员、技术人员、运营/操作人员
提供基础设施工程和管理、维护、运营、安全、铁路通
信方面的专业培训。我们拥有500个经过认证的培训课
程模块。

APRESENTAÇÃO

介绍

A IP Engenharia é uma empresa participada das INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL (IP), sociedade pública que tem por objeto a
conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, exploração, e modernização das redes rodoviária e ferroviária portuguesas,
incluindo o comando e controlo da circulação ferroviária.
A IP assume-se como uma entidade gestora de mobilidade multimodal, potenciando o “asset management”, as sinergias e as receitas para garantir a prestação de um serviço sustentável, seguro
e eficiente.
A IP Engenharia dedica-se à consultoria e à engenharia de transportes, abrangendo todas as fases do ciclo de vida de uma infraestrutura de transporte rodoviária ou ferroviária, desde a conceção e
desenvolvimento de soluções customizadas, até à gestão integrada
da construção e fiscalização, incluindo as componentes de segurança, qualidade e ambiente.

EXPERIÊNCIA

经验

MODERNIZAÇÃO DA LINHA “EL GOURZY - TOUGGOURT”

ARGÉLIA

Projeto de modernização da Linha ferroviária “El Gourzy-Touggourt”, numa extensão total de 245 quilómetros (troços: “El GourzyBiskra” e “Biskra-Touggourt”) com o objetivo de aumentar para 120
Km/h as velocidades máximas praticadas (40/50 km/h).
INSPEÇÃO ULTRASSÓNICA DE CARRIL NA
LINHA DO SENA

MOÇAMBIQUE

Inspeção ultrassónica baseada em ensaio não destrutivo para deteção de defeitos internos em carril e soldaduras, em dois troços da
Linha de Sena, em Moçambique numa extensão total de cerca de 100
km. Esta avaliação do estado interno dos carris permitiu desencadear
atempadamente as ações de manutenção adequadas, por forma a
acautelar a segurança da circulação ferroviária.
“RER B” SUBURBANO DE PARIS

IP工程公司是葡萄牙基础设施集团的子公司。葡萄
牙基础设施集团简称IP集团，是一家国企，其主营业务
是为葡萄牙公路网和铁路网进行规划、设计、施工、融
资、维护、运营、改造，以及对铁路交通进行指挥和控
制。
IP集团是一家多式联运管理单位，通过强化“资产
管理”、协同合作和方案研究方面的能力，为客户提供
安全、高效、可持续性的服务。
IP工程公司致力于提供交通工程领域的咨询服务，
业务范围涵盖从公路和铁路交通基础设施的设计、定制
解决方案到综合施工管理和监理的各个阶段，其中包括
安全、质量和环境在内的各个方面。

FRANÇA

Estudo de Exploração da Linha “RER B” em Paris, um dos eixos
mais importantes de transporte da “Île de France”, sendo a segunda linha RER (Réseau Express Régional) em termos de passageiros
transportados. O Estudo realizado visou o fornecimento de elementos comuns de análise e de apoio à decisão da SNCF e RATP, no que
respeita ao futuro funcionamento da linha. A intervenção realizada
baseou-se no apoio à análise da situação e previsão da sua evolução,
através de simulações dinâmicas com utilização do programa “Opentrack” (www.opentrack.ch).

“EL GOURZY - TOUGGOURT”线路现代化改造

阿尔及利亚

“El
Gourzy-Touggourt”铁路线路现代化改造项
目全长245Km（“El
Gourzy-Biskra”和“BiskraTouggourt”段），将目前的速度上限（40/50 km/h）
提升至120 Km/h。
塞纳铁路轨道超声波检测

莫桑比克

基于非破坏性试验的超声波检测，用于检测莫桑比
克塞纳铁路（全长100Km）两条线路段的铁轨和焊缝。
对轨道内部状态进行检测以便及时启动适当的维护工
作，确保铁路交通的安全性。
巴黎郊区“RER B”快线

法国

巴黎“RER B”快线的运营研究，该线是“法兰西岛
大区”最重要的交通线路之一，也是第二条RER（区域
特快铁路）乘运线路。这项研究的目的是为了找出未来
线路运营中的关键点，为SNCF和RATP提供决策依据。研
究中使用“Opentrack”（www.opentrack.ch）软件对
未来状况和演化过程进行了动态模拟。

ÁREA DE NEGÓCIO
Gestão de Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento
Gestão de serviços de abastecimento de água e saneamento,
aplicando metodologias testadas e soluções inovadoras.
Desenvolvimento Organizacional | Gestão de Ativos Infraestruturais | Gestão de Redes e Controlo de Perdas e Fugas | Gestão Comercial e Relação com os Clientes | Controlo de Qualidade da Água
| Gestão de Laboratórios | Gestão de Consumos | Monitorização do
Desempenho | Eficiência Energética| Planos de Segurança da Água
Operação e Manutenção de Infraestruturas
Operação e manutenção de infraestruturas de abastecimento e
saneamento, em grandes centros urbanos e em zonas rurais, com o
objetivo de valorizar os seus ciclos de vida.
Gestão e Valorização de Lamas | Gestão Energética dos Sistemas
| Gestão Operacional | Modelação de Redes | Telegestão e Automação | Inspeção e Avaliação de Infraestruturas
Planeamento e Gestão de Investimentos
Planeamento e gestão da execução de investimentos em infraestruturas.
Planeamento de Investimentos | Planos Diretores | Estudos de
Viabilidade | Especificações Técnicas | “Procurement”
Estudos Estratégicos
Estratégias e políticas de capacitação institucional no setor dos
serviços de águas.
Planeamento Estratégico Nacional, Regional e Local | Políticas e
Regulamentação do Setor | Estudos Socioeconómicos.
Formação e Capacitação
Programas de formação, assegurando a efetiva transferência de
conhecimento.
Seminários e Workshops Temáticos | Formação no local de trabalho | Cursos Técnicos em instalações escola

业务范围
给排水服务管理
积极采用经过实践证明的可靠方法，结合创新性的
解决方案，实施给排水服务管理。
组织发展| 基础设施资产管理| 网络管理与漏失控
制| 商业与客户关系管理| 水质控制| 实验室管理| 能
耗管理| 绩效监测| 能效管理| 水质安全方案
基础设施运营与维护
为大型城市中心和农村地区提供给排水基础设施运
营与维护服务，以增加其使用期限。
污泥的处理和再利用| 能源系统管理| 操作管理| 网
络构建| 远程和自动化管理| 基础设施检查与评估
投资规划与管理
基础设施投资规划与管理。
投资规划| 总体规划| 可行性研究| 技术标准制定
|“采购”
战略研究
开展水务行业的机构能力建设，制定相关战略与政
策。
国家、区域和地方战略规划| 行业政策和法规制定|
社会经济研究。
能力建设与培训
制定培训计划，确保知识的有效传播。
研讨会和专题研讨会| 工作场所内的培训| 教学场
所内的技术课程

APRESENTAÇÃO

介绍

A AdP Internacional é uma empresa participada da ÁGUAS DE
PORTUGAL (AdP), sociedade gestora de participações sociais que
tem por missão conceber, construir, explorar e gerir Sistemas de
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais em
Portugal, promovendo a universalidade, a continuidade e a qualidade dos serviços de águas, num quadro de eficiência e sustentabilidade social, económica e ambiental.
A nossa missão é prestar serviços no setor dos serviços de abastecimento de água e de saneamento, a nível internacional, capitalizando a experiência, o “know-how” e as soluções tecnológicas do
Grupo Águas de Portugal, contribuindo para a projeção internacional
do cluster português da água.
Apoiamos o Governo Português na implementação da agenda
de cooperação internacional para o desenvolvimento no domínio do
abastecimento de água e do saneamento.

EXPERIÊNCIA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NA PROVÍNCIA DO HUAMBO

经验
ANGOLA

Apoio e aconselhamento à Empresa de Água e Saneamento do
Huambo (EASH) na gestão das infraestruturas de abastecimento de
água; elaboração de um plano de negócios a 3 anos e implementação de um sistema informático financeiro e contabilístico; realização
de um inventário das infraestruturas e instalação do sistema de gestão de ativos de suporte à operação, manutenção, e reabilitação das
infraestruturas.
PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA NA ÁREA DA CONCESSÃO DAS ÁGUAS DE
MOÇAMBIQUE

MOÇAMBIQUE

Identificação e definição de abordagens e procedimentos para
a melhoria da qualidade do serviço de abastecimento de água na
Área Metropolitana de Maputo, como instrumento de planeamento
da atividade da entidade gestora - Águas de Moçambique e auxílio
no processo de tomada de decisão sobre prioridades de investimento na expansão do serviço de abastecimento de água na área de
concessão.
ELABORAÇÃO DO “ROAD MAP” DOS RESÍDUOS

葡萄牙国际水务公司是葡萄牙水务集团的子公司。
葡萄牙水务集团简称AdP集团，是一家控股公司，其主
营业务是对葡萄牙给排水系统进行设计、施工、运营和
管理，通过提升水务服务的普及性、连续性和质量，为
社会、经济和环境方面的持久和高效发展提供保障。
我们的使命是充分利用葡萄牙水务集团的经验、“
专有技术”和技术解决方案为客户提供国际一流的给排
水服务，并帮助葡萄牙水务企业开拓海外市场。
我们支持葡萄牙政府开展给排水方面的国际合作项
目。

CABO VERDE

Elaboração do Plano Estratégico Nacional de Gestão de Resíduos
(PENGeR) para Cabo Verde, através da caracterização dos resíduos
produzidos nas 10 ilhas, do levantamento do quadro legal e institucional, avaliação das soluções tecnológicas existentes e definição das
orientações estratégicas e eixos de atuação para o setor.

万博省供水系统运营维护项目技术支持

安哥拉

为万博给排水公司（EASH）提供供水基础设施管理
方面的帮助和建议；制定3年期的业务发展计划、建立
财务和会计信息系统；清点与基础设施运营、维护和维
修相关的资产和用品。
莫桑比克水务行业特许经营领域中
的总体供水计划

莫桑比克

研究并制定马普托大都市区供水服务质量提升办法
和措施，并将其作为管理单位-莫桑比克水务公司的行
动准则。帮助该单位在追加特许经营领域中的供水项目
投资时选定优先实施项目。
编制污水管理“路线图”

佛得角

为佛得角编制国家污水管理战略规划（PENGeR）。
通过对10个岛屿的污水进行鉴定、对相关法规政策的研
究以及对原有技术方案进行评估来制定行业战略方针和
行动计划。

ÁREA DE NEGÓCIO
As principais atividades do LNEC repartem-se por três tipos:
Investigação e Inovação – atividade de natureza estratégica, desenvolvida em linhas de investigação consideradas prioritárias pelo
seu interesse a nível nacional e internacional;
Estudos e pareceres por contrato – prestação de consultoria
técnica avançada a entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras;
Promoção da qualidade na construção – preparação de especificações, normas e regulamentos, homologação e classificação de
novos materiais e de componentes para a construção, observação
do comportamento de obras, certificação de empreendimentos da
construção, através da “Marca de Qualidade LNEC”, e ensaios para
apoio à indústria de construção.
O LNEC desenvolve ações de difusão de conhecimento e formação técnico-científica, através da elaboração de documentos científicos e técnicos, realização de cursos de especialização ou outras
ações de formação, organização de reuniões científicas e técnicas
nacionais e estrangeiras, complementadas pela atividade editorial e
da Biblioteca.
A cooperação com outras entidades de ciência e tecnologia, nacionais e estrangeiras, designadamente com associações de carácter
científico e técnico, universidades e laboratórios, assume-se como
uma ação importante para a valorização das atividades de ciência e
tecnologia desenvolvidas pelo LNEC.

业务范围
国家土木工程实验室（LNEC）主要从事以下三种业务：
研究和创新 - 研究领域中的一种战略性行为，被认
为是国家和国际利益层面的优先事项；
合同研究与评估 - 为国内外国营和私营单位提供高
级技术咨询服务；
提高施工质量 - 制定规范、标准和规定，对新型建
筑材料和部件进行分类和认证，监控施工质量，对施工
单位进行认证并颁发“LNEC质量认证标识”，承接工程
行业的各种试验工作。
国家土木工程实验室（LNEC）通过编制科学和技术
文件、开授专业课程和其它形式的培训、组织召开国内
外科学和技术会议、出版发行专业书籍，来实现知识的
传播和科学技术人才的培养。
与包括科学技术学会、大学和实验室在内的国内外
其它科学技术单位进行合作，是提高国家土木工程实验
室（LNEC）科学技术学术水平的重要途径。

APRESENTAÇÃO

介绍

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), fundado em
1946, é um instituto público de Ciência e Tecnologia, que desenvolve
investigação em todos os domínios da Engenharia Civil e áreas afins,
numa perspetiva única e multidisciplinar. Tem cerca de 500 colaboradores, 30% dos quais têm Doutoramento ou grau equivalente.
O LNEC tem por missão empreender, coordenar e promover a
investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, tendo em
vista o contínuo aperfeiçoamento e a boa prática da Engenharia Civil. É igualmente da sua competência prosseguir o interesse público,
através da prestação de serviços de Ciência e Tecnologia a entidades
públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, contribuindo para a inovação, a disseminação do Saber e a transferência tecnológica. Neste
âmbito, compete-lhe exercer funções de apoio técnico no que diz respeito a: Qualidade e segurança das obras, de pessoas e bens; Proteção e requalificação do património natural e construído e Modernização e inovação tecnológicas, nomeadamente no setor da construção.
As redes e parcerias que tem vindo a estabelecer com entidades
nacionais e internacionais conferem-lhe a capacidade de promover e
dinamizar a globalização da Ciência e do Conhecimento posicionando-o como parceiro relevante na sua área de atuação. Ao longo das
últimas sete décadas, o LNEC realizou estudos e consultoria em mais
de 40 países, em todos os continentes.

EXPERIÊNCIA

经验

OBSERVAÇÃO E ENSAIO DA PONTE 4 DE ABRIL SOBRE
O RIO CATUMBELA

ANGOLA

A Ponte 4 de Abril foi instrumentada durante a sua construção
tendo em vista a observação do seu comportamento estrutural a
longo prazo. Para o efeito, o LNEC e o Laboratório de Engenharia de
Angola estabeleceram uma parceria para a instalação de um sistema
de monitorização da estrutura bem como a realização de ensaios
estáticos e dinâmicos no final da construção.
Os resultados experimentais adquiridos durante os ensaios foram utilizados para validar o modelo numérico desenvolvido e para
a avaliação do comportamento estrutural da ponte. Em geral, as diferenças entre os valores medidos e calculados foram inferiores a 5%.
A calibração do modelo estrutural foi uma mais-valia significativa da
realização dos testes, uma vez que possibilitou a sua utilização para
a interpretação futura do comportamento desta obra.
REABILITAÇÃO DE UMA LINHA FÉRREA DE
MERCADORIAS - ASPETOS GEOTÉCNICOS DA VIA

MOÇAMBIQUE

Para além da caracterização realizada “in situ”, através de realização
de ensaios de carga e de medições com o Radar de Prospeção, construíram-se trechos experimentais para testar diversas soluções estruturais
para reabilitação da plataforma ferroviária e realizaram-se modelações
numéricas da via, contemplando essas soluções. Os resultados dos estudos permitiram concluir ser possível efetuar o reforço estrutural da plataforma, de forma eficiente, em termos técnicos e económicos.
PAVIMENTOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL
ARISTIDES PEREIRA

国家土木工程实验室（LNEC）创建于1946年，是一
家官方科研技术单位，以独特和多学科的视角开展土木
工程及相关领域的研究。拥有约550名员工，其中30%具
有博士学位或同等学位。
国家土木工程实验室（LNEC）肩负着承接、协调
和促进科研和技术发展的使命，以期不间断地改进和
完善土木工程行业的施工标准。此外，还通过向国内
外的国营和私营单位提供科学技术服务，来推广创新
和技术转让、提升知识传播速度，从而让整个社会受
益。就这方面而言，我们有义务在以下方面提供技术
支持：保证工程、人员和资产的质量和安全，保护和
修复自然遗产和建成遗产，对建筑行业的技术工艺进
行创新和现代化改良。
与国内外单位建立的合作网络和伙伴关系使其能够
促进和推动科学知识的全球化进程，同时将其置于合
作领域中的突出位置。过去七十年中，国家土木工程
实验室（LNEC）在五大洲40多个国家开展了研究和咨
询业务。

CABO VERDE

Estudo de avaliação da capacidade de carga dos pavimentos do
Aeroporto Internacional Aristides Pereira da Ilha da Boavista, em
Cabo Verde.

对卡通贝拉河上的4月4日大桥进行检测

安哥拉

对施工中的4月4日大桥进行了检测，旨在评估它的
长期结构性能。为此，国家土木工程实验室（LNEC）和
安哥拉工程实验室建立了伙伴关系，建立了一套结构检
测体系，并在施工结束后进行了静态和动态试验。
检测中获得的结果不仅被用于评估大桥的结构性
能，还被用于验证所建立的数值模型。总的来说，测量
值和计算值之间的差异小于5％。对结构模型的校准是
检测工作的重要目的之一，因为通过模型可以了解桥梁
结构日后在各种作用力下的实际受力状态和工作状况。
货运铁路线重建项目 - 线路周边的岩土研究

莫桑比克

除了使用探测雷达和负载试验来探明“现场”情
况，还修建了试验路段用于测试各种铁轨结构解决方
案，并进行了线路数值模拟作为方案研究的辅助手段。
研究结果显示原有铁轨结构能够被有效加强，且无论是
在技术上还是经济上都是可行的。
阿里斯蒂德.佩雷拉国际机场路面工程

佛得角

佛得角博阿维斯塔岛阿里斯蒂德.佩雷拉国际机场路
面承载力研究项目。

ÁREA DE NEGÓCIO

业务范围

Consultoria e Estudos de Engenharia
Soluções globais e integradas visando o aumento da disponibilidade
dos ativos: inspeções técnicas, consultoria, ensaios e análises, formação,
metrologia nas áreas da construção civil, petróleo e gás, aeronáutica,
energia, indústrias de processo e automóvel, transportes e infraestruturas, comércio e serviços, saúde, turismo e hotelaria e administração
pública.

工程研究和咨询
以资产增值为目的的全球性综合解决方案：技术检
测，咨询，试验和分析，培训，土木工程、石油和天然
气、航空、能源、加工业、汽车业、运输业、基础设
施、商业和服务业、医疗、旅游、酒店和公共管理中的
计量。

Inspeções Técnicas de Infraestruturas e Equipamentos
Edifícios e obras de arte em construção ou em serviço (em betão ou
estrutura metálica); qualidade dos materiais, processos de construção,
soldadura, proteções anticorrosivas, segurança e controlo ambiental de
instalações e equipamentos industriais.

设备和基础设施技术检测
在建或已建成的（混凝土结构或钢结构）桥梁和建
筑；工业设施和设备的材料质量、施工工艺、焊接、防
腐、安全和环境控制。

Ensaios e Análises – Validação de Processos
O ISQ dispõe de uma rede moderna e bem equipada de laboratórios
acreditados, que oferece serviços dirigidos à indústria, saúde, comércio e serviços, para entidades públicas e privadas, que necessitem de
assegurar que as suas instalações, equipamentos e produtos cumprem
requisitos de qualidade e segurança.
Executam-se ensaios a materiais e a produtos, ensaios e análises
para a construção civil e a betão, ensaios em equipamentos e cabos
elétricos, ensaios de compatibilidade eletromagnética, análises químicas, ambientais e microbiológicas, ensaios não destrutivos e ensaios
metrológicos.

试验和分析–工艺验证
焊接与质量研究所（ISQ）拥有现代化的网络和经过
认证且设施完善的实验室，能够为工业、医疗、商业和
服务业领域的国有单位和私有单位提供服务，以确保其
设施、设备、产品的质量和安全性达标。
从事材料和产品试验，土木工程和混凝土方面的试
验和分析，电器设备和线缆试验，电磁兼容性试验，化
学、环境和微生物分析，无损检测和计量检测。

Formação
A oferta de formação do ISQ inclui programas predefinidos e “à medida”, tendo formado mais de 180 000 pessoas em projetos inovadores de
formação de trabalhadores em mais de 40 países na Europa, África e Ásia.
A oferta inclui: Seminários temáticos, cursos de pós-graduação, certificação e qualificação com vista à certificação.
Projetos “chave na mão” de conceção, implementação e gestão de
escolas de formação profissional, incluindo formação de “staff” e formação de formadores.

培训
焊接与质量研究所（ISQ）提供的培训包括一般培训
和“定制”培训。截至目前，在欧洲、非洲和亚洲已经
有40多个国家的18万多人接受了创新型的项目培训。
培训形式包括：专题研讨会、研究生课程、认证和
认证培训。
提供职业培训学校的规划、实施和管理（“交钥匙”
工程）服务，包括针对教师和“管理人员”的培训。

APRESENTAÇÃO

介绍

O ISQ é uma associação técnico-científica privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública fundada em 1965 como instituto de
soldadura, tendo evoluído para a prestação de serviços nas áreas da
garantia e controlo da qualidade, proteção ambiental, segurança e
saúde na construção de infraestruturas e obras públicas, industriais
e comerciais de grande dimensão.
Regendo-se pelos valores da competência, rigor, integridade, independência e inovação, o ISQ desenvolve a sua estratégia nas áreas
da inspeção técnica, realização de ensaios, consultoria e formação.
Disponibiliza uma variedade de serviços e de soluções integradas
desde a gestão do projeto e supervisão da construção de grandes
obras, até à avaliação da condição em serviço e apoio técnico à operação desses mesmos ativos, mantendo as suas competências nucleares na área da supervisão e realização de ensaios na construção
metálica.
O ISQ tem um quadro de 1500 colaboradores, um volume de
negócios de 100 M USD, possuindo mais de vinte laboratórios acreditados e empresas participadas em Angola, Brasil, Moçambique,
Timor-Leste, Macau, Espanha, Noruega e Emirados Árabes Unidos.
Os seus mais de cinquenta anos de experiência no suporte e garantia
no controlo da qualidade, segurança e ambiente em grandes obras
públicas é uma mais-valia para os seus promotores, sejam eles entidades públicas ou privadas.

EXPERIÊNCIA
INEA – INSTITUTO NACIONAL DAS ESTRADAS
DE ANGOLA

经验
ANGOLA

Planos de Observação de Obras de Arte, inspeções, assessoria e
fiscalização da reabilitação.
Algumas das Pontes intervencionadas: Foz do Kwanza; Barra
do Dande, Bengo; Queve; Cavaco, Benguela; Lucala, Kwanza Norte;
Queve, Waco-Kungo, Kwanza Sul; Kalambotão, Benguela; Membia,
Kuito-Andulo, Bié; Caninda, Waco-Kungo, Alto da Hama, Kwanza Sul;
Lifune, Caxito-Ambriz, Bengo; Catofe, Wako-Kunga-Quibala, Kwanza
Sul; Nhia II, Waco- Kunga-Quibala, Kwanza Sul; Luinha, Maria Teresa-N’dalatando, Kwanza Norte; Cuso, Lucala-Samba Caju, Kwanza
Norte; Catumbela, Benguela.
PROJETO DO TERMINAL E SUPERVISÃO DA CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE OE-CUSSE

焊接与质量研究所（ISQ）是一家民间非营利性科
学-技术公共事业协会，成立于1965年。作为一家焊接
研究所，其宗旨是保证大体量基础设施、公共设施、
工业设施、商业设施建造过程中的施工质量、环境安
全、人身安全和健康。
焊接与质量研究所（ISQ）将能力、态度、诚信、独
立和创新作为价值观，致力于技术检测方面的工作，
并提供相关的试验、咨询和培训服务。研究所能够提
供 从 项 目 管 理 、 大 体 量 工 程 施 工 监 理 到 工作条件评
估、设施运营技术支持的一系列服务和综合性解决方
案，并始终保有监理和试验领域的核心竞争力。
焊接与质量研究所（ISQ）拥有1500名员工，营业额
达1亿美元，在安哥拉、巴西、莫桑比克、东帝汶、澳
门、西班牙、挪威和阿联酋拥有二十多家经认证的实
验室和子公司。五十多年的大型公共工程质量、安全
和环境控制经验无论对国有单位还是私有单位都是一
种宝贵的财富。

TIMOR-LESTE

Aeródromo Classe 4C, Aeronaves tipo A320 e B327. Pista 2,200 m
de comprimento 45 m de largura, 3 Stands com ponte de embarque
de passageiros. Terminal de Passageiros com capacidade para 1,000,000
passageiros/ano. Terminal de carga comum e animais vivos.

安哥拉国家公路研究所（INEA）

安哥拉

桥梁检查、检测、咨询和维修监理项目
部分受检查的桥梁有：宽扎河口；旦德大坝，本戈
省；魁伟；卡瓦库，本格拉省；卢卡拉，北宽扎省；魁
伟，瓦库-空古，南宽扎省；卡兰博通, 本格拉省；梅
比亚，奎托-安杜罗，比耶省；卡宾达，瓦库-空古，奥
图达哈马，北宽扎省；里夫尼，卡西图-安布雷斯，本
戈省；卡托非，瓦库-空加-金巴拉，南宽扎省；尼亚
II，瓦库- 空加-金巴拉，南宽扎省；路易尼亚，玛利
亚.特雷萨-恩达拉坦多，北宽扎省；库索，卢卡拉-桑
巴卡茹，北宽扎省；坎通贝拉，本戈省。

欧库西国际机场施工监理与航站楼项目

4C级机场，可停降A320和B327型飞机，跑道长2200
米宽45米，有三个标准登机桥。客运航站楼每年可接待
一百万名乘客。此外建有通用货物和活体动物航站楼。
监督里斯本特茹河桥铁路线的施工与扩建

SUPERVISÃO DO ALARGAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO
DO CAMINHO-DE-FERRO NA PONTE SOBRE O TEJO EM
LISBOA

PORTUGAL

Supervisão do Alargamento e da Implantação do Caminho-deferro na Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, e subsequente condução da
inspeção e plano de observação daquela infraestrutura com equipa
permanente desde 1996 até ao presente.

东帝汶

葡萄牙

除监督里斯本特茹河桥铁路线的施工与扩建外，在
项目完工后从1996年开始直到今天一直在该地派有常驻
小组执行监测和检查任务。

SERVIÇOS
服务

OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADA
O Agrupamento está orientado para o reforço organizacional
de intuições e capacitação de pessoas. Mobilizamos parceiros, desenhamos soluções técnicas e de financiamento, e transferimos
conhecimento.
Adotamos uma abordagem multidisciplinar, com equipas formadas por especialistas que detêm conhecimento em todas as fases do
ciclo de vida de uma infraestrutura ou projeto, para antecipar desafios e definir estratégias que reduzam o risco do desenvolvimento
das infraestruturas e do meio onde se inserem.

提供综合性的服务
联合会致力于组织体系架构和人员培训方面的工
作，起到动员合作伙伴、提供技术和融资方案、传授知
识的平台作用。
联合会采取跨学科的解决办法，成立由熟悉基础设
施或工程项目各阶段的专家组成的小组，预估基础设施
开发过程中所面临的困难，并制定相应措施以降低这方
面的风险。

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
•
•
•
•
•
•

Organização de Entidades Gestoras de Infraestruturas
Estratégia e Planeamento
Engenharia
Manutenção e Operação
Qualidade e Segurança
Regulamentação

业务范围

·
·
·
·
·
·

INFRAESTRUTURAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eletricidade
Petróleo e Gás
Águas e ambiente
Barragens
Edifícios
Obras de arte
Obras marítimas e portuárias
Ferrovia
Rodovia
Aeroportos

基础设施管理单位的组织体系构建
战略和规划
工程
运营和维护
质量和安全
标准制定

基础设施
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

电力
石油和天然气
水和环境
水坝
楼宇
桥梁
海运和港口工程
铁路
公路
机场

CONSULTORIA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ORGANIZAÇÃO DE ENTIDADES GESTORAS
DE INFRAESTRUTURAS
Apoiamos entidades públicas e órgãos governamentais, no reforço da sua capacidade institucional, científica, técnica e de gestão,
com o objetivo de desenvolver, reabilitar e manter operacionais ao
mais baixo custo, todo o tipo de infraestruturas públicas, fomentando a formação e transferindo conhecimento de modo sustentável,
contribuindo para o desenvolvimento sócio-económico dos Países
de Língua Portuguesa.
ESTRATÉGIA E PLANEAMENTO
Os recursos mais importantes de um País são os seus Recursos
Humanos. Cada Nação tem uma realidade própria em matéria de
infraestruturas.
Em parceria com as entidades responsáveis de cada País, o Agrupamento identificará quais as melhores estratégias e linhas de atuação, no sentido de potenciar a disponibilização de soluções adequadas e sustentáveis, tanto na perspetiva económico-financeira, como
do ponto de vista técnico e operacional.
GESTÃO DE ATIVOS
O Agrupamento apoia o desenvolvimento, para cada caso concreto, de sistemas de gestão e de manutenção de infraestruturas,
segundo uma ótica de “Gestão de Ativos” privilegiando, ao longo do
tempo, a sustentabilidade dos mesmos.
O objetivo consiste em desenvolver abordagens simples, que se
apoiem em recursos locais com apoio técnico de equipas do Agrupamento, evoluindo-se depois - através de formação à medida de cada
situação e da correspondente transferência de “know-how” - para
soluções mais robustas do ponto de vista técnico como de gestão.
Tomando como base a valorização dos recursos humanos do próprio País, pretende-se evoluir para a definição de políticas de gestão
de infraestruturas públicas, assentes no conhecimento detalhado do
estado das infraestruturas, geridas através de um modelo otimizado
de custos, risco e desempenho, feito à medida, que permitam vir
progressivamente a desonerar os respetivos Orçamentos Gerais de
Estado desses mesmos Países.

咨询&技术支持
基础设施管理单位的组织体系构建
联合会支持国有单位和政府部门提升其在组织架
构、科学、技术和管理方面的水平，目的是以最低成本
开发、修复和维护各种公共基础设施，同时以可持续性
的方式开展培训、促进知识传播，为葡语国家社会经济
发展做出贡献。
战略和规划
一个国家最重要的资源是人力资源。每个国家的基
础设施现状都不一样。
通过与各国家责任单位的合作，联合会可以为他们
量身打造最适合的战略和行动方案，并为他们提供无论
是从经济-财政角度看还是技术-运营角度看，都是最佳
的解决方案。
资产管理
联合会认为，应根据每个项目的具体情况，以“资
产管理”和长期可持续发展的角度制定有针对性的基础
设施管理和维护体系。
具体办法是：在联合会团队的技术支持下，先根据
本地资源制定出一套单一方案，然后通过加入针对性的
培训计划和“专有技术”转让计划，使单一方案转变为
一个无论从技术还是管理角度看都最为合适的解决方
案。
在提高当地国人力资源素质的同时，对基础设施状
况进行详细了解，以确定公共基础设施管理政策，并通
过量身定做且经过优化的成本、风险和绩效模型进行管
理，以逐步减轻这些国家在这一领域的财政负担。

FORMAÇÃO & CAPACITAÇÃO

培训&能力建设

FORMAÇÃO PRÁTICA TECNOLÓGICA
Cursos de formação do nível técnico-profissional a pós-graduações, sobretudo em áreas técnicas e direcionadas para o mercado
de trabalho.

技术实践培训
提供从专科到研究生学位的培训课程，特别是技术
领域和面向劳动力市场的课程。
人才认证

CERTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES
Criação de referenciais de Qualificação Nacionais, Sistemas Nacionais de Acreditação e Certificação de Centros de Formação, com
vista à emissão de certificações reconhecidas internacionalmente.
CENTROS DE FORMAÇÃO E ACADEMIAS CORPORATIVAS
Desenvolvimento de centros de formação e escolas tecnológicas,
que inclui a conceção, o “project management” e a instalação de
equipamentos. Recrutamento e formação de “staff” e pessoal docente, elaboração de manuais e implementação de cursos.
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de formação à medida
Avaliação e Certificação de competências individuais
Certificação profissional internacional
Gestão de programas anuais de formação
Elaboração de candidatura a financiamento de projetos
Manuais de formação
Formação de formadores
Centros de formação “chave-na-mão”

确立国家级的资质级别标准，创建国家培训中心认
定和认证体系，以便能够颁发国际上承认的资质证书。
培训中心和企业学院
设立培训中心和技术学校，包括规划、“项目管
理”、设备安装等工作。招聘“管理人员”和教师并对
他们进行培训。编制教材并开设课程。
能力建设服务
·
·
·
·
·
·
·
·

量身定制的培训课程
个人能力评估和认证
国际化专业认证
年度培训方案管理
为项目融资
编制培训教材
教师培训
建造培训中心（“交钥匙工程”）

www.engenhariaportugal.pt
contact@engenhariaportugal.pt

