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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 Agru-
pamento “Engenharia de Portugal”, permitem oferecer um conjunto 
de soluções integradas de qualidade, promovendo em simultâneo o 
conhecimento da engenharia nacional e a internacionalização da fi-
leira das empresas de engenharia, sob o mote da marca PORTUGAL.

Este Agrupamento reúne, numa Abordagem Conjunta para o De-
senvolvimento de Projetos no Setor das Infraestruturas nos Países de 
Expressão Portuguesa, as entidades representativas da excelência da 
Engenharia Portuguesa nos seus setores de atividade.

On 10 May 2017, IP Engenharia (Grupo Infraestruturas de Por-
tugal), Águas de Portugal Internacional (Grupo Águas de Portugal), 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil and Instituto de Soldadura 
e Qualidade, signed a cooperation agreement for the “Development 
of Infrastructure Projects in the Portuguese-speaking Countries”.

The range of technical expertise, experience and complementa-
rities brought to the “Engenharia Portugal” Parnership by its four 
members means that we are able to deliver integrated high-quality 
solutions, whilst simultaneously promoting Portuguese engineering 
know-how and the internationalisation of the country’s engineering 
companies under the PORTUGAL brand.

This partnership brings together leading Portuguese enginee-
ring entities from different activity areas. Together, we deliver a com-
prehensive approach for a sustainable development of infrastructure 
projects in the Portuguese-speaking countries.

PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP

Engenharia
Portugal
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Eurico Brilhante Dias
Secretário de Estado
da Internacionalização

Secretary of State for
Internationalisation

O Governo Português saúda o Agrupamento “Engenharia Por-
tugal” pela sua pertinente iniciativa que congrega vários fatores 
fundamentais para o sucesso da internacionalização da economia 
portuguesa.

A opção pela complementaridade, criando sinergias entre co-
nhecimento técnico, experiência e qualidade dos recursos huma-
nos 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 re-
plicado 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 desenvolvi-
mento 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.

The Portuguese Government welcomes this landmark initiati-
ve by the “Engenharia Portugal” Partnership, as it engages with a 
number of factors of critical importance to the successful interna-
tionalisation of the Portuguese economy.

The decision to opt for complementarity, and the concomi-
tant creation of technical, experiential and human resource sy-
nergies, means that this alliance represents a sure and intelligent 
step reinforcing the internationalisation of the Portuguese engi-
neering, which is widely recognised for its excellence. We trust 
this may be a model which can be replicated by other economic 
activity sectors in order to strengthen the internationalisation of 
their business.

The focus of “Engenharia Portugal” Partnership on the Por-
tuguese-speaking markets dovetails with the Government strate-
gy of economic diplomacy which aim to position Portugal as the 
preferred partner within the economic and social development of 
these countries. For this reason we strongly believe that “Enge-
nharia Portugal” Partnership is perfectly placed to deliver added 
value solutions in such Portuguese-speaking markets. Moreover, 
the Partnership will set up lasting alliances with local entities for 
knowledge sharing and human resources training, contributing 
for the social and economic development of those nations.



“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 económi-
co e social destes Países.”

“The focus of “Engenharia Portugal” Partnership on the Portugue-
se-speaking markets dovetails with the Government strategy of 
economic diplomacy which aim to position Portugal as the prefer-
red partner within the economic and social development of these 
countries.”



Carlos Mineiro Aires
Bastonário da Ordem dos Engenheiros

Chair of the Portuguese Engineering Association

As áreas da cooperação internacional, do apoio à internacionali-
zação 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 Enge-
nheiros aceitou o convite para se associar ao Agrupamento “Enge-
nharia Portugal”, constituído por entidades incontornáveis da Enge-
nharia Nacional.

A credibilidade e solidez do trabalho individual, em cada uma 
das áreas de negócio que representam, são o garante de uma par-
ceria de qualidade, que permitirá abordagens técnicas integradas e 
complementares, resultando em soluções de excelência que decerto 
dignificarão a marca Portugal e a Engenharia Portuguesa.

The international cooperation and support to the internationa-
lisation of the Portuguese engineering companies has always been 
one of the priorities of the Portuguese Engineering Association toge-
ther with the assistance to Portuguese engineers working in foreign 
markets.

For this reason the Portuguese Engineering Association has 
most welcomed the invitation to join the “Engenharia Portugal” 
Partnership initiative, formed by four national leading players in the 
country’s engineering business.

The reputation of credibility of each of the Partnership´s members 
in their respective business area grant the quality of the products and 
services which will be rendered by the alliance. For this reason we do 
believe that the integrated and complementary technical approach 
of “Engenharia Portugal” group shall result in solutions of excellence 
which will enhance the reputation of the Portugal brand as well as 
the Portuguese Engineering.



Iniciativas como o Agrupamento «Engenharia Portugal» que, 
além de potenciarem a economia portuguesa através da internacio-
nalização, promovem a marca Portugal, são bem-vindas e necessá-
rias.

Acreditamos que a cooperação de diversos “players” tão impor-
tantes 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 reve-
lar-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!

Luís Castro Henriques
Presidente da Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP)

Chair of Portugal’s International Trade & Investment 
Agency (AICEP)

The “Engenharia Portugal” Partnership initiative contribute to 
boost the internationalisation of the Portuguese economy and also 
promote the Portugal brand, which is relevant and most welcomed.

We believe that a joint cooperation between key players as the 
ones of the “Engenharia Portugal” Partnership in any market shall 
result in a strong added value offer. In fact, the technical capabilities 
of our engineers are known and respected worldwide. We also be-
lieve that the synergies associated to the “Engenharia Portugal” Par-
tnership represents the best of what Portugal can do. Its member´s 
experience and technical expertise will surely be key to success.

Please know that you can always count on AICEP as you pursue 
your mission, which is also ours: achieving sustainable growth in the 
Portuguese economy through internationalisation.

We wish you the very best in your work!



António Laranjo
Presidente da Infraestruturas de Portugal, S.A.

Chair of Infrastructures Portugal

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, glo-
balmente, contribuíram para o desenvolvimento económico de mui-
tas regiões.

Ao apoiar a internacionalização das empresas nacionais e a ex-
portação de serviços em mercados onde têm claramente competên-
cias 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.

The “Engenharia Portugal” Partnership represents the excellence 
of the country’s engineering sector. The reputation of its Partnership 
members is based on decades of hard-won engineering experience 
earned by engineers who have contributed to the economic develo-
pment of many regions around the world.

By supporting the internationalisation of the Portuguese compa-
nies together with the export of services to markets where they can 
fulfil specific competence requirements, “Engenharia Portugal” Part-
nership will surely serve as an instrument of an economic diplomacy 
designed to raise the profile of the Portuguese engineering.

Strengthening infrastructure management organisations capa-
bilities in the Portuguese-speaking markets at the organisational, 
technical and human levels, is a purpose that unites us and to which 
the Infraestruturas de Portugal Group, through its IP Engenharia, is 
strongly committed.



O Grupo Águas de Portugal está fortemente empenhado na ma-
terialização do Agrupamento “Engenharia Portugal”, uma vez que 
esta parceria resulta de um conjunto de sinergias entre quatro enti-
dades que operam em diferentes áreas de atividade mas com imensa 
complementaridade entre si.

Este Agrupamento permitirá potenciar além-fronteiras as compe-
tências 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 ser-
viço de projetos internacionais, com o sucesso que todos desejamos 
vir a alcançar.

João Nuno Marques de Carvalho Mendes
Presidente da Águas de Portugal, S.A.

Chair of Portugal’s National Water Agency

The Águas de Portugal Group is fully committed to bringing the 
“Engenharia Portugal” project to fruition. This partnership results 
from synergies generated by four of the Group members who, whilst 
operating in different business areas, offer significant complemen-
tarity.

This consortium will help the competences embedded in Portu-
guese engineering, built up through decades of infrastructure work 
in our own country, take root abroad. It is this accumulated experien-
ce, rich and varied in form, that we now intend to place at the service 
of international projects, confident that the success that we all desire 
lies within our reach.



Carlos Alberto de Brito Pina
Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P.

Chair of the National Civil Engineering Laboratory, LNEC, I.P.

É com gosto que o LNEC se associa ao Agrupamento “Engenha-
ria Portugal”, pela excelência técnica e experiência dos restantes par-
ceiros, 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.

LNEC is pleased to join the “Engenharia Portugal” Partnership 
not only due to the technical excellence and experience of the other 
partners but also because sharing of research, expertise and resour-
ces, through strategic agreements with other institutions, has always 
been a key element to the fulfilment of our mission.

The cooperation agreements that LNEC has held for over 30 ye-
ars with the engineering laboratories in Portuguese-speaking coun-
tries and, more recently, with the East Timor Government are good 
examples of this strategy. These agreements prioritise institutional 
capacitation, staff training and cooperation in advanced consultancy 
services.

This proposed joint approach, for the development of infrastruc-
ture projects in Portuguese-speaking countries will certainly result 
in the delivery of integrated high-quality solutions and will also be 
a driver to the global recognition and internationalisation of Portu-
guese engineering.



Apresentar propostas integradas e com valor acrescentado para 
os diversos clientes facilitando a operacionalização de projetos com-
plexos e exigentes, foi o mote que levou à junção de quatro entida-
des de excelência em Portugal.

Esta é seguramente a forma inteligente de promover a inter-
nacionalização da Engenharia portuguesa através da agregação de 
competências e da oferta integrada de produtos e serviços comple-
mentares.

O ISQ está fortemente motivado para por ao serviço do País e 
deste agrupamento as suas qualificações e competências.

Pedro Matias
Presidente do ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade

Chair of ISQ - Institute of Welding and Quality

Four of Portugal’s leading engineering entities of excellence have 
come together to make available to their clients integrated added 
value propositions for the deployment of complex and demanding 
projects.

This aggregated offer of competences and integration of pro-
ducts and complementary services will prove to be the smart way of 
promote the internationalisation of Portuguese engineering.

ISQ is fully committed to putting its qualifications and competen-
ces at the service of the country and this partnership.
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ÁREA DE NEGÓCIO

Desenvolvimento de infraestruturas sustentáveis assente no re-
forço do conhecimento técnico das organizações gestoras de infra-
estruturas.

Consultoria Organizacional
Apoio na criação e/ou modernização de entidades públicas ges-

toras de infraestruturas, ao nível institucional, jurídico, organizacio-
nal, técnico de engenharia, de gestão e formação, com o enfoque na 
sustentabilidade da exploração e da manutenção de redes rodoviá-
rias e/ou ferroviárias.

Engenharia Rodoferroviária e Assessoria Técnica 
Serviços no domínio dos estudos e projetos de engenharia rodo-

viária e ferroviária, concursos, designadamente, coordenação, ela-
boração 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 ferroviá-
rio, nos domínios da engenharia e gestão da infraestrutura, manu-
tenção, operações, segurança e telecomunicações ferroviárias. Dis-
pomos de 500 módulos de oferta formativa certificada.

BUSINESS AREA

Transport engineering. Development of sustainable road and rail 
infrastructures by assisting and supporting the development of tech-
nical and managerial expertise of infrastructure management orga-
nisations and governmental related bodies.

Organisational Consultancy
Institutional, legal, organisational, technical engineering, mana-

gement and training support for the setting up and/or modernisa-
tion of public infrastructure management entities. Operational and 
maintenance-based sustainability of road and/or rail networks.

Road and Railway Engineering and Technical Advisory
Provision of services pertaining to road and railway engineering 

studies and projects and procurement, preparation of tender the do-
cuments and analysis and appraisal of proposals.

Studies and Strategic Planning for Transport Systems
• Market and demand forecast studies
• Feasibility studies
• Transport planning
• Road and railway engineering design
• Operating studies

Project Management
• Planning, cost control and procurement
• Construction supervision
• Environmental and safety audits
• Technical audits and inspections

Specialised Training
Engineering, infrastructure management, maintenance, opera-

tions, safety and telecommunications training and professional de-
velopment for railway managers and technical and operational staff 
(500 certified training modules).



A IP Engenharia é uma empresa participada das INFRAESTRU-
TURAS DE PORTUGAL (IP), sociedade pública que tem por objeto a 
conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, explora-
ção, 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 mul-
timodal, potenciando o “asset management”, as sinergias e as re-
ceitas para garantir a prestação de um serviço sustentável, seguro 
e eficiente.

A IP Engenharia dedica-se à consultoria e à engenharia de trans-
portes, abrangendo todas as fases do ciclo de vida de uma infraes-
trutura 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 seguran-
ça, qualidade e ambiente.

APRESENTAÇÃO

EXPERIÊNCIA

Projeto de modernização da Linha ferroviária “El Gourzy-Tou-
ggourt”, numa extensão total de 245 quilómetros (troços: “El Gourzy-
Biskra” e “Biskra-Touggourt”) com o objetivo de aumentar para 120 
Km/h as velocidades máximas praticadas (40/50 km/h).

MODERNIZAÇÃO DA LINHA “EL GOURZY - TOUGGOURT” ARGÉLIA

Inspeção ultrassónica baseada em ensaio não destrutivo para de-
teção 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.

INSPEÇÃO ULTRASSÓNICA DE CARRIL NA
LINHA DO SENA

MOÇAMBIQUE

Estudo de Exploração da Linha “RER B” em Paris, um dos eixos 
mais importantes de transporte da “Île de France”, sendo a segun-
da linha RER (Réseau Express Régional) em termos de passageiros 
transportados. O Estudo realizado visou o fornecimento de elemen-
tos 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 “Open-
track” (www.opentrack.ch).

“RER B” SUBURBANO DE PARIS FRANÇA

IP Engenharia is a subsidiary of INFRAESTRUTURAS DE PORTU-
GAL (IP), a stated-owned company responsible for the Portuguese 
national road and rail networks. Its mission covers the financing, 
planning, design, construction, maintenance and operation of road 
and rail infrastructures including railway operation.

IP is multimodal mobility manager maximising asset manage-
ment, synergies and revenue ensuring a sustainable, safe and effi-
cient service.

IP Engenharia is the transport consultancy and engineering sub-
sidiary of IP. Scope of services embraces all road and rail infrastruc-
ture complete lifecycle. The company develops customised transport 
solutions through comprehensive, integrated design and construc-
tion management and supervision and multidisciplinary engineering 
services.

PRESENTATION

EXPERIENCE

Modernisation project for 245 kilometres of the “El Gourzy-
Touggourt” railway line (sections: “El Gourzy-Biskra” and “Biskra-
Touggourt”), designed to raise maximum speeds from current levels 
(40/50 kph) to 120 kph.

MODERNISATION OF THE “EL GOURZY - TOUGGOURT” LINE ALGERIA

Non-destructive ultrasonic inspection of two sections, totalling 
around 100 km, of the Sena Line in Mozambique, with the aim of 
detecting any internal rail or weld defects. Internal assessment of the 
wear and tear of the rails allowed the managing company CFM to 
schedule appropriate maintenance work ensuring safe railway ope-
ration.

ULTRASONIC INSPECTION OF THE RAILS 
ON THE SENA LINE

MOZAMBIQUE

Operational study for the “RER B” Line in Paris, one of the key 
components of the “Île de France” transport system and the second 
passenger busiest RER line (Réseau Express Régional). The study was 
designed to provide joint analysis and decision-making support in-
formation that could be used by SNCF and RATP for future planning 
operation. Dynamic simulations using Opentrack (www.opentrack.
ch) programme underpinned the analysis of current operational en-
vironment and forecast growth trends.

“RER B” PARIS SUBURBAN TRAIN FRANCE



BUSINESS AREA

Management of Water Supply and Sanitation Services
Management of water supply and sanitation services through the 

application of tried and tested methods and innovative solutions.
Organisational Development | Infrastructure Asset Management | 

Network Management and Control of Losses and Leaks | Commercial 
Management and Customer Relations | Control of Water Quality | 
Laboratory Management | Consumption Management | Performance 
Monitoring | Energy Efficiency | Water Safety Plans

Operation and Maintenance of Infrastructures
Operation and maintenance of water supply and sanitation in-

frastructures, in both urban centres and rural areas, with the goal of 
maximising life cycle performance.

Sludge Management and Recycling | System Energy Manage-
ment | Operational Management | Network Modelling | Telemanage-
ment and Automation | Inspection and Assessment of Infrastructures

Investment Planning and Management
Planning and management of investments in infrastructures.
Investment Planning | Master Plans | Feasibility Studies | Techni-

cal Specifications | Procurement

Strategic Studies
Strategies and policies for building institutional competences in 

the water services sector.
National, Regional and Local Strategic Planning | Sector Policies 

and Regulations | Socio-economic Studies

Training and Competence Building
Training programmes specifically designed to ensure maximum 

knowledge transfer.
Issue-Focused Seminars and Workshops | On-the-Job Training | 

Technical Courses at Educational Establishments

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 Infraestru-

turais | Gestão de Redes e Controlo de Perdas e Fugas | Gestão Co-
mercial 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 Automa-
ção | Inspeção e Avaliação de Infraestruturas

Planeamento e Gestão de Investimentos
Planeamento e gestão da execução de investimentos em infra-

estruturas.
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 traba-

lho | Cursos Técnicos em instalações escola



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 qualida-
de dos serviços de águas, num quadro de eficiência e sustentabilida-
de social, económica e ambiental.

A nossa missão é prestar serviços no setor dos serviços de abas-
tecimento de água e de saneamento, a nível internacional, capitali-
zando 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.

APRESENTAÇÃO

EXPERIÊNCIA

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 implementa-
ção de um sistema informático financeiro e contabilístico; realização 
de um inventário das infraestruturas e instalação do sistema de ges-
tão de ativos de suporte à operação, manutenção, e reabilitação das 
infraestruturas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A OPERAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NA PROVÍNCIA DO HUAMBO

ANGOLA

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 investimen-
to na expansão do serviço de abastecimento de água na área de 
concessão.

PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NA ÁREA DA CONCESSÃO DAS ÁGUAS DE 
MOÇAMBIQUE

MOÇAMBIQUE

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 institu-
cional, avaliação das soluções tecnológicas existentes e definição das 
orientações estratégicas e eixos de atuação para o setor.

ELABORAÇÃO DO “ROAD MAP” DOS RESÍDUOS CABO VERDE

EXPERIENCE

Provision of infrastructure management support and advisory 
services to the Huambo Water and Sanitation Company (EASH); pre-
paration of a 3-year business plan and implementation of a compu-
terised financial and accounts system; infrastructure inventory and 
installation of a management system for the operations support, 
maintenance and infrastructure refurbishment assets.

TECHNICAL SUPPORT FOR THE OPERATION AND 
MAINTENANCE OF WATER SUPPLY SYSTEMS IN
HUAMBO PROVINCE

ANGOLA

Identification and definition of approaches and procedures for 
improving the quality of the water supply services in the Maputo Me-
tropolitan Area, as a business planning instrument for the managing 
entity - Águas de Moçambique - and support for priority investment 
decisions on the expansion of the water supply service in the con-
cession area.

MASTER PLAN FOR THE WATER SUPPLY SYSTEM IN 
THE ÁGUAS DE MOÇAMBIQUE CONCESSION AREA

MOZAMBIQUE

Preparation of Cape Verde’s National Strategic Plan for Waste 
Management (PENGeR) based on a detailed survey of the waste pro-
duced on the 10 islands and the relevant legal and institutional fra-
mework, an assessment of existing technological solutions and the 
drawing up of the strategic guidelines and priorities for the sector.

PREPARATION OF A WASTE ROADMAP CAPE VERDE

AdP Internacional is a subsidiary of ÁGUAS DE PORTUGAL (AdP), 
a holding company whose mission is to design, build, operate and 
manage water supply and wastewater sanitation systems in Portugal. 
Our mission also involves ensuring that these water services are uni-
versally available, reliable and of a high level of quality and that their 
provision is driven by social, economic and environmental efficiency 
and sustainability.

Our specific mission is to provide services in the water supply and 
sanitation sector at the international level. We build this provision on 
the experience, know-how and technological solutions available in 
the AdP Group and, as a result, foster the internationalisation of the 
Portuguese water cluster.

We support the Portuguese Government in the implementation 
of its international cooperation plan for the development of water 
supply and sanitation.

PRESENTATION



ÁREA DE NEGÓCIO

As principais atividades do LNEC repartem-se por três tipos:

Investigação e Inovação – atividade de natureza estratégica, de-
senvolvida 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 es-
trangeiras;

Promoção da qualidade na construção – preparação de espe-
cificações, 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 forma-
ção técnico-científica, através da elaboração de documentos cien-
tíficos 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, na-
cionais 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.

BUSINESS AREA

The following areas of activities are developed at LNEC:

Research and Innovation – strategic research, developed within 
research lines considered as priority due to their relevance at national 
and international level;

Studies and Expert Reports – advanced expert advisory services 
to public and private bodies, both national and foreign;

Safety and Quality of the works – general activities to assist 
the construction industry, for example standardization, certifica-
tion of products and regulations, approval and classification of new 
construction materials and components, monitoring of construc-
tions behaviour, certification of construction under the LNEC Quality 
Brand, and testing control for construction industry.

LNEC is also a landmark in the scientific and technical knowledge 
dissemination and training, through documents publication, courses 
or other forms of training, and the organisation of national and in-
ternational scientific meetings. There is also a significant activity of 
publishing and library services.

Scientific and technical cooperation is also an important activity 
at LNEC that regularly collaborates with national and foreign univer-
sities in postgraduate training activities, carried out through coope-
ration agreements, mainly with the Portuguese speaking countries.



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 colabora-
dores, 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 Ci-
vil. 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 ino-
vação, a disseminação do Saber e a transferência tecnológica. Neste 
âmbito, compete-lhe exercer funções de apoio técnico no que diz res-
peito a: Qualidade e segurança das obras, de pessoas e bens; Prote-
ção e requalificação do património natural e construído e Moderniza-
ção 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 posicionan-
do-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.

APRESENTAÇÃO

EXPERIÊNCIA

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 fo-
ram utilizados para validar o modelo numérico desenvolvido e para 
a avaliação do comportamento estrutural da ponte. Em geral, as di-
ferenças 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.

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

ANGOLA

Para além da caracterização realizada “in situ”, através de realização 
de ensaios de carga e de medições com o Radar de Prospeção, constru-
íram-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 estu-
dos permitiram concluir ser possível efetuar o reforço estrutural da plata-
forma, de forma eficiente, em termos técnicos e económicos.

REABILITAÇÃO DE UMA LINHA FÉRREA DE
MERCADORIAS - ASPETOS GEOTÉCNICOS DA VIA

MOÇAMBIQUE

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

PAVIMENTOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
ARISTIDES PEREIRA

CABO VERDE

The National Laboratory for Civil Engineering (Laboratório Na-
cional de Engenharia Civil - LNEC), established in 1946, is a public 
research institution. LNEC works in all the main fields of civil engine-
ering and related scientific areas, giving it a unique multidisciplinary 
perspective. It has a staff of about 500 members, 30% of the personnel 
have a PhD or equivalent degree.

LNEC’s mission is to undertake, coordinate and promote scientific 
research and technological development, aiming to the continuous 
improvement and the good practice of Civil Engineering. It is also 
LNEC’s responsibility to pursue the public interest, by providing servi-
ces of Science and Technology to public and private, national and fo-
reign entities, contributing to innovation, dissemination of Knowledge 
and technology transfer. LNEC provides technical support in particular 
with regard to: quality and safety of works, persons and assets, protec-
tion and requalification of the natural and built heritage and moderni-
sation and technological innovation, particularly in the building sector.

LNEC has been establishing networks and partnerships with na-
tional and international entities, giving it the ability to promote and 
foster the globalization of Science and Knowledge, positioning LNEC 
as an important partner in its area of expertise. Over the last seven 
decades, LNEC has been conducting studies and consulting in more 
than 40 countries all over the world.

PRESENTATION

EXPERIENCE

The installation of a Structural Health Monitoring system in the 
“4 de Abril” Bridge, in Angola, was carried out in order to assess its 
performance in service, to determine the condition of the bridge and 
to detected any deterioration or damage.

For this purpose, LNEC and the Angola Engineering Laboratory 
set up a partnership that included also the execution of static and 
dynamic testing following completion of the construction work. The 
results obtained through this testing were used to validate the nu-
merical model developed for the assessment of the bridge’s struc-
tural performance. The calibration of the structural model was one 
beneficial outcome of this testing, as it can be used to interpret the 
performance of the bridge in the future.

MONITORING AND TESTING OF THE  “4 de Abril”
BRIDGE OVER THE CATUMBELA RIVER

ANGOLA

A detailed in situ characterisation was performed through loading 
tests and Ground Penetration Radar measurements. Additionally, expe-
rimental sections were constructed to study different structural solutions 
for track platform rehabilitation. Numerical modelling of the track, con-
sidering these structural solutions was carried out. The results obtained 
allowed for selecting the optimal rehabilitation solutions, according to 
the existing track condition, both from structural and economical point 
of view.

FREIGHT RAILWAY REHABILITATION – TRACK
CHARACTERISATION

MOZAMBIQUE

Structural evaluation and prediction of remaining life of the 
runway and taxiways of Aristides Pereira International Airport on Bo-
avista Island, in Cape Verde.

RUNWAY STRUCTURAL EVALUATION OF ARISTIDES 
PEREIRA AIRPORT

CAPE VERDE



ÁREA DE NEGÓCIO

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 infraestru-
turas, comércio e serviços, saúde, turismo e hotelaria e administração 
pública.

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.

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, comér-
cio 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 quími-
cas, ambientais e microbiológicas, ensaios não destrutivos e ensaios 
metrológicos.

Formação
A oferta de formação do ISQ inclui programas predefinidos e “à me-

dida”, 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, cer-
tificação 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 forma-
ção de formadores.

BUSINESS AREA

Engineering Consultancy and Studies
Global and integrated solutions designed to increase asset availa-

bility: technical inspections, consultancy, testing, training, metrology in 
industries such as the civil construction, oil and gas, space and aviation, 
energy, process and automotive, transport and infrastructures, trade and 
services, health, tourism and hotels, and public administration.

Technical Inspections of Infrastructures and Equipment
Concrete and steel construction of new or in-service buildings and 

infrastructures; material certification, construction processes, welding, 
corrosion protection, safety and environmental control at industrial fa-
cilities and systems.

Testing and Analysis – Process Validation
ISQ owns a modern, well-equipped network of accredited laborato-

ries at the service of both public and private sectors, industry and health, 
trade and services organisations to ensure that their facilities, equipment 
and/or products meet the required quality and safety specifications.

ISQ provides testing on materials, products, concrete and steel 
structures, equipment, electrical cabling, as well as chemical, environ-
mental and microbiological analyses, electromagnetic compatibility, 
non-destructive and metrological tests.

Training
ISQ’s training includes both ready-made and customised program-

mes. Over 180,000 people have been trained through innovative em-
ployee training projects in over 40 countries in Europe, Africa and Asia.

Our offer includes: Issue-based seminars, postgraduate courses, 
professional certification courses and certification supporting training.

ISQ provides turnkey projects, including the design, deployment, 
and management of professional vocational training centres, as well as 
the training of the trainers, technical, and administrative staff of these 
centres.



O ISQ é uma associação técnico-científica privada, sem fins lu-
crativos, 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, in-
dependência 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 ope-
ração desses mesmos ativos, mantendo as suas competências nu-
cleares 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 acre-
ditados 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 enti-
dades públicas ou privadas.

APRESENTAÇÃO

EXPERIÊNCIA

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 Te-
resa-N’dalatando, Kwanza Norte; Cuso, Lucala-Samba Caju, Kwanza 
Norte; Catumbela, Benguela.

INEA – INSTITUTO NACIONAL DAS ESTRADAS
DE ANGOLA

ANGOLA

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.

PROJETO DO TERMINAL E SUPERVISÃO DA CONSTRU-
ÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE OE-CUSSE

TIMOR-LESTE

Supervisão do Alargamento e da Implantação do Caminho-de-
ferro 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.

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

PORTUGAL

EXPERIENCE

Roads and bridges condition assessment, rehabilitation and ob-
servation plans, works supervision.

Some of the bridges involved: Foz do Kwanza; Barra do Dan-
de, 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; Lifu-
ne, 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 Nor-
te; Catumbela, Benguela.

INEA – ANGOLA NATIONAL ROADS INSTITUTE ANGOLA

Category 4C aerodrome, handling A320 and B327 type planes. 
Runway - 2,200 m long and 45 m wide, 3 stands with passenger boarding 
bridge. Passenger terminal with a capacity for 1,000,000 passengers per 
year. Common and live animal cargo terminal.

CARGO AND PASSENGER TERMINAL DESIGN AND 
CONSTRUCTION SUPERVISION OF THE OE-CUSSE
INTERNATIONAL AIRPORT

EAST TIMOR

Supervision of the car deck enlargement and the construction of 
the new railway deck on the bridge over the Tagus river in Lisbon and 
subsequent inspection and infrastructure observation plan, managed 
by a permanently team since 1996.

BRIDGE OVER THE TAGUS (LISBON) CAR DECK
ENLARGEMENT AND RAILWAY DECK CONSTRUCTION 
SUPERVISION

PORTUGAL

ISQ is a half-century old non-profit private technical and scientific 
association born as welding institute which has grown up towards 
the quality, health and safety, and environmental support to large 
industrial and commercial construction sites, network infrastructures, 
and public civil works. Although keeping its main competences in the 
construction inspection, testing and supervision of steel structures, 
ISQ provides a broad variety of services, technical competences, and 
integrated solutions to the clients from the project management and 
construction of large objects to in-service condition assessment and 
technical support.

ISQ main strategic lines of work are deployed as technical inspec-
tions, testing, consulting, training and applied research and develo-
pment, based in the values of competence, thoroughness, integrity, 
independence, and innovation.

As a 1500-people and over USD 100 million annual turnover in-
ternational services organization working in countries like Angola, 
Brazil, Mozambique, East Timor, Macau, Spain, Norway, the United 
Arab Emirates, and other countries, ISQ has over twenty accredited 
laboratories, and 50-year experience in the construction of large 
objects to the benefit of the project developers, whether public or 
private.

PRESENTATION





SERVIÇOS

SERVICES



OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADA

O Agrupamento está orientado para o reforço organizacional 
de intuições e capacitação de pessoas. Mobilizamos parceiros, de-
senhamos soluções técnicas e de financiamento, e transferimos 
conhecimento.

Adotamos uma abordagem multidisciplinar, com equipas forma-
das por especialistas que detêm conhecimento em todas as fases do 
ciclo de vida de uma infraestrutura ou projeto, para antecipar desa-
fios e definir estratégias que reduzam o risco do desenvolvimento 
das infraestruturas e do meio onde se inserem.

INTEGRATED SERVICE OFFER

The Partnership is willing to contribute for the institutional, or-
ganizational and technical strengthening of public agencies and 
related governamental bodies responsible for infrastructure ma-
nagement and/or development, through the reinforcement of its 
existing capabilities.

We bring in appropriate partners and work up technical and 
financial solutions based on knowledge transfer methodologies.

Our multidisciplinary approach covering the infrastructure li-
fecycle allow us to anticipate and draw strategies to respond to the 
challenges involved, reduce the infrastructure development risks 
within an environmental responsible attitude.



 ÁREAS DE INTERVENÇÃO

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

 INFRAESTRUTURAS

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

 AREAS OF INTERVENTION

•  Organisation of Entities Managers of Infrastructures
•  Strategy and planning
•  Engineering
•  Maintenance and operation
•  Quality and safety
•  Regulation

 INFRASTRUCTURES

•  Electricity
•  Oil and gas
•  Water and environment
•  Dams
•  Buildings
•  Works of art
•  Maritime and port works
•  Railway
•  Road systems
•  Airports



CONSULTORIA & ASSISTÊNCIA TÉCNICA

 ORGANIZAÇÃO DE ENTIDADES GESTORAS
DE INFRAESTRUTURAS

Apoiamos entidades públicas e órgãos governamentais, no re-
forço 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, fomentan-
do 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 Agru-
pamento identificará quais as melhores estratégias e linhas de atua-
ção, no sentido de potenciar a disponibilização de soluções adequa-
das 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 con-
creto, 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 Agrupa-
mento, 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 pró-
prio 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.

TECHNICAL CONSULTANCY & ADVISORY

 ORGANISATION OF INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
ENTITIES

We help public entities and government bodies strengthen their 
institutional, scientific, technical and managerial capabilities so that 
they are better positioned to develop, refurbish and maintain the 
operability of all forms of public infrastructures at the lowest possible 
cost. We foster training and the sustainable transfer of knowledge, 
thus supporting the socio-economic development of Portuguese-
speaking countries.

 STRATEGY AND PLANNING

A country’s most precious resource is its people. Each nation’s 
infrastructure reality is unique.

In partnership with the relevant entities in each country, the con-
sortium will identify those strategies and courses of action that will 
best drive the delivery of solutions that are both appropriate and 
sustainable in financial, technical and operational terms.

 ASSET MANAGEMENT

In each specific case, the consortium will support the develop-
ment of infrastructure management and maintenance systems. Such 
asset management systems will be designed so that the focus is on 
the long-term sustainability of the assets themselves.

This work will involve developing streamlined approaches that 
make the best possible use of local resources, with backup support 
being provided by teams of consortium experts. Through follow-up 
training tailored to each situation and the corresponding transfer of 
know-how, more robust solutions, in technical and management ter-
ms, will gradually be put in place.

The consortium intends to engage closely with each country’s own 
human resource base and then work together towards the establish-
ment of pertinent public infrastructure management policies, centred 
on a made-to-measure cost, risk and performance optimisation mo-
del. The primary aim of this approach is to ensure that the burden on 
each country’s general budget is gradually reduced over time.



FORMAÇÃO & CAPACITAÇÃO

FORMAÇÃO PRÁTICA TECNOLÓGICA

Cursos de formação do nível técnico-profissional a pós-gradua-
ções, sobretudo em áreas técnicas e direcionadas para o mercado 
de trabalho.

CERTIFICAÇÃO DE TRABALHADORES

Criação de referenciais de Qualificação Nacionais, Sistemas Na-
cionais 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 docen-
te, 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”

TRAINING & COMPETENCE BUILDING

PRACTICAL TRAINING IN TECHNOLOGY

Training courses that cover all requirements, from the technical 
and professional through to postgraduate studies. The focus will be 
on technical areas and the fulfilment of labour market needs.

CERTIFICATION OF EMPLOYEES

Setting up benchmark systems for national qualifications and 
national systems for the accreditation and certification of training 
centres. These systems would then issue certificates that are interna-
tionally recognised.

TRAINING CENTRES AND CORPORATE ACADEMIES

The establishment and development of training centres and te-
chnology schools. This will include the design, project management 
and installation of equipment at such centres/schools. Recruitment 
and training of staff and teachers, preparation of training manuals 
and implementation of courses.

COMPETENCE BUILDING SERVICES

•  Customised training courses
•  Assessment and certification of individual competencies
•  International professional certification
•  Management of annual training programmes
•  Preparation of candidatures for the financing of projects
•  Training manuals
•  Training of trainers
•  “Turnkey” training centres



www.engenhariaportugal.pt
contact@engenhariaportugal.pt






	Capa_EN
	Verso_Capa
	Brochura_PT_EN_26_JAN_MIOLO.pdf
	Verso_Contracapa
	Contracapa

