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Situado entre território Indonésio e o Mar Savu, o Oé-Cusse é um enclave da República Democrática de Timor-  

-Leste, detentor de uma beleza natural única. Considerado por muitos o berço da nação, pois foi aqui que os 

portugueses se estabeleceram no séc. XVI, é actualmente uma Região Administrativa Especial com autonomia 

administrativa e patrimonial, personalidade jurídica e órgãos próprios. 



O Projecto 

A construção em 6 meses de uma Clínica no Oé-Cusse, com início na preparação dos terrenos até aos 

acabamentos interiores, foi um projecto extremamente ambicioso. A complexidade é ainda maior quando 

consideramos os seguintes aspectos: 

 

ü  o edifício ser uma Clínica totalmente equipada, e devidamente certificada pelos respectivos organismos 
europeus; 

ü  14.354 Km de distância a percorrer entre a origem e o destino final dos materiais e equipamentos 

hospitalares; 
 

ü  Implantação da Clínica num território montanhoso, que por questões de fronteiras, e pela particularidade 

geográfica, encontra-se acessível apenas por mar. 

Todas estas componentes tornam a Clínica Internacional do Oé-cusse um dos projectos de referência do GRUPO 
INTERWAY 
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Antes . . .   

	

Um terreno de vegetação densa e selvagem, teve que ser desbravado para que fosse possível dar 
início aos trabalhos para a construção da Clínica. 
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Em apenas 
6 meses... 

GROUP

...e a partir de SETEMBRO de 2015, foi transportado a partir da Alemanha e de Portugal todo o material, 

desde cablagem, canalização, caixas de derivação, tampas e todos os sistemas de esgotos, sistemas 

modelares, pladur, revestimentos interiores e exteriores para paredes, chão e tectos, sistema de avac, 

instalações sanitárias, sistemas de segurança e deteção de incêndios, estanteria para armazém, gôndolas 

e restantes equipamentos para farmácia, equipamentos industriais de lavandaria, equipamento hospitalar, 

consumíveis para radiografia, laboratório e de uso diário mobiliário hospitalar, mobiliário de escritório, 

servidores e restantes componentes para o sistema informático, finalizando com os pormenerores como 

a sinalética, decoração, iluminação, entre outros. 
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… foram verificados, preparados e acondicionados 

todos os materiais e equipamentos do projecto, com o 

objectivo de garantir a máxima segurança no transporte 

e consequentemente a sua chegada em excelentes 

condições ao Oé-Cusse. 

Em apenas 
6 meses... 



... no Oé-Cusse foi desenvolvido todo o estudo 

geológico, limpo e preparado o terreno para receber 

as bases de assentamento, tubagens e todos os 

outros pormenores de infraestruturas básicas e 

assim possibilitar o início imediato da construção 

modelar da Clínica. 
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Em apenas 
6 meses... 



GROUP



Chegada dos 
Materiais 

Durante os meses de Outubro e Novembro deu-se a 

descarga dos contentores do navio e a chegada dos 

mesmos ao Oé-Cusse. 
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A inexistência de meios para fazer a descarga do navio 

apresentou dificuldades acrescidas a todo este processo, 

que foram em grande parte agravadas pelo estado do 

pavimento e largura das vias, na altura em que foi realizado 

o transporte, do porto para o local onde se situa a Clínica. 



Descarga dos 
Materiais na Obra 

GROUP

A dedicação e competência das nossas equipas, 

suportadas por máquinas a actuar na sua 

capacidade máxima, permitiram num curto 

espaço de tempo a descarga de mais de 400 

toneladas de materiais, apesar de todas as 

dificuldades existentes. 
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A Construção 
GROUP

A versatilidade das equipas locais apoiadas pelos 

recursos estrangeiros, representaram a base do 

sucesso de todo este projecto. Construir dois 

edifícios a partir do zero em apenas seis meses 

num terreno de vegetação densa e enlameado, 

num local de acesso difícil e distante, com meios 

reduzidos ao nível de infraestruturas básicas, é 

um desafio superado. 
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Apetrechamento 
da Clínica 

GROUP

Com o avanço dos trabalhos da obra e a finalização dos acabamentos foi iniciada a implementação dos 

equipamentos hospitalares que transformam a Clínica Internacional do Oé-Cusse num local de referência 

para todos os timorenses. 
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GROUPCom a inauguração deste espaço no Oé-Cusse, 

Timor-Leste disponibiliza a toda a população, 

uma Clínica totalmente equipada com os meios 

mais modernos e inovadores nesta área, 

cert ificados pela Comunidade Europeia, 

garantindo assim, o conforto e segurança de 

todos os seus utilizadores. 
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ETAR/ETA 
GROUP

Paralelamente ao projecto da construção da 

Clínica modelar, e de forma a garantir a 

qualidade e a segurança, foram igualmente 

construídas uma Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR) e uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA), com o objectivo 

de dotar a Clínica com as infraestruturas 

necessárias à sua operacionalidade. 
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ETAR/ETA 



HEADQUARTERS          
UAE                
Dubai World Central 
Business Park District 
Building E, Office #453 

CONTACTOS 

CENTRAL OFFICE 
PORTUGAL        
Edf. Mythos | Esc. 302 
Av. D. João II, nº 42  
1990-095 Lisboa 

www.interway-group.com 




