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A Parceria Portuguesa para a Água (PPA) está a organizar uma missão
empresarial à Jordânia, que decorrerá entre os dias 16 e 23 de Outubro,
aproveitando o facto de se realizar naquele país, na mesma altura, o IWA
Water and Development Congress and Exibition 2015 (Congresso Água e
Desenvolvimento organizado pela Associação Internacional da Água – IWA,
na sigla original), entre 18 a 20 de Outubro, no Centro de Convenções do
Rei Hussein Bin Talal – Hilton no Mar Morto.
Além das oportunidades proporcionadas pela programação do evento do
IWA, a PPA pretende dinamizar no quadro desta missão “uma sessão
bilateral entre a delegação portuguesa e entidades jordanas, representantes
regionais de instituições financeiras multilaterais e bilaterais, potenciais
parceiros e operadores locais no sector da água, que se realizará no dia 18
de Outubro, em Amã”, revela ao Ambiente Online a gestora de conteúdos e
eventos da PPA, Ana Carlos.
Durante o congresso decorrerá um “Business Fórum” com as empresas
portuguesas que participam na missão, organizado pela PPA, que terá
também no certame um stand de apoio à delegação portuguesa.
“Esta missão da PPA é particularmente dirigida aos profissionais e
entidades mais activas na área do abastecimento de água e saneamento de
águas residuais, na gestão de recursos hídricos e em empreendimentos
hidráulicos de fins múltiplos (abastecimento, energia e irrigação)”, explica
Ana Carlos.
O congresso do IWA contará com a presença de representantes de
instituições, entidades gestoras e empresas, neste caso com “expectável
destaque para o Médio Oriente e Norte de África”. À semelhança da última
edição, que teve lugar no Quénia em 2013, prevêse a participação de mais
de mil delegados.
O evento é global, de periodicidade bienal e centrado nos desafios e
soluções no sector da água dirigidas às economias emergentes, o que para
o cluster português da água se afigura de particular interesse considerando
as características destes mercados. “As economias emergentes estão
actualmente a passar por fases de desenvolvimento pelas quais Portugal já
passou e onde podemos aportar o nosso valor e experiência”, enfatiza Ana
Carlos.
A responsável lembra que as empresas portuguesas podem por isso
encontrar neste congresso várias oportunidades sobretudo para a região do
Norte de África/Médio Oriente. Para a Jordânia, em particular, de acordo com
a GWI – Global Water Intelligence, prevêse que em 2018 este país atinja um
nível anual de investimento de cerca de 1 700 milhões de euros em serviços
de abastecimento de água e de 225 milhões de euros em serviços
de saneamento de águas residuais.
“Além disso as instituições financeiras multilaterais têm continuado a
comprometer significativos montantes para o financiamento de projectos no
sector da água em muitos destes países. A título ilustrativo, o BERD alargou
recentemente as suas áreas de actuação a novos mercados tais como
Marrocos, Tunísia, Egipto e Jordânia”, realça.
Até ao momento a PPA tem 10 entidades portuguesas inscritas e está perto
do limite de 15 participantes. A PPA aposta em “missões adaptadas e
pensadas de raíz para o cluster da água” e em núcleos restritos de
participantes de forma a potenciar o “estabelecimento mais efectivo de
contactos durante a missão”.
Esta é a sexta missão empresarial externa que a PPA prepara em cinco anos
de actividade. Desde 2010 já organizou missões à Sérvia, Tunísia,
Moçambique, Inglaterra e Espanha.
Ana Santiago
Foto: IWA
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Sauditas procuram parceiros
portugueses para projeto de
saneamento em 22 cidades
árabes
Lusa
02 Out, 2015, 16:23 | Economia (http://www.rtp.pt/noticias/economia)

A Companhia Nacional da Água (NWC) da Arábia Saudita vai
lançar um ambicioso projeto de saneamento e abastecimento
de água a 22 cidades daquele reino e admite vir a trabalhar
com parceiros portugueses, segundo um responsável da
empresa.
Sari Serhan, conselheiro do presidente executivo da NWC, visitou Portugal
na quinta e na sextafeira integrado numa delegação saudita que veio
conhecer melhor o setor da água nacional e disse à Lusa que "há muitas
oportunidades" para as empresas portuguesas.
"Acho que as empresas portuguesas trazem um tipo de cultura diferente,
ideias diferentes. Temos trabalhado com outras companhias e fizeram um
ótimo trabalho, mas é sempre bom trazer novo sangue e novas
experiências", sublinhou.

O projeto da NWC, que ainda está a aguardar a aprovação do Governo
saudita, prevê que a empresa, atualmente a operar em quatro cidades e
prestes a entrar em Medina, passe a abastecer e a tratar as águas residuais
de 22 cidades árabes.
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Elogiando a "experiência das empresas portuguesas" que se tornou evidente
com a reforma dos serviços de água iniciada em 1993, Sari Serhan,
assinalou que a Arábia Saudita está à procura de `know how`
[conhecimento] em várias áreas da cadeia de valor.
"Não estamos apenas à procura da gestão de grandes obras ou projetistas
ou desenho das concessões. Procuramos tudo, desde o que envolve a
gestão e operação de uma cidade até ao apoio técnico e serviços de
consultoria de engenharia. Estamos à procura de uma vasta gama de `know
how` português, temos muitas oportunidades na Arábia saudita, em especial
na NWC", sublinhou.
Quanto a eventuais parcerias, o objetivo "é que sejam equilibradas em
termos de partilha de riscos e benefícios".
A conclusão do projeto depende do financiamento que a NWC obtiver, mas
Sari Serhan escusouse a adiantar valores.
"É um programa agressivo que esperamos concluir entre três a cinco anos,
mas vai depender dos recursos que nos forem atribuídos", adiantando,
explicando que caberá a um grupo de `stakeholders` (partes interessadas)
definir o montante necessário para investir em cada cidade e no programa
total.
O responsável da NWC afirmou que ainda "há muitas questões para
resolver", mas admitiu que os primeiros concursos devem ser lançados nos
próximos 18 a 24 meses.
"Não estamos a avaliar as cidades apenas do ponto de vista das obrigações
sociais, sem perceber quais são as vantagens e o retorno para a nossa
empresa, mas também estamos à procura de oportunidades comerciais",
observou.
Para Sari Serhan, é preciso uma avaliação detalhada "para perceber o
alcance e a escala dos problemas e dos desafios" que a NWC terá de
enfrentar em cada cidade, pelo que "não seria sustentável" iniciar já o
projeto.

Setor da água em economias euroasiáticas em
discussão em janeiro
by Inês Gromicho | 17 Dezembro 2015 15:47
A Parceria Portuguesa para a Água (PPA) vai organizar, no próximo dia 27 de janeiro, no pequeno auditório
do LNEC, a conferência “O setor da água em economias emergentes euroasiáticas: Geórgia, Montenegro,
Tajiquistão e Sérvia”.
A Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE) realizou recentemente Avaliações de
Desempenho Ambiental (EPR – Environmental Performance Reviews) a estes mercados, que tiveram como
principal motivação reforçar a integração de políticas ambientais e de desenvolvimento socio económico,
promovendo a cooperação com a comunidade internacional neste domínio. A PPA participou nestas missões
da UNECE à Geórgia, Montenegro, Tajiquistão e Sérvia, assegurando o domínio temático da “água”, através
da presença de peritos e técnicos de empresas associadas da PPA. Na sequência desta participação, a PPA irá
reunir nesta conferência os principais intervenientes nestas missões, de forma a permitir aos participantes
partilharem os seus conhecimentos e experiências, bem como a identificação de novas oportunidades para o
desenvolvimento de iniciativas conjuntas entre estas geografias e Portugal.
A participação nesta conferência, de entrada gratuita para os associados da PPA, encontrase sujeita a um
número limitado de participantes e as inscrições podem ser feitas através do email geral@ppa.PT[1].
Endnotes:
1. geral@ppa.PT: mailto:geral@ppa.pt
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