
Delegação angolana visita a Águas do Norte
by Ricardo Gonçalves | 3 Julho 2017 13:35

A Águas do Norte (AdNorte) foi anfitriã de uma delegação angolana, que foi recebida e visitou durante os dias
28 e 29 de junho algumas das instalações da empresa.

A visita desta delegação, integrada no projeto “P3LP- Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa”,
trouxe a Portugal seis elementos de diversas instituições angolanas ligadas ao sector da água, nomeadamente
a Secretária Geral do Ministério da Energia e Águas, o Presidente da Direção Nacional de Águas, o Diretor
Geral do Instituto Nacional de Recursos Hídricos, o Diretor do GEPE-Gabinete de Estudos, Planeamento e
Estatística, o Coordenador da Comissão Instaladora da Empresa de Água e Saneamento de Cabinda e o Diretor
Comercial da Empresa de Água e Saneamento do Bengo.

Na visita acompanhada por técnicos da AdNorte, a delegação teve a oportunidade de conhecer a Estação de
Tratamento de Águas Residuais de Esposende e a Estação de Tratamento de Água de Areias do Vilar, tendo
ainda assistido a um workshop técnico, onde foram abordados diversos assuntos técnicos e comerciais
associados à atividade da empresa, não só no âmbito da Parceria do sistema de águas da região do Noroeste
como também do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal.

A AdNorte apoia o projeto “P3LP- Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa”, o qual se insere numa
plataforma institucional e empresarial lusófona dinamizada pela Parceria Portuguesa para a Água. Constituída
por entidades públicas e privadas com atividade no setor da água, tem como principal objetivo facilitar e
promover iniciativas centradas na partilha de experiências e na divulgação do conhecimento nos temas da água
entre entidades públicas e privadas nos países de língua portuguesa.

Em concreto, este projeto pretende promover parcerias entre instituições, entidades gestoras e empresas
norteadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e contribuir para o reforço da
presença das entidades que integram o setor português da água nos países do universo CPLP.

A AdNorte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade gestora do sistema multimunicipal de
abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento
e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos,
urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.
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