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Água mobilizou cerca de mil milhões de euros em negócios
O 'cluster' português da água mobilizou cerca de mil milhões de euros em negócios internacionais no
ano passado, segundo um balanço realizado pela Parceria Portuguesa para a Água (PPA).
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Segundo esta organização, que integra 120 associados (empresas, centros de investigação, associações não governamentais e administração pública), apesar de 2013
"ter sido genericamente um ano de continuada estagnação", a maioria das empresas conseguiu crescer a nível internacional, atenuando assim os efeitos da retração
do mercado nacional.
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Cerca de um terço das entidades conseguiu, no ano passado, colocar nos mercados externos serviços ou produtos que estavam até essa altura circunscritos a Portugal
e 60% iniciaram atividade num novo mercado geográfico.
África é o mercadoalvo que mais desperta o interesse dos associados da PPA, com 34,9% a declararem que estão, ou querem vir a estar, no continente africano e
mais 18,3% a mostrarem preferência pelo Norte de África e Médio Oriente.
Dois terços das empresas disseram ter participado em concursos internacionais concentrados na África subsaariana e no Magreb.
Só um quinto dos inquiridos respondeu que os negócios internacionais tinham um peso pouco significativo na sua atividade.
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A PPA agrupa uma rede de entidades cujo principal objetivo é a internacionalização das empresas portuguesas do setor da água.
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Parceria Portuguesa para a Água quer
"afetação importante" de fundos
comunitários para setor
A Parceria Portuguesa para a Água sublinhou hoje a necessidade de "manter
uma afetação importante de fundos comunitários" no próximo quadro
comunitário de apoio para o setor, acreditando que esta é também uma
preocupação do Governo.
Em declarações à agência Lusa à margem do seminário "Setor da Água: Oportunidades
de negócio em Moçambique, Angola e Brasil", que hoje decorreu no Porto, João Simão
Pires, diretor executivo da Parceria Portuguesa para a Água, explicou que "a crescente
internacionalização neste setor está a funcionar como fator de mitigação da anemia que o
mercado doméstico continua a ter".
"Ainda há muito para fazer em Portugal em matéria de água, tanto que tem sido posição
oficial da associação que manter uma afetação importante de fundos europeus no quadro
20142020 continua a ser muito relevante para este setor, na medida em que ainda há um
salto final a dar", disse.
Agência Lusa
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PTPC LANÇA GRUPO DE TRABALHO INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS
Por Pedro Cristino a 29 de Maio de 2014

A Plataforma Tecnológica Portuguesa de Construção (PTPC) e a Parceria Portuguesa
para a Água (PPA) anunciaram o lançamento do Grupo de Trabalho Infraestruturas de
Águas.
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Ao ReCONSTRUIR, o presidente executivo da
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A sessão de lançamento tem lugar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
em Lisboa, no dia 30 de Maio.
No seu comunicado, as associações explicam que a missão deste grupo de trabalho
consiste em “promover o desenvolvimento tecnológico e de abordagens inerente à
passagem de um ciclo de infraestruturas para um ciclo de gestão, em que todas as
fases do ciclo de vida das obras coexistem: planeamento, projecto, construção,
exploração, reabilitação e desactivação”.
O enfoque deste grupo de trabalho recairá na “interacção/coexistência harmoniosa da
construção com as restantes actividades da vida da obra”.
“Tratandose de infraestruturas públicas que integram o conjunto de serviços essenciais
à sociedade, a indústria da construção encara hoje desafios associados à necessidade
de evitar que esses serviços sejam interrompidos, de procurar que sejam
economicamente, infraestruturalmente e ambientalmente sustentáveis, e de garantir que
mantenham permanentemente uma qualidade adequada às necessidades e expetativas
dos cidadãos”, continua o comunicado.
Neste contexto, o diagnóstico dos problemas e o desenvolvimento de soluções de
intervenção, a racionalização do uso de recursos naturais e de matériasprimas, “as
soluções construtivas que minimizem os impactes negativos das obras, e a selecção de
materiais que não ponham em risco a saúde pública quando em contacto com a água de
consumo público, são exemplos ilustrativos de questões integrantes do âmbito deste
grupo de trabalho”.

LNEC

Financiamento, procedimentos, instrumentos
impulsionadores de uma actividade que ...

FOCUS GROUP MUDA-SE PARA ZONA
ORIENTAL DE LISBOA
Em entrevista ao CONSTRUIR, Nuno Malheiro
falou da mudança, das instalações e ...

PTPC

Tweet

“A REABILITAÇÃO DEPENDE DA VIDA
DAS CIDADES”

Pin It

Like 2

Share

EDIÇÕES DIGITAIS

REABILITAÇÃO EM
NA EDIÇÃO DA QUI
CONSTRUIR

DEIXE AQUI O SEU COMENTÁRIO

Na edição que agor
assinante, particula
para o alargado sup
inteiramente dedica
Reabilitação e onde
apresentamos não

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *
Comentário

NOVA IORQUE E HONG KONG SÃO AS
CIDADES MAIS CARAS PARA
CONSTRUIR
As cidades de grande densidade são, segundo
os responsáveis da Arcadis, as mais...
Nome *

PUB

ÚLTIMAS

MAIS LIDAS

Email *

CÂMARA DE BRAGA AVANÇA COM
REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DE
TECLA

Website

10 Abril 2017

Publicar comentário

B.PRIME MUDA DE SEDE EM RES
AO PLANO DE EXPANSÃO
10 Abril 2017

MUSEU DOS COCHES INAUGURA
MAIO NOVO PROJECTO EXPOSITI

