2ª Sessão Pública Inaugural P3LP no próximo dia
12 de abril
by Inês Gromicho | 1 Abril 2016 15:05
Após a primeira sessão pública inaugural do Projeto P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua
Portuguesa, que decorreu esta semana na sede da AEP, em Matosinhos, a PPA (Parceria Portuguesa para a
Água) vai realizar, no próximo dia 12 de abril, pelas 14H, nas instalações da Águas do Centro Litoral na ETA
da Boavista, em Coimbra, a 2ª Sesão Pública Inaugural.
O Projecto P3LP – Pontes e Parceria nos Países de Língua Portuguesa visa reforçar a internacionalização do
setor da água e a quota de mercado nos países lusófonos, contribuindo para o aumento das exportações e
rendimentos provenientes do investimento direto no estrangeiro. O P3LP conta com um apoio de meio
milhão de euros obtido no âmbito do Compete 2020. Com esta iniciativa, além de se alavancar a forte
reputação e credibilidade das entidades gestoras de serviços de águas Portuguesas, pretendese apoiar o
incremento da competitividade internacional do tecido empresarial, com enfoque nas PME de base regional,
explica a PPA.
O painel de abertura contará com a presença de Francisco Nunes Correia, presidente da PPA, e de Cláudio de
Jesus, presidente da Águas do Centro Litoral.
Seguese uma apresentação do projeto P3LP por Alexandra Serra, administradora da PPA e um balanço da
internacionalização em 2015 por João Simão Pires, diretor executivo da PPA.
Por volta das 16H15 será tempo de debate, moderado por Fernando Ferreira, administrador da Efacec e da
PPA, e que contará com a participação de Frederico Fernandes, presidente da Águas do Porto, miguel
Carrinho, diretor administrativo e financeiro da Águas do Ribatejo, Alexandra Roeger, presidente da
Esposende Ambiente, Américo Ferreira, administrador executivo da AdP internacional e José Santa Marta,
diretor internacional da Aquapor.
Uma vez mais, a participação nesta sessão será livre de encargos mas sujeita a inscrição e confirmação
prévias via o email geral@ppa.pt.
Source URL: http://www.ambientemagazine.com/2asessaopublicainauguralp3lpnoproximodia12de
abril/
Copyright ©2017 Ambiente Magazine unless otherwise noted.

Financiamento de infraestruturas de água para
cidades africanas em debate
by Inês Gromicho | 7 Junho 2016 14:32
A PPA (Parceria Portuguesa para a Água) e a AdP – Águas de Portugal estão a organizar em parceria a
Conferência “Financiamento de infraestruturas sustentáveis de abastecimento de água e saneamento para
cidades africanas inclusivas e resilientes”, que se irá realizar dia 15 de junho (4.ª feira), na Sala 1 da
Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, das 14:30 às 18:00.
Na iniciativa salientese a intervenção de fundo de Alexander Bakalian, responsável do Banco Mundial para
Água e Saneamento na África Ocidental, seguindose uma mesa redonda com destacados responsáveis
setoriais de Marrocos, Costa do Marfim, República Democrática do Congo e Angola. O debate será
antecedido de um comentário às intervenções a cargo de Jaime Barragan, Diretor de Água e Saneamento do
BEI – Banco Europeu de Investimentos. A sessão será conduzida em francês.
Source URL: http://www.ambientemagazine.com/financiamentodeinfraestruturasdeaguaparacidades
africanasemdebate/
Copyright ©2017 Ambiente Magazine unless otherwise noted.

GuinéBissau inicia hoje visitas dos responsáveis
lusófonos das águas a Portugal
by Inês Gromicho | 4 Julho 2016 13:42
O presidente da Parceria Portuguesa para a Água (PPA) disse hoje, no arranque de uma visita de
responsáveis da GuinéBissau, que a lusofonia é uma vantagem para as empresas nacionais quando vão a
concursos internacionais. “As empresas portuguesas mostram particular empenho em receber os seus
congéneres lusófonos, principalmente os que já estão nesses mercados, porque beneficiam da dimensão dos
afetos”, disse Francisco Nunes Correia à Lusa, no arranque da deslocação de um conjunto de responsáveis da
GuinéBissau a Portugal, para uma visita a vários organismos e infraestruturas no setor da água.
“Claro que, na hora da verdade, os concursos são internacionais e o financiamento é do Banco Mundial ou
do Banco Africano para o Desenvolvimento, mas a relação entre colegas e a proximidade linguística são
muito importantes, e é isso que queremos potenciar com esta visita”, acrescentou o antigo ministro do
Ambiente.
Source URL: http://www.ambientemagazine.com/guinebissauiniciahojevisitasdosresponsaveis
lusofonosdasaguasaportugal/
Copyright ©2017 Ambiente Magazine unless otherwise noted.

IWA organiza conferência “Infrastructure Asset
Management and Utility Bankability” no Chile em
2017
by Inês Gromicho | 26 Abril 2016 11:52
De 26 a 28 de abril de 2017 realizase, em Santiago do Chile, a conferência “Infrastructure Asset
Management and Utility Bankability”, organizado pelo International Water Association (IWA) Asset
Management Specialist Group, pelo IWA Statistics and Economics Specialist Group e pela Universidade
Católica do Chile. A PPA (Parceria Portuguesa para a Água) decidiu associarse a esta iniciativa dada a
“relevância global do tema da gestão patrimonial de infraestruturas para operadores de infraestruturas de
serviços de águas, reguladores, consultores e académicos”.
A PPA revela que o “First Announcement and Call for Papers” tem como primeiro prazo a data de 15 de
agosto de 2016.
Entre os principais temas a abordar, destaque para o planeamento estratégico financeiro de serviços de água
urbanos, gestão de risco, avaliação da performance das infraestruturas de água e tomada de decisão,
avaliação do custo do ciclo de vida (dados e metodologias), entre outros.
Source URL: http://www.ambientemagazine.com/iwaorganizaconferenciainfrastructureasset
managementandutilitybankabilitynochileem2017/
Copyright ©2017 Ambiente Magazine unless otherwise noted.

Portugal investe no setor da água em economias
emergentes euroasiáticas
by Inês Gromicho | 27 Janeiro 2016 16:25
Decorreu, esta manhã, no pequeno auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), a
conferência “O setor da água em economias emergentes euroasiáticas: Geórgia, Montenegro, Tajiquistão e
Sérvia”, promovida pela Parceria Portuguesa para a Água (PPA).
A Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas (UNECE) realizou recentemente Avaliações de
Desempenho Ambiental (EPR – Environmental Performance Reviews) a estes mercados, enquadrados na sua
área de intervenção, que tiveram como principal motivação reforçar a integração das políticas ambientais e
de desenvolvimento socio económico, promovendo a cooperação com a comunidade internacional neste
domínio.
A PPA participou nestas missões da UNECE a estas regiões, assegurando o domínio temático da Água,
através da presença de peritos e técnicos de empresas associadas da PPA.
O presidente do LNEC, Carlos Pina, disse, esta manhã, que esta “é uma forma de promover a imagem do
setor da água português nestes países e, dessa forma, contribuir para a internacionalização das nossas
empresas”. “Daquilo que conhecemos destes países, achamos que Portugal os pode ajudar muito”, frisou. Da
mesma opinião é Carlos Raposo, diretor de Projetos & Tecnologia, Sisaqua (Grupo Consulgal), que salientou
que “estes países são interessantes para entrarmos com ideias”.
No evento estiveram, ainda, presentes, o presidente da PPA, a diretora da AICEP Portugal Global, o
embaixador da Sérvia em Portugal e o embaixador da Geórgia em Portugal.

Source URL: http://www.ambientemagazine.com/portugalinvestenosetordaaguaemeconomias
emergenteseuroasiaticas/
Copyright ©2017 Ambiente Magazine unless otherwise noted.
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PORTUGAL RECEBE TÉCNICOS SÃO-TOMENSES
NO ÂMBITO DO P3LP
Por Construir a 26 de Setembro de 2016

A Parceria Portuguesa para a Água (PPA) anunciou que a
segunda missão inversa P3LP acolherá gestores e técnicos
de São Tomé e Príncipe, realizandose, de forma repartida,
em Lisboa e Porto, entre 17 e 21 de Outubro.
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O projecto P3LP, promovido pela PPA, com financiamento
comunitário, assenta num conjunto de missões inversas, no âmbito das quais são
seleccionados técnicos estrangeiros para se deslocarem a Portugal numa lógica de
capacitação e formação profissional. Nesta edição, a EPAL e a Águas do Porto são as
entidades de acolhimento.
“Com esta iniciativa, Portugal tem particular gosto em receber técnicos e responsáveis
dos países imrãos para com eles partilhar experiências nos planos técnico e
institucional”, refere a PPA, em nota enviada ao Construir. A delegação sãotomense será
apresentada numa sessão desingada de “Seminário P3LP – São Tomé e Príncipe e o
sector da água”, no dia 18 de Outubro, no Porto.
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PRIMEIRA MISSÃO P3LP DA PPA DESTINADA A
TÉCNICOS DA GUINÉ-BISSAU
Por Construir a 28 de Junho de 2016

A primeira missão inversa P3LP, organizada pela Parceria
Pública para a Água (PPA) decorrerá entre os dias 4 e 8 de
Julho, repartida entre Lisboa e Coimbra.
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No âmbito desta missão, vários gestores e técnicos da Guiné
Bissau participarão na iniciativa, com o objectivo de partilhar
experiências com os técnicos portugueses, nos planos técnico e institucional.
Será realizada uma sessão de apresentação desta delegação, designada de Seminário
P3LP – GuinéBissau e o sector da água, no dia 5 de Julho, no Auditória da ETA da
Boavista na Águas do Centro Litoral, em Coimbra.
O evento contará com as participações de Francisco Nunes Correia, presidente da PPA,
Nelson Geada, presidente da Águas do Centro Litoral, e Cláudio de Jesus, administrador
da Águas de Portugal, que liderarão o painel de abertura.
Daí, o evento partirá para o painel dedicado ao tema “GuinéBissau e o sector da água”,
acolhendo as participações de Inussa Baldé, director da Direcção Geral de Recursos
Hídricos do Ministério da Energia e dos Recursos Naturais, bem como da conselheira
técnica Muminatu Jaló, do mesmo Ministério.
A última parte do programa prevê apresentações de Cristina Delerue, em representação
do centro de investigação REQUIMTE/LAQVGRAQ, que abordará o problema dos
poluentes emergentes e a sua presença em águas superficiais e águas residuais, e de
Paulo Elísio, director de operação e manutenção da Águas da Região de Aveiro, que
dissertará sobre a gestão de redes urbanas de água e saneamento.
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