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Ana Carlos

From: Ana Carlos <ana.carlos@ppa.pt>

Sent: quarta-feira, 4 de janeiro de 2017 13:09

To: Ana Carlos

Subject: PPA - Sucessos Internacionais dos nossos Membros - Janeiro 2017

Boletim sucessos internacionais 

  

 

  

  

Gabriel Couto com 
empreitada de 16,4M€ na 
Zâmbia 

A Gabriel Couto anunciou o início da 
empreitada “Mazyopa Drianage Project”, 
em Lusaka, uma obra que compreende a 
reabilitação do sistema de drenagem em 
Mazyopa, numa extensão de 2,6 
quilómetros. 

Este projecto integra-se no sistema de 
abastecimento de água, drenagem e 
saneamento da capital zambiana, com 
um custo de 16,4 milhões de euros, dos 
cerca de 340 milhões de euros investidos 
pela Lusaka Water Supply, Sanitation and 
Drainage, sob 
financiamento da Millennium Challenge 
Corporation, em parceria com o Governo 
da República da Zâmbia. 

A finalidade deste projecto consiste na 
melhoria do sistema de drenagem 
existente, “incrementando o eficaz 

Sucessos Internacionais 
dos Associados da 

Parceria Portuguesa para 
a Água 

Edição N.º1/2017|04-01-

2017        

  

 

  



2

escoamento de águas pluviais para o 
emissário, em período de chuvas intensas 
e/ou tempestades, a fim de evitar as 
cíclicas cheias que afectam a população”. 

  

  

  

  

 

  

Professor do Técnico eleito 
Presidente da European 
Water Association 

José Saldanha Matos, professor do 
Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Georrecursos do Instituto 
Superior Técnico, foi eleito Presidente da 
European Water Association (EWA), 
iniciando funções em maio de 2017. 

A ligação do professor Saldanha Matos à 
EWA remonta ao ano de 2005, primeiro 
no Conselho Estratégico da Associação, 
seguido do  Management Committee 
em 2010 e, desde 2015, como Vice-
Presidente da Associação. 

  

  

  

  

Portugal, Espanha, Andorra e 
França colaboram para fazer 
gestão integral da água 

Portugal irá participar num projeto 
europeu para desenvolver uma 
plataforma web para a gestão integral 
dos recursos hídricos durante a estação 
seca no território do sudoeste Europeu, 
que engloba Portugal, Espanha, Andorra 
e parte de França.  Este é o objetivo do 
projeto europeu Aguamod, que parte da 
premissa de que, uma vez aplicada a 
Diretiva Quadro da Água, é necessário 
reforçar a cooperação dos gestores e 
utilizadores dos recursos hídricos através 
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do desenvolvimento de metodologias 
conjuntas multidisciplinares, a aplicar em 
todas as bacias do sul da Europa. 

Este ambicioso estudo envolve ao longo 
de três anos um total de nove parceiros 
de três países europeus. Por Portugal, 
participam o Instituto Superior Técnico 
(IST) e o Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária 
(INIAV).  

  

  

  

  

  

Fernando Branco nomeado 
senador honorário do Fórum 
Económico Europeu 

Fernando Branco foi distinguido com o 
título de Senador Honorário do Senado 
do Fórum Económico Europeu. 

Esta distinção ao engenheiro português 
confirma o reconhecimento da Associação 
Empresarial Alemã Wir 
Eigentümerunternehmer pelo trabalho 
que Fernando Branco desenvolveu 
enquanto presidente do Conselho 
Europeu de Engenheiros Civis (ECCE). 

O Eng. Fernando Branco é o primeiro 
português a integrar o Senado do Fórum 
Económico Europeu, um órgão consultivo 
composto por líderes empresariais e 
políticos.   
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