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O Congresso Mundial da Água é um evento bienal de alto nível que atrai milhares de profissionais, 
empresas e instituições do sector da água em todo o mundo. Organizado pela Associação 
Internacional da Água (IWA), que constitui a maior rede global de profissionais e instituições do 
sector, o Congresso Mundial da Água representa um momento de contacto privilegiado entre 
distintos intervenientes, competências e capacidades de intervenção.  
  
As últimas edições do Congresso Mundial da Água passaram por grandes cidades, como Montreal, 
Viena, Melbourne, Berlim e Paris, competindo a cada uma delas, e a cada um dos países anfitriões, 
fazer do Congresso Mundial um marco efectivo para cada um.  
  
Lisboa tem o privilégio de acolher o próximo Congresso Mundial da Água, em Setembro de 2014. 
O mais difícil foi atingido: conseguir que Lisboa seja, em 2014, a capital mundial da água, o 
principal ponto de encontro internacional dos profissionais, especialistas e empresas do sector. O 
próximo passo: mobilizar todo o sector da água português para uma forte e profícua presença 
nacional. 
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Após uma presença e apresentação significativa de Portugal e do Congresso IWA 2014 no último 
Congresso da Água, realizado em Busan, esta Conferência de Lançamento em Lisboa pretende 
levantar o véu do que será o Congresso IWA 2014: um momento de partilha global das principais 
tendências e inovações do sector e o ponto de encontro dos principais actores do mercado da água 
internacional, com especial destaque para os países emergentes. Um momento com grande 
interesse para as empresas e organização nacionais, que terão a oportunidade de partilhar, em 
2014, um espaço privilegiado com as melhores entidades do sector da água a nível mundial.  
 
O programa desta Conferência de Lançamento lança por isso um olhar sobre a dinâmica de 
projectos e investimentos em curso no mundo da água e aborda o tema da sustentabilidade. 
 
Esta Conferência inaugura também o período de submissão de papers e propostas para a  
organização de workshops, que irá decorrer entre Junho e Setembro de 2013. 
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16h00 - Abertura  
José Manuel Sardinha, Presidente da EPAL ; Diretor executivo do Lisbon Organizing Committe, IWA 2014 
Rodrigo Proença de Oliveira, Presidente da CNAIA; Lisbon Organizing Committe, IWA 2014 

 

16h10 - Apresentação das principais temas do IWA 2014. 
Rafaela Matos e António Brito, Programme Committe, IWA 2014 
   

16h30 - Water Markets 
Christopher Gasson, Publisher, Global Water Intelligence, UK 

 
17h10 - Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas em Portugal 
Paula Freixial, ERSAR 
  

17h40 - Debate e Encerramento 
Jaime Melo Baptista, Presidente do Congresso, IWA 2014 
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