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Componentes da Parceria
Empresas públicas e privadas

Empresas públicas e privadas

Empresas de projecto e consultoria, empreiteiros de obras
públicas, fornecedores de equipamento, empresas de gestão
Universidades e centros de investigação
Universidades, centros de investigação, laboratórios de Estado

Universidades e centros de
investigação

Associações profissionais e
sociedade civil

Associações profissionais e sociedade civil

Associações técnicas e profissionais, associações não
governamentais para o desenvolvimento, associações de
utilizadores, associações económicas sectoriais
Administração pública

Administração pública
Agência Portuguesa de Ambiente (Ex-Instituto da Água e
Administrações de Região Hidrográfica), Entidade Reguladora
dos Serviços de Água e Resíduos, Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua (Ex- Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento), Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal

Missão da PPA
Promover uma efectiva cooperação entre pessoas, instituições e
empresas, de forma a reforçar as capacidades e o conhecimento

português no sector da água e a criar oportunidades a nível global, no
quadro de projectos de desenvolvimento sustentável e em linha com os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e as melhores práticas

internacionais do sector

Portugal desenvolveu experiência significativa
em toda a cadeia de valor da água:
• Planeamento e gestão
dos recursos hídricos
• Abastecimento, saneamento
e regulação
• Empreendimentos
hidráulicos

• Planeamento e gestão
da zona costeira
• Instituições para a gestão da água
e governância

Planeamento e Gestão de
Recursos Hídricos

Serviços de Águas

Empreendimentos
Hidráulicos

•
•
•
•
•
•

• Formação em áreas específicas
• Regulamentação e Normalização técnicas
• Sistemas de avaliação de desempenho
• Assessoria à implementação de projectos
• Supervisão e acompanhamento de contratos
• Preparação e gestão de processos de financiamento

Gestão de Zonas
Costeiras

Governância

Sistemas de previsão e modelação computacional
Sistemas de informação geográfica
Planeamento estratégico
Participação pública
Integração das componentes económica, ambiental e social
Planos directores (recursos hídricos, hidroelectricidade, água e
saneamento)

Estudos
Estratégicos e
Consultoria

Assistência
Técnica

Cadeia de
valor do sector
da água

Regulação
ambiental e dos
serviços de águas

Investigação ,
Desenvolvimento e
Inovação

Serviços de
Operação e
Manutenção

Projectos de
Engenharia
•
•
•
•
•

• Telegestão e automação
• Sistemas de apoio à decisão
• Gestão integral dos serviços
• Sistemas automáticos de operação
• Gestão patrimonial de infra-estruturas
• Monitorização e análises laboratoriais

Dimensionamento de sistemas
Selecção de novas tecnologias
Termos de referência e especificações técnicas
Simulação 3D das obras projectadas
Conformidade ambiental dos projectos

Construção
•
•
•
•
•
•

Gestão de projectos
Gestão do risco
Fiscalização
Construção civil
Fabrico, fornecimento e montagem de equipamentos
Instalações eléctricas, telegestão e automação

Missão da PPA a Moçambique
27 a 31 de Maio, por ocasião do 11º SILUSBA

Apresentação das entidades Portuguesas que integram a missão da PPA a Moçambique

Apresentação das entidades Portuguesas que integram a missão da PPA a Moçambique

Contactos:
Em Lisboa:
Dr. João Simão Pires
Director Executivo
Centro Empresarial Torres de Lisboa
Rua Tomás da Fonseca, Torre G – 7º piso
1600-209 Lisboa

Tel.: (+351) 210052209
E-mail: jsp@ppa.pt
No Porto (sede):
Edifício de Serviços (a/c AEP)
Av. Dr. António Macedo
4450-617 Leça da Palmeira

Tel.: (+351) 229981500
E-mail: jsp@ppa.pt

Parceria Portuguesa para a Água

um contributo português para o
desenvolvimento do sector da Água
no Mundo

Muito Obrigado!
24 de Setembro 2009

Whatever we possess becomes of double value when we have the
opportunity of sharing it with others. BOILLY

www.ppa.pt

