
Parceria Portuguesa para a Água   

2013 

 

A PPA celebra com os seus membros o seu segundo ano pleno de actividade. Sob o tema 

“Lançar Pontes entre o Brasil e Portugal na Cadeia de Valor dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Saneamento”, o “PPA Open Day 2013” acolhe uma delegação 

composta por 40 dirigentes e gestores das principais empresas de saneamento do Brasil 

premiadas na edição de 2013 do Prémio Nacional de Qualidade em Saneamento, iniciativa 

da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). 

Contamos naturalmente com a activa participação das entidades nossas Associadas, 

designadamente das empresas Portuguesas que já têm uma intervenção relevante e 

crescente neste mercado. A conferência decorrerá da parte da tarde, culminando com um 

jantar temático. 

 

 

11 de Dezembro 2013 
 

Lisboa,  

Hotel Fénix, Marquês do Pombal 

Organização: Com o patrocínio de: 



PPA Open-Day 2013 

“Lançar Pontes entre o Brasil e Portugal na Cadeia de Valor dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Saneamento” 

 14h30 | Sessão de abertura   
Prof. Francisco Nunes Correia, PPA, Presidente   

Eng. Jorge Moreira da Silva, Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia* 

Representante Brasileiro* 

   

15h15 | Modelos de implantação e experiência de empresas portuguesas no Brasil - mesa 

redonda e testemunhos empresariais 

Moderador: Eng. Pedro Amaral Jorge, Administrador, Indaqua  

16h15 | Debate  

16h30 | Coffee Break  

  

17h00 | Valências empresariais, perspectivas e recomendações sobre o posicionamento das 

empresas portuguesas no mercado brasileiro - mesa redonda e testemunhos empresariais 

Moderador*  

18h30 | Debate  

19h00 | Cocktail de encerramento da conferência e de acolhimento ao jantar temático  

 

20h00 | Jantar temático “Dois anos de PPA” 
Com a presença e intervenção de:  

Dr. Paulo Lemos, Secretário de Estado do Ambiente* 

Eng. Vital Morgado, Administrador Executivo, AICEP 

 
* A confirmar 

- Inscrição na conferência e jantar temático: €125 

- Inscrição na conferência (incluindo cocktail): €50 

- Inscrição apenas no jantar (incluindo cocktail): €100 

 

Para se inscrever pode enviar email para geral@ppa.pt com os seguintes dados: 

- Nome do(s) participante(s); entidade e cargo 

- Email, telemóvel e número fiscal 

 

NIB da Parceria Portuguesa para a Água: 0035 0416 0000 2606 1309 8 
Nota: No ato da transferência por favor enviar comprovativo de pagamento para: geral@ppa.pt indicando nome do 

participante e entidade. 

Modalidades de inscrição e pagamento 

Ponto de contacto na PPA 

Eng.ª Ana Filipa Carlos 

Email: ana.carlos@ppa.pt 

Telefone: +351 210 052 277 / 200 

Organização: Com o patrocínio de: 

mailto:geral@ppa.pt

