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A Águas do Porto e a Parceria Portuguesa para a Água estão a organizar uma 
conferência dedicada ao tema “Água para o Desenvolvimento – Pontes e Parcerias nos 
Países de Língua Portuguesa”, que vai ter lugar no Porto, no Teatro Rivoli, nos dias 7 e 8 
de maio. 

Ao longo destes dois dias estão previstos vários painéis e mesas redondas pontuados 
pela intervenção de prestigiados representantes de entidades e empresas do universo 
CPLP. 

Clique aqui para consultar o programa e obter a ficha de inscrição aqui. 

Carta de Lisboa apresentada durante o Fórum Mundial da Água na Coreia do 
Sul 

A Carta de Lisboa, um documento que estabelece as “Boas 
Práticas em Políticas Públicas e Regulação dos Serviços de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais”, foi apresentada formalmente durante o 7º Fórum 
Mundial da Água, pelo Eng. Jaime Melo Baptista, Presidente 

da ERSAR  e Administrador da PPA.  

Este importante documento, recentemente aprovado pelo Board da IWA – International 
Water Association, emergiu do 1º Fórum Mundial de Reguladores que teve lugar no 
âmbito do último Congresso Mundial da Água realizado em Lisboa, no passado mês de 
Setembro. 

A Carta de Lisboa está disponível em língua inglesa e em língua portuguesa no website 
da ERSAR. 

Notícias 

PPA divulga resultados 

do “Balanço de 

Internacionalização do 

Cluster Português da 

Água – 2014″  

À semelhança do ano passado, foi levado a cabo 
durante os meses de Janeiro e Fevereiro, um 
inquérito junto dos associados da PPA relativo ao 
“Balanço de Internacionalização de 2014”. 

Em agenda 

 
XVth World Water 

Congress 

Irá decorrer em Edimburgo, 
durante os dia 25 a 29 de 
Maio o “XV World Water 
Congress”, sob o tema 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2015/04/Programa_%C3%81gua-para-o-Desenvolvimento-20150410.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2015/03/ConferenciaPPA_Inscri%C3%A7%C3%A3o.pdf
http://www.ersar.pt/website/ViewContent.aspx?FolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal%5cDocumentacao&BookID=3318&SubFolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal%5cDocumentacao%5cPublicacoesexternas&Section=MenuPrincipal&GenericContent
http://www.ersar.pt/website/ViewContent.aspx?FolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal%5cDocumentacao&BookID=3317&SubFolderPath=%5cRoot%5cContents%5cSitio%5cMenuPrincipal%5cDocumentacao%5cPublicacoesexternas&Section=MenuPrincipal&GenericContent


Este inquérito focalizou-se nas empresas e nos 
centros de investigação que integram a Parceria 
tendo recolhido um conjunto de 75 respostas. Este 
universo de entidades representa um volume de 
negócios de 4,2 mil milhões de euros e um total de 
cerca de 31,2 mil colaboradores. 

Clique aqui para consultar o documento elaborado 
com base nas respostas ao inquérito sobre o balanço 
das atividades internacionais dos associados em 
2014. 

PPA organizou conferência AcquaLive 2015 -

     “A Água na Economia Circular” no Green 

Business Week 

A PPA e a Águas de 
Portugal organizaram em 
conjunto, no passado dia 
5 de março, a 
conferência AcquaLive 
2015 - “A Água na 
Economia Circular”. O 

evento inseriu-se no âmbito da Semana Nacional 
para o Crescimento Verde – Green Business Week, 
que decorreu de 3 a 5 de Março de 2015 no Centro 
de Congressos de Lisboa. 

A Green Business Week é um evento impulsionador 
do crescimento económico, do emprego qualificado 
e sustentável, da ciência e investigação, da 
tecnologia, inovação e empreendedorismo, 
alavancados pelo crescimento a nível mundial da 
Economia Verde, que regista valores acima dos 4% 
por ano. 

Consulte aqui as apresentações do evento. 

Prémio AcquaLive 2015 AIP/PPA distingue 

Embaixador Gonçalo Santa Clara Gomes  

O Conselho Estratégico 
do Green Business 
Week 2015, atribuiu o 
Prémio Personalidade 
AcquaLive 2015 ao 
Embaixador Gonçalo 
Santa Clara Gomes. O 

prémio visa,  reconhecer todos os anos a carreira e o 
contributo de distintas personalidades para o 
progresso da gestão e utilização sustentável da água 
em Portugal.  

O prémio de 2015 destaca o trabalho 

“Global water,  resources 
for development: 
opportunities, challenges 
and constraints”, uma 
organização do IWRA - 
International Water 
Resources Association. 

Este é um importante 
evento com enfoque na 
gestão integrada de 
recursos hídricos. 
Para conhecer o programa 
do evento e condições de 
participação, consulte o site 
do evento aqui. 

 

 
2015 World Water Week 
Stockholm, 23 - 28 Agosto   

De 23 a 28 de Agosto terá 
lugar em Estocolmo,  mais 
uma edição do World Water 
Week. Este ano o evento é 
dedicado ao tema “Água 
para o Desenvolvimento”, 
organizado uma vez mais 
pelo Instituto Internacional 
da Água de Estocolmo e 
decorre todos os anos 
desde 1991.   

Para mais informações 
consulte o site do evento 
aqui.  

 
3.º Global WOPs Congress 

and GWOPA General 
Assembly  

A Global Water Operators 
Partnerships Alliance, é uma 
rede que tem como 
principal objetivo o 
estabelecimento de 
parcerias entre operadores 
de serviços de água.  

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2015/03/PPA-inquerito-2014-20150228.pdf
http://www.ppa.pt/eventos/conferencia-a-agua-na-economia-circular/
http://arabwaterweek.com/
http://www.worldwaterweek.org/


desempenhado pelo Embaixador na gestão das 
regiões hidrográficas e na cooperação com Espanha 
nas bacias partilhadas, tendo sido entregue pelo 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia, Eng.º Jorge Moreira da Silva durante o 
Green Business Week. 

2.ª Reunião do Conselho Estratégico da PPA  

A 2.ª Reunião do 
Conselho Estratégico da 
PPA teve lugar no 
passado dia 11 de 
Fevereiro, no centro de 
congressos do LNEC – 
Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil.  

Para além de uma reflexão sobre as atividades mais 
recentes da PPA (desde a 1ª reunião deste Conselho 
em Outubro de 2013) e linhas de orientação para a 
sua ação futura, parte substantiva da reunião foi 
devotada ao tema “Consultoria para o 
Desenvolvimento no Domínio da Água”.  

PPA organiza missão empresarial ao IWA 

Development Congress, na Jordânia, em 

Outubro  

A PPA está a organizar 
uma missão empresarial 
no âmbito do IWA 
Development Congress, 
que terá lugar entre os 

dias 18 e 22 de Outubro de 2015. 

O evento contará com a presença de representantes 
de instituições, entidades gestoras e empresas, com 
expectável destaque para o Médio Oriente e Norte 
de África e, à semelhança da última edição no 
Quénia, em 2013, prevê-se a participação de mais de 
1000 delegados. 

O 3.º encontro GWOPA 
pretende reunir em 
Barcelona, de 16 a 18 de 
Setembro, os principais 
intervenientes do sector de 
serviços urbanos de água 
para a troca de 
experiências, com o 
objetivo de contribuir para 
alcançar e acelerar o 
cumprimento dos objetivos 
globais de desenvolvimento 
no domínio da água.  

Consulte aqui mais 
informação sobre a GWOPA 
e aqui toda a informação 
sobre o congresso. 

 
AQUATECH 2015 

De 4 a 6 de novembro vai 
realizar-se em Amesterdão 
a feira internacional 
AQUATECH 2015.  

Como em anos anteriores, a 
Câmara de Comércio 
Portugal Holanda vai 
organizar uma 
representação Portuguesa 
nesta  feira, que constitui 
uma referência 
internacional nas 
tecnologias de tratamento 
de água para 
abastecimento e águas 
residuais. 

Para mais informação clique 
aqui. 

 

 

 

http://gwopa.org/index.php
http://gwopa.org/index.php/what-gwopa-does/2nd-global-wops-congress-and-general-assembly-2013
http://www.ccph.pt/convite.pdf
http://www.ccph.pt/convite.pdf
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PPA organiza missão empresarial ao IWA na Jordânia 

De 19 a 22 de Outubro, a PPA e um conjunto de seus associados estarão presentes no 
Congresso da IWA sobre Água e Desenvolvimento, que se realizará no Centro de 
Convenções do Rei Hussein Bin Talal – Hilton no Mar Morto. O IWA Water and 
Development Congress 2015 é um evento global de periodicidade bienal centrado nos 
desafios e soluções no setor da água centrado nas economias emergentes. 

Para além das oportunidades proporcionadas pela própria programação do IWA Water 
and Development Congress, pretende-se dinamizar sessões bilaterais entre a delegação 
Portuguesa e entidades governamentais Jordanas; operadores e potenciais parceiros 
locais no setor da água, bem como com representantes locais de instituições financeiras 
multilaterais e bilaterais. 

Para informações adicionais e inscrição consulte aqui o programa da missão. 

Notícias 

PPA assinou Compromisso para o 

Crescimento Verde 

A Parceria 
Portuguesa para a 
Água assinou no 
passado dia 22 de 
abril o 
Compromisso para 
o Crescimento 

Verde, juntamente com outras 81 associações e 
entidades. 

O Ministro do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Energia salientou a importância deste 
Compromisso para conferir previsibilidade e 
estabilidade às políticas públicas. O Compromisso 
“identificou centenas de indicadores de progresso 
das medidas que vão ser monitorizadas todos os 
meses por estas organizações” afirmou Jorge 
Moreira da Silva. 

A PPA tem participado ativamente nesta 
iniciativa, tendo recentemente promovido uma 
discussão pública sobre a agenda para a água. 

Em agenda 
 

 
3.º Global WOPs Congress  

16 a 18 Setembro, Barcelona 

O 3.º encontro GWOPA pretende 
reunir em Barcelona, de 16 a 18 
de Setembro, os principais 
intervenientes do setor de 
serviços urbanos de água com o 
objetivo de contribuir para 
alcançar e acelerar o 
cumprimento dos objetivos 
globais de desenvolvimento no 
domínio da água.  

A PPA e um conjunto de 
associados estarão presentes 
neste congresso, para integrar 
esta comitiva por favor consulte 
a PPA. 

Mais informações sobre a 
GWOPA e sobre o congresso 
aqui. 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2015/07/Programa-Miss%C3%A3o-PPA-20150618.pdf
http://gwopa.org/index.php/what-gwopa-does/2nd-global-wops-congress-and-general-assembly-2013


Conferência “Água para o Desenvolvimento – 

Pontes e Parcerias nos Países de Língua 

Portuguesa” e Declaração do Porto 

A Águas do 
Porto e a PPA 

organizaram 
uma 

conferência 
dedicada ao 
tema “Água 
para o 

Desenvolvimento – Pontes e Parcerias nos Países 
de Língua Portuguesa”, que teve lugar no Porto, 
no Teatro Rivoli, nos dias 7 e 8 de maio. 

Ao longo destes dois dias houve vários painéis e 
mesas redondas pontuados pela intervenção de 
prestigiados representantes de entidades e 
empresas do universo CPLP. 

Ainda nesta conferência, foi apresentada a 
“Declaração do Porto” onde os representantes 
lusófonos decidiram reconhecer a importância 
para o desenvolvimento sustentável da 
disponibilização universal de serviços de 
abastecimento e saneamento com uma 
qualidade aceitável e a um preço 
economicamente acessível. 

A declaração, que inclui 11 princípios, afirma-se 
como um contributo para o lançamento das 
bases de uma agenda conjunta dos membros da 
CPLP tendo em vista a prossecução dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

Clique aqui para consultar a Declaração do Porto. 

Sessão APRH/PPA sobre o 7.º Fórum 

Mundial da Água 

No dia 4 de Junho, a 
APRH – Associação 
Portuguesa de 
Recursos Hídricos e 
a PPA organizaram 
uma sessão 
dedicada ao 7.º 

Fórum Mundial da Água que teve lugar na Coreia 
do Sul no passado mês de abril sob o tema 
“Water for Our Future”.  
A sessão “Temas e conclusões do 7.º Fórum 
Mundial da Água – Testemunhos da participação 
Portuguesa”, que teve lugar no LNEC, foi aberta 
às comunidades profissional, científica e 

 
Redrafting Water Governance  

8 a 9 de Outubro, Lisboa 

A conferência “Redrafting Water 
Governance” realizar-se-á nos 
dias 8 e 9 de Outubro, em 
Lisboa, no auditório da 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa.  

Esta é uma iniciativa conjunta do 
IST – Instituto Superior Técnico e 
do ICJP – Instituto de Ciência 
Jurídico-Políticas e terá como 
tema a governança no setor dos 
serviços de águas nas suas várias 
dimensões. 

Por favor consultar as condições 
no website aqui. 

 

WATEC Israel 2015 

13 a 15 de Outubro 

Vai ter lugar mais uma edição da 
WATEC Israel 2015 — 
Conferência Internacional sobre 
Tecnologias da Água e Controlo 
Ambiental, que este ano se 
realiza de 13 a 15 de Outubro, 
em Tel Aviv. 

Para participar p.f. inscreva-se 
aqui para a Conferência e aqui 
para visitar a Exposição.  

Para mais informações, consulte 
o site da WATEC ou o 
Departamento Económico da 
Embaixada de Israel: 
economy@Lisbon.mfa.gov.il 

 

 

 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2015/05/Declaracao_do_Porto1.pdf
http://watergovernancelisbon2015.pt.to/
http://watec-israel.com/cms/Conference-Online-Registration
http://watec-israel.com/cms/-visitor-online-registration
http://www.watec-israel.com/
mailto:economy@Lisbon.mfa.gov.il


empresarial. Para o efeito, estiveram presentes 
vários dos representantes Portugueses que 
partilharam as suas perspetivas sobre os 
principais debates e conclusões deste Fórum.  
 
Pode consultar aqui o programa da sessão. 

A PPA e a Embaixada de Israel organizaram 

sessão “Innovative water resource 

management” 

A PPA e a 
Embaixada de 
Israel em Lisboa 
organizaram no 
passado dia 8 de 
julho a sessão 
“Innovative water 

resource 
management — an Israeli perspective”.  

Esta sessão aproveitou a visita da Prof.ª Einat 
Magal a Portugal, responsável da Earth Sciences 
Research Unit no Ministério da Energia e 
Recursos Hídricos de Israel. Sobre este tema e as 
oportunidades de colaboração entre Portugal e 
Israel, a sessão contou igualmente com a 
intervenção do Prof. João Paulo Lobo Ferreira, 
Diretor de Relações Internacionais do LNEC.  

Consulte aqui o programa da sessão e aqui as 
apresentações realizadas. 

 

ENEG 2015 

1 a 15 de Dezembro, Porto 

O Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de Água e 
Saneamento – ENEG 2015 
decorrerá nos dias 1 a 4 de 
dezembro, no Centro de 
Congressos da Alfândega do 
Porto.  

Tendo este ano como tema 
central “Os Desafios da 
Sustentabilidade Integral do 
Setor da Água” – o ENEG é 
organizado bienalmente pela 
Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de 
Águas (APDA). Consulte aqui 
mais informações. 

 

Contactos  Siga-nos no: 

Centro Empresarial Torres de Lisboa 

Rua Tomás da Fonseca, Torre G -7.º 

1600-209 Lisboa 

Telf.: +351 21 005 22 00 

www.ppa.pt 
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