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PPA prepara missão empresarial a Moçambique 

Esta missão será enquadrada no 11.º SILUSBA (“Simpósio de Hidráulica e 
Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa”), que decorrerá 
em Maputo entre 20 e 23 de maio de 2013 e será dedicado ao tema da 

Cooperação para a Água. A UNESCO designou 2013 como o “Ano Internacional da Cooperação para a 
Água”, iniciativa que pretende sensibilizar sobre o potencial de uma maior cooperação e sobre os 
desafios da gestão da água. 

Notícias 

Parceria Europeia de Inovação para a Água aprova 

Plano Estratégico de Implementação 

O High Level Steering Group da Parceria Europeia de Inovação 

para a Água, do qual faz parte o presidente da PPA, Prof. 

Francisco Nunes Correia, aprovou no passado dia 18 de 

dezembro o Plano Estratégico de Implementação no qual estão 

vertidas as prioridades e respetivas linhas de ação. A Parceria 

Europeia de Inovação para a Água entra agora na sua fase 

operacional. Até dia 4 de abril de 2013 está aberta a Call Water 

INNO&DEMO (projetos inovadores essencialmente de 

demonstração para o setor da água) que devem contribuir, 

através do seu impacto, para a implementação do Plano 

Estratégico de Implementação da EIP Água. 

PPA organizou sessão de divulgação e debate sobre 

a Água e o Programa Horizonte 2020 

A Parceria Portuguesa para a Água organizou no passado dia 16 

de novembro, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, uma 

sessão de divulgação e debate sobre a Água e o Programa 

Horizonte 2020. A Parceria Europeia de Inovação para a Água 

(EU/ EIP on Water), foi lançada a 10 de Maio de 2012, e 

constitui uma das iniciativas bandeira no quadro da “União de 

Inovação” da Estratégia Europa 

2020. Pode consultar as 

apresentações realizadas no 

seminário aqui 

Em agenda 

 

AIP e PPA organizam 
segunda edição do 

AcquaLiveExpo 

Vai ter lugar, de 21 a 23 de 

março, a segunda edição do 

AcquaLiveExpo, uma iniciativa 

organizada pela AIP Feiras, 

Congressos e Eventos, e cuja 

comissão organizadora é 

presidida pelo Prof. Francisco 

Nunes Correia, presidente da 

PPA. O AcquaLiveExpo está 

direcionado para empresas do 

setor da água, resíduos e 

ambiente. Pretende-se 

apresentar aos profissionais do 

setor as novidades e inovações 

que surgem no mercado e 

sensibilizar o público em geral 

para o uso mais eficiente da 

água. Na edição do ano 

passado estiveram presentes 

mais de 60 empresas e cerca 

de 2000 profissionais.  

http://www.ppa.pt/eventos/seminario-%e2%80%9ca-agua-e-o-programa-horizonte-2020-8%c2%bapq%e2%80%9d/


 

13 º Fórum Europeu sobre Eco-Inovação – com 

especial foco na água 

Realizado nos passados dias 26 e 27 de novembro, o 13º 
Fórum Europeu sobre Eco-Inovação contou com a 
colaboração da PPA e foi dedicado ao desenvolvimento de 
novos mercados para a Eco-Inovação – com foco especial 
na Água. Centrado na gestão da água e nas indústrias que 
utilizam água, o Fórum de Lisboa destacou as principais 
barreiras e oportunidades em investigação, 
desenvolvimento e penetração de mercado de novas 
soluções em Eco-Inovação para enfrentar os desafios 
atuais. Para consultar as apresentações e fotografias do 
Fórum clique aqui. 

Parceria Portuguesa para a Água promoveu missão 

empresarial à Tunísia 

Nos passados dias 13 e 14 de 
novembro, a Parceria Portuguesa 
para a Água levou a cabo uma 
missão empresarial à Tunísia no 
âmbito da iniciativa “Business 
Opportunities Seminar”, 
promovida pelo Banco Africano 

de Desenvolvimento. Os participantes Portugueses nesta 
missão transmitiram à PPA um feedback muito positivo e 
encorajador para iniciativas futuras similares Para além de um 
melhor conhecimento dos procedimentos de contratação 
seguidos pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD), este 
evento permitiu um maior conhecimento sobre as políticas, 
estratégias, operações e projetos em “pipeline” financiados pelo 
BAfD. 

 

 

Lisboa recebe Congresso 
Mundial da Água em 2014 

Entre 21 e 26 de setembro de 

2014, Lisboa irá acolher o 

Congresso e Exposição Mundial 

da Água. A realização deste 

evento mundial em Portugal 

reúne também o apoio da 

Comissão Nacional da 

Associação Internacional da 

Água – CNAIA e da comunidade 

técnica, científica e académica 

nacional do setor da água. 

Lisboa será palco do mais 

prestigiado evento mundial 

sobre a água, que atrairá cerca 

de 3000 participantes de entre 

os mais destacados 

profissionais e investigadores 

internacionais do setor. 

 

Contact 
 

Follow us 

Centro Empresarial Torres 

de Lisboa 

Rua Tomás da Fonseca, 

Torre G -7.º; 1600-209 

Lisboa     Telf.: 210052209 
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                    Newsletter 
PPA organiza reunião na sede do BERD em Londres 

A Parceria Portuguesa para a Água vai organizar, no próximo dia 16 de 
Setembro, uma reunião na sede do Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento, em Londres. Nesta reunião, a PPA e as entidades portuguesas participantes, 
terão a oportunidade de se apresentar e reunir com as equipas mais relevantes do BERD para o 
sector da água, designadamente: 

Municipal and Environmental Infrastructure (Water) | SEMED (Southern and Eastern 
Mediterranean) Countries | Consultancy Services | Procurement 
 
O BERD tem comprometidos significativos montantes para o sector da água e planeia vir a 
financiar projetos através da sua mais recente equipa (SEMED), a qual abrange novos mercados 
tais como Marrocos, Tunísia, Egipto e Jordânia. Esta será uma oportunidade única para dar a 
conhecer as valências do cluster Português da água, ilustradas através dos casos das empresas 
representadas, aos responsáveis dos departamentos do BERD mais relacionados com o sector. 
Permitirá igualmente aprofundar o conhecimento da estratégia e abordagem do Banco neste 
sector a curto e a médio prazos. 

Notícias 

PPA realizou missão empresarial 

a Moçambique 

Esta missão foi enquadrada no 11.º 
SILUSBA (“Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa”), que decorreu em 
Maputo, entre 27 e 30 de Maio de 2013, sob o tema “A 
Cooperação para a Água”.  

Com efeito, a UNESCO designou 2013 como o “Ano 
Internacional da Cooperação para a Água”, iniciativa que 
pretende sensibilizar sobre o potencial de uma maior 
cooperação em torno de temas como a educação para a 
água, a diplomacia da água, gestão de águas 
transfronteiriças, a cooperação no financiamento, modelos 
de governo e as ligações com os “Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio”. 

Em concreto, tiveram lugar três sessões temáticas 
organizadas pela PPA que contaram com uma ampla 
participação de representantes de autoridades e empresas 
Moçambicanas e Portuguesas, bem como das instituições 
financeiras internacionais e locais mais ativas no sector da 
água deste país. 

Em agenda 

 

Dossier Comercial do 
Encontro Nacional de 

Entidades Gestoras de 
Água e Saneamento 

A Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de 
Águas vai realizar mais um 
Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de Água 
e Saneamento, o ENEG 2013, 
que decorrerá de 3 a 6 de 
Dezembro, em Coimbra. O 
Dossier Comercial já está 
disponível.  

No âmbito do ENEG 2013 
realiza-se a maior exposição 
temática do setor da água e 
do saneamento em Portugal, 
na qual estarão patentes os 



Em simultâneo com o 11º SILUSBA realizou-se o “VII 
Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas 
Costeiras” dos países de expressão portuguesa. 

Conferência “a gestão de recursos hídricos e dos 

serviços de água em Marrocos” 

A PPA organizou no passado dia 6 de 
Junho, na Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, a conferência “A 
gestão de recursos hídricos e os serviços 
de água na bacia do Mediterrâneo – 
Marrocos”. 

O Ministro da Agricultura e da Pesca 
Marítima do Reino de Marrocos, M. Aziz Akhannouch, e o 
Eng. Mohamed Serraj, Director de Planeamento da ONEE – 
Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, foram os 
principais oradores desta conferência, que contou também 
com intervenções do Secretário de Estado do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, Dr. Paulo Lemos, e do 
Presidente da Parceria Portuguesa para a Água, Prof. 
Francisco Nunes Correia. 

Marrocos esteve ainda representado através da 
Embaixadora deste país em Portugal, Mme. Karima 
Benyaïche, e pelo Conselheiro Económico da Embaixada, M. 
Abdelhak Jniyen. 

Como convidados da Embaixada de Marrocos estiveram 
presentes vários órgãos da comunicação social Marroquina, 
nomeadamente a 2MTV Moroc, o Diretor Geral da Agência 
para o Desenvolvimento Agrícola (ADA), M. Mohammed 
Elguerrouj, e outras entidades Marroquinas relacionadas 
com o setor da agricultura e irrigação. 

Presentes nesta iniciativa estiveram igualmente o Secretário 
de Estado do Mar, Dr. Manuel Pinto de Abreu, o 
Embaixador de Portugal em Marrocos, Dr. Francisco 
Esteves, e o Dr. Henrique Azevedo, em representação do 
Instituto Camões. 

Esta conferência permitiu reforçar e alargar as 
oportunidades empresariais proporcionadas por este 
mercado, permitindo aos participantes partilharem os seus 
conhecimentos e experiências.  

melhores e mais recentes 
equipamentos, produtos e 
serviços relacionados com o 
sector. Esta exposição está 
aberta a todos os 
profissionais ativos na 
indústria da água. Pode 
consultar o Dossier 
Comercial do evento aqui. 

 

 

Lisboa recebe Congresso 
Mundial da Água em 2014 

Entre 21 e 26 de Setembro 
de 2014, Lisboa irá acolher o 
Congresso e Exposição 
Mundial da Água.  

A realização deste evento 
mundial em Portugal reúne 
também o apoio da 
Comissão Nacional da 
Associação Internacional da 
Água – CNAIA e da 
comunidade técnica, 
científica e académica 
nacional do setor da água. 

Lisboa será palco do mais 
prestigiado evento mundial 
sobre a água, que atrairá 
cerca de 3 mil participantes 
de entre os mais destacados 
profissionais internacionais 
do setor. 

O prazo para a entrega de 
papers termina a 30 de 
setembro. 

 

 

http://www.eneg2013.apda.pt/site/upload/ENEG%202013_Dossier%20Comercial.pdf


 

Contacto 
 

Follow us 

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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                    Newsletter 
PPA comemora dois anos completos de 

atividade com o “PPA Open Day 2013” sob o 
tema “Lançar pontes entre o Brasil e Portugal 

na cadeia de valor dos serviços de 
abastecimento e saneamento” 

A PPA celebra com os seus membros o seu segundo ano pleno de atividade. 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). 

A conferência decorrerá dia 11 de dezembro, no Hotel Fénix, em Lisboa, da parte da tarde, 
culminando com um jantar temático. 

Consulte o programa preliminar do evento em anexo. 

Notícias 

1.ª Reunião do Conselho 

Estratégico da PPA 

No passado dia 31 de outubro decorreu a 
primeira reunião do Conselho Estratégico da 
Parceria Portuguesa para a Água, órgão 
consultivo desta Associação. Teve lugar uma 
participada reflexão sobre as atividades 
desenvolvidas até à data, bem como sobre as 
linhas de orientação que deverão nortear a PPA 
no futuro. O Conselho Estratégico da PPA reúne 
cerca de três dezenas de peritos em 
representação de empresas, universidades e 
centros de investigação, associações técnico-
profissionais e entidades da administração 
pública relevantes para o setor da água e para a 
internacionalização da economia portuguesa. 

PPA integra Global 

Water Operators 

Partnerships Alliance 

A Parceria Portuguesa para a Água passou a 
integrar desde Outubro de 2013 a GWOPA – 
Global Water Operators’ Partnerships Alliance, 
uma rede que tem como principal objetivo o 

Em agenda 
 

 

Primeira conferência da Parceria 

Europeia de Inovação para a Água 

A primeira conferência da Parceria 
Europeia de Inovação para a Água 
- EIP on Water, com o tema 
“Networking & interacting – 
Innovating water” será realizada 
no Parlamento Europeu, em 
Bruxelas, no próximo dia 21 de 
novembro. 

Esta conferência pretende mostrar 
o trabalho dos nove Grupos de 
Ação que se estabeleceram em 
maio de 2013, através de 
palestras, painéis de discussão e 
sessões plenárias onde serão 
apresentados e discutidos os 
próximos passos da EIP on Water e 
a agenda de atividades para 2014. 

O programa e o registo para a 
Conferência já estão online. 

 

http://www.eip-water.eu/eip-water-annual-conference-2013


estabelecimento de parcerias entre operadores 
de serviços de água. Através da partilha de 
conhecimento, da angariação de fundos e apoios, 
da promoção da acessibilidade e qualidade da 
prestação dos serviços e do reforço das 
capacidades dos operadores, esta iniciativa 
pretende contribuir para alcançar e acelerar o 
cumprimento dos objetivos do Milénio no 
domínio da água. 

A GWOPA, com sede em Nairobi (UN-Habitat), 
reúne um conjunto diversificado de membros e 
parceiros, sendo formada por associações, 
empresas públicas e privadas, bancos de 
desenvolvimento, organizações da sociedade civil 
e instituições de ensino e investigação. Esta 
entidade estabelece plataformas de apoio em 
todo o mundo e organiza encontros para 
promover a recolha e a partilha de informação, o 
benchmarking e a aprendizagem conjunta entre 
operadores. 
Consulte aqui mais informação sobre a GWOPA e 
aqui a lista de membros. 

Reunião da PPA com Banco Europeu de 

Reconstrução e Desenvolvimento 

No passado dia 16 de 
setembro, em Londres, um conjunto de entidades 
associadas da PPA, reuniu com a alta direção 
deste banco. A reunião foi iniciada pelo Prof. Abel 
Mateus, Administrador do BERD, seguida por 
uma caracterização das capacidades do sector 
português da água pelo Presidente da PPA, Prof. 
Francisco Nunes Correia (consulte aqui a 
apresentação). Tiveram igualmente a 
oportunidade de apresentar individualmente as 
suas valências e áreas de interesse, as nove 
empresas e entidades participantes: AdP 
Internacional, Alfatubo, Aqualogus, Casais, Coba, 
F9 Consulting, Fase, Tese e Xylem. 

Os três responsáveis das Direções do BERD com 
maior relevância para o sector da 
água apresentaram as atividades do Banco, com 
enfoque nas novas áreas geográficas de atuação 
(Marrocos e Tunísia), oferecendo várias 
recomendações e esclarecimentos quanto à 

 

 

Encontro Nacional de Entidades 
Gestoras de Água e Saneamento 

A Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 
vai realizar mais um Encontro 
Nacional de Entidades Gestoras de 
Água e Saneamento, o ENEG 2013, 
que decorrerá de 3 a 6 de 
Dezembro, em Coimbra, no 
espaço da Fundação Bissaya 
Barreto.  

O Dossier Comercial já está 
disponível bem como o 2º Boletim 
com o respectivo programa. No 
âmbito do ENEG 2013 realiza-se a 
uma importante exposição 
temática do setor da água e do 
saneamento em Portugal, na qual 
estarão patentes equipamentos, 
produtos e serviços relacionados 
com o sector. 

Esta exposição está aberta a todos 
os profissionais ativos na indústria 
da água. Pode consultar mais 
informação sobre o evento aqui. 

http://gwopa.org/index.php
http://gwopa.org/index.php/about-us-gwopa/structure/members-and-partners
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2013/09/PPA_BERD_16_9_2013.pdf
http://www.eneg2013.apda.pt/pt


melhor forma das empresas participarem em 
projetos financiados pelo BERD. 

Esta reunião enquadra-se no conjunto de 
iniciativas dinamizadas pelo Grupo de Trabalho 
AICEP/ GPEARI do Mercado das Multilaterais 
Financeiras, cuja Comissão de Acompanhamento 
a PPA integra. 

Consulte aqui o programa final da reunião. 
 

 

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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