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PPA organiza presença coletiva no Congresso Mundial da Água  

A Parceria Portuguesa para a Água, em conjunto com quatro empresas nacionais, vai 

marcar presença através de um stand coletivo no Congresso Mundial da Água da IWA 

- International Water Association, que terá lugar em Lisboa, de 21 a 26 de setembro 

de 2014.  

À PPA, irão juntar-se no neste espaço as seguintes empresas representativas da 

diversidade de valências nacionais em diferentes áreas da cadeia de valor do cluster 

português da água:  

Acquawise (www.acquawise.pt) |Ambidata (www.ambidata.pt)  

Consulgal (www.consulgal.pt) | Tecnilab (www.tecnilab.pt)  

Estas empresas representam no seu conjunto competências que se estendem dos 

estudos estratégicos, projetos de engenharia, equipamentos e soluções de TI, à 

gestão e fiscalização de empreendimentos. 

Tratam-se igualmente de empresas já presentes em mercados como PALOP, Magreb, 

Europa de Leste e América Latina, e que visam desta forma reforçar a sua projeção 

internacional. 

O Congresso Mundial da Água da IWA, presidido pelo Eng.º Jaime Melo Baptista, 

presidente da ERSAR, será o maior evento sobre o sector da água jamais organizado 

em Portugal, reunindo mais de quatro mil participantes de instituições, empresas e 

profissionais do sector da água de todo o mundo num evento de alto nível. 

http://www.acquawise.pt/
http://www.ambidata.pt/
http://www.consulgal.pt/
http://www.tecnilab.pt/


Notícias 

PPA finalizou Ciclo de Seminários ÁguaGlobal – 

Internacionalização do setor 

português da Água 

Durante os meses de fevereiro e 

março a AEP, em parceria com a PPA, 

realizou três ciclos de seminários no 

âmbito do projeto “ÁguaGlobal”. Este projeto teve 

como objetivo dar a conhecer as dimensões do 

mercado da Água na Argélia, Marrocos, Croácia, 

Sérvia, Polónia, Brasil, Angola e Moçambique, bem 

como os instrumentos financeiros ao dispor do 

setor e a sua estratégia a médio e longo prazo. Este 

projeto abordou também as potencialidades do 

setor Português da Água e identificou 

oportunidades para as empresas e entidades que 

operam neste sector. Aceda aos estudos 

apresentados através do site da PPA aqui. 

PPA integra Coligação para 

o Crescimento Verde 

A PPA foi convidada pelo 

Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia para integrar a 

Coligação para o Crescimento Verde, uma iniciativa 

que tem como missão afirmar o cluster da 

Economia Verde integrando as suas dimensões 

científica, empresarial, científica, empresarial, 

financeira, associativa e regulatória. A iniciativa 

pretende refletir estrategicamente sobre os 

desafios do crescimento verde e aconselhar o 

Governo no desenho e concretização de projetos, 

estratégias, medidas e planos de ação. 

Entre os objetivos desta coligação inclui-se a 

internacionalização do cluster da economia verde 

num contexto de parceria e colaboração, tirando 

partido das diversas redes empresariais, científicas, 

associativas e governamentais. 

A gestão dos recursos hídricos, o abastecimento de 

água, o tratamento de águas residuais e a gestão de 

resíduos são áreas temáticas da Coligação para o 

Em agenda 
 

 

Global Water Summit 

2014 – Water for Growth 

Vai ter lugar nos dias 7 e 8 
de Abril de 2014, em Paris, 
o Global Water Summit, 
uma das principais 
conferências do sector da 
água a nível mundial, 
congregando 
representantes políticos, 
altos quadros de utilities e 
indústrias utilizadoras de 
serviços hídricos, bem 
como líderes das 
principais atividades/ 
tecnologias da fileira 
industrial da água. 

Organizada pela Global 
Water Intelligence, a 
conferência deste ano, sob 
o tema “Water for 
Growth”, focaliza-se no 
papel do sector na retoma 
económica mundial, 
dando particular atenção 
às oportunidades nos 
sectores de petróleo e gás, 
energia e reutilização de 
água.  

 

 
IFAT 2014 

A Fundação AIP, através 
da AIP Feiras, Congressos 
e Eventos, organiza de 05 
a 09 de Maio de 2014, 
com o apoio institucional 
da Aicep , o Pavilhão de 
Portugal  no IFAT 2014. 

http://www.ppa.pt/eventos/ciclo-de-conferencias-agua-global/


 

Crescimento Verde. 

PPA divulga resultados do Balanço da 

Internacionalização do sector da água 

À semelhança do ano passado, a PPA levou a cabo 
um inquérito junto da vasta maioria dos associados 
da PPA relativo ao “Balanço de Internacionalização 
de 2013”.Pelas suas características, este inquérito 
focalizou-se nas empresas e nos centros de 
investigação que integram a Parceria. 

O patamar de 75 respostas atingido nesta edição 
representa uma adesão quase universal nos 
segmentos de associados visados que representa 
um volume de negócios de 2,2 mil milhões de euros 
e um total de cerca de 15,5 mil colaboradores. 

Dentro deste universo, o “cluster da água” mobiliza 
o equivalente a 4 mil profissionais e os negócios 
internacionais representaram em 2013 cerca de mil 
milhões de euros para este conjunto de entidades. 

Clique aqui para consultar os resultados do 
inquérito. 

Esta feira realiza-se em 
Messe Munchen. 

A edição de 2012 contou 
com a participação de 
2.939 expositores 
oriundos de 54 países e 
um vasto número de 
visitantes internacionais, 
interessados em explorar 
novas tecnologias e 
soluções. Todas as 
empresas líderes de 
mercado apresentaram 
em Munique os seus mais 
recentes produtos, 
soluções e serviços. 

Para mais informações, 
contactar Elisabete 
Martins, através do email 
emartins@aip.pt, ou 
através do telef.: 21 
8921542. 

 

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 

 

 

 

If you no longer wish to receive these emails, please reply to this message with “Unsubscribe” in 

the subject line or simply click unsubscribe. 

 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/03/PPA-inquerito-2013-VFinal.pdf
mailto:emartins@aip.pt
http://www.ppa.pt/
mailto:me@cotoso.com?subject=unsubsciribe
http://pt.linkedin.com/pub/ppa-portuguese-water-partnership/50/703/28a
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PPA organiza Business Forum no Congresso Mundial da Água  

No quadro das atividades que a Parceria Portuguesa para a Água irá dinamizar no 
âmbito do Congresso IWA 2014, em Lisboa, encontra-se a realização de uma sessão no 
dia 25 de Setembro, 5ª feira, das 13h30 às 15h00, na Sala Business Fórum n.º 1. 

Este evento, subordinado ao tema “Water Innovation support for SME- Leveraging the 
network of National Water Partnerships” contará com testemunhos empresariais e 
exemplos de como esta rede de Parcerias pode apoiar as PME Europeias na área da 
inovação para a competitividade.  

Com efeito, sob o propósito de apoiar PME Europeias em iniciativas de inovação no 
sector da Água, as Parcerias de vários estados-membro da EU juntaram esforços num 
Grupo de Trabalho da Parceria Europeia de Inovação para a Água (EIP/Water), 
designado de “DIS-SMEs”, o qual a PPA integra e que é coordenado pela European 
Water Partnership.  

Consulte aqui o programa desta sessão e para a programação detalhada de todas 
atividades dinamizadas no stand coletivo da PPA pode visitar: www.ppaiwa2014.com 

Notícias 

PPA edita versão atualizada do seu Diretório de 

Membros 

Atendendo ao continuado 
crescimento da sua base de 
associados, a Parceria 
Portuguesa para a Água acaba 
de editar uma versão 
atualizada do seu Diretório de 
Membros. Trata-se de uma 
publicação em inglês que 
constitui uma ferramenta 
muito eficaz de divulgação 
externa das competências do 
cluster português da água. 

O número total de 132 entidades agora referenciadas 
reflete um aumento de 27 entidades (15 na 
componente empresarial, 12 nas demais componentes 
da PPA) face à anterior edição em Março de 2013, 
evolução que muito nos apraz e motiva. 

Por favor clique aqui para aceder ao Diretório. 

Em agenda 
 

 

Água e Competitividade 

Urbana, 16 setembro, 

Teatro Rivoli, Porto 

Vai ter lugar dia 16 de 
setembro, no Teatro 
Rivoli do Porto a 
Conferência “Água e 
Competitividade Urbana 
– Qual pode ser o papel 
da água no futuro das 
nossas cidades?”. 

Organizada pela Águas 
do Porto, a conferência 
tem acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia.  

Consulte aqui o 
programa. 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/08/IWA-2014-Business-Forum-WaterInnoSME-20140805.pdf
http://www.ppaiwa2014.com/
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/08/PWP-Member-Directory-2014-Sept.pdf
file:///C:/Users/Ana%20Carlos/Downloads/Programa_Conferencia_AguasdoPorto%20(2).pdf


PPA e European Water Supply and Sanitation 

Technology Platform assinam memorando de 

entendimento  

A Parceria Portuguesa para 
a Água e a European Water 
Supply and Sanitation Tech-
nology Platform assinaram 
no passado dia 25 de junho, 
em Bruxelas, um 

memorando de entendimento com o objetivo de 
fomentar a sua cooperação. 

As duas entidades acordaram colaborar no sentido de 
promover a investigação e a inovação no sector da 
água como forma de beneficiar os sectores público e 
privado da água. A Eng.ª Rafaela Matos assinou o 
documento na qualidade de administradora da Parceria 
Portuguesa para a Água. 

Clique aqui para consultar o memorando de 
entendimento e aqui para consultar a apresentação 
feita pela Eng.ª Rafaela Matos. 

Seminário ÁguaGlobal: A Internacionalização do 

Sector Português da Água 

A PPA e a AEP 
organizaram no dia 11 de 
julho, no Laboratório 
Nacional de Engenharia 
Civil, o Seminário 
ÁguaGlobal: A 
Internacionalização do 
Sector Português da Água. 

Ao longo dos últimos dois anos, a AEP – Associação 
Empresarial de Portugal, em parceria  com a PPA – 
Parceria Portuguesa para a Água, empreenderam o 
projeto “ÁguaGlobal”.  

 
 

Este projeto teve como principal objetivo desenvolver 
uma estratégia coletiva para a internacionalização das 
empresas Portuguesas com atividade económica no 
sector da água, projetando o know-how português, 
ajudando a identificar oportunidades de negócio e 
contribuindo para a construção de uma maior 
notoriedade internacional para o cluster Português da 
água. 
 
Consulte aqui as apresentações do Seminário e os 
múltiplos estudos publicados no âmbito do projeto. 

 

Pessoa de Contacto:  

Eduarda Barroso 
Telf: 22 519 08 00 
 

 

 
EIP Water Conference 

2014  

5 e 6 novembro, Barcelona 

Depois do sucesso da 
primeira conferência EIP/ 
Water, em novembro de 
2013, em Bruxelas, este 
ano a EIP/Water irá 
organizar a sua 
conferência anual em 
Barcelona, nomeada
European Innovation 
Capital 2014. 
 

Todos os interessados 
em debater a inovação 
no cluster da água, 
conhecer as atividades 
dos grupos de trabalho 
da EIP, encontrar 
oportunidades de 
parcerias e ajudar a 
moldar a política 
europeia de inovação 
para a água, são bem-
vindos a este evento. 

Para informações sobre o 
programa e inscrições 
consulte o site aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/07/MoU_WssTP.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/07/WSSTP-MoU-Brussels-RM.pdf
http://www.ppa.pt/eventos/ciclo-de-conferencias-agua-global/
http://www.eip-water.eu/eip-water-conference-2014-5-6-november-barcelona


 

PPA e PTPC lançam grupo de trabalho para as 

infraestruturas de água 

A PTPC – Plataforma 
Tecnológica 

Portuguesa da 
Construção, em 
conjunto com a PPA, 
organizou uma sessão 

de apresentação e discussão alargada de propostas 
para a constituição de um Grupo de Trabalho (GT) na 
área das “infraestruturas dos serviços de águas”. 

O evento, que teve lugar no LNEC – Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, no passado dia 30 de 
maio, pretendeu desenvolver, em conjunto com as 
empresas de construção, gabinetes de consultoria de 
engenharia, fornecedores de tecnologia, universidades, 
centros de investigação e entidades públicas, as 
melhores práticas e recomendações que assegurem a 
diferenciação e uma maior vantagem competitiva da 
indústria da construção nacional no domínio destas 
infraestruturas. 

Pode consultar as apresentações desta reunião neste 
link. 

No âmbito deste GT e a convite da PTPC, como membro 
da comissão organizadora da ECTP-E2BA Conference, 
realizada no mês de junho em Bruxelas,  o Eng.º Pedro 
Amaral Jorge, membro do Conselho de Administração 
da PPA,  fez uma apresentação sobre “Water 
Infrastructure Innovation at National Level: the Case of 
Portugal”. Na sua intervenção foram apresentados os 
primeiros temas a serem abordados no GT 
“infraestruturas dos serviços de águas”, a qual pode 
consultar aqui. 

 
Portugal Exportador 2014  

19 novembro, Centro de 

Congresso de Lisboa 

O FORUM PORTUGAL 
EXPORTADOR, é uma 
iniciativa da Fundação 
AIP e AICEP Portugal 
Global, que terá lugar no 
dia 19 de novembro no 
Centro de Congressos de 
Lisboa. 

Esta é já uma iniciativa 
de referência no apoio à 
internacionalização do 
tecido empresarial 
português, gerando 
condições para cada 
empresa desenvolver a 
sua estratégia para 
enfrentar os desafios dos 
mercados externos. 

A presença de mais de 
8.000 empresas ao longo 
das edições anteriores é 
reveladora da 
importância deste 
evento para o nosso 
tecido empresarial 
português. 

Para conhecer as 
condições de 
participação por favor 
clique aqui. 

 

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 

 

 

 

http://www.ppa.pt/eventos/1-%C2%AA-reuniao-grupo-de-trabalho-ptpc-ppa-na-area-das-infraestruturas-de-aguas/
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/06/3.b.-2014-06-18-ECTP-PTPC-Water-Infrastructure-Innovation-VF.pdf
http://newsletter.aip-fce.pt/2014/newsletters/portugalexportador/news_pe2014_serv01/index.html
http://www.ppa.pt/
http://pt.linkedin.com/pub/ppa-portuguese-water-partnership/50/703/28a
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Tertúlia “Consultoria para o Desenvolvimento” com enfoque no sector da 
água primeira iniciativa de 2015 da PPA  

No sentido de partilhar experiências e equacionar iniciativas no sentido de potenciar 
uma maior “quota” Portuguesa neste mercado, a PPA vai dinamizar no dia 7 de Janeiro 
de 2015 uma reunião informal de “brainstorming” com vários especialistas do cluster 
da água. 

Notícias 

ÁguaGlobal – Divulgação pública de “Position 

Paper” PPA/ AEP 

Ao longo dos últimos dois anos a PPA, em parceria 
com a AEP -Associação 
Empresarial de Portugal, 
levou a cabo o projeto 
ÁguaGlobal. Iniciativa com o 
objetivo central de 
promover a crescente 
internacionalização do nosso 

“cluster” da água. 

Com base na ampla auscultação do tecido 
empresarial nacional e múltiplos debates promovidos 
em torno desta temática, foi produzido 
um  documento síntese com oito recomendações que 
emergiram deste abrangente Projeto, o qual visa 
constituir um contributo para um crescente 
alinhamento das políticas públicas e a 
internacionalização do cluster Português da Água. 

Este “Position Paper” da PPA/ AEP, que pode 

consultar aqui, foi igualmente partilhado junto dos 

membros do Governo e da Administração Pública 

Portuguesa com um papel mais relevante, quer na 

governança do sector, quer na internacionalização da 

nossa economia. 

 

 

Em agenda 
 

 
3rd Arab Water Week 
11 a 15 janeiro 2015, 

Jordânia 

A ACWUA – Arab 
Countries Water Utilities 
Association organiza de 
dia 11 a 15 de janeiro de 
2015 o 3rd Arab Water 
Week na Jordânia.  Este é 
um encontro 
internacional que tem 
como objetivo 
estabelecer parcerias e 
plataformas de trabalho 
colaborativas e 
inovadoras no domínio da 
água na região árabe. 

Para conhecer as 
condições de participação 
por favor clique aqui. 

 

 

 

 
 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/11/AguaGlobal-Conclus%C3%B5es.pdf
http://arabwaterweek.com/


PPA presente no Portugal Exportador 2014 

A PPA esteve presente, 
no passado dia 19 de 
novembro, na iniciativa 
Portugal Exportador 
2014, que decorreu no 
Centro de Congressos de 

Lisboa. 

Este evento foi organizado pela Fundação AIP, o 
Novo Banco e a AICEP Portugal Global, foi dirigido às 
PME que estão a dar os primeiros passos na 
internacionalização ou que pretendem diversificar os 
seus mercados de atuação. 

Consulte aqui as apresentações do evento. 

Blue Gold Taskforce - Participação da PPA em 

Bruxelas 

O European Policy Center 
(EPC) é um think tank 
dedicado à promoção da 
análise e do debate de 
várias temáticas na 

agenda da União Europeia, onde se integra uma task 
force para a água. A Blue Gold Task Force pretende 
discutir os instrumentos políticos existentes que 
podem fazer face aos desafios relacionados com a 
água, para o desenvolvimento de uma política 
comum deste sector na UE. 

 
A convite do EPC o Eng.º Pedro Serra, representou a 
PPA no workshop “Water: A factor of instability or an 
opportunity for cooperation?” que se realizou em 
Bruxelas, no dia 9 de Dezembro. 

A intervenção portuguesa teve como objetivo 
contribuir para a reflexão sobre a gestão de águas 
transfronteiriças, designadamente através da 
apresentação do caso da Convenção de Albufeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
International Water 

Summit 
19 a 22 janeiro 2015,  

Abu Dhabi 

De 19 a 22 de janeiro de 
2015, vai realizar-se em 
Abu Dhabi, o 
International Water 
Summit  (IWS) 2015, que 
reunirá especialistas 
mundiais da academia e 
do mundo dos negócios 
do sector da água. 

Este evento, que se 
afigura de relevância para 
as regiões árabes, tem 
como objetivo promover 
a inovação e acelerar o 
desenvolvimento de 
novas estratégias e 
tecnologias sustentáveis, 
que promovam soluções 
concretas para a escassez 
de água. 

Para mais informações 
consulte o site do evento 
aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubeportugalexportador.aip.pt/?lang=pt&page=pe/apresentacoes_2014.jsp
http://iwsabudhabi.com/


 

USA Infrastructure Day – Business Opportunities 

for Infrastructure 

in the US Market 

A PPA, no quadro 
da colaboração com 
a CCAP – Câmara de 

Comércio 
Americana em Portugal, participou no dia 21 de 
Novembro,  em Lisboa, no evento “USA 
Infrastructure Day – Business Opportunities for 
Infrastructure in the US Market”. 

O programa contou com a intervenção de delegados 
norte-americanos em representação de vários 
serviços de infraestruturas (transportes, energia e 
água). 

Pode aceder às apresentações do seminário aqui. 

 

 
Apoios Comunitários 

para o Ambiente e Energia  
4 fevereiro 2015, Lisboa 

O Seminário “Apoios 
Comunitários para o 
Ambiente e Energia” 
permitirá o acesso a 
informação decisiva sobre 
a atribuição dos fundos 
comunitários do novo 
ciclo Portugal 2020. 

Programa do seminário e 
condições de inscrição 
através do link aqui. 
(Associados da PPA 
beneficiam de redução de 
20% no fee de inscrição) 
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http://www.amcham.org.pt/web/guest/home
http://www.ambienteonline.pt/seminario-poseur
http://www.ppa.pt/
mailto:me@cotoso.com?subject=unsubsciribe
http://pt.linkedin.com/pub/ppa-portuguese-water-partnership/50/703/28a

