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1ª Sessão Pública Inaugural do Projeto P3LP 

29 de março,14h00, Matosinhos 

A plataforma P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa, teve origem na Conferência 
“Água para o Desenvolvimento”, organizada em Maio de 2015 em parceria com a nossa Associada, 
Águas do Porto (síntese do evento aqui). 

Como é do vosso conhecimento, a PPA tem vindo a preparar o arranque do “Projeto P3LP”, objeto de 
candidatura ao Compete 2020, no âmbito do SIAC Internacionalização, a qual foi recentemente 
aprovada. 

É consequentemente com grande entusiasmo que vos convidamos para a “1ª Sessão Pública 
Inaugural do Projeto P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa”, que terá lugar no 
dia 29 de Março, terça feira, às 14h00 no Auditório da AEP - Associação Empresarial de Portugal, em 
Matosinhos. 

Recordamos, que no mesmo dia e local, terá lugar a Assembleia Geral Ordinária da PPA relativa ao 
exercício de 2015. 

A sessão é livre de encargos mas sujeita a inscrição para o email: geral@ppa.pt. 

Notícias 

Conferência “O setor da água em economias emergentes 

euroasiáticas: Geórgia, Montenegro, Tajiquistão e Sérvia” 

A PPA organizou no passado dia 27 
de Janeiro, no LNEC, a conferência 
“O setor da água em economias 
emergentes euroasiáticas”. A 
Comissão Económica para a Europa 
das Nações Unidas (UNECE) realizou 

Avaliações de Desempenho Ambiental (EPR –Environmental 
Performance Reviews) a estes mercados, enquadrados na sua área 
de intervenção, que tiveram como principal motivação reforçar a 
integração das políticas ambientais, promovendo a cooperação 
com a comunidade internacional neste domínio.  

A PPA participou nestas missões da UNECE à Geórgia, 
Montenegro, Tajiquistão e Sérvia, assegurando o domínio 
temático da Água, através da presença de peritos e técnicos de 
empresas associadas da PPA. 

Clique aqui para consultar as apresentações da sessão. 

 

 

Em agenda 
 

 
Global Water Summit 2016  

19-20 Abril, Abu Dhabi 

De 19 a 20 de Abril de 2016, 
vai realizar-se em Abu 
Dhabi, o “10th Annual 
Global Summit on Water, 
Waste Water & Energy”, 
que este ano será dedicado 
ao tema “Water 2050: The 
Future is Now”. 

Este é o primeiro ano em 
que o GWS será realizado 
fora da Europa, 
considerando o grande 
crescimento na região do 
Médio Oriente. 

Para mais informações 
consulte o website do 
evento aqui. 

http://www.ppa.pt/eventos/eventos-2015/conferencia-agua-para-o-desenvolvimento-pontes-e-parcerias-nos-paises-de-lingua-portuguesa/
mailto:geral@ppa.pt
http://www.ppa.pt/eventos/o-setor-da-agua-em-economias-emergentes-euroasiaticas-georgia-montenegro-tajiquistao-e-servia/
http://www.watermeetsmoney.com/


Portugal recebeu o WEX Global 2016 

O WEX Global Exchange 2016 decorreu em 
Lisboa de 29 de Fevereiro a 2 de Março e 
este ano foi dedicado ao tema “Water, 
Energy and the Zero Waste Society”. 
Este é um dos eventos mais relevantes do 
setor, que combina um programa de 
seminários e reuniões bilaterais que este 
ano foi complementado com fóruns de 
negócios dedicados a várias regiões do 
globo. O evento contou com a intervenção 

de vários representantes portugueses como o Eng. Afonso Lobato 
Faria, Presidente da AdP, o Prof. Francisco Nunes Correia, 
Presidente da PPA, o Dr. Paulo Marcelo, Administrador da ERSAR e 
o Eng. Francisco Mariz Machado, Presidente da AEPSA. 

Pode consultar aqui a apresentação do Presidente da PPA. 

Prémio Carreira AcquaLive 

A Fundação AIP e a PPA, decidiram 
instituir em 2012 o Prémio Carreira 
AcquaLive, que se destina a assinalar, 
distinguir e celebrar uma personalidade 
de reconhecido mérito, que ao longo de 
todo um percurso de vida tenha 
contribuído de forma notável para o 
progresso da gestão e utilização 
sustentável da água em Portugal. Este 
ano, o Prémio AcquaLive 2016 foi 

entregue ao  Prof. Armando Lencastre, durante a Conferência 
AcquaLiveExpo. 

Este galardão destaca o trabalho desempenhado pelo Prof. 
Armando Lencastre, antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros 
e atual Presidente Honorário da Academia de Engenharia, sendo 
reconhecidamente um dos maiores especialistas portugueses em 
Hidráulica e Recursos Hídricos. 

Green Business Week -  AcquaLive 2016 

Dia 2 de Março, a PPA e as demais entidades que integram o 
Grupo de Trabalho da Água do Green 
Business Week, organizaram a 
conferência AcquaLive 2016. Esta 
edição, sob o tema “Desafios Societais 
da Água em Portugal e no Mundo”, 
teve lugar no Centro de Congressos 
de Lisboa e inseriu-se no âmbito da 
Semana Nacional para o Crescimento 

Verde – Green Business Week. 

A Green Business Week é um evento impulsionador do 

 
13th IWA – LET  

13 a 16 de Junho |  
Jerez de la Frontera 

Vai ter lugar a conferência 
“13th IWA Leading Edge 
Conference on Water and 
Wastewater Technologies”, 
de 13 a 16 de Junho, em 
Jerez de la Frontera, 
Espanha. 

Até 30 de Abril de 2016, a 
IWA está a fazer um Early 
Bird Rate para os delegados 
inscritos na conferência. 

Mais informações aqui.  

 
ACC 2016 

21-22 Junho | Lisboa 

Vai realizar-se de 21 a 22 de 
Junho de 2016, em Lisboa, a 
“Conferência Internacional 
sobre a Adaptação às 
Alterações Climáticas”. Esta 
conferência centrar-se-á 
nos serviços urbanos de 
águas, nos sistemas de 
gestão de resíduos e outras 
infraestruturas locais. 

Estão disponíveis no site 
aqui mais detalhes sobre 
esta conferência. 

 

Istanbul Water Expo 

1-3 Setembro, Turquia 

A 2.ª edição do Istanbul 
Water Expo vai decorrer de 
1 a 3 de Setembro no 
Istanbul Expo Center. Este é 
o único evento B2B na 
Turquia focado apenas na 
água, na indústria de 
tratamento da água e em 
oportunidades de 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2016/03/FNC_WEX_Lisbon_29_02_2016.pdf
http://www.let2016.org/
https://sites.google.com/site/adaptingtoclimatechange/


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. 

As apresentações da Conferência AcquaLive 2016 estão 
disponíveis no site da PPA aqui. 

investimento relevantes. 

No website da exposição 
pode consultar toda a 
informação relevante aqui. 
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Apresentação do Projecto 
  

No âmbito da dinamização da plataforma P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua 

Portuguesa, foi aprovada pelo Compete 2020 a candidatura submetida pela PPA. 

O conceito P3LP teve origem na Conferência “Água para o Desenvolvimento”, organizada em 

Maio de 2015 em parceria com a nossa Associada, Águas do Porto (síntese do evento aqui). 

Subsequentemente, no sentido de reforçar a operacionalização desta plataforma, no final do 

ano passado, a PPA apresentou uma candidatura ao Compete 2020 no âmbito do SIAC 

(Sistema de Incentivo Acções Colectivas) Internacionalização. 

Durante o ENEG 2015 (Encontro Nacional de Entidades Gestoras), este projecto foi objecto de 

apresentação pública (síntese da sessão aqui). 

A candidatura que desde os seus primeiros passos contou com o apoio de vários dos nossos 

Associados e Parceiros, aos quais aproveitamos para uma vez mais agradecer o empenho e 

interesse na dinamização da plataforma P3LP. 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIBA MAIS 

http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-r/
http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-y/
http://www.ppa.pt/plataforma-p3lp/o-projeto-p3lp/


  

 

1.ª Sessão de Apresentação do P3LP. 

Decorreu no passado dia 29 de março, às 14h30, 

no Auditório da AEP – Associação Empresarial de 

Portugal, em Matosinhos, a sessão Pública 

Inaugural do “Projecto P3LP – Pontes e Parcerias 

nos Países de Língua Portuguesa”. 

Pode consultar aqui o programa e link as 

apresentações realizadas durante as sessões 

Pública Inaugural do “Projecto P3LP – Pontes e 

Parcerias nos Países de Língua Portuguesa”. 

  
  

 

2.ª Sessão de Apresentação do P3LP.  

Após uma primeira sessão pública inaugural do 

Projecto P3LP, foi realizada uma segunda sessão 

similar no passado dia 12 de Abril, nas 

instalações da Águas do Centro Litoral na ETA da 

Boavista, em Coimbra. 

  
  

 

 

Parceria Portuguesa para a Água 

reuniu com o Secretário Executivo 

da CPLP 

O Secretário Executivo da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

embaixador Murade Murargy, recebeu a visita do 

PPA, Professor Francisco Nunes Correia, no 

passado dia 14 de abril, o qual apresentou a 

iniciativa P3LP -  Pontes e Parceria nos Países 

de Língua Portuguesa.  

A CPLP detém um importante normativo no 

sector hídrico que está contemplado no Plano 

Estratégico de Cooperação em Ambiente da 

Comunidade. Recorde-se que a CPLP 

subscreveu os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), aprovados na última 

Assembleia Geral da ONU, em setembro de 

2015. 

  

http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-t/
http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-i/
http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-i/
http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhliurd-l-i/


  

 

Estudo sobre o mercado das 

Multilaterais nos PALOP-TL  

No âmbito do mercado das multilaterais 

financeiras que a PPA acompanha assiduamente 

decorreu no passado dia 16 de Março 

a apresentação do “Estudo sobre o mercado 

das Multilaterais nos PALOP”, elaborado pela 

nossa Associada CESO. 

Pretende-se com este estudo sistematizar o 

quadro de oportunidades disponibilizado pela 

União Europeia e pelo Sistema das Nações 

Unidas nos PALOP, contribuindo, deste modo, 

para que um número crescente de PMEs 

nacionais possa aceder às oportunidades 

proporcionadas por estas Instituições. 
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2.ª Missão Inversa P3LP  

São Tomé e Príncipe 
  

Entre os dias 17 a 21 de Outubro de 2016 irá decorrer a segunda missão inversa P3LP, que 

acolherá vários gestores e técnicos de São Tomé e Príncipe.  

Esta segunda missão terá como entidades de acolhimento as empresas Associadas da PPA, 

Águas do Porto, EM e EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA. 

Ao longo da semana em que decorrerá a missão está previsto um intenso programa de 

actividades repartidas entre Lisboa e o Porto. 

Em concreto, realizar-se-á uma sessão pública de apresentação desta delegação de 

“Seminário P3LP – São Tomé e Príncipe e o sector da água”, no dia 18 de Outubro, 3.ªfeira, no 

Porto. 

Esta será a última missão inversa do projecto em 2016, estando previsto em 2017 o 

acolhimento de entidades de Cabo Verde, Angola e Moçambique. 
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1.ª Missão Inversa P3LP – 

Guiné-Bissau 

Entre os dias 4 a 8 de Julho decorreu a 

primeira missão inversa P3LP, que 

acolheu vários gestores e técnicos da 

Guiné-Bissau e cujas actividades foram 

repartidas entre as regiões de Lisboa e 

Coimbra.  

Com esta iniciativa, Portugal teve 

particular gosto em receber técnicos e 

responsáveis da Guiné-Bissau para com 

eles partilhar experiências nos planos 

técnico e institucional. 

A entidade de acolhimento desta missão 

foi a empresa Águas do Centro Litoral, 

com um programa diversificado de 

actividades onde se incluiu um 

seminário, vários workshops técnicos, 

visitas técnicas e culturais. 

Os quadros da Guiné-Bissau tiveram 

ainda a oportunidade de reunir com 

várias empresas Associadas da PPA e 

com entidades públicas, 

nomeadamente, Ministério do Ambiente, 

a ERSAR, a APA, o LNEC, a 

Universidade de Coimbra, a AICEP e o 

Camões.  

 

  

 

Coimbra acolheu Seminário P3LP 

– Guiné-Bissau e o sector da água 

No passado dia 5 de julho decorreu em 

Coimbra, no Auditório da ETA da Boavista na 

Águas do Centro Litoral,  o “Seminário P3LP 

– Guiné-Bissau e o sector da água”,  inserido 

no âmbito da primeira missão inversa do 

projeto P3LP. O Seminário contou com a 

apresentação do sector da Água na Guiné 

por parte dos representantes convidados, 

bem como de várias empresas Associadas da 

PPA. 

Pode consultar o programa e as 

apresentações realizadas aqui. 

  
 



  

 

Brochura do projecto P3LP 

No passado mês de Junho, a PPA – Parceria 

Portuguesa para a Água lançou a sua primeira 

produção gráfica do projecto com a Brochura 

“Projecto P3LP – Pontes e Parceiras nos 

Países de Língua Portuguesa”. 

Esta Brochura pretende dar a conhecer ao 

sector os principais objectivos e actividades do 

Projecto P3LP ao longo dos seus dois anos de 

actividade. Consulte aqui a brochura.  

   
  

 

Águas de Santiago visita 

Águas do Ribatejo 

No passado mês de Junho, a empresa 

Águas do Ribatejo, uma das entidades 

de acolhimento do projecto P3LP, 

receberam uma delegação do Conselho 

de Administração da empresa Águas de 

Santiago, no quadro do projecto de 

assessoria técnica financiado pela MCC-

Millenium Challenge Corporation e 

executado pela CESO- Development 

Consultants, nossa Associada, em 

parceria com a Seureca (Grupo Veolia). 

O modelo de gestão intermunicipal 

implementado pela Águas do Ribatejo 

nos sectores do abastecimento de água 

e saneamento pode constituir uma 

relevante referência para os municípios 

de Cabo Verde nas iniciativas em curso 

de criação de novas entidades gestoras 

plurimunicipais em várias ilhas do 

arquipélago. 
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Estudo de diagnóstico de necessidades e gaps 

de capacidades nas entidades gestoras de 

serviços de águas – São Tomé e Príncipe 
  

O projecto P3LP, visa identificar e priorizar as áreas de intervenção para uma cooperação com 

entidades gestoras Portuguesas susceptível de gerar efeitos multiplicadores sobre a fileira 

industrial do cluster nacional da Água, identificando prospectivamente tipos de serviços ou 

produtos especialmente vocacionados para os mercados do espaço lusófono através do estudo 

de diagnóstico de necessidades e gaps de capacidades nas entidades gestoras de serviços de 

águas. 

A PPA lançou em Outubro versão preliminar do primeiro estudo desta natureza, dedicado a 

São Tomé e Príncipe, que visa identificar de forma priorizada as áreas de actuação onde as 

carências das entidades gestoras são maiores e onde as entidades que integram o sector 

Português da água podem aportar valor distintivo relativamente à concorrência internacional.  

Pode consultar o Estudo no link “Obter o documento”: 
 
  

 
  

  
 

  

 

OBTER O 

DOCUMENTO 



 

 

 

2.ª Missão Inversa P3LP: 

São Tomé e Príncipe  

No âmbito do Projecto P3LP – Pontes e 

Parcerias nos Países de Língua 

Portuguesa realizou-se, entre os dias  17 

a 21 de Outubro, uma missão técnica e 

empresarial a Portugal de um conjunto 

de dirigentes e altos quadros do sector 

da água de São Tomé e Príncipe, 

nomeadamente da Direcção Geral dos 

Recursos Naturais e Energia e da 

Empresa de Água e Electricidade de São 

Tomé e Príncipe. 

Com esta iniciativa, Portugal teve 

particular gosto em receber técnicos e 

responsáveis de São Tomé e Príncipe 

para com eles partilhar experiências nos 

planos técnico e institucional.   

Esta segunda missão teve como 

entidades de acolhimento as empresas 

Associadas da PPA, Águas do Porto, EM 

e EPAL – Empresa Portuguesa das 

Águas Livres, SA. 

Os quadros de S. Tomé tiveram ainda a 

oportunidade de reunir com várias 

empresas Associadas da PPA e com 

entidades públicas, nomeadamente, 

Ministério do Ambiente, a ERSAR, a 

APA, a AEPSA, o LNEC, a AICEP e o 

Camões. Pode consultar o programa da 

missão aqui. 

 

  

 

Porto acolheu Seminário P3LP – 

São Tomé e Príncipe e o sector da 

água 

No passado dia 18 de Outubro decorreu no 

Porto, na Casa do Infante,  o “Seminário P3LP –

São Tomé e Príncipe e o sector da 

água”,  inserido no âmbito da segunda missão 

inversa do projeto P3LP. O Seminário contou 

com a apresentação do sector da Água em S. 

Tomé por parte dos representantes convidados, 

bem como de várias empresas Associadas da 

PPA. 

PPode consultar o programa e as apresentações 

r realizadas aqui. 

  
 



  

 

3.ª Reunião do Concelho 

Estratégico da PPA  

No passado 24 de Outubro realizou-se a 

terceira reunião do Conselho Estratégico da 

Parceria Portuguesa para a Água. O Conselho 

Estratégico da PPA reúne cerca de quatro 

dezenas de peritos sectoriais e representantes 

de empresas, universidades e centros de 

investigação, associações técnico-profissionais 

e administração pública relevantes para o 

sector da água. 

Esta reunião debateu as potenciais vias de 

reforço de sinergias entre entidades públicas e 

privadas na continuada internacionalização do 

sector da água, com particular enfoque no 

espaço CPLP.  
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3.ª Missão P3LP em Fevereiro de 2017 – 
Cabo Verde 

  

No âmbito do Projecto P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 

realizar-se-á, entre os dias  13 a 17 de Fevereiro de 2017, uma missão técnica e 

empresarial a Portugal de um conjunto de dirigentes e altos quadros do sector da água de 

Cabo Verde. 

Com esta iniciativa Portugal tem particular gosto em receber técnicos e responsáveis dos 

países irmãos para com eles partilhar experiências nos planos técnico e institucional.  

As empresas Águas do Ribatejo (empresa municipal) e a EPAL (empresa do Grupo Águas 

de Portugal) são entidades gestoras de referência que procuram a excelência e se 

empenham na cooperação e, por isso, assumem-se com gosto como anfitriãs da iniciativa. 

Os quadros de Cabo Verde irão ter a oportunidade de reunir com várias empresas 

Associadas da PPA e com entidades públicas, nomeadamente, Ministério do Ambiente, a 

ERSAR, a APA, a APDA, a AEPSA, o LNEC, a AICEP e o Camões. 
  

 
  

 

  
 
 



 
 
 
 
  

 

 

Seminário P3LP – Cabo 
Verde e o sector da água 

No dia 14 de Fevereiro de 2017 às 9H30, 

no Centro de Interpretação e Educação 

Ambiental do Cais da Vala, em Salvaterra 

de Magos, vai decorrer o Seminário 

Público P3LP – Cabo Verde e o sector da 

água.  

O Seminário contará com a apresentação 

do sector da Água de Cabo Verde por 

parte dos representantes convidados, bem 

como de várias empresas Associadas da 

PPA. 

Para mais informações contacte-nos 

através do email geral@ppa.pt 

  
  

 

 

 

 

 

Estudo de diagnóstico de 
necessidades e gaps de 
capacidades nas entidades 
gestoras de serviços de águas: 
Guiné-Bissau 

A PPA lançou em Outubro versão 

preliminar do primeiro estudo desta 

natureza, dedicado a São Tomé e 

Príncipe, que visa identificar de forma 

priorizada as áreas de actuação onde as 

carências das entidades gestoras são 

maiores e onde as entidades que 

integram o sector Português da água 

podem aportar valor distintivo 

relativamente à concorrência 

internacional. Em Dezembro de 2016, a 

PPA divulga a versão final do estudo de 

São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. 

Pode consultar os estudos no link aqui 



.  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

Seminário “Water in EU 
External Action 

Instruments” 

Nos passados dias 14 e 15 de Novembro, 

a PPA dinamizou e promoveu a 

participação Portuguesa no seminário 

“Water in EU External Action 

Instruments”, que se realizou em Bruxelas 

no segundo dia desta missão. Contando 

com o gentil e empenhado apoio da 

nossa Delegação da AICEP em Bruxelas, 

tiveram lugar no dia anterior ao seminário 

um conjunto de reuniões entre a 

delegação Portuguesa e responsáveis da 

DG DEVCO e da cooperação Alemã 

(GIZ). Esta iniciativa, enquadra-se no 

projecto P3LP,  no âmbito da actividade 

“Estudo oportunidades EuropeAid no 

universo CPLP”. 

Consulte aqui o programa do Seminário e 

algumas das apresentações realizadas. 
 

  

 

Visita à PPA do Relator 
Especial das Nações Unidas 
para o Direito à Água 
Potável e Saneamento 

A 7 de Dezembro, a PPA recebeu a 

visita do Prof. Léo Heller, Relator 

Especial das Nações Unidas para o 

Direito à Água Potável e Saneamento e 

de Ahreum Lee, representante do Alto 

Comissário para os Direitos Humanos. 
 

Esta visita teve como objetivo 

aprofundar o conhecimento do sector 



 

 

Português. Embora o acesso à água 

potável e ao saneamento seja agora, 

justamente, considerado um direito 

humano, é ainda um grande problema 

em muitas partes do mundo. A PPA, ao 

unir diferentes entidades do setor da 

água português, pode potenciar o 

contributo de Portugal na melhoria dos 

níveis de acesso a água potável e a 

saneamento nomeadamente nos 

PALOP e nos países alvo do projecto 

P3LP.  

Consulte aqui o documento da 

Declaração de Fim de Missão. 
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