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Quadro síntese das 
actividades do projecto 



Definição de prioridades 
geográficas 

- www.ppa.pt - 

Fonte, PPA web site 

http://www.ppa.pt/


Definição de prioridades 
geográficas 

- O “triângulo virtuoso” - 



Oito mercados-alvo 
seleccionados 



“O Cluster da Água de …” 
- Âmbito de análise -  

 

• Tipologia de projetos 
‒ Serviços de urbanos e industriais de abastecimento e saneamento 
‒ Barragens e obras de regularização fluvial 
‒ Aproveitamentos hidroagrícolas 
‒ Centrais hidroelétricas 
‒ Obras de proteção e requalificação do litoral 
‒ Obras marítimas e portuárias 

 

• Tipologia de serviços 
‒ Estudos estratégicos e consultoria 
‒ Projetos de engenharia 
‒ Construção 
‒ Serviços de operação e manutenção 
‒ Fornecimento de equipamentos e produtos técnicos 
‒ Assistência técnica 



• Dimensionamento de sistemas 
• Selecção de novas tecnologias 
• Termos de referência e especificações técnicas 
• Simulação 3D das obras projectadas 
• Conformidade ambiental dos projectos 

• Sistemas de previsão e modelação computacional 
• Sistemas de informação geográfica 
• Planeamento estratégico 
• Participação pública 
• Integração das componentes económica, ambiental e social 
• Planos directores (recursos hídricos, hidroelectricidade, água e 

saneamento)  

• Telegestão e automação 
• Sistemas de apoio à decisão 
• Gestão integral dos serviços 

• Sistemas automáticos de operação 
• Gestão patrimonial de infra-

estruturas 
• Monitorização e análises 

laboratoriais 

• Gestão de projectos  
• Gestão do risco 
• Fiscalização  
• Construção civil 
• Fabrico, fornecimento e montagem de equipamentos 
• Instalações eléctricas, telegestão e automação 

• Formação em áreas específicas 
• Regulamentação e Normalização técnicas 

• Sistemas de avaliação de desempenho 
• Assessoria à implementação de projectos 

• Supervisão e acompanhamento de contratos 
• Preparação e gestão de processos de financiamento 

 
 

Regulação 
ambiental e dos 

serviços de águas 
 

Investigação , 
Desenvolvimento 

e Inovação 
 

Gestão de Zonas 
Costeiras 

Governância Serviços de Águas 
Empreendimentos 

Hidráulicos 

Planeamento e Gestão de 
Recursos Hídricos 

Estudos 
Estratégicos e 

Consultoria 

Projectos de 
Engenharia 

Construção 

Serviços de 
Operação e 

Manutenção 

Assistência 
Técnica 

Cadeia de valor do sector da água 



“O Cluster da Água de …” 
- Temas chave -  

 

• Envolvente externa macro 
• Caracterização física do sector  
• Organização institucional do sector 
• Estratégia governamental para o sector 
• Quadro legal e regulatório 
• Potencial de intervenção para o sector privado 
• Principais entidades adjudicantes 
• Potenciais parceiros locais 
• Papel das agências multilaterais e fontes de financiamento 
• Projectos em curso e em pipeline 
• Recomendações práticas quanto a alternativas de abordagem ao 

mercado 



“O Cluster da Água de …” 
- Áreas de oportunidade -  



“O Cluster da Água de …” 
- Testemunhos empresariais -  



“O Cluster da Água de …” 
- Outputs gerados -  



“O Cluster da Água de …” 
- Divulgação pública -  

http://aguaglobal.aeportugal.pt 

www.ppa.pt 



“Compreensão dos 
instrumentos financeiros ao 

dispor do sector” 

• Intervenção das Instituições Financeiras  
Internacionais (IFI) nos oito mercados alvo 

‒ Montantes disponíveis para financiamento no sector 
da água 

‒ Projectos recentemente financiados e em pipeline 
 

• Mecanismos de financiamento disponibilizados 
pelas principais IFI activas nos mercados alvo  
‒ Financiamento governamental e ao sector privado 
‒ Case studies de projectos financiados 

 

• Recomendações práticas para o acesso a 
projectos financiados pelas IFI 



Principais IFI activas nos 
mercados-alvo 

Fonte, F9 Consulting 



Montantes financiados por IFI  
nos mercados-alvo 
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Fonte, F9 Consulting 



Empresas Portuguesas mais 
activas no mercado das IFI 

Fonte: GT Multilaterais Financeiras (AICEP/ GEARI), 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercado das IFI e o Cluster 
Português da Água 
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N.º de adjudicações a empresas Portuguesas nos 
últimos 15 anos (BM, BID, BAfD,  BAsD) 

63 

126 131 

33% 

16% 

142 

Peso do cluster da água no valor das adjudicações a 
empresas Portuguesas nos últimos 15 anos  

25% 

Total = 561 Mn USD 

Fonte, GT Multilaterais Financeiras (AICEP/ GEARI), 2014 
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O que quer que possuamos, duplica o seu valor 
quando temos a oportunidade de o partilhar 
com outros!” 
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842) 

“O Whatever we possess becomes of double 
value when we have the opportunity of sharing it 
with others!”  

“Quel que soit ce que nous possédons, sa valeur 
double lorsque nous avons la possibilité de la 
partager avec les autres!” 

 قيمة  له يصبح قدرات و امكانات من لدينا ما كل
 مع لتقاسمها الفرصة لدينا يكون عندما مزدوجة
 .اآلخرين

“Шта год да поседујемо, удвостручује своју 
вредност када имамо прилику да то 
поделимо са другима!” “Todo lo que poseemos, duplica su valor cuando 

tenemos la oportunidad de compartir con los 
demás!” 

"Quod habemus facultas duplicat cum aliis 
communicari cum dignitate" 

जब हम दसूरों के साथ साझा करने का अवसर है जब 
हम पास जो भी हो, अपने मलू्य दोगुना हो जाता है 



Muito obrigado ! 


