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APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA P3LP 
PONTES E PARCERIAS NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA - PLATAFORMA DE 

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTO NO SETOR DA ÁGUA 



 Plataforma institucional e empresarial 

lusófona dinamizada pela PPA. 

 Constituída por entidades públicas e 

privadas com atividade no setor da água. 

 Objetivo de facilitar e promover iniciativas 

centradas na partilha de experiências e na 

divulgação do conhecimento nos temas da 

água nos países de língua portuguesa. 

O que é a P3LP? 



 Grande relevância no contexto mundial. 

 Essenciais para o desenvolvimento social 

e económico de qualquer País.  

 Fortes externalidades em termos de saúde 

pública, ambientais, sociais e de 

igualdade de género. 

 Sociedades mais saudáveis e com maior 

esperança de vida são as que têm melhor 

nível de atendimento com estes serviços.  

Qual a importância dos serviços 
de águas? 



 Desafios a curto e médio prazo: 

• Quantidade 

• Qualidade 

• Excelência 

 Desafios a longo prazo: 

• Demografia 

• Comportamentos 

• Novos poluentes 

• Alterações climáticas 

Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Abordagens 
tradicionais 

Abordagens 
inovadoras 



Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Porque têm os cidadãos condições de “abastecimento de 
água” tão diferentes uns dos outros? 

?! 



Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Porque têm os cidadãos condições de “saneamento de águas 
residuais / excreta” tão diferentes uns dos outros? 

?! 



Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Porque têm os cidadãos de viver em “condições ambientais” 
tão distintas? 

?! 



Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado atualmente 
como o limiar para evitar uma 
mudança climática 
catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Bombaim, Índia 
Gateway of India  
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 
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Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado atualmente 
como o limiar para evitar uma 
mudança climática 
catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Xangai, China 
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 



Quais os desafios dos serviços de 
águas? 

Cenário de aquecimento de 
2°C , considerado atualmente 
como o limiar para evitar uma 
mudança climática 
catastrófica.  

Projeção baseada num 
aquecimento de 4°C , 
correspondendo à ausência 
de medidas.  

Londres, UK 
Projeções de aumento do 
nível do mar post-2100 

From The Program on Sea Level Rise - Climate Central (link to http://sealevel.climatecentral.org/) 
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 Os Governos dão crescente atenção a 

estes serviços por forma a melhorarem a 

qualidade de vida das populações.  

 É indispensável assegurar que esse 

desenvolvimento seja sustentável. 

 Implica a existência de políticas públicas:  

• São serviços com elevados custos de 

investimento e de exploração 

• Evitar investimentos vultuosos sem obtenção 

dos benefícios expectáveis.  

Qual o objetivo dos países ? 



 A nível internacional tem havido 

múltiplas iniciativas políticas: 

• As Nações Unidas aprovaram 

em 2000 os “Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio”. 

• As Nações Unidas declararam 

o acesso aos serviços de 

abastecimento e saneamento 

como “direitos humanos” 

(2010). 

Qual o enquadramento 
internacional? 



Qual o enquadramento 
internacional? 

• O Vaticano divulgou em 2015 a 

recente Carta Encíclica “Laudato 

Si” do Papa Francisco sobre o 

clima e o ambiente. 

• A IWA adotou em 2015 a Carta de 

Lisboa para as Boas Práticas na 

Definição de Políticas Públicas e 

na Regulação dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais.  

http://www.vatican.va/offices/index_po.htm


• A declaração ministerial do 7º 

Fórum Mundial da Água do 

Word Water Council em 2015, 

inclui uma recomendação 

expressa para a aplicação da 

Carta de Lisboa. 

• As Nações Unidas aprovaram 

em 2015 os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(dirigidos a todos os países!) 

Qual o enquadramento 
internacional? 
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 Em síntese, os Governos devem assumir um 

forte compromisso de implementar políticas 

públicas adequadas, coerentes e integradas 

para os serviços de águas:  

• Devem fazer uma abordagem global e 

integrada e contemplar diversos 

componentes. 

• O seu sucesso depende da capacidade de 

gerir a implementação de todas as suas 

componentes com relativa simultaneidade. 

 

Qual o enquadramento 
internacional? 



 Áreas tradicionais de cooperação: 

• Planeamento, projeto e construção das 

infraestruturas. 

• Capacitação dos recursos humanos. 

• Desenvolvimento de investigação e 

desenvolvimento. 

 Áreas menos tradicionais de cooperação: 

• Desenvolvimento de planos estratégicos. 

• Desenvolvimento do quadro legislativo. 

Quais as áreas de potencial 
cooperação? 



• Desenvolvimento do quadro institucional. 

• Organização do setor. 

• Desenvolvimento de modelos de governo. 

• Definição das metas de acesso aos serviços. 

• Definição das metas de qualidade do serviço. 

• Desenvolvimento da política tarifária e fiscal. 

• Alocação dos recursos financeiros. 

• Desenvolvimento da eficiência operacional das 

entidades gestoras. 

Quais as áreas de potencial 
cooperação? 



• Desenvolvimento do tecido empresarial e 

criação de start-ups. 

• Desenvolvimento de concorrência 

• Desenvolvimento da proteção, sensibilização e 

participação dos utilizadores 

• Desenvolvimento de sistemas de informação.  

• Desenvolvimento da regulação do serviços. 

 É este o caminho que qualquer País deve 

prosseguir para assegurar os serviços de 

águas necessários à população. 

Quais as áreas de potencial 
cooperação? 



Projeto “Melhoria dos serviços 
de abastecimento de água e 
saneamento na República de 
Cabo Verde“, Millennium 

Challenge Corporation (2015): 

• Análise da política pública dos 

serviços de abastecimento de água 

e saneamento 

• Proposta de melhoria do 

enquadramento institucional e 

regulatório 

• Proposta de melhoria do modelo de 

governo da administração pública. 

Cabo Verde: Um bom exemplo? 



• Proposta de procedimentos 

regulatórios. 

• Proposta de instrumentos 

regulamentares. 

• Proposta de um sistema de 

monitorização do setor e das suas 

externalidades. 

• Proposta de um sistema nacional de 

informação do setor. 

• Proposta de um programa de 

capacitação dos recursos humanos. 

Este tipo de abordagem  é 

necessário na maioria do país! 

Cabo Verde: Um bom exemplo? 



 Criação de redes (networking). 

 Formação e capacitação. 

 Investigação e inovação. 

 Protocolos de cooperação. 

 Parcerias. 

 Internacionalização. 

 Apoio ao empreendedorismo. 

 Apoio à criação de start-ups. 

 Aconselhamento. 

Mecanismos de partilha de 
experiências e conhecimento? 



um contributo português para  o 
desenvolvimento do sector da Água 
no Mundo 

Whatever we possess becomes of double value when we have the 

opportunity of sharing it with others. BOILLY 

24 de Setembro 2009 

Muito Obrigado!  

Parceria Portuguesa para a Água 

www.ppa.pt 


