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Em 2013, fizemos uma sessão no ENEG sobre Parceiras  

Em 2014, a PPA entra oficialmente na rede GWOPA 

Em Maio, anunciámos no Porto a criação da P3LP 
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O que são Parcerias P3LP? 



são projetos de 

Capacitação entre 

pares com benefícios para todos 

 

1 



Baseados em 

confiança mútua 

 

2 



Iniciativa de duas 

entidades gestoras  
que definem um projeto à medida dos objetivos da 

respetiva parceria 

3 



Sem fins 

lucrativos 

4 



Orientados para os resultados  
definidos no plano do projeto de parceria 

 

5 



Melhorar, aproveitando as lições 

aprendidas  
por quem tem responsabilidades semelhantes 

 

6 



Assentes nos princípios de boa 

governância 
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Contributos para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável  

2015 - 2030 
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Que benefícios se podem retirar? 
 

 

• Apoio profissional para o desenvolvimento de 

capacidades  

 

• Know-how 

 

• Rede 

 

• Motivação e enriquecimento das equipas 

 

• Inspiração para fazer melhor 

 

 



Exemplos de temas que podem ser 

tratados em projetos P3LP… 
 

• Gestão Comercial 

• Faturação e Cobrança 

• Sistemas de Informação 

• Operação e manutenção de instalações 

• Gestão de Recursos Humanos 

• Controlo de perdas e fugas de água 

• Gestão de ativos 

• Eficiência energética 

• Planos de Segurança da Água e do Saneamento 

• Indicadores de Desempenho 

 



Como nasce uma parceria P3LP? 

• Que temas 

prioritários? 

 

• Que mais valias 

para ambos? 

 

• Discussão do 

quadro de ação 

do projeto 

 

• Duração 

 

• Meios 

• Objetivos e 

metas 

 

• Plano de 

trabalhos 

 

• Orçamento 

• Meios 

financeiros 

mobilizados: 

 

• Internos ou 

externos 

 



Como nasce uma parceria P3LP? 

 

Instituição 

demonstra 

interesse 
 

GO 

LIFE! 
1 2 3 4 



O que é a 

Plataforma P3LP? 



O que é a P3LP?   
• Plataforma institucional e 

empresarial lusófona dinamizada 

pela Parceria Portuguesa para a 

Água,  

 

• Constituída por entidades públicas 

e privadas com atividade no setor 

da água, e centrada nos países de 

língua portuguesa. 

 

• Para facilitar e promover iniciativas 

centradas na partilha de 

experiências, divulgação e 

transferência de conhecimento  

 

 



Qual a missão da P3LP? 
 

A plataforma P3LP terá a missão apoiar a implementação 

de parcerias que contribuam para a melhoria e 

fortalecimento do know-how das instituições e para a 

capacitação dos técnicos e profissionais do sector da 

água dos países de língua portuguesa,  num quadro de 

um relacionamento positivo, profícuo e eficaz entre pares.  

 

A P3LP procurará desenvolver abordagens que facilitem 

a ligação entre o que cada instituição procura e o que 

as outras instituições aderentes possuem para partilhar 

com os seus congéneres interessados.  



Quem pode fazer parte da 

P3LP? 

 

Em Portugal, qualquer membro da Parceria 

Portuguesa para a Água.  

 

Nos restantes países da CPLP, qualquer 

instituição pública ou privada com 

responsabilidades no sector da água, que 

tenha interesse em participar em iniciativas que 

se enquadrem na missão da P3LP, num espírito 

de interajuda .   

  



Que tipo de iniciativas  

serão dinamizadas no seio da P3LP? 

 

A título exemplificativo, destacam-se os seguintes tipos de 

iniciativas:  

 

 Projetos centrados em temas técnicos específicos 

definidos pelos parceiros 

 Seminários de curta duração sobre temas de interesse 

das instituições 

 Missões técnicas de profissionais de instituições 

públicas ou privadas acolhidas por congéneres com 

experiência relevante para partilhar.  

 Ações de formação em temáticas críticas.  

Seminário 
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manutenção 
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Projeto 
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Organização 

Laboratórios 

Cadastro 



Como é que funciona a plataforma P3LP? 

 
Grupo de Trabalho P3LP 

• Águas do Algarve 

• Águas do Centro Litoral 

• Águas do Porto 

• Águas de Portugal Internacional 

• Águas do Ribatejo 

• EPAL 

 

 

(até ao momento) 

Missão do Grupo de Trabalho  

(com o apoio da equipa operacional da PPA): 

• Apoiar os membros interessados na constituição de Parcerias 

P3LP e na preparação do projeto 

• Divulgar as iniciativas e resultados na plataforma P3LP (p.e. 

produzir informação periódica sobre a P3LP) 

• Gerir e disponibilizar o know-how gerado nas iniciativas 

P3LP (na ótica da montagem de Parcerias) a todos os membros da rede  

• Ajudar a identificar soluções de financiamento para as 

iniciativas WOP 

• Manter a ligação com a GWOPA (Nações Unidas)  



Entidades gestoras na rede “GWOPA PPA” 

 

Aquapor 

Águas de Portugal Internacional 

EMAS de Beja 

Águas do Porto 

Águas de Coimbra 

Águas do Centro Litoral 

BE Water 

EPAL/ ALVT 

Indaqua 

EMAR-VR 

SIMAR de Loures e Odivelas 

Águas do Ribatejo  

EMARP 

Águas de Santarém 

SMAS de Sintra  

SIMAS Oeiras Amadora 

SMAS de Almada  

AGS  

Águas do Norte 

Águas do Algarve 

Águas da Região de Aveiro 

SMSBVC 

Esposende Ambiente 

Águas de Gaia  

 



Plataforma P3LP e candidatura SIAC 

Projeto P3LP 
(SIAC) 

O projeto P3LP candidatado a financiamento 

comunitário engloba várias ações 

convergentes com a missão da Plataforma 

P3LP, nomeadamente: 

 

• Diagnósticos de necessidades e gaps de 

capacidades nas entidades gestoras de 

serviços de águas nos PALOP  

 

• Missões inversas “1+1”  

 

 

Projeto P3LP (SIAC) 



Atividade 1.  Sessões públicas e seminários de divulgação  

Atividade 2.  Estudo oportunidades EuropeAid no universo CPLP 

no quadro dos ODS das Nações Unidas  

Atividade 3.  Diagnósticos de necessidades e gaps de 

capacidades nas entidades gestoras de serviços de 

águas nos PALOP  

Atividade 4.  Estudos de novos mercados-alvo no universo CPLP  

Atividade 5. Missões inversas “1+1”  

Atividade 6.  Produção e disseminação conteúdos do projeto  

Plataforma P3LP e candidatura SIAC 

Em Janeiro será conhecido o 

resultado.  Estrutura do projeto P3LP 

Cabo Verde 

São Tomé e Príncipe 

Angola 

Guiné Bissau 

Moçambique  



Alinhavar potenciais parcerias  

A preencher……….. 
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Obrigada pela atenção 


