
2ª Sessão Pública de Divulgação do Projeto 

Coimbra, 12 abril 2016 

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 



Quais os objetivos do projeto P3LP ? 

 

Quais as atividades centrais ? 

 

Qual o planeamento dos trabalhos ? 

 

Quais os entregáveis ? 

 

Como se pode participar ? 

 

Quais os resultados que queremos alcançar ? 



Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 

Robustecer a  

projeção internacional do sector 

Português da Água  

em mercados estratégicos para a economia 

nacional.  



Contribuir para o reforço  

da presença das entidades  

que integram o  

sector Português da Água nos 

países do universo CPLP. 

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 



Promover parcerias entre 

instituições, entidades gestoras e 

empresas, norteadas pelos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas 

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 



( + 5 biliões US$ anuais 

adicionais relativos à 

adaptação às alterações 

climáticas) 

 

Principais défices 

• Infraestrutura 

• Capacitação 

•   



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  

Estrutura do projeto P3LP 

Angola 

Cabo Verde 

Guiné Bissau 

Guiné Equatorial 

Moçambique 

São Tomé e Príncipe 

Timor - Leste 

Países âmbito do projeto 



Atividade 2.   

Estudo oportunidades EuropeAid no universo CPLP no quadro dos ODS das Nações Unidas  

Características e oportunidades de 

negócio proporcionadas pelos 

instrumentos financeiros da União 

Europeia para a cooperação e apoio ao 

desenvolvimento no domínio  

da Água no universo CPLP. 

 

Objetivo: Informar e preparar o nosso 

tecido empresarial para a conquista de 

uma maior quota deste mercado 

estratégico.  



Atividade 3. Diagnósticos de necessidades e gaps de capacidades nas entidades gestoras de 

serviços de águas nos PALOP  

atividades 

Quais as áreas de intervenção prioritárias para 

cooperação com entidades gestoras Portuguesas? 

 

 

Que serviços e produtos suscetíveis de gerar efeitos 

multiplicadores sobre a fileira industrial nacional? 

Que necessidades se perspetivam no curto prazo no 

contexto dos ODS, nas Entidades Gestoras destes 

mercados?  



Atividade 4.   

Estudos de novos mercados-alvo nos países da CPLP 



Atividade 5. Missões inversas “1+1”  

Atenção focalizada | Oportunidade de visitas técnicas |  

 

Ampla abrangência sectorial  |  Elevado rácio custo-benefício  

 

• 2 a 3 altos quadros dirigentes, que estarão em Portugal durante os dois primeiros dias 

de trabalho 

 

• 4 a 5 gestores e responsáveis técnicos, que permanecerão durante uma semana inteira 

de trabalho. 

Delegações da missão inversa 



Atividade 5. Missões inversas “1+1”  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

• Acolhimento 

• Contatos 

institucionais 

• Visitas a “Espelhos 

de Água” nacionais 

• Sessão pública de dia 

inteiro: 

• Apresentações 

• Debates 

• Mesas redondas 

empresariais 

 

• Entidades de acolhimento 

• Temas específicos de interesse 

• Aberto a empresas da região 

• Visitas técnicas 

missões de uma semana 



Entidades de acolhimento” já interessadas e envolvidas 

Atividade 5. Missões inversas “1+1”  



planeamento 

Cronograma do Projeto P3LP 



entregáveis 

 

• Estudos de mercado: Guiné Bissau + Guiné Equatorial + S. Tomé + Timor Leste 

 

 

• Diagnósticos de necessidades e gaps de capacidades nas entidades gestoras de 

serviços de águas nos PALOP  

 

 

• Estudo oportunidades EuropeAid no universo CPLP no quadro dos ODS das Nações 

Unidas  

 

 

• “Espelhos de Água”: brochura + vídeo 

 

Entregáveis do projeto 



Exemplos de “Espelhos de Água” em Portugal 

Empreendimento de fins múltiplos de Alqueva 

Castelo do Bode e ETA da Asseiceira Complexo de Lever 

Subsistema de saneamento de Alcântara Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia 

Empreendimento de Odelouca 



A Plataforma P3LP em 3 minutos 

Água para o Desenvolvimento 

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa 
Porto, 5 de Maio de 2015 

video porto.mp4


Plataforma 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.  

 

Facilitar e promover iniciativas centradas 

na partilha de experiências e na 

divulgação do conhecimento nos 

temas da água entre entidades públicas e 

privadas nos países de língua portuguesa.  



Parcerias P3LP  



Que tipo de projetos ? 

 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.  



Como nasce uma iniciativa P3LP ? 

 

Instituição 

demonstra 

interesse 

 

GO LIFE! 1 2 3 4 

• 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 

 



Muito Obrigada 

pela Vossa 

Atenção 

“O que quer que possuamos, duplica o seu valor 

quando temos a oportunidade de o partilhar com outros!” 
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842) 


