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4.ª Reunião do Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa 

para a Água 

 

 Boas vindas, agradecimentos e nota preliminar. 

 De acordo com os estatutos da PPA, “Ao Conselho Estratégico 
compete emitir opiniões e dar pareceres não vinculativos sobre 
quaisquer assuntos relacionados com os objetivos da PPA, bem 
como apresentar propostas para apreciação e eventual 
implementação pelo Conselho de Administração”. 

 Na passada 3ª reunião iniciou-se o debate do tema: “Sinergias 
entre entidades públicas e privadas na internacionalização do 
sector Português da água”, com diversas intervenções: 
 Eng.ª Alexandra Serra: Sinergias entre entidades públicas e privadas na 

internacionalização do sector português da Água 
 Dr.ª Mariana Abrantes de Sousa: Preparação de projetos como fator de sucesso no 

financiamento ao desenvolvimento 
 Eng.ª Helena Alegre: Sinergias entre entidades públicas e privadas na 

internacionalização do sector português da água 



          

  

4.ª Reunião do Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa 

para a Água 

 

 Pretende-se nesta 4ª reunião continuar a desenvolver e 
aprofundar o tema “Sinergias entre entidades públicas e privadas 
na internacionalização do sector Português da água”, com a 
intervenção: 

 Eng.º Pedro Amaral Jorge: Desenvolvimento Sustentável de Infraestruturas 
de Água e Saneamento na África Subsaariana  

 Previamente será feita uma apresentação de projeto “Portugal 
Rumo a Brasília” integrado no 8.º Fórum Mundial da Água 
(FMA/WWF) organizado pelo Conselho Mundial da Água em 
Brasília de 18 a 23 de março de 2018. 

 O objetivo é analisar e promover o potencial de participação da 
PPA e dos seus associados. 



Portugal rumo a Brasília 2018 

Ulisses Guimarães Convention Center and the National Stadium in Brasilia, Brazil 
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Preliminary results of the survey 



1. EXECUTIVE SUMMARY / KEY MESSAGES FROM THE REGION EUROPE 
2. THE REGIONAL PROCESS EUROPE 
3. THE METHODOLOGY ADOPTED 
4. THE GEOGRAPHIC SCOPE 
5. THE THEMATIC AND TOPIC SCOPE 

Climate, People, Development, Urban, Ecosystems, Financing 

Sharing, Capacity, Governance 

6. CLIMATE: Water security and climate change   

Managing risk and uncertainty for resilience and disaster preparedness 
Water and adaptation to climate change 
Water and climate change mitigation 
Climate science and water management: the communication between science and 

decision/policy making  

7. PEOPLE: Water, sanitation and health 

Enough safe water for all 

Integrated sanitation for all 

Water and public health 



8. URBAN: Integrated urban water and waste management 

Water and cities (natural based solutions) 

The circular economy - reduce, reuse, recycle 

Treatment and reuse technologies 

9. ECOSYSTEMS: Water quality, ecosystem livelihoods and biodiversity 

Managing and restoring ecosystems for water services and biodiversity 

Natural and engineered hydrological systems 

Water and land use 

Ensuring water quality from ridge to reef  

10.FINANCING: Financing for water security 

Economics and financing for innovative investments 

Financing implementation of water-related SDGs and adaptation to climate change 

Finance for sustainable development - supporting water-friendly business and jobs 

11.SHARING: Sustainability through stakeholder involvement (3Q) 

Sharing solutions and good practices  

Involving all: public, private, civil society - women and men - young and old - in bottom up 

and top down approaches  

Water, cultural diversity, justice and equity 



12.CAPACITY: Education, capacity building and technology exchange (4Q) 

Enhancing education and capacity building 

Science and technology and decision/ policy making 

ICT and monitoring 

International cooperation 

13.GOVERNANCE: Water governance for the 2030 Development Agenda(3Q) 

SMART implementation of IWRM 

Cooperation for reducing conflict and improving transboundary water management 

Effective governance:  

Enhanced political decisions, stakeholder participation and technical information 

14.ASSESSMENT OF THE MOST RELEVANT TOPICS FOR EACH THEME 

15.ASSESSMENT AND CHALLENGES OF SDG6+ IN EUROPE (Contribution?) 

European region + European Union  

16.ACKNOWLEDGMENTS OF CONTRIBUTORS 

The third level items “General overview in European” will include background, region 

relevance in Europe and at country level, public perception of the relevance at country 

level, current average performance at country level, expected engagement at country 

level, case studies in European region, and links with SDG6+ (dar mais relevo?). 



























http://www.worldwaterforum8.org/
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