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Facilitar parcerias entre 

instituições, entidades gestoras e 

empresas, norteadas pelos 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações 

Unidas

Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa



Desenvolver uma 
rede portuguesa  da 

água

Criar  novas 
oportunidades para  
desenvolvimento de 

projectos e iniciativas 

Promover a partilha 
do conhecimento e a 
troca de experiências

Dinamizar a 
constituição de um 
fórum de reflexão 

virado para o futuro

Com ligação aos países 
da CPLP e  outras 

organizações  
internacionais de 

referência 

Num quadro de 
desenvolvimento 
sustentável e num 
contexto de inovação

Contributo efectivo para 
a constituição de um 
grupo de reflexão sobre 
os desafios do sector da 

água no futuro .

Ao nível interno e externo: 
entre parceiros e com 

congéneres internacionais
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Rede Oportunidades

Partilha Inovação

O puzzzle de acção



Iniciativas



Apoios



Temas gerais:
• Gestão de recursos hídricos em bacias nacionais e transfronteiriças
• Água e serviços dos ecossistemas
• Água, território e adaptação à variabilidade climática
• Governança e participação pública para a gestão da água
• Educação para uma nova cultura do uso da água
• Sistemas hídricos sustentáveis
• Inovação para uma economia verde
• As TIC na gestão de recursos hídricos
• Gestão de riscos de eventos extremos
• Água, energia e segurança de barragens
• Compatibilização dos múltiplos usos da água
• Água, agricultura e irrigação
• Gestão costeira de recursos hídricos e turismo
• Investigação em Hidráulica e Recursos Hídricos

Tema Especial:

• Os objectivos do desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade da água em África

Apoios





• Operacionalização do Pavilhão de 

Portugal e divulgação das 

capacidades nacionais 

• Co-coordenação de tópicos: 

• Financing the Implementation of the

SDG incluing climate change

• Processo Regional Europeu

• Processo CPLP





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)


