
Missão Inversa P3LP

MOÇAMBIQUE

24 Outubro 2017

Figueira da Foz

Seminário Empresarial 
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A Parceria Portuguesa para a Água



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

A Parceria Portuguesa para a Água



Empresas

Centros de Investigação

Administração Pública

ONG



Escassez de 
água Migrações

Alterações 
climáticas

PoluiçãoUrbanização Défice 
infraestrutural

Os desafios da gestão da água



com abordagens moldadas pela 
história 

Que visam o mesmo resultado.

Enfrentamos basicamente os 
mesmos problemas

Água para todos os usos, 

utilizada de forma 

sustentável, 

a preço razoável, 

gerida por um sistema de 

governância socialmente 

justo.



O que é o Projeto P3LP?

O racional



Facilitar e dinamizar parcerias lusófonas centradas na 
partilha de experiências e na divulgação do conhecimento 
nos temas da água nos países de língua portuguesa

O racional

Contribuir para o desenvolvimento de uma rede informal 
de profissionais do setor da água 



Estudos de 
novos 

mercados-alvo 
no universo 

CPLP

Diagnósticos de 
necessidades e 

gaps nos 
serviços de 
águas nos 
PALOP

Estudo 
oportunidades 
EuropeAid no 

universo CPLP 
no quadro dos 

ODS das 
Nações Unidas

Missões 
Inversas

Timor-Leste

Guiné Bissau

São Tomé e Príncipe
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Missão Inversa 

GUINÉ - BISSAU
4 a 8 de Julho de 2016



Missão Inversa 

SÃO TOMÉ E 
PRINCIPE
17 a 21 de Outubro 2016



Missão Inversa 

Seminário 
Empresarial

13 a 17 de Fevereiro 2017



Missão Inversa 

CABO VERDE
13 a 17 de Fevereiro 2017



Missão Inversa 

ANGOLA
26 a 30 de Junho 2017



Missão Inversa 

Moçambique

23 a 27 de Outubro 
2017



O valor criado

• Desenvolvimento de capacidades 
por quem já superou idênticos 
desafios

• Know-how partilhado

• Rede que perdura para além do 
projeto

• Motivação e enriquecimento das 
equipas

• Inspiração para fazer melhor



Criar condições favoráveis para projetos de parceria
entre instituições com fins comuns

A visão para o futuro



Consolidar

Parcerias
para

alcançar 
os ODS

Partilha de experiências
Inspiração para fazer melhor

Inovar em conjuntoAproveitar as lições dos outros

A visão para o futuro



• 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



“O que quer que 

possuamos, duplica o 

seu valor quando temos 

a oportunidade de o 

partilhar com outros!”

JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)


