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Uma gestão moderna do setor da água, mormente nas cidades, onde se concentra 
a maioria da população, exige uma leitura integrada, de modo a que água suporte a 
vida na urbe mas também seja um elemento de fruição e de prazer para os que a 
habitam. Porque a cidade – a vida – também é líquida. 

Esta visão integrada exige que os modernos sistemas de gestão integrem o 
abastecimento e o tratamento, mas também a gestão das águas pluviais e qualidade 
das massas de água, fluviais ou marítimas. Sem esquecer os consumidores, que 
precisam de água a um preço justo, e a sustentabilidade económica, que garante a 
independência e a qualidade, o setor da água precisa de conhecer, de prever, de 
partilhar e de sentir.  

De conhecer as redes, porque só dele depende um serviço sem falhas. De prever, 
nomeadamente a pluviosidade e o seu risco, porque só assim se evitam as piores 
consequências. De partilhar a informação, porque os clientes dos sistemas de água, 
os cidadãos, o exigem e merecem. De sentir, porque as redes de água fazem a 
cidade, e exige-se-lhes que contribuam para curar algumas das suas feridas, para 
intervir na malha urbana e valorizar o seu património. 

No Fórum Mundial da Água, a par do binómio Água e Cidades, outros estarão em 
análise: Água e Clima. Água e Financiamento. Água e desenvolvimento. Água e 
Paz. Água e Migrações. A Água é, de facto, um elemento transversal a muitas 
dimensões da vida humana. A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e 
os seus 17 Objetivos, universais e indivisíveis, tornaram ainda mais evidente o papel 
da Água na construção do nosso futuro comum.  

Portugal tem, também neste setor, uma história para contar. Uma história de 
passado, mas também uma história com futuro, no qual construiremos o Futuro da 
Água Inteligente e Sustentável. É com este mote de modernidade, inovação e 
internacionalização que convido todos a visitar o Pavilhão de Portugal no Fórum 
Mundial da Água (Stand E05). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A modern management of the water sector, especially in cities, where the majority of 
the population is concentrated, requires an integrated approach, with water 
supporting urban life but also constituting an element of enjoyment and pleasure for 
those who inhabit it. Because the city –the life – is also liquid. 

This integrated vision requires modern management systems to integrate supply and 
treatment, but also to manage rainwater and the quality of water bodies and sea 
water. Without forgetting consumers, who need water at a fair price, and economic 
sustainability, which guarantees independence and quality, the water sector needs to 
know, to foresee, to share and to feel. 

To know the networks, because only thus we achieve a service without failures. To 
foresee, namely, rainfall and its risk, because only thus the worst consequences can 
be avoided. To share information, because water systems customers, the citizens, 
demand it and deserve it. To feel, because water networks make a city, and are 
required to contribute to the cure of some of their wounds, to intervene in the urban 
network and to value its heritage. 

In the World Water Forum, along with this water and cities nexus, others will be on 
the table. Water and Climate. Water and Financing. Water and Development. Water 
and Peace. Water and Migrations. Water is, indeed, a cross-cutting element to several 
components of human life. Agenda 2030 for sustainable development and its 17, 
universal and    indivisible, Sustainable Development Goals, have put more evidence 
on the role of water in the construction of our common future. 

Portugal has, also in this sector, a history to tell. A history of the past, but also a 
history with a future, in which we’ll build the Future of Intelligent and Sustainable 
Water. It is with this motto of modernity, innovation and internationalization that I 
invite you all to visit the Pavilion of Portugal at the World Water Forum (Stand E05). 

 

 

 

João Pedro Matos Fernandes 
Minister of the Environment, Portugal 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

   

Programação | Program 

16.00 – 16.30 
Inauguração da Exposição do Fórum | Launching of the Forum’s Exhibition 

16.30 – 18.00 
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

Cine-Eco 

18.00 – 20.00  
Youth Forum’s Networking Cocktail  

18.30 – 19.00 
Inauguração do Pavilhão de Portugal | Launching of the portuguese Pavillion 

Março



 

 

 

 

 

Programação | Program 

09.00 – 10.30 
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water  
Cine-Eco 

10.30 – 11.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

11.00 – 12.30  
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water  
Cine-Eco 

12.30 – 14.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

13.30 – 14.00 
Lançamento do Relatório Regional Europa | Launching of the European Regional Report  

Ministério do Ambiente de Portugal + European Pact for Water + World Water Council 

14.00 – 15.00 
Gestão dos recursos hídricos no contexto de adaptação às alterações climáticas  
Agência Portuguesa do Ambiente 

15.00 – 16.00 
Sistemas de informação de apoio à gestão dos recursos hídricos  
Agência Portuguesa do Ambiente 

16.00 – 16.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

16.30 – 18.00 
EU Cooperation on water with strategic partners 
European Commission (DG ENV) + Ministry of Environment of Portugal 

18.00 – 18.30  
Cine-Eco Seia, 23 Anos de Cinema Ambiental  
Cine-Eco 

17.00 – 19.00 
Venha à nossa "happy hour" com vinhos portugueses! | Join us at our happy hour with Portuguese 
wines!  

Março



 

 

 

 

 

Programação | Program 

09.00 – 10.30 
1º Encontro das entidades responsáveis da regulação dos serviços de águas ibero-americanos e 
da comunidade de países de língua portuguesa 
ERSAR - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos 

10.30 – 11.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

11.00 – 12.30  
1º Encontro das entidades responsáveis da regulação dos serviços de águas ibero-americanos e 
da comunidade de países de língua portuguesa 
ERSAR - Entidade Reguladora de Águas e Resíduos 

12.30 – 14.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

13.30 – 14.30 
A COBA e o uso eficiente da água. Desafios específicos, soluções globais 
Grupo COBA 

14.30 – 16.00 
Soluções para superar os desafios das alterações climáticas nos serviços de águas  
Grupo Águas de Portugal 

16.00 – 16.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

16.30 – 18.00 
Os desafios do século XXI das entidades gestoras dos serviços de águas  
Grupo Águas de Portugal 

18.00 – 18.30  
Evento comemorativo dos 150 anos da EPAL 
EPAL  
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 
Cine-Eco 

17.00 – 19.00 
Venha à nossa "happy hour" com vinhos portugueses! | Join us at our happy hour with Portuguese 
wines!  

Março



 

 

 

 

 

Programação | Program 

09.00 – 10.30 
Understanding the WEFE nexus for development cooperation 
European Commission (DG JRC + DG ENV + DG DEVCO) and Ministry of Environment of Portugal 

10.30 – 11.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

11.00 – 12.30  
EU financial development instruments on water - present and future perspectives 
European Commission (DEVCO), Ministry of Environment of Portugal and Portuguese Water 
Partnership 

12.30 – 14.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

13.30 – 14.30 
O ciclo musical da água | The musical cycle of water  
Instituto Superior Técnico 

14.30 – 16.00 
Que inovação para serviços de águas mais eficientes? 
LIS-Water / LNEC 

16.00 – 16.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

16.30 – 18.00 
Políticas públicas para os serviços de água face aos ODS e aos Direitos Humanos: que papel 
para a cooperação lusófona?  
LIS-Water / LNEC 

18.00 – 18.30  
Evento comemorativo do lançamento da Comunidade Lusófona da Juventude pela Água  
LIS-Water / LNEC  
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water  
Cine-Eco 

17.00 – 19.00 
Venha à nossa "happy hour" com vinhos portugueses! | Join us at our happy hour with Portuguese 
wines!  

Março



 

 

 

 

 

 

Programação | Program 

09.00 – 10.30 
Educação Ambiental - Desafios do presente e do futuro 
Águas do Algarve 

10.30 – 11.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

11.00 – 12.30  
Presentation and debate on SWA Mutual Accountability Mechanism for SDG6 (by invitation only) 
Sanitation and Water for All 

12.30 – 14.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

13.30 – 14.30 
1 ano de Fundo Ambiental ao serviço da cooperação internacional: desafios e oportunidades 
Ministério do Ambiente de Portugal 

14.30 – 16.00 
Água, desenvolvimento e alterações climáticas: prioridades e desafios em Angola 
Ministério da Energia e Águas de Angola 

16.00 – 16.30 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

16.30 – 18.00 
A sustentabilidade hídrica no contexto da resiliência em Cabo Verde  
Ministério da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde 

18.00 – 18.30  
Presentation of SWA's Global Mutual Accountability Mechanism for SDG6  
Sanitation and Water for All 
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 
Cine-Eco 

17.00 – 19.00 
Venha à nossa "happy hour" com vinhos portugueses! | Join us at our happy hour with Portuguese 
wines!  

Março



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação | Program 

09.00 – 10.30 
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

Cine-Eco 

10.30 – 11.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

11.00 – 12.30  
Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

Cine-Eco 

12.30 – 13.00 
Venha tomar uma “bica” connosco | Have an espresso coffee with us 

Exibição de curtas-metragens sobre a água | Exhibition of short films on water 

Março



 

 

Visite a Plataforma Portuguesa da Água 
Visit the Portuguese Water Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fma2018.pt/
http://www.fma2018.pt/


 

Pavilhão de Portugal  
 
Partilhar, viajar, conhecer, conviver e saber mais sobre o sector português da 
água 
 

Sharing, travelling, knowing, networking and knowing more about the 
portuguese water sector 

 
 
 
 

Estamos junto à entrada principal da 
EXPOSIÇÃO.  

 
We are close to the main entrance of the 

EXHIBITION. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   



 

   



 

 


