
 

  

Sessões de encerramento do 
Projecto P3LP - Coimbra e Porto 

  

No âmbito do Projecto P3LP – Pontes e Parcerias nos Países de Língua Portuguesa, a 

PPA realizou em Coimbra e no Porto, respectivamente, nos dias 6 e 20 de 

Fevereiro, duas sessões de encerramento deste projecto, que se iniciou em Março de 

2016. Os temas que estiveram em destaque nestas sessões foram a apresentação pública 

da brochura e do vídeo “Espelhos d’ Água em Portugal"; o resumo das principais 

actividades e resultados do projecto; uma mesa redonda dedicada ao balanço das missões 

inversas da Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Moçambique; e a 

apresentação do estudo “Dores da Internacionalização”. Consulte aqui os outputs destas 

sessões.
 

  

 

  

 

 

 

 



  

  

 

 

Brochura Espelhos d’Água 
em Portugal  

Dois anos volvidos após o início do 

Projecto, a PPA realizou duas sessões que 

assinalaram a conclusão deste Projecto e 

onde foram apresentadas duas das suas 

actividades centrais, a brochura e vídeo 

“Espelhos d´Água em Portugal”. 

Esta brochura transposta para uma versão 

em vídeo, pretende ser uma síntese de 

projectos emblemáticos, frutos do mérito 

da engenharia e do modelo de governança 

portugueses, que evidenciam as 

competências residentes no sector da 

água e que dão corpo aos progressos 

alcançados nos últimos 25 anos. 

A brochura e o vídeo traçam assim um 

retrato de vários projectos,

nomeadamente: 

• Projectos intangíveis: A Convenção 

de Albufeira | Sistemas de regulação 

ambiental (SNIRH, Planeamento e 

gestão da zona costeira, SILiAmb) | 

Regulação da qualidade dos serviços 

urbanos de águas 

• Projectos físicos: Alqueva | Castelo 

de Bode | Lever | Alcântara | Odelouca 

| Vale do Sorraia 

• O “milagre Português” – os últimos 

25 anos em números. 

Consulte aqui a brochura e veja o vídeo no 

canal youtube da PPA aqui. 

 

  



  

 

  

 

BAsD financia novo sistema 
de abastecimento de água 
em Timor Leste 

Foi inaugurado o sistema de abastecimento 

de água que fornecerá água potável, 24 

horas por dia, a cerca de 1 600 famílias de 

Pante Macassar, em Oecussi-

Ambeno, Timor-Leste. 

Este projecto resulta da celebração de um 

acordo de parceria entre o Governo de 

Timor-Leste e o Banco Asiático de 

Desenvolvimento (ADB) assinado a 28 de 

Outubro de 2011. A construção do sistema 

de abastecimento de água foi iniciada há 

mais de dois anos, em Setembro de 2015. 

O Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Mari 

Alkatiri, na sua intervenção frisou a 

necessidade de sensibilizar a população 

para o consumo eficiente de água, dizendo 

ainda que “o actual Governo estabeleceu 

no seu Programa como uma das suas 

prioridades o cumprimento do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico de Timor-

Leste (2011-2030) que tem como objectivo 

levar água canalizada a casa de todos os 

timorenses ao longo do território nacional”. 

 

  

  

  

Banco Africano de 
Desenvolvimento aprova 
financiamento para 
alterações climáticas em 
Moçambique 

O Banco Africano de Desenvolvimento 

(BAfD) aprovou um apoio financeiro de 

12,5 milhões de euros a Moçambique para 

executar o Projecto de Recuperação da 

Seca e Resiliência Agrícola (DRARP). “O 



 

 

projecto está voltado para o 

desenvolvimento das capacidades das 

comunidades rurais para enfrentar os 

desafios das mudanças climáticas, 

pobreza, insegurança alimentar e 

degradação da terra”, refere-se num 

relatório divulgado pelo BAfD. 

Durante um período de cinco anos está 

previsto o fornecimento de infraestruturas 

de rega, melhoria das actividades de 

produção e comercialização de alimentos, 

bem como capacitação das comunidades 

afectadas. O projecto será implementado 

em quatro distritos expostos à seca –

Magude, Matutuine, Chigubo e Chibuto -, 

com um total de cerca de 20 mil 

beneficiários directos e 20 mil beneficiários 

indirectos, indica o documento. Com a 

comercialização de alimentos melhorada, 

prevê-se no projecto que seja possível 

aumentar a resiliência das comunidades 

face às mudanças climáticas. 

  

  

  

 

 

UE doa fundos a Angola 
para combater seca em três 
províncias 

A União Europeia vai doar a Angola, 65 

milhões de euros para a execução de um 

programa de combate à seca nas três 

províncias do sul do país (Huíla, Namibe e 

Cunene), informou em Lubango, o seu 

embaixador em Angola, Tomas Ulicny. 

O embaixador afirmou que o programa, 

com uma duração de três anos, foi 

concebido pelo Ministério do Planeamento 

e Desenvolvimento e vai ser executado por 

uma organização não-governamental 

portuguesa e também pelo Ministério da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural, 



 

com auxílio dos respectivos governos 

provinciais. 

Tomas Ulicny informou ainda que a União 

Europeia vai despender, nos próximos 

meses, 13 milhões de euros para apoiar os 

empresários da província da Huíla a 

criarem uma câmara de comércio, a fim de 

fortalecer as relações económicas entre 

aquela província de Angola e a Europa. 

 

  

  

  

  

 

Para informações adicionais: geral@ppa.pt 
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