
 

 

 

  

  

3.ª Missão P3LP Cabo Verde 
  

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

realizou-se, entre os dias 13 e 17 de Fevereiro, uma missão técnica e empresarial a 

Portugal de um conjunto de dirigentes e altos quadros do sector da água de Cabo Verde, 

nomeadamente da ANAS - Agência Nacional de Água e Saneamento de Cabo Verde, da 

Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão, da Câmara Municipal do Paul de 

Santo Antão e da Empresa Intermunicipal Águas de Santiago, S.A . 

Com esta iniciativa, Portugal teve particular gosto em receber técnicos e responsáveis de 

Cabo Verde para com eles partilhar experiências nos planos técnico e institucional. Esta 

terceira missão teve como entidades gestoras de acolhimento as empresas Águas do 

Ribatejo, EM SA e EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA. Os delegados de 

Cabo Verde tiveram ainda a oportunidade de reunir com várias empresas Associadas da 

PPA e com entidades públicas e associativas, nomeadamente, o Ministério do Ambiente, a 

APA, a APDA, a AEPSA, a ERSAR, o LNEC, a AICEP, o Instituto Camões e a SOFID. 

Pode consultar o programa da missão aqui. 

  

 

  

 

SAIBA MAIS 

http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhtrjid-l-r/
http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhtrjid-l-y/


  

  

 

 

Seminário P3LP – Cabo 

Verde e o sector da água 

Decorreu no passado dia 14 de 

Fevereiro, no Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental do Cais da Vala, 

em Salvaterra de Magos, o Seminário 

P3LP – "Cabo Verde e o sector da 

Água”, inserido no âmbito da 

terceira missão inversa do projeto P3LP. 

O seminário contou com 

apresentações do sector da Água em 

Cabo Verde por parte dos 

representantes convidados,bem como 

de várias empresas Associadas da PPA. 

Pode consultar o programa e as 

apresentações realizadas aqui. 

  

 

 

  

 

Cimeira entre Portugal e Cabo 

Verde reforça relações entre 

os dois países 

Decorreu em 20 de Fevereiro a IV Cimeira 

entre os Governos de Portugal e de Cabo 

Verde sublinhando a consistência das 

relações entre os dois países. 

O Primeiros-Ministros António Costa e 

Ulisses Correia e Silva, assinaram na 

Cidade da Praia o Programa Estratégico 

de Cooperação para o período 2017-

2021, que duplica o envelope financeiro 

http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhtrjid-l-j/


 

disponível para 120 milhões de euros. 

O Programa Estratégico de Cooperação 

pretende conjugar esforços com o objetivo 

de continuar a promover a eficácia e a 

maximização de resultados da 

cooperação bilateral, em linha com a 

estratégia de desenvolvimento traçada 

pelo Governo de Cabo Verde e com os 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas. 

  

  

 

Estudo de diagnóstico de 

necessidades e gaps de 

capacidades nas entidades 

gestoras de serviços de águas: 

Cabo Verde 

A PPA lançou em Fevereiro versão 

preliminar deste estudo dedicado a Cabo 

Verde, que visa identificar de forma 

priorizada as áreas de actuação onde as 

carências das entidades gestoras são 

maiores e onde as entidades que integram 

o sector Português da água podem 

aportar valor distintivo relativamente à 

concorrência internacional. Consulte aqui 

o estudo. 

  

  

Estudos Oportunidades 

EuropeAid no Universo CPLP 

A PPA lançou também em 

Fevereiro versão preliminar do estudo 

"Oportunidades EuropeAid no Universo 

CPLP", que compreende o levantamento e 

análise detalhada de informação sobre as 

características e oportunidades 

http://otnovesete.cmail20.com/t/i-i-hhtrjid-l-t/


 

proporcionadas pelos instrumentos 

financeiros da União Europeia para a 

cooperação e apoio ao desenvolvimento. 

Com enfoque no sector da água e no 

universo CPLP, analisa-se 

especificamente o Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED), o Instrumento de 

Cooperação para o Desenvolvimento e os 

Planos Indicativos Nacionais 

recentemente aprovados. Pretende-se 

assim informar e preparar o nosso tecido 

empresarial para a conquista de uma 

maior quota deste mercado 

estratégico. Consulte aqui o estudo. 
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Ana Carlos

From: Ana Carlos <ana.carlos@ppa.pt>

Sent: quinta-feira, 27 de abril de 2017 16:36

Subject: 6.ª Newsletter P3LP - Abril 2017

 

 

  

  

Seminário Público EuropeAid + Novos 
Mercados - 23 Maio, Coimbra 

  

Uma das vertentes do projecto P3LP compreende a elaboração de vários estudos, 

nomeadamente o "Estudo das oportunidades financiadas pelo EuropeAid no 

universo CPLP" e "Estudos de novos mercados-alvo no universo CPLP", que serão 

objecto de apresentação pública em Seminário que decorrerá no dia 23 de Maio de 2017, 

na Águas do Centro Litoral (ETA da Boavista), em Coimbra. 

O estudo "Oportunidades EuropeAid no Universo CPLP", compreende o levantamento e 

análise detalhada de informação sobre as características e oportunidades proporcionadas 

pelos instrumentos de financiamento da União Europeia para a cooperação e apoio ao 

desenvolvimento, procurando igualmente documentar boas prácticas no acesso a estas 

oportunidades por parte das empresas portuguesas. 

Os "Estudos de novos mercados-alvo no universo CPLP" centram-se no levantamento e 

análise de informação sobre as características e oportunidades de negócio em quatro 

países do universo CPLP – Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste, cujo conhecimento dos respectivos sectores da água por parte 

das empresas Portuguesas é ainda relativamente incipiente. 

  

 

  

Consulte aqui os estudos 
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4.ª Missão Inversa P3LP 
Angola 

Entre os dias 26 e 30 de Junho, irá 

decorrer a  4.ª missão inversa P3LP, que 

nesta edição acolherá vários gestores e 

técnicos de Angola. Esta missão terá 

como entidades de acolhimento as 

empresas Associadas da PPA, 

Esposende Ambiente e Águas do Douro 

e Paiva. 

Ao longo da semana em que decorrerá a 

missão está previsto um intenso 

programa de actividades centradas na 

região do Porto. Em concreto, realizar-se-

á uma sessão pública de apresentação 

desta delegação designada de 

“Seminário P3LP – Angola e o sector da 

água”, no dia 27 de Julho, 3.ª feira, no 

Centro de Educação Ambiental em 

Esposende. 

Esta será a segunda missão inversa do 

projecto em 2017, estando previsto 

ainda o acolhimento de entidades de 

Moçambique até final do ano. 

  

  

PPA assina em Macau 
protocolo de colaboração 
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No âmbito da participação no Fórum e 

Exposição Internacional de Cooperação 

Ambiental de Macau 2017, a PPA firmou 

um protocolo de colaboração com a 

Associação de Jovens Empresários 

Portugal-China (AJEPC) , a AEPSA, a 

China Europe International Business 

Association (CEIBA) e a Associação para 

a Economia de Energia de Macau 

(AEEM). 

Estas entidades acordaram mutuamente 

em explorar sinergias no sentido de 

desenvolver parcerias assentes em 

propostas concretas, ágeis e práticas de 

cooperação, mobilizando e apoiando 

os seus associados nos sectores em que 

estas se inserem. 

A assinatura deste protocolo poderá 

ajudar a estreitar os laços com a Região 

Administrativa Especial de Macau e com 

a República Popular da China, como 

base para o apoio à internacionalização 

das empresas portuguesas do sector da 

água, nomeadamente através da 

implementação e concretização conjunta 

da iniciativa Plataforma para a 

Cooperação nas Áreas Económica, 

Comercial e Recursos Humanos entre a 

China e os Países de Língua Portuguesa. 

  

  

Zonas rurais de Nampula 
com acesso a água potável 

O frágil acesso a fontes de água potável 

e o deficiente sistema de 

saneamento afectam a população rural 

na província moçambicana de Nampula.  

Perante esta realidade, a organização 

internacional Visão Mundial e 

outros parceiros internacionais estão a 

investir mais de um milhão de 
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dólares num projecto de construção de 

novas infra-estruturas de abastecimento 

de água e saneamento e promoção da 

higiene nas comunidades e escolas dos 

distritos de Moecate e Nacaroa. 

Trata-se de um projecto que prevê 

construir 80 origens de água potável 

dispersas e um sistema de 

abastecimento de água com quatro 

fontanários para beneficiar 27 mil 

habitantes. O projecto tem a duração de 

um ano e a Visão Mundial quer ver 

igualmente melhorados os hábitos de 

higiene. 

Recorde-se que de 2014 a 2016, foi 

desenvolvido um projecto similar no 

distrito de Morrumbala, na província da 

Zambézia envolvendo a implementação 

de 150 fontes de água. 

  

  

 

Projeto de captação de água 
em Brasília 

Devido à crise hídrica que esta região do 

Brasil enfrenta, foi disponibilizado pelo 

Governo 55,5 milhões de reais, para um 

projecto de captação de água do Lago 

Paranoá envolvendo a instalação de uma 

estação com capacidade para captar 700 

litros de água por segundo. 

De acordo com o ministro da Integração 

Nacional, Helder Barbalho, a situação 

hídrica brasileira alerta para a 

necessidade de consciencialização sobre 

o uso da água e que é preciso agir de 

forma preventiva para evitar 

constrangimentos: “além de evitar o 

racionamento do hoje, nós estamos 

investindo para que evitemos o colapso 

do amanhã.”  
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Ana Carlos

From: Ana Carlos <ana.carlos@ppa.pt>

Sent: quarta-feira, 21 de junho de 2017 16:43

To: Ana Carlos

Subject: 7.ª Newsletter P3LP - Junho 2017 

 

 

  

  

4.ª Missão Inversa P3LP - Angola 
  

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

realizar-se entre os dias 26 e 30 de Junho, uma missão técnica e empresarial a Portugal 

de um conjunto de dirigentes e altos quadros do sector da água de Angola, 

nomeadamente do Ministério da Energia e Águas, da Empresa de Água e Saneamento 

de Cabinda e da Empresa de Água e Saneamento do Bengo. Com esta iniciativa, 

Portugal tem particular gosto em receber esta delegação para com eles partilhar 

experiências nos planos técnico e institucional. Esta quarta missão tem como entidades 

gestoras de acolhimento as empresas Esposende Ambiente, Águas do Douro e Paiva e 

Águas do Norte. Os delegados de Angola terão a oportunidade de reunir com várias 

empresas Associadas da PPA e com entidades públicas e associativas, nomeadamente, 

o Ministério do Ambiente, a APA, a APDA, a AEPSA, a ERSAR, o LNEC, a AICEP, o 

Instituto Camões e a SOFID. Pode consultar o programa da missão aqui. 

  

 

  

Consulte aqui o estudo de Angola 
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Esposende acolhe 
Seminário P3LP – Angola e 

o sector da água 

No próximo dia 27 de junho decorrerá em 

Esposende, no Centro de Educação 

Ambiental o “Seminário P3LP – Angola e 

o sector da água”,  inserido no âmbito da 

quarta missão inversa do projeto P3LP. O 

Seminário contará com apresentações do 

sector da Água em Angola por parte dos 

representantes convidados, bem como 

de várias empresas Associadas da PPA. 

Pode consultar o programa aqui. 

As inscrições ainda estão disponíveis 

mas sujeitas a confirmação, através do 

email geral@ppa.pt 

  

  

UE quer ajudar Moçambique 
a atingir acesso universal à 

água potável 

O representante da União Europeia (UE) 

em Moçambique, Sven von Burgsdorff, 

manifestou o compromisso da 

organização em ajudar Moçambique a 

promover o acesso universal a água 

potável. 

A UE espera até final deste ano servir 42 
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mil pessoas dos distritos de Jangamo, 

Homoíne e Murrombone com água 

potável no âmbito do Programa de 

Abastecimento de Água e Saneamento 

(Aguasani). O programa faz parte do 

compromisso da UE em ajudar países 

como Moçambique a atingir os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas. Sven von Burgsdorff 

adiantou que a UE está a preparar o 

alargamento deste apoio às províncias da 

Zambézia e Nampula. 

Para o período 2015-2020, a UE prevê 

desembolsar 329 milhões de euros para 

apoio a projetos de desenvolvimento rural 

integrado em Moçambique. Por seu 

turno, o representante da UNICEF em 

Moçambique, Marcoluigi Corsi, cuja 

organização é parceira da UE no projecto 

Aguasani, apontou os benefícios do 

acesso à água segura para a saúde e 

educação. 

  

  

 

Entidades Portuguesas 
assinam Protocolo para 

ajuda ao desenvolvimento 
de Timor-Leste 

A IP Engenharia, a Águas de Portugal 

Internacional, o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de 

Soldadura e Qualidade (ISQ) assinaram 

um protocolo de cooperação para o 

“Desenvolvimento de Projectos no Sector 

das Infra-estruturas em Timor-Leste e 

nos Países de Expressão Portuguesa”. 

O conhecimento técnico, a experiência e 
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as complementaridades entre as quatro 

entidades permitem oferecer um conjunto 

de soluções integradas aproveitando as 

competências da engenharia nacional e 

promovendo a sua internacionalização. 

Neste sentido, as entidades signatárias 

“acreditam que um instrumento central de 

desenvolvimento de Timor-Leste, reside 

na construção e na manutenção de um 

leque de infra-estruturas de transporte, 

de ambiente e de edifícios, que se 

assumam como verdadeiras alavancas 

de progresso e de modernização 

deste paíse". 

Na cerimónia de assinatura, que teve 

lugar na Ordem dos Engenheiros, o 

Bastonário e os responsáveis da 

AICEP mostraram o seu apoio a esta 

iniciativa e destacaram que a qualidade 

da engenharia Portuguesa é reconhecida 

internacionalmente e contribui para o 

aumento da exportação de serviços neste 

sector em mercados onde detêm 

competências distintivas. 

  

  

 

Cidades de Guiné-
Bissau reforçam planos 

estratégicos de 
abastecimento de água 

No contexto da implementação do projeto 

“IAGU I PA NOS – Programa de Reforço 

Institucional e da Qualidade de Serviços 

de Abastecimento de Água nas Cidades 

de Bafatá, Bambadinca e Mansoa 

(PRIQSAA)”, teve lugar no passado 

dia 30 de Maio, no Hotel Império em 

Bissau, a sessão de apresentação dos 

Planos de Investimento Estratégico para 

o Abastecimento de Água destas três 

cidades. 

O evento contou com a presença 
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de consultores internacionais da RPG 

Consult que partilharam com os 

presentes uma apresentação dividida 

entre a caracterização dos serviços de 

abastecimento de água das 3 cidades 

abrangidas pelo projeto e os Planos de 

Investimento Estratégico elaborados para 

as mesmas. Entre a audiência, destaca-

se a presença de representantes da 

Delegação da União Europeia e da 

Cooperação Portuguesa, bem como dos 

parceiros de implementação deste 

projecto: TESE, AGEOPPE, ACDB, 

ASPAAB, Wede Bontche e DGRH. 
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5.ª Missão Inversa P3LP - Moçambique 
  

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

realizar-se entre os dias 23 e 27 de Outubro, uma missão técnica e empresarial a Portugal 

de um conjunto de dirigentes e altos quadros do sector da água de Moçambique, 

nomeadamente do Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

(FIPAG), do Conselho de Regulamentação de Águas (CRA), da Águas da Região de 

Maputo (AdRM), da Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) e 

da Direcção Nacional de Águas (DNAS). Com esta iniciativa, Portugal tem particular gosto 

em receber esta delegação para com eles partilhar experiências nos planos técnico e 

institucional.  

  

  

 

  
  

 

 

Águas da Figueira acolhe 
Seminário P3LP – 
Moçambique e o sector da 
água 

No próximo dia 24 de Outubro decorrerá na 

Figueira da Foz o “Seminário P3LP –

Moçambique e o sector da água”. Este 

evento está inserido no âmbito da 

quinta missão inversa do projecto P3LP 

que tem como entidades gestoras de 



 

 

acolhimento as empresas Águas da 

Figueira e Águas da Região de Aveiro. O 

Seminário contará com apresentações do 

sector da água em Moçambique por parte 

dos representantes convidados, bem como 

de várias empresas Associadas da PPA. 

As inscrições já estão disponíveis mas 

sujeitas a confirmação, através do email 

geral@ppa.pt 

  
  

 

Portugal e São Tomé e 
Príncipe assinam acordo 
para inspeção ambiental 

A Inspeção-Geral da Agricultura, Mar, 

Ambiente e Ordenamento do Território de 

Portugal e a Direção-Geral do Ambiente 

de São Tomé assinaram um protocolo, 

com duração de um ano, para o 

desenvolvimento de competências de 

inspecção ambiental no arquipélago. 

São Tomé e Príncipe tem tido um conjunto 

de problemas ambientais graves 

provocados por várias empresas privadas 

e públicas que não têm respeitado o meio 

ambiente do arquipélago. 

O diretor-geral do Ambiente de São Tomé 

e Príncipe, Arlindo Carvalho, diz que o 

país precisa de "criar um serviço de 

inspetores ambientais com regulamentos 

específicos, que vão começar a fiscalizar, 

controlar e sancionar instituições que não 

obedeçam aos parâmetros ambientais”, e 

deu o exemplo do rio Água Grande que 

atravessa a capital do país e desagua na 

baía de Ana Chaves, “com imensos 

resíduos de combustíveis que provém da 

produção de energia da central elétrica”. 

 

  



  

 

 

 

Eng. Manuel Alvarinho 
homenageado no 13.º 
SILUSBA 

O Eng. Manuel Alvarinho, Presidente do 

CRA e fundador da Associação Aquashare, 

foi homenageado durante o 13.º SILUSBA -

Simpósio de Hidráulica e Recursos 

Hídricos dos Países de Língua Portuguesa. 

Esta homenagem veio reconhecer o seu 

contributo internacional como membro 

conselheiro de diferentes 

associações/programas como o "Building 

Partnership for Development in Water and 

Sanitation (BPD)", o Programa de Água e 

Saneamento (WSP), Programa Eco-San do 

Instituto do Ambiente de Estocolmo, 

membro do Painel de Especialistas para 

assessoria ao PPIAF/World Bank e PURC. 

Manuel Alvarinho possuía até então, o grau 

de Licenciatura em Engenharia Civil, pela 

Universidade Eduardo Mondlane, de 

Moçambique. A Universidade de 

Tecnológica de Delft (TU DELFT), dos 

Países Baixos, concedeu-lhe o título de 

Doutor Honorário em Ciências 

Tecnológicas, reconhecendo o seu 

destaque como profissional do sector de 

água e saneamento, urbano e rural, em 

Moçambique, ao longo de mais de 30 anos 

de trabalho para o Governo, onde esteve 

envolvido de forma activa na concepção e 

implementação de políticas e estratégias 

do sector e programas específicos. 

 

 

 

 



   

 

 

União Europeia financia 
obras de requalificação do 
porto de São Tomé e 
Príncipe 

A União Europeia irá financiar as obras de 

requalificação do porto de São Tomé e 

Príncipe, avaliadas em cerca de 1,8 

milhões de euros. O projecto será levado a 

cabo em duas fases e a primeira fase 

terminará ainda este ano. 

É um projecto que tem por objectivo 

duplicar a atual capacidade de 

armazenamento do porto, passando de 

uma capacidade de 2.500 para 5.000 

contentores. 

De acordo com o Ministro das 

Infraestruturas, Recursos Naturais e 

Ambiente, Carlos Vila Nova, a obra 

compreenderá infraestruturas de 

drenagem, um sistema de abastecimento 

de água subterrâneo, bocas-de-incêndio e 

iluminação geral. 

  
  

 

 

OET e congéneres criam 
Associação de Engenharia 
nos países CPLP 

A Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) 

anunciou a realização da assembleia de 

fundadores da Associação de Engenharia da 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

dos países CPLP, no Rio de Janeiro. 

Este evento contou com a presença 

do bastonário da OET, do presidente do 

CONFEA e dos presidentes dos CREA dos 

vários estados brasileiros, bem como com a 

Ordem dos Engenheiros de Angola, a 

Associação Profissional dos Engenheiros 

Técnicos de Angola e a Ordem dos 



Engenheiros Técnicos de Cabo Verde, onde 

foi aprovado por aclamação o logótipo da 

associação, bem como a comissão 

instaladora.  

A OET sublinha ainda, “como corolário desta 

reunião”, que foi assumido o compromisso 

de todos os participantes para a criação de 

um espaço livre de circulação de 

profissionais de engenharia, representados 

pelas associações presentes dentro do 

espaço dos países da CPLP. 
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5.ª Missão Inversa P3LP - Moçambique 
  

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

realizou-se entre os dias 23 e 27 de Outubro, uma missão técnica e empresarial a Portugal 

de um conjunto de dirigentes e altos quadros do sector da água de Moçambique, 

nomeadamente do Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

(FIPAG), do Conselho de Regulamentação de Águas (CRA), da Águas da Região de 

Maputo (ARM), da Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS) e 

da Direcção Nacional de Águas (DNAS). Com esta iniciativa, Portugal teve particular gosto 

em receber esta delegação para com eles partilhar experiências nos planos técnico e 

institucional. Mais informações sobre a missão aqui. 

  

  

 

  
  

 

 

 

 
Águas da Figueira acolheu 
Seminário P3LP – 
Moçambique e o sector da 
água 

No passado dia 24 de Outubro decorreu na 

Figueira da Foz o “Seminário P3LP –

Moçambique e o sector da água”. Este 

evento esteve inserido no âmbito da 

quinta missão inversa do projecto P3LP 

e teve como entidades gestoras de 



 

acolhimento as empresas Águas da 

Figueira e Águas da Região de Aveiro. O 

Seminário contou com apresentações sobre 

o sector da água de Moçambique por parte 

dos representantes convidados, bem como 

de várias empresas Associadas da PPA. 

Pode consultar o programa e as 

apresentações realizadas aqui. 
  

 

 

 

 
Concluídos estudos de 
novos mercados-alvo no 
universo CPLP 

A PPA concluiu a edição dos estudos de 

novos mercados-alvo no universo CPLP,

que detalhadamente caracterizam os 

mercados de São Tomé e Príncipe, Timor-

Leste, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. 

Estes estudos centram-se no levantamento 

e análise de informação sobre as 

características e oportunidades de negócio 

nestes quatro novos mercados-alvo no 

universo CPLP, cujo conhecimento dos 

respectivos sectores da água por parte de 

empresas Portuguesas é ainda 

relativamente incipiente. 

Pode consultar aqui os estudos. 
  
  

 

 

 

 
Moinhos Água e 
Ambiente  recebe 
adjudicação de instalações 
para o tratamento de água 
em Angola 

A Moinhos Água e Ambiente, Lda., em 

conjunto com a sua filial em Angola, 

Moinhos EF, receberam adjudicação, por 

parte da empresa angolana Organizações 



 

Chana, para fornecimento, instalação e 

operação de uma estação elevatória pré-

fabricada e de uma ETAR pré-fabricada

tipo MBR3FS75 (Membrane Bio 

Reactor) para a urbanização Kandandu I, 

situada  no Município de Belas, em Luanda. 

Foi fundamental para a opção pela solução 

e tecnologia de membranas submersas 

(reator MBR), o reduzido espaço ocupado, 

a facilidade e os reduzidos custos de 

operação e a elevada e constante 

qualidade necessária alcançar da água 

tratada, já que a mesma será reutilizada na 

rega dos jardins do empreendimento 

habitacional.  O processo de tratamento 

tem em vista alcançar os seguintes 

parâmetros de qualidade, sem recurso a 

qualquer tratamento terciário: 0 UFC/100 

ml, CBO5<3mg/l, CQO<30 mg/l, 

SST<1mg/l e prevê-se o arranque da ETAR 

para Fevereiro de 2018. 
  
  

 

 

 
Banco Mundial anuncia 
plano de apoio a três anos 
para São Tomé e Príncipe 

O Banco Mundial vai apoiar São Tomé e 

Príncipe com uma doação de 75 milhões de 

dólares a ser concedida ao longo dos 

próximos três anos, de 2018 a 2021.  

A directora regional de operações para a 

África Central do Banco Mundial disse 

ainda que a doação, a ser concedida a 

partir de 2018, será essencialmente 

aplicada nos sectores de energia, 

protecção ambiental, educação e formação 

institucional. 

Elizabeth Huybens adiantou que o aumento 

da ajuda a ser concedida a São Tomé e 

Príncipe fica a dever-se, tanto ao bom 



 

desempenho macro-económico do país nos 

últimos dois anos, como à nova orientação 

da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), a agência do 

Banco Mundial para ajudar os países mais 

pobres do mundo. 

Além de encontros com as autoridades de 

São Tomé e Príncipe, a missão do Banco 

Mundial irá avaliar as obras de 

modernização de um projecto de produção 

de energia renovável co-financiado em 16 

milhões de dólares pelo Banco Mundial, 

através de uma doação concedida pela IDA 

em Julho de 2016. 
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