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EDP e Águas de Portugal 

vencem concurso para 

reestruturar empresa estatal 

da Guiné-Bissau 

A EDP Internacional, a Águas de Portugal 

Internacional e a consultora portuguesa 

Leadership Business Consulting venceram um 

concurso internacional, lançado pelo Governo da 

Guiné-Bissau e com o financiamento do Banco 

Mundial, para a prestação de apoio técnico na 

modernização e reestruturação da EAGB – 

Eletricidade e Águas da Guiné-Bissau.  

Esta empresa pública, responsável pela 

produção, transporte e distribuição de 

eletricidade e água em todo o país, abastece 

atualmente a zona urbana da capital, Bissau. 

Estima-se que sirva cerca de 450 mil habitantes, 

cerca de um quarto do total da população do 

país. 

O apoio do consórcio liderado pela EDP vai 

permitir introduzir melhorias nas redes de 

distribuição da EAGB e diminuir as perdas de 

eletricidade e água, que atualmente 

comprometem os objetivos da empresa. A equipa 

vai também ajudar a reestruturar a base de 

dados da EAGB e a modernizar o serviço ao 

cliente e o sistema de faturação. No negócio de 

abastecimento de água, vão ser reforçados o 

tratamento e a análise da qualidade. O contrato 

inclui ainda apoio na área financeira e na gestão 

dos recursos humanos. 
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Este contrato será financiado em cerca de 3,9 

milhões de euros pelo Banco Mundial e foi 

assinado em Bissau pelo ministro da Energia, 

Recursos Naturais e Indústria da Guiné-Bissau e 

os responsáveis da EDP Internacional, da Águas 

de Portugal Internacional e da Leadership 

Business Consulting, na presença do Primeiro-

Ministro do país, Baciro Djá.
  

  

 

APDA eleita para o 

Conselho Mundial da Água 

A APDA - Associação Portuguesa de 

Distribuição e Drenagem de Águas foi eleita 

para o Conselho de Governadores do 

Conselho Mundial da Água, sendo 

representada pelo seu Presidente, Rui 

Godinho. 

O Eng. Rui Godinho integra ainda a recém-

eleita Comissão Executiva (Bureau), que 

conta com um novo Presidente, Loïc 

Fauchon, representante da Société des 

Eaux de Marseille, França. As eleições 

tiveram lugar na 8ª Assembleia Geral do 

Conselho Mundial da Água que decorreu em 

Marselha, em 30 de novembro e 1 de 

dezembro de 2018. 

O Conselho Mundial da Água tem por fim 

acompanhar as estratégias mundiais 

relativas aos recursos hídricos e aos 

serviços da água e saneamento e contribuir 

para a promoção da sua definição e 

desenvolvimento. É constituído por um 

conjunto diversificado de organizações 

relacionadas com a Água, entidades 

intergovernamentais como a UNESCO, 

estatais ou tuteladas pelos governos, 

entidades gestoras de serviços de águas e 

saneamento, empresas públicas e privadas, 

organizações da sociedade civil e 

instituições académicas ou de natureza 

profissional. 

  

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

 

 

  

EPAL e FIPAG assinam 

protocolo de cooperação para 

centros de formação 

A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres 

e o FIPAG – Fundo de Investimento e Património 

do Abastecimento de Água, assinaram um 

protocolo de cooperação por ocasião da cerimónia 

de inauguração do Centro de Formação do 

FIPAG, em Maputo, o qual tem como objetivo o 

desenvolvimento de um processo de cooperação 

e geminação dos Centros de Formação destas 

duas entidades. 

Recorrendo aos respetivos centros de formação, o 

novo protocolo pretende incentivar a troca de 

experiências e a realização de ações de formação 

para o desenvolvimento de conhecimento e, 

também, promover a valorização profissional dos 

quadros técnicos e operacionais integrados no 

sector da água e do ambiente. 

A EPAL e o FIPAG através dos respetivos centros 

de formação comprometem-se a desenvolver 

sinergias para promover e disseminar a sua oferta 

formativa nos Países Africanos de Língua 

Portuguesa (PALOP).
  

  

  

 

LNEC e LIS-Water assinam 

protocolo com BeWater e 

grupo Chinês (BEWG) 

A Beijing Enterprises Water Group Limited 

(BEWG), empresa pública chinesa líder no 

setor da água, e a Be Water, S.A., empresa 

portuguesa pertencente ao grupo BEWG 

com mais de duas décadas de experiência 

em Portugal, assinaram um memorando de 

entendimento com o Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC) e o Centro 

  

 

  



Internacional de Água de Lisboa (LIS-

Water). 

O LIS-Water é um novo centro internacional 

de excelência sediado em Lisboa e 

especializado em políticas públicas, 

regulação e gestão de serviços de água e 

recursos hídricos. 

O objetivo é desenvolver um programa de 

formação e capacitação para executivos e 

profissionais chineses no setor da água. 

A cerimónia realizou-se a 7 de dezembro, na 

biblioteca do Centro de Congressos do 

LNEC, contando com a presença do 

Secretário de Estado do Ambiente de 

Portugal, Eng.º Carlos Martins. 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

ISQ expande atividade para o 

Cazaquistão 

O ISQ vai abrir uma delegação no Cazaquistão no 

âmbito do seu processo de internacionalização, 

procurando assim conjugar a experiência e 

atividade do grupo com o potencial de 

crescimento daquele país da Ásia Central. 

Para o presidente do ISQ, “há vários 

investimentos a serem desenvolvidos no 

Cazaquistão em áreas como Infra-estruturas, 

Pipelines, Oil&Gas, Refinarias, Redes de Águas e 

Energia, Energias Renováveis, Mineração, 

Indústrias de Processos, entre outras”. Pedro 

Matias acredita que “o ISQ pode colocar as suas 

competências ao serviço destas indústrias”. 

“O ISQ é uma empresa global que já opera em 

mais de 20 geografias e para grandes 

multinacionais contando com 1400 colaboradores 

dos quais 800 em Portugal e os 

demais espalhados por todo o Mundo. O que 

fazemos em Portugal e no Mundo e que é 

reconhecido como de excelência, podemos fazer 

também no Cazaquistão e mesmo na região da 

Eurásia”, complementa Pedro Matias.
  

  



  

WAKARU inicia trabalhos do 

projeto piloto H2O 

CHALLENGE no Panamá 

A Wakaru, uma participada do Grupo Ideias 

Dinâmicas, e o IDAAN-Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales, validaram a 

localização para a realização do piloto do 

projeto H2O Challenge, na Cidade do 

Panamá.  

A Wakaru durante os próximos meses ficará 

instalada no INNOVA, espaço de inovação da 

Ciudad del Saber. A Ciudad del Saber é uma 

fundação sem fins lucrativos criada pelo 

governo do Panamá para promover o ensino, 

a investigação, inovação e o empreendorismo. 

Paulo Esteves, R&D Head, referiu ‘que os 

trabalhos têm decorrido de acordo com o 

planeado e que esta missão serviu para 

reforçar o compromisso com uma equipa 

alargada do IDAAN, bem como dar a conhecer 

à Fundação Ciudad del Saber e à CONAGUA-

Comisión Nacional del Agua, o desenrolar dos 

trabalhos.’ 

O projeto piloto do H2O Challenge, tem por 

base o Water Wise System. Esta é uma 

solução inovadora que está a ser 

desenvolvida no contexto de um projeto de 

I&DT, apoiado pelo programa Portugal 2020. 

"A solução Water Wise vai mudar o paradigma 

da gestão de redes de água, optimizando o 

nexus água-energia através de maior 

sensorização da rede, controlo remoto e 

inteligência em tempo real". 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



  

  

  

 

 

  

Reformulada a cooperação 

entre o LNEC e congénere 

angolana  

A visita do Presidente da República de Angola, 

João Lourenço, a Portugal, foi o mote para a 

assinatura de um protocolo de cooperação entre 

o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) e o Laboratório de Engenharia de 

Angola (LEA). 

O documento surge com o propósito de 

reformular a cooperação existente entre as duas 

entidades há mais de 40 anos. Prevê a 

realização de ações de cooperação científica e 

técnica, em áreas como o comportamento 

estrutural de edifícios e pontes, segurança e 

observação de barragens e pontes; 

infraestruturas de transporte; erosão costeira e 

assoreamento de portos e abastecimento de 

água e saneamento. 

A cooperação entre o LNEC e o LEA tem vindo 

a desenvolver-se sobretudo no âmbito do 

Programa de Capacitação de Laboratórios de 

Engenharia da CPLP, que inclui todos os 

laboratórios de Engenharia dos PALOP e a 

Administração Pública de Timor Leste.Este 

programa, coordenado pelo LNEC, tem o apoio 

da CPLP e do Instituto Camões. 

  

  

 

   

Parceria Portuguesa para a Água 

E-mail: geral@ppa.pt 

Morada: LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, 

Avenida do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa 

Tel.: 218 44 31 91/92 
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