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A Parceria Portuguesa para a Água integra 144 Associados organizados  

em 4 componentes: i) empresas privadas e públicas, ii) centros de investigação, iii) 

associações não governamentais, iv) administração pública, refletindo assim de uma forma 
muito significativa o Cluster Português da Água 



           Evolução de Associados da PPA 

 
Componente 

 
Dez. 
2011 

 
Dez. 
2012 

 
Dez. 
2013 

 
Dez. 
2014 

 
Dez. 
2015 

 
Dez. 
2016 

 
Dez. 
2017 

 
Dez. 
2018 

 

 
Empresarial 

 
58 

 
77 

 
85 

 
91 

 
87 

 
86 

 
84 

 
96 

Centros de 
investigação e 
universidades 

 
9 

 
9 

 
 10 

 
8 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
Sociedade civil 

 
11 

 
10 

 
18 

 
25 

 
25 

 
28 

 
23 

 
27 

Administração 
pública 

 
9 

 
7 

 
7 

 
15 

 
14 

 
14 

 
11 

 
12 

 
Total 

 
87 

 
103 

 
120 

 
139 

 
134 

 
136 

 
131 

 
144 



Estudos e 
Consultoria 

Projectos de 
Engenharia 

Construção e 
sistemas 

Gestão, Operação  
e Manutenção 

Assistência 
Técnica 

Gestão de Zonas 
Costeiras 

Serviços de Águas 
Empreendimentos 

Hidráulicos 

61 

36 

41 

65 

Legenda: Número de empresas 

associadas com actividade no 

respectivo segmento da 

cadeia de valor, num total de 

96 

Regulação 

ambiental e dos 

serviços de 

águas 

 

Investigação & 

Desenvolviment

o e Inovação 

 

Formação e capacitação 

Regulamentação e Normalização técnicas 

Sistemas de avaliação de desempenho 

Supervisão e acompanhamento de 

contratos 

Preparação e gestão de processos de 

financiamento 

 

 

Planeamento estratégico 

Modelação e sistemas de 

previsão 

Sistemas de informação 

geográfica 

Avaliação ambiental 

Planos directores 

Estudos de viabilidade 

Gestão integral dos serviços 

Sistemas automáticos de 

operação 

Telegestão e automação 

Sistemas de apoio à decisão 

Gestão patrimonial de infra-

estruturas 

Monitorização e análises 

laboratoriais 

Gestão de empreendimentos  | Fiscalização  

Construção civil 

Fabrico, fornecimento e montagem de 

equipamentos 

Instalações eléctricas, telegestão e 

automação 

Dimensionamento de sistemas 

Selecção de novas tecnologias 

Procurement 

Especificações técnicas 

Virtualização das obras projectadas 

Conformidade ambiental 
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43 

22 

Fonte: Directório de Membros, 31/12/2016 

Os associados da PPA 
cobrem toda a cadeia de valor ! 



           Novos Associados em 2018 

• Aquapor Serviços, SA 

• Águas do Tejo Atlântico, SA 

• Camacho – Engenharia, SA 

• COTR - Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio/ Centro de 
Competências para o Regadio Nacional  

• Efaflu - Bombas e Ventiladores S.A. 

• EPAL -  Empresa Portuguesa de Águas Livres S.A.  

• IPDAL – Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas  

• Simarsul - Saneamento da Península de Setúbal, S. A. 

• SMAS Almada - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada 

• Universidade de Évora 



Dimensão da empresa/ entidade em 

função do volume de negócios - 2018 
(milhões de euros/ ano)* 

Dimensão da empresa em função do 

número de colaboradores - 2018 (unidade) ** 

 

* Incluindo negócios internacionais geridos a partir de Portugal ** Incluindo equipas internacionais geridas a partir de Portugal 
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Média aritmética = 25 M€ 

34% 
31% 

28% 

8% 

0
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colab.

50 - 250
colab.

> 250 colab.

Média aritmética = 202 colaboradores 

16% 

29% 29% 
26% 

Inquérito “Balanço da Internacionalização 2018” 

Caracterização da amostra 

No inquérito realizado no início de 2018, auscultou-se um painel de 

80 empresas que representa um volume anual de negócios de 2 mil 

milhões de euros e um universo de 16,2 mil colaboradores 



“Qual o peso de actividades relacionadas com o 

‘cluster’ da água no conjunto da sua actividade?” 

 

1.200 milhões de euros de volume de negócios 

“água” 

“ Qual o peso de actividades internacionais no conjunto da 

sua actividade?” 

 

660 milhões de euros de volume de negócios 

“internacional” 
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Média aritmética = 37% 
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24% 

30% 

20% 

26% 

16% 
20% 

13% 

51% Média aritmética = 51% 

Inquérito “Balanço da Internacionalização 2018” 

Expressão das actividades no sector da água e peso dos 

negócios internacionais 

As actividades internacionais assumem já um peso muito 

significativo para quase cerca das entidades participantes no painél 



Balanço da actividade em 2018 

Divulgação de concursos internacionais pela PPA 
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572 

907 

1.367 

1.768 

2.073 

3.078 
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Evolução cumulativa do N.º de oportunidades divulgadas pela PPA -2012/ 2018 



Balanço da actividade em 2018 

Divulgação de concursos internacionais pela PPA 
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Geografia Tipologia IFI

Caracterização das oportunidades divulgadas no período 2012-18 

África 
Sub-Saariana 

Eurásia 

Ásia 

MENA 

América 
Latina 

Consultoria   
e prestação 
de serviços 

Empreitadas 

Fornecimentos 

BM 

UE 

BERD 

Outros* 

BEI 

BID 

BAfD 

*Outros inclui UNDP, AFD, BAsD, MCC, BIsD, KfW, JICA 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Sessão “Dores da Internacionalização” 

 
A PPA realizou uma sessão de apresentação e discussão pública do estudo das 

principais dificuldades das empresas do cluster da água nos processos de 

internacionalização, que decorreu no dia 30 de Janeiro, no LNEC, em Lisboa. 

O programa da sessão teve um primeiro momento de apresentação dos principais 

resultados deste estudo elaborado pela PPA, com base em inquérito que contou com 

a colaboração de 50 empresas do sector, e um segundo momento de discussão 

pública: das maiores dificuldades das empresas nos mercados onde já estão 

presentes; das maiores dificuldades no acesso a novos mercados; do acesso ao 

mercado das multilaterais; e do papel da rede de diplomacia económica Portuguesa. 
Janeiro 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Sessões de Encerramento do Projecto P3LP – Coimbra e Porto 

 
Dois anos volvidos após o inicio do Projecto P3LP - Pontes e Parcerias nos Países de 

Língua Portuguesa, a PPA realizou duas sessões que assinalaram a conclusão deste 

Projecto. A primeira sessão decorreu a 6 de Fevereiro, em Coimbra, e a 2.ª Sessão de 

Encerramento realizou-se no dia 20 de Fevereiro, em Matosinhos. 

Nestas sessões de programa similar estiveram em destaque os seguintes temas: 

balanço das missões inversas (Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, 

Angola e Moçambique); apresentação pública do vídeo e brochura “Espelhos de Água 

em Portugal”; síntese e próximos passos para a plataforma P3LP; Apresentação e 

Discussão do Estudo “Dores da Internacionalização”. 

 

Fevereiro 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Delegação da Bulgária 

 
No passado dia 28 de Fevereiro a PPA realizou uma sessão de acolhimento a uma 

delegação da Bulgária que esteve de visita a Portugal, numa iniciativa dinamizada 

pelo Eng. Diogo Faria de Oliveira, no quadro do WISE PPP - Centro Internacional de 

Excelência Especializado em Parcerias Público-Privadas no sector da Água e 

Saneamento. 

A delegação foi constituída por dois representantes do Ministério de Obras Públicas e 

Desenvolvimento Regional Búlgaro e dois representantes do Banco Mundial. 

 Fevereiro 



Principais Actividades da PPA em 2018 

WEX Global 2018 

 
O WEX - Water and Energy Exchange 2018, realizou-se de 13 a 14 de Março de 

2018, em Cascais, sob o tema “Circular economy strategies for water and energy”. 

A PPA, assim como vários Associados, estiveram presentes com algumas 

intervenções, destacando-se a intervenção como keynote speaker do Dr. João Nuno 

Mendes, Presidente do grupo Águas de Portugal. A Presidente da PPA, Eng.ª 

Alexandra Cunha Serra, teve a cargo a dinamização da sessão “Forum on Africa” que 

se realizou dia 14 de Março.  

 

 

 

 

 

Plataforma Portuguesa para a Água 
 

 

 

Março 

 
A PPA apresentou no Pavilhão de Portugal do Fórum Mundial 

da Água a Plataforma Portuguesa para a Água, que constitui 

um suporte digital de disseminação das competências e 

projectos desenvolvidos por entidades Portuguesas, em 

múltiplas geografias. Este mapa interactivo regista cerca de 

500 projectos de 130 entidades e empresas do sector 

Português da água, desenvolvidos quer em Portugal, quer 

fora de portas e que ainda se encontra actualizada e 

disponível para consulta em www.fma2018.pt. 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Fórum Mundial da Água, Brasília 2018 

 
O 8.º Fórum Mundial da Água 2018,  teve lugar em Brasília, entre os dias 18 e 23 de 

Março, subordinado ao tema “Compartilhando Água”. 

Sob a liderança do Eng. Jaime Melo Baptista na qualidade de Comissário, Portugal 

marcou presença em todos os processos de discussão do Fórum, bem como na 

exposição com o pavilhão de Portugal dedicado ao tema “Portugal – Smart 
Sustainable Water Future“. A organização do Pavilhão teve o alto patrocínio do 

Ministério do Ambiente de Portugal e contou com um grupo de trabalho para a sua 

organização, liderado pela PPA. 

Ao longo de 6 dias de exposição o Pavilhão de Portugal teve uma programação 

diversificada de eventos que promoveram não só o sector da água em Portugal mas 

também produtos típicos portugueses. 

No auditório do pavilhão de Portugal, ao longo de 4 dias, realizaram-se 16 sessões 

técnicas e intervenções de responsáveis políticos de Cabo Verde, Moçambique e 

Angola, servindo como elemento agregador de toda a lusofonia. 

 

 

 

 

Março 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Green Business Week  
 

O Green Business Week (GBW), realizou-se de 11 a 13 de Abril, no âmbito do 

“Portugal Smart Cities Summit”, evento promovido pela Fundação AIP e dedicado ao 

debate sobre o futuro das cidades inteligentes, no qual a PPA é parceira no Conselho 

Estratégico. A Conferência Acqualive 2018, subordinada ao tema “Futuro da Água 
Inteligente e Sustentável”, integrada na Green Business Week realizou-se no passado 

dia 13 de Abril e foi organizada pela PPA em parceria com a Águas de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

Prémio carreira Acqualive 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 

O Conselho Estratégico do Green Business Week 

decidiu atribuir ao Prof. Francisco Nunes, Ex-Ministro 

do Ambiente Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional e Fundador da PPA, o 

Prémio Carreira AcquaLive deste ano. 

O Prémio Carreira AcquaLive 2018 distingue o seu 

notável contributo para o sector da Água em Portugal. 

O Júri do prémio foi constituído por representantes das 

principais associações do sector tendo sido 

secretariado pela PPA. 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Delegação da Rússia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegação de Cabo Verde 
 

Abril 

A PPA em parceria com o LNEC realizou 

uma sessão de acolhimento de uma 

delegação de Cabo Verde. 

A delegação Cabo Verdiana veio a Portugal 

no âmbito de uma visita técnica promovida 

pela ANAS de Cabo Verde e financiada pela 

Lux-Development, com o apoio e 

coordenação do Prof. José Saldanha Matos 

do IST. 

Na sessão, estiveram presentes 13 

profissionais de Cabo Verde. 

No âmbito do Portugal Smartcities Summit, a 

PPA acolheu no dia 13 de Abril de 2018, 

uma delegação de representantes de 

empresas Russas, da região de Tula, ligadas 

ao sector do ambiente. A comitiva contou 

com o gentil acolhimento da Águas do Tejo 

Atlântico, numa visita técnica à ETAR de 

Alcântara.  



Principais Actividades da PPA em 2018 

ECOS - Sessão sobre a Participação Portuguesa no 8.º Fórum 

Mundial da Água 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 

A sessão sobre "A Participação Portuguesa no Fórum Mundial da Água 2018 - 
Processo e resultados”, foi organizada pela APRH, pelo LNEC e pela LIS-Water, no 

dia 30 de Maio, em Lisboa. 

Esta sessão teve como objectivo resumir os vários processos: político, temático e 

regional que decorreram no 8.º Fórum Mundial da Água (FMA) e dar a conhecer os 

princípios fundamentais aprovados nas Declarações de Brasília de forma a que os 

mesmos possam ser aplicados em Portugal.  

O 8.º FMA reuniu cerca de 10.500 congressistas da comunidade científica e 

empresarial internacional, de 172 países diferentes, para além de representantes 

políticos ao mais alto nível. Portugal teve a sua maior presença de sempre, com uma 

iniciativa lançada pelo Ministério do Ambiente, o projecto “Portugal Rumo a Brasília 
2018”, que dinamizou a presença portuguesa em múltiplas vertentes. 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Workshop “Oportunidades e desafios da internacionalização na 
África Subsariana“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PPA presente na "FIN - Feira Internacional de Negócios" 
 

 

 

 

 

Junho 

De 14 a 16 de Junho, a cidade do Porto foi palco da 

Feira Internacional de Negócios, evento que liga três 

continentes através de três eventos anuais que 

decorrem em Portugal (Junho), Macau (Outubro) e 

Brasil (Março).  

A equipa operacional da PPA esteve presente na 

exposição, colocando-se naturalmente ao serviço dos 

Associados que visitaram o evento ao longo destes 3 

dias. 

 

 

A PPA e a Miranda & Associados organizaram o 

Workshop Água para todos, no passado dia 19 de 

Junho, em Lisboa. 

Este workshop foi inserido no âmbito do projeto “Dores 
da Internacionalização” para a apresentação e 

discussão pública dos seguintes temas: 

• Perspectivas na África Subsariana “fora da zona de conforto” (aicep Portugal 

Global); 

• A Agenda do BAfD para a África Subsariana (GPEARI/ Ministério das Finanças); 

• Aspectos jurídicos dos processos de internacionalização e tendências para o 

mercado Angolano (Miranda & Associados). 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Lançamento do Projecto TWIST - Transnational Water Innovation 

Strategy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junho 

No âmbito dos seus objectivos de identificação de novas oportunidades para o 

desenvolvimento de projectos e iniciativas I+D+I nos mercados globais, a PPA 

integrou um consórcio internacional, com 12 entidades provenientes de Portugal, 

Espanha e França, que apresentou uma candidatura ao Programa Interreg Sudoe com 

o projecto TWIST – Estratégia Transnacional para a Inovação no domínio da Água 

(Transnational Water Innovation STrategy). 

O projecto TWIST está focado na perspectiva tecnológica da gestão de águas 

residuais e tem como principal objectivo criar novas parcerias transnacionais e 

transregionais, entre os diferentes agentes do sector da água com a capacidade de 

mobilizar os actuais recursos e desenvolver novos processos de I+D+I em direcção ao 

cumprimento dos objectivos da Directiva-Quadro da Água. 

 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Reunião "Cadeia de Valor da Água" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Delegação das Bahamas 

 
 

 

 

 

 

Julho 

A Miya Water e a Associada da PPA, Indaqua, 

promoveram uma missão técnica a Portugal de 

delegados da Bahamas Water and Sewerage 

Corporation (WSC). 

Neste âmbito, a PPA dinamizou uma sessão de 

acolhimento desta delegação no dia 23 de Julho de 

2018 no LNEC  – Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, em Lisboa. 

 

 

Os membros do Conselho de Administração da PPA 

foram convidados para reunião-debate sobre a cadeia 

de valor da água em Portugal, que se realizou no dia 2 

de Julho de 2018, no Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e que contou com a presença dos 

Secretários de Estado da Internacionalização e do 

Ambiente. 

Nesta reunião a PPA, enquadrou as valências e 

desafios à internacionalização do cluster Português da 

água, sintetizando as conclusões do estudo “Dores da 
Internacionalização do Sector Português da Água”, 
levado a cabo pela PPA. 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Conferência H2Orizon em Sevilha 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caminho da Inovação 2018 – Expo & Networking 

 
 

 

 

 

 

Setembro 

No dia 26 de Setembro, a Águas do Tejo Atlântico 

organizou o evento “Caminho da Inovação’18 – Expo & 

Networking”, na Fábrica de Água de Alcântara. 

Esta iniciativa foi dedicada à inovação no sector da 

água e teve como objectivo debater o futuro da água, 

partilhar conhecimento sobre este sector e apresentar 

case-studies inovadores. 

A PPA esteve presente na exposição de projectos de 

investigação de forma a divulgar o projecto TWIST. 

 

 

 

O Salão de Inovação e Tecnologia da Água, H2Orizon, 

decorreu entre 19 e 21 de Setembro, em Sevilha, e 

nesta sua 1.ª edição, teve Portugal como país 

convidado de honra. 

A equipa operacional da PPA esteve, em parceria com 

a LIS-Water, representada com um stand, assim como 

outras entidades portuguesas.  No final do dia 19 de 

Setembro, o espaço do Consulado Geral de Portugal 

em Sevilha foi palco de uma rececção de networking 

para os delegados de ambos os países, que foram 

recebidos pelo Sr. Cônsul Geral de Portugal em 

Sevilha, Dr. João Queirós, bem como pelo Sr. 

Secretário de Estado do Ambiente, Eng. Carlos 

Martins. 

 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

Delegação da Nigéria 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Delegação da Bósnia e Herzegovina  

 
 

 

 

 

Outubro 

No âmbito de uma missão técnica a Portugal de um 

conjunto de dirigentes da Bósnia e Herzegovina, que 

se realizou de 29 a 31 de Outubro, a PPA realizou um 

Seminário público “Bosnia and Herzegovina Water 

Sector Challenges and Opportunities”, no dia 30 de 

Outubro, em Lisboa.  

A comitiva convidada foi constituída por 5 delegados 

de 4 entidades distintas: 

 

 

 

A PPA em colaboração com a PAVE – Pan African 

Vision for the Environment uma ONG Nigeriana, 

acolheu uma comitiva deste País, constituída por 10 

delegados de três entidades distintas.  

O programa da missão incluiu visitas técnicas, 

reuniões bilaterais com Associados da PPA e a 

realização, no dia 9 de Outubro, no LNEC, do 

Seminário público “Nigerian Water Sector Challenges 
and Opportunities”.  

 

 

 

• Ministry of Foreign Trade and Economic Relations; 

• Ministry for Agriculture, Water Management and Forestry; 

• Ministry for Civil Engineering, Spatial Planning and Ecology; 

• United Nations Development Program. 

 

 

 

 



Principais Actividades da PPA em 2018 

M-Forum - Miranda for Africa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delegação da Bósnia e Herzegovina  

 
 

 

 

 

Novembro 

A cerimónia de entrega dos PT Global Water Awards 2018 realizou-se no dia 21 de 

Novembro com o anúncio dos vencedores dos prémios e das menções honrosas em 

cada uma das cinco categorias. Os PT Global Water Awards, visam premiar e celebrar 

projectos de internacionalização do sector Português da água, e são uma iniciativa 

promovida e organizada pelo jornal Água&Ambiente e pela PPA.  

A cerimónia de entrega dos prémios, contou com a presença do Secretário de Estado 

da Internacionalização, Dr. Eurico Brilhante Dias e do Secretário de Estado do 

Ambiente, Eng. Carlos Martins. 

 

 

 

 

Dia 15 de Novembro realizou-se em Lisboa, o M-

Forum “O Papel do Setor Privado na Promoção do 
Crescimento Económico em África”, evento organizado 

pela associada Miranda & Associados. 

A Presidente da PPA, Eng.ª Alexandra Cunha Serra foi 

uma das oradores do programa com uma 

apresentação dobre o tema "Water projects in Africa - 
A Private Investor’s perspective".  



Actividades da PPA realizadas já em 2019 

Janeiro a 

Março 

Balanço da Internacionalização dos nossos Membros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEX Global – 4 a 6 de Março 
 

À semelhança dos últimos cinco anos, foi levado a 

cabo durante os primeiros meses de 2019, um 

inquérito junto da vasta maioria dos associados da 

PPA relativo ao seu “Balanço da Internacionalização 
em 2018”. Este inquérito focalizou-se nas empresas 

e nos centros de investigação que integram a PPA. 

Foram obtidas respostas de cerca de 80 entidades 

representando globalmente um volume de negócios 

de 2 mil milhões de euros e um universo de 16,2 mil 

colaboradores. 

A 12º Edição do “WEX Global 2019” selecionou 

Portugal como país de acolhimento para esta 

importante conferência internacional para o nosso 

sector, especialmente numa vertente empresarial e 

de desenvolvimento de novos negócios. 

 

O MATE – Ministério do Ambiente e Transição 

Energética e a PPA foram parceiros institucionais 

deste evento, que se realizou de 4 a 6 de Março, no 

Hotel Solverde, em Gaia sob o tema “Applying 
Intelligence to the Circular Economy in Water & 
Energy”. 

 



Actividades já programadas 
para 2019 



Gestão de grupo de discussão da rede social Linkedin  
“PWP Opportunity Network” com 3 483  membros (de entre 12 524 contactos)* 

Divulgação de numerosos eventos de outras organizações 
AEP, AIP, APRH, APESB, APDA, OE, EnergyIn, PTPC, ICJP-FDL, AICEP, ...  

Informação relevante disponível no site da PPA 
Mercados, entidades financiadoras, presença dos associados no mundo, ...  

Atividades continuadas da PPA 

Sensibilização do Governo para as especificidades do setor 
Ministérios do Ambiente, da Economia, dos Negócios Estrangeiros, ...  

* Valores apurados a 27/2/2019 



Roteiro de eventos recomendados em 
2019 – “Fora de portas” 

MERCADO AÇÃO
DATA

LOCAL ORGANIZADOR WEB SITE

Europa e Magreb
Promoção da participação de empresas 

Portuguesas no SMAGUA 2019
5 e 6 de fevereiro

Espanha 

(Saragoça)
Feria Zaragoza

https://smagua2019.b2

match.io/ 

Médio Oriente
Promoção da participação de empresas 

Portuguesas na Arab Water Week 2019
3 a 7 de março

Jordânia (Mar 

Morto)

ACWUA (Arab Countries 

Water Utilities Association)

https://arabwaterweek

.com/

América Latina
Promoção da participação de empresas 

Portuguesas no LATINOSAN 2019
1 a 3 de abril Costa Rica Governo da Costa Rica

www.latinosan2019cr.c

om

Global (enfoque 

Europa, MENA, África 

e Ásia)

Promoção da participação de empresas 

Portuguesas no Global Water Summit 2019
8 a 10 de abril

Reino Unido 

(Londres)

GWI - Global Water 

Intelligence

www.watermeetsmon

ey.com

Europa e MENA

Promoção da participação de empresas 

PortuguesaS na 16ª IWA Leading Edge Conference 

on Water and Wastewater Technologies

10 a 14 de junho
Reino Unido 

(Edinburgo)

IWA - International Water 

Association
http://iwa-let.org/

CPLP

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses no 14.º SILUSBA - 

Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos 

Países de Expressão Portuguesa

16 a 20 de 

setembro

Cabo Verde 

(Praia)

APRH (Associação 

Portuguesa de Recursos 

Hídricos), ABRHidro 

(Brasil), ACRH (Cabo 

Verde) e Aquashare 

(Moçambique)

http://www.aprh.pt/14

silusba/

Europa
Promoção da participação de empresas 

Portuguesas na Aquatech Amsterdam 2019

5 a 8 de 

novembro

Holanda 

(Amesterdão)

RAI Amsterdam, IWA e 

NWP - Netherlands Water 

Partnership

www.aquatechtrade.co

m

Sul Asiático, MENA e 

África

Promoção da participação de empresas 

Portuguesas no IWA Water and Development 

Congress & Exhibition 2019

1 a 5 de 

dezembro

Sri Lanka 

(Colombo)

IWA - International Water 

Association

 

http://www.waterdeve

lopmentcongress.org/



Roteiro de eventos recomendados em 
2019 – Em Portugal 

MERCADO AÇÃO
DATA

LOCAL ORGANIZADOR WEB SITE

Global (enfoque 

MENA, África, Índia e 

LAC)

MATE e PPA são parceiros institucionais na 

organização do próximo WEX Global  - Water and 

Energy Exchange 2019

4 a 6 de março Portugal (Porto) WEX Global
www.wex-

global2019.com

Enfoque no 

networking entre 

Associados

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses no Smart Cities Summit 

2019 (PPA e AdP coorganizam a Conferência 

21 a 23 de maio Portugal (Lisboa) Fundação AIP
https://portugalsmartci

ties.fil.pt/

Europa

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses na 4ª ECCA - European 

Climate Change Adaptation Conference 2019

28 a 31 de maio Portugal (Lisboa)
Universidade de Lisboa, 

LNEC, Turismo de Portugal
www.ecca2019.eu

América Latina

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses no XVI SEREA - 

Seminário Ibero-Americano sobre Sistemas de 

15 a 17 de julho Portugal (Lisboa)
IST - Instituto Superior 

Técnico
http://serea2019.pt/

Enfoque no 

networking entre 

Associados

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses na Expo Conferência da 

Água 2019 (PPA e jornal Água e Ambiente 

coorganizam PT Global Water Awards)

20 e 21 de 

novembro
Portugal (Lisboa) Grupo About Media

www.ambienteonline.

pt

Enfoque no 

networking entre 

Associados

Promoção da participação de entidades e 

profissionais Portugueses no ENEG 2019 - Encontro 

Nacional de Entidades Gestoras de Água e 

Saneamento

novembro/ 

dezembro (datas 

por definir)

Portugal (Aveiro)

APDA - Associação 

Portuguesa de Distribuição 

e Drenagem de Águas

www.apda.pt



TAIEX Montenegro 
Cooperação institucional e técnica no domínio da regulação da qualidade de água 
para consumo humano 

Interreg SUDOE Aquifer 
Projecto com parceiros Franceses, Espanhóis e Portugueses (AdRibatejo + ISA). 
Aprovada em 1ª fase 

Trinova 
Candidatura CPLP em Parceria com a Aquashare (Moçambique) e a ACRH (Cabo 
Verde) enfocada na inovação e domonstração de “nature based solutions” 

Projectos em “Pipeline” 

P3BI 
SIAC Compete com dois anos de duração e enfocado em 3 Estados Brasileiros e 3 
Estados Indianos (missões externas e missões inversas)   

China-Europe Water Partnership 
Organização de High Level Conference em Lisboa no final de 2019, com enfoque 
no pilar “Business”. 



• Divulgação quinzenal de oportunidades de negócio:  
Divulgação junto dos Associados de oportunidades no sector da água, incluindo tanto 
concursos abertos, como oportunidades em pipeline;  

• Participação da PPA em eventos ou grupos internacionais: 
WEX – Water and Energy Exchange, Espinho (Março) | LATINOSAN 2019, Costa Rica 
(Abril) | Global Water Summit, Londres (Abril) | 14º SILUSBA, Cabo Verde (Setembro) 
| IWA World Water & Development Congress 2019, Sri Lanka (Dezembro) | Water 
Governance Initiativa da OCDE | European Innovation Partnership on Water da UE  

• Grupos de trabalho: 
GT AIEPA – Apoio Internacionalização das Empresas Portuguesas; GTIA – Infra-
estruturas de Águas  em conjunto com a Plataforma Tecnológica Portuguesa da 
Construção (PTPC); GT Inovação para a Competitividade 

• Intervenção como Membro da Comissão de Acompanhamento do Grupo de Trabalho 
das Multilaterias (AICEP/ GPEARI) e como Membro Observador da CPLP  

• Apoio ao Ministério do Ambiente na preparação de várias missões económicas do 
Governo no que se refere à componente “água” 

• Reuniões temáticas de parceiros e facilitação de consórcios 

Atividades da PPA com 

continuação em 2019 



Muito obrigado! 

O que quer que possuamos, duplica o seu valor 
quando temos a oportunidade de o partilhar com outros!” 
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842) 


