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Águas de Portugal integra rede
mundial de líderes do sector Edição N.º 3/2019
da água
O Grupo AdP - Águas de Portugal foi convidado a
integrar a rede “Leading Utilities of the World”
(LUOW), onde se reúnem os operadores do
sector da água que se distinguem a nível mundial,
pelo seu elevado desempenho e capacidade de
inovação.
Para integrar esta rede, as utilities nomeadas
devem apresentar publicamente projectos
distintivos em três das 14 áreas potenciais de
inovação da LUOW. Na cerimónia de integração
dos novos membros de 2019, que decorreu
durante o Global Water Summit, realizado
recentemente em Londres, Alexandra Serra,
Administradora da Águas de Portugal
Internacional, apresentou casos de sucesso do
Grupo AdP nas áreas de tecnologias de
informação e smart water; resposta a alterações
climáticas e eficiência energética.
A “Leading Utilities of the World” reúne
actualmente 41 operadores. Além da Águas de
Portugal, em 2019 foram convidadas a integrar
esta rede outras quatro empresas: Berliner
Wasserbetriebe (Alemanha); DEWA (Emirados
Árabes Unidos); SIAAP (França) e Yarra Valley
Water (Austrália). Mais informação sobre a LUOW
em https://www.leadingutilities.org/
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EDIA recebe missão
empresarial de 6 países
A EDIA recebeu durante três dias uma visita de
empresários de 6 países da Europa, África e
América do Sul, numa iniciativa que junta a
EDIA e o Núcleo Empresarial da Região de
Beja, com o objectivo de conhecerem o
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e
as oportunidades de negócio criadas por este
projecto. Estes potenciais investidores têm
interesses nas áreas da indústria agroalimentar
(agricultura e agroindústria) e turismo e
deslocam-se a Portugal a convite da EDIA e do
NERBE/AEBAL no âmbito de um projecto de
promoção e internacionalização “Alqueva, uma
nova terra de oportunidades”, objecto de
candidatura ao Sistema de Apoio a Ações
Coletivas e financiado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional / Alentejo 2020.
Desta iniciativa fazem parte, para além da
apresentação do projecto de Alqueva na sede
da EDIA, em Beja, visitas a infraestruturas, ao
grande lago de Alqueva, explorações agrícolas
e agroindústria.

ICJP organiza curso de
direito do saneamento no
Brasil
O ICJP encontra-se a realizar desde Março de
2019 um Curso de Extensão de Direito do
Saneamento para os Procuradores da
FUNASA (Fundação Nacional da Saúde),
instituição federal brasileira responsável pela
promoção de acções de saneamento e de
saúde ambiental. O curso é coordenado pelos
Professores João Miranda (FDUL), Rui Cunha
Marques (IST), Patrícia Sampaio e Rômulo
Sampaio, ambos da Fundação Getúlio Vargas
e decorre até Julho de 2019, em Brasília e no
Rio de Janeiro, nele intervindo professores
portugueses e brasileiros como oradores.

O objectivo do curso consiste em fornecer um
panorama das principais questões jurídicas
em torno da regulação do saneamento,
beneficiando-se de uma perspectiva
comparada Brasil-Portugal. O curso aborda
questões como: (i) planeamento e regulação
em um contexto de Estado unitário e
federativo; (ii) etapas da cadeia do
saneamento e oportunidade da provisão
conjunta ou compartimentada dos serviços de
água e esgotamento sanitário; (iii)
instrumentos adequados para obter a
universalização e seus desafios; (iv)
contratações públicas na experiência europeia
e sua aplicabilidade ao saneamento; e (v)
modelos tarifários.

BERD exporta para o Peru
125 pontes modulares
A BERD – Bridge Engineering Research &
Design – venceu o concurso internacional
lançado pelo Ministério dos Transportes e
Comunicações Peruano para o fornecimento
de pontes modulares, com vãos entre os 15 a
60 metros, que serão entregues no próximo
verão. Um projecto de 125 pontes no valor de
17 milhões de euros que deverá potenciar
oportunidades em novos mercados no
segmento das pontes modulares.
Segundo a empresa: “A facilidade e a rapidez
da montagem são uma das mais valias deste
tipo de infraestrutura, estando previsto que
uma equipa reduzida possa montar uma
ponte numa semana. As 125 pontes, são
constituídas por cerca de 6 mil toneladas de
aço, que serão expedidas em 300
contentores atravessando o oceano por
barco.”

“Vencermos este concurso internacional, a
par com os principais players mundiais do
sector, representa um enorme
reconhecimento da qualidade das soluções
que apresentamos. A inovação está no nosso
ADN, pelo que entramos nesta nova área de
negócios alterando a oferta standard que
existia no mercado e que estava restrita a
adaptar o problema à solução.” afirma Pedro
Pacheco, CEO da BERD.

