
Identificação, disseminação e business intelligence

Serviços proporcionados aos Associados da PPA

Concursos e oportunidades de negócio 

internacionais no sector da água



Peso do cluster da água no NÚMERO de adjudicações a empresas 

Portuguesas no período 2011-2017

Peso do cluster da água no VALOR das adjudicações a empresas 

Portuguesas no período 2011-2017

Nota: Dados relativos ao Banco Mundial; EuropeAid; BAfD; BERD; BID e BAsD. A PPA integra a Comissão de 

Acompanhamento do Mecanismo das Multilaterais Financeiras.

Fonte: Grupo de Trabalho Mercado das Multilaterais (AICEP/ GPEARI - Min. Finanças), Abril 2019. Análise da PPA.
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Total = 1 330 milhões USD de valor dos 

contractos adjudicados a empresas 

Portuguesas (como líderes de consórcio)

210 milhões USD 

- 79% África sub-sahariana

- 73% Banco Mundial

Enquadramento: o sector Português da água e o mercado das multilaterais financeiras

O mercado das multilaterais financeiras é fundamental para o cluster da água Português …

… e vice versa:

• O cluster da água representa um quinto do número de adjudicações a empresas portuguesas e 16% do valor total adjudicado no 

período 2011-2017;

• Projectos geograficamente concentrados na África sub-sahariana;

• Concursos predominantemente financiados pelo Banco Mundial.



Missão da PPA

Com este pano de fundo, há quase uma década, a PPA - Parceria Portuguesa para a Água assumiu 

como missão promover uma efectiva ligação entre pessoas, instituições e empresas para projectar no 

mundo o conhecimento e as capacidades portuguesas no sector da água e catalisar oportunidades nos 

mercados internacionais e na área da cooperação, num quadro de acção para o desenvolvimento de 

projectos sustentáveis e em linha com os objectivos globais do desenvolvimento sustentável.

100% de enfoque na Água: gestão integrada de recursos hídricos, serviços urbanos de 

águas, water-food-energy nexus, gestão costeira e governança.

100% de enfoque na Internacionalização: no plano económico e empresarial, 

na inovação para a competitividade, na cooperação institucional do governo e administração Portugueses.

100% de Inclusividade: na convergência de esforços de mais de 100 membros distribuídos em 

quatro segmentos essenciais: empresas, privadas e públicas, abrangendo um vasto leque de competências 

desde a concepção à gestão, incluindo equipamentos e construção; instituições de ensino e de investigação; 

associações profissionais e empresariais; organismos da administração que integram o “modelo” português ou 

que desempenham um papel chave na sua internacionalização.



Identificação e divulgação de concursos e oportunidades de negócio internacionais no sector da água

No quadro da sua missão de promover e apoiar a internacionalização das capacidades e know-how portugueses no 

sector da Água, a PPA  - parceria Portuguesa para a Água, desde a sua fundação em 2011, identifica e divulga de 

forma regular aos seus Associados, as oportunidades internacionais financiadas pelas principais instituições 

financeiras multilaterais e agências de apoio ao desenvolvimento.
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Concursos e oportunidades de negócio internacionais no sector da água

A  distribuição dos concursos divulgados por mercado geográfico, tipologia de contracto e instituição 

financiadora procura também abranger oportunidades fora das tradicionais “zonas de conforto” das empresas 

Portuguesas.  Adicionalmente, das cerca de 500 oportunidades divulgadas anualmente aos mais de 100 

Associados da PPA , 25% consistem em concursos previstos/ planos de procurement ainda em pipeline.  .
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“Memo de Oportunidades da PPA”

O “memo de oportunidades da PPA” é o principal instrumento de divulgação regular das oportunidades 

internacionais no sector da água financiadas pelas principais instituições financeiras multilaterais e agências de 

cooperação bilaterais, sendo a sua circulação via e-mail circunscrita à mailing list de Associados da PPA.

O memo divide-se na apresentação de concursos abertos e de concursos previstos (em pipeline), sendo cada 

oportunidade caracterizada por:

• Mercado geográfico (país);

• Entidade financiadora;

• Nome e descrição do projecto;

• Sector/ tipologia de contracto (infra-estruturas/ empreitadas, 

equipamentos/ fornecimentos, ou prestação de serviços e 

consultoria);

• Qual a data e hora limite para apresentação de 

proposta (no caso de concursos abertos).

• Link para a consulta e download da 

documentação relativa ao procedimento de 

contratação.



Informação complementar no site da PPA

Em complemento aos dados constantes de cada memo de oportunidades, a equipa operacional da PPA 

preocupa-se em manter o site da Parceria permanentemente actualizado com informação relevante para as 

empresas interessadas em perseguir os concursos divulgados.

“Membros no Mundo” – em cada país, são identificados os membros da 

PPA com actividade continuada no respectivo sector da água (potencias 

parceiros)

“Pessoas@PPA” – órgãos sociais e contactos dos membros da equipa 

operacional da PPA para solicitação de qualquer apoio adicional que 

possa ser prestado

“Páginas Mercado” – principais intervenientes no “cluster da água” nos 

países mais relevantes (instituições governamentais, principais 

entidades adjudicantes, associações profissionais e empresariais, 

universidades e centros de investigação, agências de apoio ao 

desenvolvimento e multilaterais mais activas, representação do governo 

Português – Embaixada, AICEP e Camões)

“Potenciais Parceiros Locais” – em cada país, são identificadas as 

principais empresas (locais ou estrangeiras) que mais contractos 

executam no respectivo sector da água. São elencadas empresas com 

valências nas áreas de consultoria/ projecto, fornecimento de 

equipamentos, construção de sistemas e prestação de serviços

“Estudos P3LP” – no caso específico dos PALOP, estão disponíveis 

para consulta e download os vários estudos e documentos de business 

intelligence desenvolvidos no âmbito do Projecto P3LP – Pontes e 

Parcerias nos Países de Língua Portuguesa



Possível apoio adicional proporcionado aos Associados mediante solicitação

Por último, é com todo o gosto e interesse que a equipa operacional está disponível para procurar apoiar 

os seus Associados através dos seguintes recursos que a Parceria tem desenvolvido ao longo do tempo:

• Vasta rede de contactos em Portugal e no estrangeiro, bem como a gestão de uma rede social 

profissional (plataforma Linked-In) que conta já com mais de 3 mil profissionais do sector;

• Biblioteca digital de documentação relativa a cada mercado/ país, onde são sistematicamente 

arquivados todos os documentos relevantes do ponto de vista de conhecimento do mercado e de 

business intelligence;

• Pesquisas à medida da oportunidade em 

que o Associado esteja interessado na 

plataforma de procurement internacional 

subscrita pela PPA. A equipa operacional 

tem experiência passada na DG Markets, 

na Assortis e utiliza actualmente a 

Developmentaid.



Memo de Oportunidades Locais em Moçambique

Atendendo ao interesse que o mercado de Moçambique assume para vários dos nossos Associados e no 

âmbito da nossa colaboração com a PLAMA - Plataforma Moçambicana da Água, a PPA iniciou também em 

2019 a divulgação regular de concursos “locais” lançados pelas principais entidades públicas contratantes 

Moçambicanas tais como: 

• da Direção Nacional de Água (DNA),

• o Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG), e 

• a Administração de Infra-estruturas de Águas e Saneamento (AIAS).

Na descrição destas oportunidades, são indicados: a descrição do concurso; o tipo de trabalho; o n.º do 

concurso; a instituição contratante; a data de lançamento do procedimento e o prazo para entrega de proposta. 



Boletim de sucessos internacionais

Desde 2013 que a PPA compila e divulga com regularidade o boletim 

“Sucessos Internacionais dos Associados da Parceria Portuguesa para a 

Água” que pretende contribuir para a partilha, disseminação e celebração dos 

sucessos internacionais de entidades que integram o “cluster” português da 

água.

O boletim conta nos últimos dois anos com uma edição especial em Novembro 

“Sucessos Internacionais  - Especial PT Global Water Awards”, a qual é 

dedicada aos vencedores dos prémios PT Global Water Awards, que visam 

distinguir bons exemplos de internacionalização do sector Português da água.

Os boletins de sucesso são divulgados a nível nacional e para os nossos 

contactos no universo CPLP, estando todos os associados da PPA convidados 

a contribuir e participar com o envio de notícias e informações para divulgação.



PT Global Water Awards

Desde 2017, que todos anos, o jornal Água e Ambiente e a PPA têm promovido e organizado em 

conjunto os PT Global Water Awards, cuja cerimónia de entrega tem lugar no quadro da Expo 

Conferência da Água. 

Esta iniciativa visa celebrar a internacionalização do sector português da água, distinguindo as 

empresas e entidades que concretizaram importantes sucessos, emblemáticos da crescente 

internacionalização deste sector da economia portuguesa. O prémio reconhece projectos em cinco 

categorias distintas: Serviços;  Empreitadas; Fornecimentos; Start- up; e I+D+I.



João Simão Pires

Director Executivo

jsp@ppa.pt

Ana Filipa Carlos

Gestora de Conteúdos e Eventos 

ana.carlos@ppa.pt

Carmo Campelo Ribeiro

Gestora de Parcerias

carmo.ribeiro@ppa.pt

Contactos da PPA:
Website: www.ppa.pt          

Telefone: +351  218 443 191/92
Fax: +351 218 443 030
E-mail: geral@ppa.pt
Skype: portuguesewaterpartnership

Morada Postal:
Campus do LNEC
Avenida do Brasil, 101
1700-066 Lisboa

https://www.linkedin.com/in/portuguese-water-partnership/
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