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CESO presta apoio à
reforma do setor da água e
saneamento em Angola
Em Angola, o setor da água e saneamento foi,
nos últimos anos, objeto de uma reforma que
conduziu à criação de várias entidades públicas
com o intuito de estabelecer um novo quadro
institucional mais adequado e eficiente.
Neste contexto, a CESO apoiará o Governo de
Angola no quadro de uma assistência técnica
intitulada "Revisão dos Quadros Legal e
Institucional do Setor da Água em Angola" que
visa a atualização do quadro jurídico e
institucional, bem como definir as suas
perspetivas de desenvolvimento no curto e
médio prazos.
Paralelamente, será avaliado, quer o processo
de reestruturação em curso no país,
apresentando acções que possibilitem o seu
alinhamento em relação ao contexto atual, como
também as atuais funções e responsabilidades
de todas as entidades setoriais.
O projeto irá ainda apoiar a preparação de um
plano / estratégia setorial e apoiar a Direção
Nacional das Águas na restruturação
das Empresas Provinciais de Água e
Saneamento recentemente criadas.
Financiado pelo Banco Mundial, através
do Programa de Desenvolvimento Institucional

do Setor da Água (PDISA-II) e pela Agência
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Francesa para o Desenvolvimento, o projeto tem
uma duração prevista de cerca de 9 meses.
Saiba mais sobre este projeto aqui.

Águas do Porto é distinguida
a nível internacional
A empresa municipal Águas do Porto foi
reconhecida e distinguida a nível internacional,
conquistando galardões em várias cerimónias.
No início de novembro, a empresa passou a
integrar a rede internacional LUOW – Leading

Utilities Of the World, durante o evento
Amsterdam International Water Week. O
processo de seleção para a LUOW obrigou a
vários passos, desde a nomeação por indicação,
passando por uma avaliação do júri da Global

Water Leaders Group, até à aclamação de todos
os membros.
No evento Year in Infrastructure 2019, realizado
em Singapura, o Porto foi igualmente distinguido
pelo trabalho desenvolvido na gestão do ciclo
urbano da água na cidade, com a H2PORTO –
Plataforma Tecnológica para o Ciclo Urbano da
Água. A plataforma foi um dos nove projetos
premiados, num evento que reúne e distingue os
melhores projetos promovidos pela Bentley

Systems, Inc.
A plataforma H2PORTO conquistou ainda outro
galardão: o prémio internacional de Water

Visionary Award no evento New Civil Engineering
Tech Fest. Atribuído em Londres pela publicação
"New Civil Engineering", foi distinguida assim a
solução tecnológica portuense que tinha
chegado à shortlist, num grupo restrito de seis
soluções tecnológicas de empresas
internacionais com propostas inovadoras no
setor da Água.

Environmental Waves
seleccionada para trabalhos
de eliminação de microalgas
em Madrid
A Environmental Waves foi seleccionada pelo
FAUNIA para eliminar blooms de microalgas
num jardim botânico e zoológico com cerca de
14 hectares localizado no centro de Madrid. A
empresa FAUNIA pertence ao grupo Parques
Reunidos, proprietária de mais de 61 parques
temáticos em 14 países.
Neste projeto foi aplicada a tecnologia

SonicWaves, que consegue uma redução até
90% das microalgas e cianobactérias
existentes e provoca a inibição do crescimento
de novo bloom de algas. Para além de um
processo de fácil instalação e operação,
permitirá ainda à empresa reduzir os
consumos elétricos derivados deste tipo de
tratamentos.
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