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13 DEZEMBRO 2019 
 

SUCESSOS INTERNACIONAIS 

Especial PT Global Water Awards 

 

 

 

 

Secretário de Estado da Internacionalização encerra a cerimónia de entrega dos 

prémios PT Global Water Awards 2019  

 

 
 

 

Estar presente nesta cerimónia significa estar com 

o setor ao longo de todo o ano, durante a sua 

internacionalização, estas foram as palavras de 

apoio ao setor da água que o Secretário de 

Estado da Internacionalização, Professor Doutor 

Eurico Brilhante Dias, proferiu no encerramento 

da cerimónia de entrega dos prémios da 

Internacionalização. 

 

 

O trabalho com as multilaterais 

O Secretário de Estado mencionou o trabalho desenvolvido junto das multilaterais, em conjunto com a 

PPA, que tem conferido a Portugal um melhor posicionamento junto das mesmas, facilitando a entrada de 

empresas portuguesas noutras geografias com menos riscos associados. Anunciou ainda que vai sair um 

novo programa internacionalizar no início de 2020. 

 

As distinções da 3ª Edição dos PT Global Water Awards 

A edição deste ano dos prémios atribuiu oito distinções, num universo de 23 candidaturas recebidas, 

distribuídas por dez geografias diferentes. A cerimónia de entrega dos prémios teve lugar a 11 de dezembro 

2019, em Lisboa, no âmbito da 14.ª Expo Conferência da Água. Seguidamente conheça os vencedores 

dos prémios, menções honrosas e menções especiais. 
 

 

VENCEDORES DOS PRÉMIOS  

 

 

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=80c3c8487b4b3a79782415688&id=8a5297a898


 

 

TECNILAB vence categoria 

Fornecimentos com projeto no 

Uzbequistão 

O projeto Sistemas de dosagem automática de 

reagentes em água para centrais 

termoeléctricas, localizado no Uzbequistão, usou 

engenharia 100% portuguesa.  

 TECNILAB                                  CONHEÇA O PROJETO  

 

Renato Azenha vence categoria 

Empreitadas com projeto em 

Moçambique 

O Desenho do Projecto Executivo e Construção 

do Sistema de Abastecimento de Água no distrito 

de Chigubo, em Moçambique, consolidou o 

posicionamento da empresa nesta geografia. 

RENATO AZENHA                       CONHEÇA O PROJETO 

 
 

 

TPF vence categoria Serviços com 

projeto em Moçambique 

Fazendo face a a forte concorrência 

internacional, a TPF venceu o Plano de 

Ordenamento do Espaço Marítimo de 

Moçambique. 

TPF                                             CONHEÇA O PROJETO 

 

LNEC vence categoria de I+D+I com 

projeto LIFE 

O projeto LIFE IMPETUS - Improving current 

barriers for controlling pharmaceutical 

compounds in urban wastewater treatment plants 

teve resultados com elevados Technology 

Readiness Levels. 

LNEC                                             CONHEÇA O PROJETO 

 

MENÇÕES HONROSAS  

 

 

https://www.tecnilab.pt/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/188ba3f0-8819-4760-b284-cf1308feeac7/TECNILAB.pdf
https://www.renatoazenha.com/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/50d4d1c6-bde8-4aab-b573-61dd7835f96a/Renato_Azenha.pdf
https://tpf.eu/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/45e6f66c-fc3e-46f7-b8f4-a69a7547095c/TPF.pdf
http://www.lnec.pt/pt/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/b8140e35-7227-4c66-9dee-1a3fd65a90dc/LNEC.pdf


 

 

Município do Barreiro vence com 

projeto InfraStress 

Projeto estuda a segurança ciberfísica das 

infraestruturas críticas, aumentando a 

sua capacidade de resiliência face a riscos de 

grande escala, garantindo continuidade de 

operações. 

CM BARREIRO                       CONHEÇA O PROJETO 

 

Águas do Tejo Atlântico vence com 

projeto RES URBIS 

O projeto tem como objetivo valorizar o 

tratamento de bioresíduos de origem urbana, em 

alinhamento com a estratégia europeia para a 

Bioeconomia e Economia Circular. 

AdTA                                         CONHEÇA O PROJETO 

 

MENÇÕES ESPECIAIS  

 

 
 

 

Politejo vence com projeto de 

investimento direto no estrangeiro 

Construção de uma fábrica de tubagens no 

Brasil, com criação de postos de trabalho diretos, 

que faz distribuição para todo o país. 

POLITEJO                                     CONHEÇA O PROJETO 

 

EPAL vence com missão humanitária 

em Moçambique 

Doação de Estação de Tratamento de Água 

Móvel assegurando água potável a 3.000 

Moçambicanos e apoio especializado após o 

ciclone Idai e Kenneth. 

EPAL                                         CONHEÇA O PROJETO 

 

https://www.cm-barreiro.pt/pages/1
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/f87dacf3-b1f3-413f-8c07-c8274ea2198a/Barreiro.pdf
https://www.aguasdotejoatlantico.adp.pt/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/6e0767b2-28cd-4d37-84d8-d4f03e02883b/AdTA.pdf
http://www.politejo.com/PT/
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/c0fa7cc0-2b8d-4214-ab13-79d965026925/Politejo.pdf
https://www.epal.pt/epal
https://gallery.mailchimp.com/80c3c8487b4b3a79782415688/files/50042f27-ca2e-4a00-9a7c-c71c129b0ec1/EPAL.pdf


  

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

APOIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Acompanhe as novidades internacionais do setor  

 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

 

 

Website  
 

 

    

 

 

 
 

 

https://www.linkedin.com/groups/4426490/
https://www.linkedin.com/groups/4426490/
http://www.ppa.pt/
https://www.linkedin.com/groups/4426490/
http://www.ppa.pt/

