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Conheça os sucessos internacionais do setor da água 

28 janeiro 2022

 Águas do Tejo Atlântico vence o Water Reuse Europe 2021 Innovation Prize

O projeto VIRA - cerveja produzida com água

regenerada - criado pela Tejo Atlântico e

baseado no conceito de mudança de

mentalidades e de atitudes, venceu o Water

Reuse Europe 2021 Innovation Prize. Este

prémio veio confirmar o caráter inovador desta

iniciativa de comunicação que tem como objetivo

angariar adeptos e apoiar

decisores na implementação de boas práticas ambientais, na utilização racional da água e o seu

aproveitamento depois do tratamento para reutilização com aptidão para rega de espaços verdes,

lavagem de ruas e na industria. A atribuição do prémio foi efetuada durante o webinar on Industrial

Reuse, promovido pela Water Reuse Europe . 

Conheça todo o processo de produção desta cerveja AQUI.

Fonte: Águas do Tejo Atlântico

20 janeiro 2022

João Feliciano integra Swan-Forum

João Feliciano, CEO da AGS Water Solutions e

Administrador da Parceria Portuguesa para a

Água, integrou o Senior Utility Advisory Group no

Swan-Forum, uma organização global líder no

setor da água inteligente.
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Dentro deste grupo, formado exclusivamente por especialistas com experiência mundial, são partilhados

os vários conhecimentos adquiridos em diferentes projetos globais, com foco em resolver problemas nos

sistemas urbanos de água, de forma a obter os melhores resultados possíveis. 

Fonte: AGS

19 janeiro 2022

 Moinhos Ambiente instala dessalinizadora em Cabo Verde

A empresa Águas e Energia da Boavista confiou

à Moinhos Água e Ambiente o fornecimento e

instalação de uma unidade de dessalinização de

água do mar. A dessalinizadora produzirá 1.200

m3/d de água para consumo humano, suprindo

as necessidades crescentes de abastecimento

dos novos hotéis da região de Chaves.    

Sendo Cabo Verde um dos países com a energia mais cara do mundo, a preocupação pela seleção de

equipamentos e inclusão de recuperadores de energia que otimizem os consumos energéticos, foram os

pontos chave na conceção da unidade. 

Fonte: Moinhos Ambiente

10 dezembro 2021

 TPF elabora Planos Territoriais que foram aprovados pelo governo de
Moçambique

A Assembleia da República de Moçambique

aprovou recentemente o Plano Nacional de

Desenvolvimento Territorial (PNDT), o Plano

Especial de Ordenamento Territorial do Vale do

Zambeze (PEOT) e o Conselho de Ministros de

Moçambique aprovou o Plano de Ordenamento

do Espaço Marítimo (POEM). São Planos cuja

elaboração foi liderada pela TPF Consultores e

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/gzX5Qb
https://us16.campaign-archive.com/home/?u=80c3c8487b4b3a79782415688&id=f22b6c4c2f
javascript:;


12/11/22, 22:42 PPA 💧 Sucessos Internacionais: Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Chine

https://us16.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=80c3c8487b4b3a79782415688&id=8d61002139 3/5

que são fundamentais para a continuidade do

desenvolvimento de Moçambique. Fonte: TPF

10 dezembro 2021

 TPF assina contrato para Porto de Buba na Guiné Bissau

A cerimónia de assinatura do contrato relativo

aos Estudos e Projetos para a Construção do

Porto Comercial e Mineiro de Buba e sua

Concessão decorreu em Bissau com sua

excelência, o Presidente da República da Guiné-

Bissau, personalidades do Banco Africano de

Desenvolvimento (BAfD) e membros da equipa

do consórcio Luso-Brasileiro TPF, liderado pela

TPF Consultores. Este projeto abrange os

aspetos técnicos, económicos, financeiros e

ambientais da viabilidade do Porto de Buba

tendo em vista a continuação do

desenvolvimento da Guiné-Bissau. Fonte: TPF

29 novembro 2021

 AGS ganha novo projeto de Água Não Faturada no Chile

A AGS Water Solutions, presente em ações e

projetos de melhoria de água não faturada (ANF)

no Chile, anunciou em comunicado um novo

projeto no sul do país, em Aguas Magallanes.

Esta parceria geográfica iniciou-se em 2015 com o objetivo de implementar uma solução de gestão mais

eficiente dos sistemas de abastecimento de água em três entidades gestoras Chilenas: Aguas del

Altiplano, Aguas Araucanía e Nueva Atacama. 

 

Em 2021, a relação é assim reforçada com um novo projeto de redução de água não faturada no sul do

Chile em Aguas Magallanes. Estes quatro projetos têm a duração de 24 meses e visam abranger um total

de 4 845 km da rede de distribuição de água, agora em quatro entidades do Grupo Chileno Aguas

Nuevas. 

 

Com esta nova entidade gestora, será desenvolvida a metodologia dos projetos de água não faturada,

que inclui a implementação de dois softwares inovadores: “Waterwise e Flowise”, bem como o

desenvolvimento de um diagnóstico preliminar da rede de distribuição de água. 
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Fonte: AmbienteMagazine

04 outubro 2021

Scubic e Wakaru na final do Get in the Ring Impact Competition

A Scubic e a Wakaru, duas Start-ups

portuguesas do setor da água ficaram entre as 5

Start-ups europeias nomeadas para a final do

Get in the Ring Impact Competition, uma

competição pan-europeia entre start-ups com

soluções que visam cumprir os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável.

Conheça os projetos portugueses no mundo
Visite a Plataforma Portuguesa da Água, pensada para

apresentar os projetos portugueses no 8.º Fórum Mundial da

Água, que decorreu em 2018, em Brasília. A plataforma continua

a ser usada e ainda pode incluir os projetos da sua entidade.  

LinkedIn Website
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