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Conheça os sucessos internacionais do setor da água 

21 junho 2022

 Águas de Portugal vai apoiar empresas de água e saneamento no Líbano

O grupo Águas de Portugal vai participar num

projeto para melhorar os serviços de água e

saneamento no Líbano, através de um

consórcio com a empresa norte-americana DAI. 

 

O projeto, financiado pela Agência dos Estados

Unidos para o Desenvolvimento Internacional

(USAID),  tem como objetivo apoiar as quatro

empresas regionais de água e saneamento do Líbano, "beneficiando diretamente cerca de 4,8 milhões de

residentes, visando a melhoria da conservação e proteção dos recursos hídricos do país". Este projeto

tem uma duração prevista de três anos, podendo estender-se por mais dois e o diagnóstico inicial irá

iniciar-se já em 2022. 
 
Fontes: Expresso /  Jornal Económico / Ambiente Magazine

12 junho 2022

Projeto PhosValue ganha categoria especial PALOPS dos Prémios Verdes da Visão
e Águas de Portugal 

O projecto PhosValue, coordenado pela

AquaInSilico, uma Start-Up portuguesa, ganhou

a categoria especial PALOPS dos Prémios

Verdes da Visão e Águas de Portugal,
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distinguindo o impacto positivo deste projeto na

gestão das águas residuais em Cabo Verde, que

permitirá o acesso de água com maior qualidade

e redução da poluição e eutrofização.

Os Prémios Verdes são uma iniciativa para divulgar e premiar boas práticas na área do ambiente que

conta com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa. 

 

A cerimónia de entrega de prémios aconteceu ontem, dia Mundial do Ambiente, e contou com a presença

do Ministro do Ambiente Português, Duarte Cordeiro, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,

Carlos Moedas, e com uma mensagem especial do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo

de Sousa. 

 

Fonte: AquaInSilico / Visão

2 junho 2022

AGS convidada a integrar documentário da BBC sobre os desafios da água que será
lançado no Congresso do IWA em setembro

A IWA – International Water Association

estabeleceu uma parceria com a BBC

StoryWorks para a realização de vários

documentários curtos relacionados com a

importância e os desafios da água.

Neste contexto, a AGS Water Solutions, foi selecionada para partilhar a sua experiência com o Projeto de

redução de água não faturada na entidade RAJA S.A, que permitirá diminuir significativamente a água

não faturada, através de várias ações como: medição e controlo de fugas, registo de manutenção,

formação técnica, entre outras.  

 

A apresentação da série de documentários será realizada em setembro deste ano, no congresso mundial

da IWA. 

 

Fontes: IWA / AmbienteOnline

25 maio 2022

 SCUBIC assina protocolo com a empresa de Saneamento do estado do Paraná 
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No passado dia 25 de Maio, o CEO da SCUBIC,

Bruno Abreu, assinou o protocolo de colaboração

com a empresa de Saneamento do estado do

Paraná (SANEPAR) na presença do presidente

Dr. Claudio Stabile, para a implementação de

soluções de eficiência energética e operacional

na rede responsável pelo o abastecimento de

água e saneamento a 11 milhões de pessoas.

A SCUBIC continua focada em ser reconhecida nacional e internacionalmente como uma das líderes

mundiais de inovação tecnológica no setor da água e energia, na qualidade dos serviços prestados e na

garantia da sustentabilidade dos nossos clientes.

 

Fonte: SCUBIC

07 de abril 2022

 COBA inicia missão de diagnóstico para elaboração dos Planos Diretores de
Saneamento em Angola

A COBA iniciou a missão de campo de

diagnóstico da situação existente

compreendendo reuniões com instituições locais,

visitas aos bairros das cidades, consultas

públicas e inquéritos para posteriormente poder

suportar a “Elaboração dos Planos Diretores de

Saneamento Participativos e as Especificações

Técnicas dos Processos de Concurso das cidades de Luena, N'Dalatando, Cuito e Huambo, alinhados

com a abordagem CWIS - Citywide Inclusive Sanitation”. 
 
O projeto é desenvolvido em parceria com a Artelia e Águas de Portugal e é de especial importância para

as populações das cidades em estudo, assegurando o futuro acesso a condições de saneamento

adequadas. 

 

Fonte: COBA
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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.  
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