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Secretário de Estado da Internacionalização na abertura da cerimónia de entrega

dos prémios PT Global Water Awards 2022

A cerimónia de entrega dos prémios PT Global Water Awards 2022 foi um momento único onde
todos ficaram a saber, em primeira-mão, quais as entidades vencedoras, na presença de Sua
Excelência o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

A cerimónia iniciou-se com a intervenção de abertura de João Belo, Diretor Geral do Grupo About
Media, que referiu a coragem das empresas na sua internacionalização, seguida de intervenção
do Secretário de Estado da Internacionalização, que falou do milagre português e que
necessitamos agora de um segundo milagre para melhor gerir a água doce, num contexto de
escassez.
 
Seguiu-se a entrega dos prémios, em que foram premiadas três entidades em três categorias:
I+D+i, Fornecimentos e Serviços, e foram atribuídas duas menções honrosas, na categoria
serviços.

O encerramento foi realizado pelo Presidente da Parceria Portuguesa para a Água que focou a
internacionalização como incontornável para o setor, embora seja um caminho com espinhos e
riscos mas importante para manter o setor e terminou felicitando os premiados e os não premiados
pelo excelente trabalho desenvolvido a nível internacional.
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A cerimónia de entrega dos prémios da internacionalização do setor realizou-se a 21 de novembro
2022, em Lisboa, no âmbito da 17.ª Expo Conferência da Água, organizada pelo jornal
Água&Ambiente.

AGS vence na categoria I+D+i

O projeto da AGS vencedor da categoria I+D+i

foi "Desenvolvimento e implementação do

Flowise Corporate", uma ferramenta web based

focada na monitorização em tempo real e

inteligente dos consumos de água e energia, que

está em várias geografias como Portugal, Japão,

EUA, Malásia, Indonésia e Havai.

TPF vence na categoria Fornecimentos
com projeto nos Camarões

O projeto da TPF de "Assistência Técnica e

Logística para a Supervisão da Construção do

Aproveitamento Hidroelétrico de Nachtigal", teve

uma enorme relevância poítica, sendo que a TPF

representava o Estado dos Camarões.

Engidro vence na categoria Serviços
com projeto na Nigéria

O projeto vencedor: "Institutional Technical

Assistance (ITA) for the Kano State Water

Board", consistiu na melhoria da governação e

desempenho do setor com o objetivo de

melhorar e sustentar os serviços de

abastecimento de água. 

VENCEDORES DOS PRÉMIOS

MENÇÕES HONROSAS
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Indaqua conquista Menção Honrosa na
categoria Serviços com projeto em
Angola
Projeto: Contrato de Gestão para Capacitação,

Operação e Manutenção da Empresa Provincial

de Água e Saneamento do Namibe

TPF recebe Menção Honrosa na
categoria Serviços com projeto em
Moçambique
Projeto: Reabilitação do Sistema de Drenagem

da Águas Pluviais da Cidade da Beira Fase 2
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