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1.#Quais#são#esses#desafios#mundiais#?

irrigação
alimentação

energia
iluminação e.indústria

Importância da.ÁGUA.em.muitas.dimensões

abastecimento
e.saneamento
higiene

serviços dos.
ecossistemas
conservação da.
natureza A)ÁGUA)é)relevante)

para)todas)as)dimensões
do)ambiente)e)do)
desenvolvimentoUma)abordagem integrada

é)sempre)necessária!



A#grande#preocupação#no#Século#XXI:#

Assegurar a disponibilidade fiável de água, em

condições aceitáveis de quantidade, qualidade, e de

proteção dos ecossistemas hídricos, assegurando

todas as necessidades humanas de saúde, higiene e

produção, e riscos comportáveis relativamente a

desastres naturais

Segurança#Hídrica

! O)aumento)da)população
De#1900#a#2000#a#utilização#da#água#no#mundo#aumentou#10#vezes

7#mil#milhões#em#2012#/#10#mil#milhões#em#2050#/#12#a#15#mil#milhões#em#2100

Gestão da água – Grande Desafio do Século XXI
Problema#global#com#soluções#locais

! Uma)maior)concentração)em)meio)urbano
Em#2010#pela#primeira#vez#mais#de#50%#vivia#em#aglomerados#urbanos

1.1#mil#milhões#não#tem#água#potável#######2.4#mil#milhões#não#tem#saneamento

! Aumento)da)incerteza)causada)pelas)alterações)climáticas
Maior#irregularidade e#agravamento#de#cheias e#secas

! Crescente)relevância)como)prioridade)política)global
Reconhecimento#como#um#Direito#do#Homem# (AG#ONU#28#julho#2010)

Importância#na#Agenda#2030#– Objetivos#Desenvolvimento#Sustentável (AG#ONU#25#setembro#2015)



Um#tema#de#importância#crescente#na#agenda#mundial:

Resolução#das#Nações#Unidas#de#2010#declarando#o#acesso#à#água#

e#ao#saneamento#como#um#“Direito#do#Homem”

Um#tema#de#importância#crescente#na#agenda#mundial:

Adoção#em#2015#pelas#Nações#Unidas#de#uma#Agenda

para#o#Desenvolvimento#Sustentável#



.#.#.

6.2.#Em 2030,#alcançar um#acesso adequado ao saneamento e#à#higiene#para#todos

.#.#.

Objetivos do#Desenvolvimento Sustentável

Agenda#para#2030

3.3###."."."combater"as"doenças transmitidas pela"água.".".
3.9###.#.#. reduzir o"número"de"mortes"e"doenças"causadas"pela"poluição"da"água.#.#.
11.5#.#.#. reduzir o"número"de"mortes"causadas"por"desastres"relacionados"com"a"água.#.#.
12.4#.#.#. reduzir o"lançamento para"a"água"de"substâncias"químicas"e"outros"resíduos."."."
15.1#.#.#.#assegurar o"uso sustentável dos"ecossistemas terrestres e"de"águas"interiores .#.#.
15.8#.#.#. reduzir o"número"de"mortes"causados"por"desastres"relacionados"com"a"água.#.#.
A#“água”#é#também#relevante#para#os#ODS:##1,##2,##5,##7,##13,##14,##16,##17

Referências explícitas#à#água:

.#.#.#provavelmente todos!#!#!



Estudo#do#governo#alemão#

para#caracterizar#o#mercado#global

do#ambiente#e#tendências#evolutivas

(2007#– 2020)

Crescimento#previsto#para#o#mercado#global

das#tecnologias#ambientais#em#biliões#de#Euros

Como se desagregam
as tecnologias ambientais por sectores?

Gestão#da#Água

PT#tem#experiência,#excelência

tecnológica#e#já#alguma#expem

riência de#internacionalização

Gestão#da#Água

PT#tem#experiência,#excelência

tecnológica#e#já#alguma#expem

riência de#internacionalização

Dimensão#do#mercado#global#para#tecnologias#ambientais

em#biliões#de#Euros

Eficiência
energética

Gestão#sustentável#

da#água

Mobilidade"
sustentável

Energias"amigas
do"ambiente

Eficiência"no"uso
dos"materiais

Gestão"de"resíduos
e"reciclagem



(Fonte:German Government 2008)– Green)Tech made in)Germany 2.0,)Environmental Technology
Atlas)for)Geermany,)Verlag Vahlen,)München)

Dimensão#do#mercado

Global#(biliões#de#€)

Crescimento#anual

até#2020

Abastecimento
de"água

Sistemas"de
gestão"da
distribuição
de"água

Tratamento
de"águas
residuais

Melhoria"da
eficiência
energética

2.#Quais#as#capacidades#do#setor#português#?



Nos#últimos#vinte#anos,#Portugal#adquiriu#e#desenvolveu#

experiência#significativa#em:

• Planeamento#e#gestão#dos#recursos#hídricos

• Abastecimento,#saneamento#e#regulação

• Planeamento#e#gestão#da#zona#costeira

... e participa ativamente em instituições internacionais:
OCDE, CEE ONU, BM, BEI, BERD, IWA, CE, etc. 

• Instituições para#a#gestão#da#água#e#governância

• Empreendimentos hidráulicos#de#fins#múltiplos

Um crescimento muito acentuado
nos níveis e qualidade de atendimento

Percentagem da população 
com acesso a sistemas 

públicos
de abastecimento de água

80%
População com acesso a 

sistemas públicos de 
águas residuais com 
tratamento adequado

30%

97%

80%

95%

90%

Evolução do setor entre 1993 e 2016 e objetivos atuais:

Abastecimento de água 
com qualidade 

controlada de acordo 
com as exigências 
nacionais e da UE

50% 98% 99%



Um.crescimento.muito.acelerado.em.quantidade.e.qualidade!!!

“O#Milagre#Português…”#
Paul#Reiter,#Director Executivo#da#IWA

Qualidade das#águas#balneares(%)Água#com#qualidade#certificada(%)

98,2%

Um crescimento muito acentuado
nos níveis e qualidade de atendimento

Evolução do sector entre 1993 e 2015 e objectivos actuais:

Não$foi$um$“milagre”$mas$antes$o$resultado
de$um$esforço$conjugado$de$muitas$empresas$e$instituições

...$com$grande$experiência$e$capacidade$de$afirmação$internacional$!



Empresas#portuguesas#do#sector#da#água#no#mundo

Empresas#portuguesas#do#sector#da#água#no#mundo

Actividade#internacional#das#empresas#portuguesas

53,2#%#em#África



Estudos e 
Consultoria

Projectos de 
Engenharia

Construção 
e sistemas

Gestão, Operação 
e Manutenção

Assistência 
Técnica

Regulação 
ambiental e dos 

serviços de 
águas

Investigação & 
Desenvolvimento 

e Inovação

Cadeia#de#valor#do#sector#da#água

Gestão#de#

Zonas#Costeiras

GovernânciaServiços#de#Águas
Empreendimentos#

Hidráulicos

Planeamento#e#Gestão#de

Recursos#Hídricos

61

36

41

65

43

Fonte:"Directório"de"Membros,"31/12/2016

Legenda: Número de empresas associadas com 
actividade no respectivo segmento da 
cadeia de valor, num total de 86

22

Europa#do#Leste

Áreas#geográficas#mais#relevantes

Triângulo#Virtuoso#(prioritário)#e#áreas#complementares#relevantes

Magrebe
China,#India,

outros#países#asiáticos

(Fonte:)Alexandra)Serra)e)Rafaela)Matos)2010)– A)Cadeia)de)Valor)de)Sector)da)Água)em)Portugal,
Contributos)para)um)Roteiro)de)Reforço)da)Internacionalização,)PPA)– em)preparação))

Oportunidades#de#negócio

África#Lusófona

(PALOP")
América#Latina

(Brasil,"Argentina,México,"
Chile,"Venezuela,"etc)

Portugal



“O)Cluster)da)Água)de)…”
b Áreas)de)oportunidade)b
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Nota: Maior número de respostas assinaladas a “bold”. Apenas assinalados os concursos 
indicados como mais significativos.

Balanço#da#actividade#em#2016

Participação"em"concursos"internacionais

Comissão Europeia (H2020)

Marrocos
Argélia
Oman

Angola
Moçambique

Malawi
Cabo Verde

Zâmbia
Quénia
Gabão
Gana

Zimbabué
Costa do Marfim

Brasil
Argentina
ColômbiaSim

Não

“ Em 2016, 49% das empresas 
participaram individualmente ou 
em consórcio em pelo menos um 

concurso internacional”



43%
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Timor Leste
Austrália
Sri-Lanka

Arábia Saudita
Argélia

Marrocos
Qatar

Cabo Verde
Costa do Marfim

Moçambique
Gana
Gabão

São Tomé e Príncipe
Angola

Guiné Equatorial
Tanzânia
Camarões
Zimbabué

Mali
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m

er
o

de
 re

sp
os

ta
s

Não

Sim

Espanha
Dinamarca

França
Noruega
Albânia
Croácia
Sérvia
Rússia 

Colômbia
México

EUA
Nicarágua

Chile
Brasil

Rep. Dominicana

Balanço#da#actividade#em#2016

Entrada"em"mercados"de"novas"áreas"geográficas"

“ Em 2016, 43% das empresas 
entraram em pelo menos um 

novo mercado geográfico

3.#Qual#o#papel#da#Parceria#Portuguesa#para#a#Água?



Uma Parceria… para quê?

- Construir no exterior uma imagem coerente e global

- Atuar como uma “porta de entrada” para quem quiser conhecer o 
setor em Portugal

- Procurar oportunidades nos mercados globais

- Chamar a atenção desses mercados para as capacidades de Portugal

- Promover uma maior internacionalização deste sector de atividade- Promover uma maior internacionalização deste sector de atividade !

- Gerar sinergias, estabelecer objetivos estratégicos comuns e
promover um desenvolvimento tecnológico consistente

- Reforçar a cadeia de valor do setor da água !

- Dotar as empresas portuguesas de um instrumento que outros
países já têm (França, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Espanha)

Artigo 1º - Constituição

A Parceria Portuguesa para a Água, adiante

designada por PPA, é uma associação de direito

privado, sem fins lucrativos, constituída por

entidades públicas e privadas com interesses no

setor da água, que funcionará por tempo

indeterminado.



Promover#uma#efetiva#cooperação#entre#pessoas,#

instituições#e#empresas,#de#forma#a#reforçar#as#

capacidades#e#o#conhecimento#português#no#sector#da#

água#e#a#criar#oportunidades#a#nível#global,#no#quadro#de#

projetos#de#desenvolvimento#sustentável#e#em#linha#com#

os#Objetivos#do#Desenvolvimento#Sustentável#e#as#

melhores#práticas#internacionais#do#setor

Missão da PPA

Administração#Pública

Empresas#públicas#e#

privadas

Associações#profissionais#

e#sociedade#civil

Empresas#públicas#e#privadas

Porquê Parceria

Associações técnicas e profissionais, associações não

governamentais para o desenvolvimento, associações de

utilizadores, associações económicas setoriais

Associações#profissionais#e#sociedade#civil

Universidades#e#centros#de#investigação

Universidades, centros de investigação, laboratórios de Estado

Empresas#públicas#e#privadas

Empresas de projecto e consultoria, empreiteiros de obras

públicas, fornecedores de equipamento, empresas de gestão

Universidades#e#centros#

de#investigação

Administração#Pública

Agência Portuguesa de Ambiente (ExmInstituto da Água e

Administrações de Região Hidrográfica), Entidade Reguladora

dos Serviços de Água e Resíduos, Camões – Instituto da

Cooperação e da Língua (Exm Instituto Português de Apoio ao

Desenvolvimento), Agência para o Investimento e Comércio

Externo de Portugal



O)que)quer)que)possuamos,)duplica)o)seu)

valor)quando)temos)a)oportunidade)de)o)

partilhar)com)outros)!)
JEANbNICOLAS)BOUILLY)(1763b1842)

O)que)quer)que)possuamos,)duplica)o)seu)

valor)quando)temos)a)oportunidade)de)o)

partilhar)com)outros)!
JEANbNICOLAS)BOUILLY)(1763b1842)

um#contributo#português#para##o#

desenvolvimento#do#sector#da#Água#

no#Mundo

Whatever we possess becomes of double value when we have the
opportunity of sharing it with others. BOILLY

24"de"Setembro"2009

Muito#Obrigado!#


