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Nos últimos sete anos a EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA afirmou-se indiscutivelmente como um 

evento de referência, crucial na agenda do sector da Água em Portugal. Um espaço único e 

privilegiado de debate dos grandes temas do Sector da Água e do Saneamento que, anualmente, 

reúne todos os seus intervenientes, comunidade profissional e académica. Tal deve-se ao facto de 

ter sido, desde a sua origem, desenhada com base em informação independente e pertinente, que 

visa um único propósito: informar o mercado, informar o Sector. 

 

É já a 8.ª edição que o jornal Água&Ambiente (publicação do Grupo About Media) organiza e que, 

em 2013, terá lugar nos dias 26 e 27 de Novembro, no Lagoas Park Hotel, em Oeiras. 

Subordinada ao tema “Soluções para a Sustentabilidade do Sector da Água”, a 8.ª EXPO 

CONFERÊNCIA DA ÁGUA visa debater as grandes questões que assumem papel de destaque no 

panorama nacional da água, onde as diferentes abordagens da palavra sustentabilidade são o fim 

almejado.  

 

Neste âmbito, a 8.ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA, abordará o novo ciclo estratégico para o 

período 2014-2020; o balanço, lições e visões para o futuro do sector; os ganhos de escala e de 

gama; as oportunidades de eficiência; o equilíbrio tarifário; a articulação dos serviços; o novo ciclo 

de regulação e o financiamento de projetos e investimentos. 

 

A 8.ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA terá também uma vertente focada na internacionalização, 

nomeadamente na internacionalização para a mercado brasileiro e na cooperação empresarial com 

vista ao financiamento e criação de oportunidades além-fronteiras. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Também as empresas fornecedoras de produtos e prestadoras de serviços para o mercado da água 

terão voz na 8.ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA, apresentando as suas mais recentes e inovadoras 

soluções e tecnologias quer em painel dedicado, quer na dinamização de workshops técnicos, 

dirigidos aos profissionais do sector. 

 

Acompanhando a universalidade da regulação da ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e 

Resíduos à totalidade das 386 entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos, em 2013 há um 

novo impulso aos Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos promovidos pelo jornal 

Água&Ambiente e a entidade reguladora: pela primeira vez serão atribuídos a este universo os 

Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos – Água&Ambiente����ERSAR e os Selos de 

Qualidade de Água para Consumo Humano. Um estímulo aos anteriores Prémios de Qualidade de 

Serviço em Águas e Resíduos que visam alargar o número de potenciais premiados, valorizar e 

prestigiar as entidades gestoras e promover a melhoria contínua e procura da excelência dos 

serviços prestados nas categorias: Qualidade da Água para Consumo Humano, Abastecimento 

Público de Água, Saneamento de Águas Residuais Urbanas, Gestão de Resíduos Urbanos e numa 

quinta categoria (tema livre), definida anualmente pelo júri, e que este ano é a categoria “O 

conhecimento das infraestruturas de rede dos serviços de água”. 

 

Outra novidade dos prémios é a divulgação prévia dos 3 nomeados por categoria. A divulgação 

prévia visa criar expectativa entre os potenciais vencedores e entre os players do sector da Água 

que aguardarão com expectativa a Cerimónia de Entrega dos Prémios de Qualidade de Serviço em 

Águas e Resíduos Água&Ambiente����ERSAR, para ficarem a conhecer as entidades que se destacam 

pela qualidade exemplar do serviço prestado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

No inico deste ciclo de regulação e sempre com a perspetiva da sustentabilidade e da melhoria 

contínua da qualidade de serviço prestado pelas entidades gestoras, a 8.ª EXPO CONFERÊNCIA DA 

ÁGUA irá também apresentar testemunhos de entidades premiadas nas edições anteriores dos 

Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos – Água&Ambiente�ERSAR. O objetivo deste 

Seminário “Gestão Rumo à Excelência: Como conseguir um desempenho fora de série” é que 

essas entidades apresentem e apontem os modelos de gestão e as soluções práticas que 

determinam a distinção de exemplares desempenhos. 

 

 

Na antecipação do futuro pela informação, os temas da 8.ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA são 

apontados como os novos paradigmas do sector e que interessam tanto às entidades públicas - 

atentas aos novos modelos a seguir no âmbito da prestação de serviço eficiente - como ao sector 

privado - atento às oportunidades de negócio e novos nichos de mercado.  

 

TEMAS EM DESTAQUE 

 Novo ciclo estratégico 2014-2020 

 Apoios comunitários e financiamento 

 20 Anos do Grupo Águas de Portugal 

 Sustentabilidade do sector da água 

 Regulação universal 

 Definição de tarifários e recuperação de custos 

 Eficiência e gestão de excelência do serviço de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais 

 Prémios de qualidade do serviço de águas e resíduos 2013 

 Novos produtos e serviços 

 Oportunidades de Internacionalização no Brasil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

 Representantes da administração central e local, nomeadamente nas áreas da gestão de 

recursos hídricos, água e saneamento 

 Presidentes, diretores e administradores das entidades gestoras dos serviços de abastecimento 

de água e saneamento de águas residuais 

 Autarcas e vereadores com a tutela dos recursos hídricos, água e saneamento 

 Decisores, nomeadamente diretores e gestores de empresas fornecedoras de produtos e 

serviços, de exploração e manutenção de infraestruturas e de projeto e construção 

 Consultores e advogados 

 Professores universitários 

 

 

 

Saiba mais em www.expoagua.about.pt 

 


