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Enquadramento 

O Processo de Cooperação do Medit

embora só instituído em 1990, com o

interesse comum entre os países da bacia ocidental do M

desenvolvimento económico do Magrebe. 

Compete a Portugal e à Mauritânia, enquanto co

Económico e Empresarial, em cooperação com a UpM, à margem da Reunião dos Ministros dos Negócios 

Estrangeiros que terá lugar em Lisboa

O desenvolvimento sustentável é proposto como 

estratégicos: a água, o ambiente, as infraestruturas e o financiamento.

ponto de vista dos desafios e das oportunidades de negócio para as empresas e dos espaços de cooperação 

estratégica a nível de projetos e iniciativas 

outros de inegável alcance: projetos e 

tecnologias do ambiente; mobilidade sustentável; agricultura, tu

gestão sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos;

no mediterrâneo ocidental; Redes inteligentes de energia (smart grids), urbanismo e cidades inteligentes, 

etc. 

 

O 2º Fórum Económico e Empresarial do Mediterrânio Ocidental deve ser um espaço de reflexão mas 

também proporcionar oportunidade de encontro e discussão de oportunidades de cooperação entre as 

empresas dos países do Diálogo 5+5 e visitas a empresas e projetos

 

Os empresários são os principais “players” deste plano de trabalho 

projetos e iniciativas comuns, e, sobretudo, melhorar o comércio e os investimentos entre os países.
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editerrâneo Ocidental (Diálogo 5+5) foi lançado pela França em 1983, 

em 1990, com objetivo de reforçar o diálogo político e a cooperação em áreas de 

s países da bacia ocidental do Mediterrâneo e, também, promover o 

desenvolvimento económico do Magrebe.  

Compete a Portugal e à Mauritânia, enquanto co-presidentes do diálogo 5+5, a organização do 2º 

em cooperação com a UpM, à margem da Reunião dos Ministros dos Negócios 

Lisboa, a 22 de Maio.  

é proposto como tema central, estruturado em torno de 

, as infraestruturas e o financiamento. Estes temas 

ponto de vista dos desafios e das oportunidades de negócio para as empresas e dos espaços de cooperação 

vel de projetos e iniciativas conjuntas. Associados a estes temas centrais encontram

projetos e infraestruturas associadas à energia, ambiente e gestão da água;

tecnologias do ambiente; mobilidade sustentável; agricultura, turismo e desenvolvimento sustentável; a 

gestão sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos; financiamento dos projetos de cooperação 

Redes inteligentes de energia (smart grids), urbanismo e cidades inteligentes, 

º Fórum Económico e Empresarial do Mediterrânio Ocidental deve ser um espaço de reflexão mas 

oportunidade de encontro e discussão de oportunidades de cooperação entre as 

empresas dos países do Diálogo 5+5 e visitas a empresas e projetos relevantes.  

Os empresários são os principais “players” deste plano de trabalho que visa promover mais parcerias, 

projetos e iniciativas comuns, e, sobretudo, melhorar o comércio e os investimentos entre os países.
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lançado pela França em 1983, 

e a cooperação em áreas de 

editerrâneo e, também, promover o 

a organização do 2º Fórum 

em cooperação com a UpM, à margem da Reunião dos Ministros dos Negócios 

uturado em torno de quatros eixos 

temas serão tratados do 

ponto de vista dos desafios e das oportunidades de negócio para as empresas e dos espaços de cooperação 

Associados a estes temas centrais encontram-se 

associadas à energia, ambiente e gestão da água; 

rismo e desenvolvimento sustentável; a 

nciamento dos projetos de cooperação 

Redes inteligentes de energia (smart grids), urbanismo e cidades inteligentes, 

º Fórum Económico e Empresarial do Mediterrânio Ocidental deve ser um espaço de reflexão mas 

oportunidade de encontro e discussão de oportunidades de cooperação entre as 

que visa promover mais parcerias, 

projetos e iniciativas comuns, e, sobretudo, melhorar o comércio e os investimentos entre os países. 
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 “Desenvolvimento su

Desafios, cooperação e oportunidades de negócio”

Local: Centro de Congressos de Lisboa

9H00- 9H30 

Receção dos participantes 

9H30 – 10h00 

Sessão de Abertura  

S. Exa o Vice Primeiro Ministro de Portugal

S. Exa o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal 

S. Exa o Ministro dos Negócios Estrangeiros

10H00 – 10h25 

Intervenção do Secretário Geral da União para o Mediterrânio 

10H25- 11h45 Coffee Break 

Sessões paralelas 

10h45 

Painel 1 

Gestão da Água e dos Resíduos: desafios,

Salientamos a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

de resíduos sólidos por razões económicas e ecológicas
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Programa 

21 de Maio de 2014  

“Desenvolvimento sustentável: a água, o ambiente, as infraestruturas

Desafios, cooperação e oportunidades de negócio”

Local: Centro de Congressos de Lisboa 

S. Exa o Vice Primeiro Ministro de Portugal – Paulo Portas 

S. Exa o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal - Rui Chancellere de Machete

Exa o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Mauritânia - Ahmed Ould Teguedi 

do Secretário Geral da União para o Mediterrânio - Fathallah Sijilmassi 

e dos Resíduos: desafios, financiamento, modelos e soluções empresariais

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

íduos sólidos por razões económicas e ecológicas; desenvolvimento do conceito de gestão integrada de resíduos
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s infraestruturas  

Desafios, cooperação e oportunidades de negócio” 

Rui Chancellere de Machete 

 

mpresariais 

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para: estabelecer uma boa gestão 

; desenvolvimento do conceito de gestão integrada de resíduos sólidos, 
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sustentável com a participação e interação dos setores público e privado

desenvolver o papel das entidades governamentais e organizações privadas 

resíduos sólidos, e sistemas para fortalecer a capacidade 

para promover o uso sustentável da água a nível local , reg

critérios e objetivos para harmonizar a política da água no Mediterrâneo ; prevenção da poluição e os danos ambientais; modelos e 

soluções na área da gestão de resíduos e da água, com a colaboração dos setores público e privado; aprofundar a relação entre

políticas e a planificação da  gestão da água e a

partilha de experiências, tecnologia e transferência de conhecimento e capacitação nas áreas de recursos

promoção de investimentos. 

Painel 2 

Transportes, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Inteligente

Salientamos a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

desenvolvimento urbano sustentável; gestão dos sistemas de transportes públicos; coordenação adequada dos agentes locais para

controlar o desenvolvimento urbano; cidades dinâmicas inteligentes e expansão urbana; vantagens potenciais de opera

privados especializados; uma abordagem multi

dedicadas a indicadores básicos de mobilidade urbana (de viagem, distância, tempo, custo), mas também a outros fatores 

económicos, sociais e ambientais para avaliar a sustentabilidade do desenvolvimento urbano (congestionamento da rede, 

atratividade urbana, acessibilidade local, o impacto sobre a saúde pública, a dependência energética); mobilidade elétrica; u

abordagem integrada e sistémica para o desenvolvimento urbano; fortalecimento da capacidade de expertise local urbana; uma 

gestão eficaz para controlar melhor a expansão urbana, estabilizar o consumo de energia, proteger o ambiente; novo paradigma 

relação dos transportes com a cidade; aumentar o papel

Painel 3 

Cooperação inter-regional: atores, prioridades, PME, projetos e financiamento

Salientamos a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

económica e o financiamento; vantagem dos programas económicos e financeiros da União Europeia para a cooperação no 

Mediterrâneo; fortalecer o papel e o desempenho das PME e as suas abordagens através de estratégias de colaboração; permitir às 

PME transformar os desafios ambientais em oportunidades, ou seja, a promoção de negócios verdes, tais como transportes, 

energia, indústria, saúde, TIC; o financiamento de infraestruturas e de projetos de cooperação empresarial; estabelecimento de 

incentivos económicos e facilidades para as PME e fornecer fundos de capital de risco; estimular o comércio e o investimento 

regional; instituições financeiras internacionais e regionais iniciativas apoiando as iniciativas euro

Painel 4 

Infraestruturas e Energia: desafios

públicas 
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o dos setores público e privado, com base em boas relações inter

governamentais e organizações privadas que devem melhorar a fiscalização da terceirização de 

emas para fortalecer a capacidade de gestão; uma estratégia da água para a bacia ocidental do Mediterrâneo 

para promover o uso sustentável da água a nível local , regional e nacional através da adoção de objetivos transversais , gestão de 

política da água no Mediterrâneo ; prevenção da poluição e os danos ambientais; modelos e 

soluções na área da gestão de resíduos e da água, com a colaboração dos setores público e privado; aprofundar a relação entre

gestão da água e avaliação de impactos socioeconómicos; sistemas de monitorização, 

partilha de experiências, tecnologia e transferência de conhecimento e capacitação nas áreas de recursos

Transportes, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Sustentável e Inteligente 

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

desenvolvimento urbano sustentável; gestão dos sistemas de transportes públicos; coordenação adequada dos agentes locais para

controlar o desenvolvimento urbano; cidades dinâmicas inteligentes e expansão urbana; vantagens potenciais de opera

privados especializados; uma abordagem multi-modal de redes de transportes públicos; ferramentas de monitorização e avaliação 

dedicadas a indicadores básicos de mobilidade urbana (de viagem, distância, tempo, custo), mas também a outros fatores 

micos, sociais e ambientais para avaliar a sustentabilidade do desenvolvimento urbano (congestionamento da rede, 

atratividade urbana, acessibilidade local, o impacto sobre a saúde pública, a dependência energética); mobilidade elétrica; u

rada e sistémica para o desenvolvimento urbano; fortalecimento da capacidade de expertise local urbana; uma 

gestão eficaz para controlar melhor a expansão urbana, estabilizar o consumo de energia, proteger o ambiente; novo paradigma 

tes com a cidade; aumentar o papel dos portos na ligação entre o Mediterrâneo Ocidental.

regional: atores, prioridades, PME, projetos e financiamento 

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

económica e o financiamento; vantagem dos programas económicos e financeiros da União Europeia para a cooperação no 

el e o desempenho das PME e as suas abordagens através de estratégias de colaboração; permitir às 

PME transformar os desafios ambientais em oportunidades, ou seja, a promoção de negócios verdes, tais como transportes, 

nciamento de infraestruturas e de projetos de cooperação empresarial; estabelecimento de 

incentivos económicos e facilidades para as PME e fornecer fundos de capital de risco; estimular o comércio e o investimento 

nternacionais e regionais iniciativas apoiando as iniciativas euro-mediterrânicas.

desafios, projetos e oportunidades para as empresas
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om base em boas relações interorganizacionais; 

devem melhorar a fiscalização da terceirização de 

água para a bacia ocidental do Mediterrâneo 

tivos transversais , gestão de 

política da água no Mediterrâneo ; prevenção da poluição e os danos ambientais; modelos e 

soluções na área da gestão de resíduos e da água, com a colaboração dos setores público e privado; aprofundar a relação entre as 

sistemas de monitorização, infraestruturas; 

partilha de experiências, tecnologia e transferência de conhecimento e capacitação nas áreas de recursos humanos e gestão e 

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:  mobilidade urbana para o 

desenvolvimento urbano sustentável; gestão dos sistemas de transportes públicos; coordenação adequada dos agentes locais para 

controlar o desenvolvimento urbano; cidades dinâmicas inteligentes e expansão urbana; vantagens potenciais de operadores 

modal de redes de transportes públicos; ferramentas de monitorização e avaliação 

dedicadas a indicadores básicos de mobilidade urbana (de viagem, distância, tempo, custo), mas também a outros fatores 

micos, sociais e ambientais para avaliar a sustentabilidade do desenvolvimento urbano (congestionamento da rede, 

atratividade urbana, acessibilidade local, o impacto sobre a saúde pública, a dependência energética); mobilidade elétrica; uma 

rada e sistémica para o desenvolvimento urbano; fortalecimento da capacidade de expertise local urbana; uma 

gestão eficaz para controlar melhor a expansão urbana, estabilizar o consumo de energia, proteger o ambiente; novo paradigma na 

na ligação entre o Mediterrâneo Ocidental. 

a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para: reforçar a cooperação 

económica e o financiamento; vantagem dos programas económicos e financeiros da União Europeia para a cooperação no 

el e o desempenho das PME e as suas abordagens através de estratégias de colaboração; permitir às 

PME transformar os desafios ambientais em oportunidades, ou seja, a promoção de negócios verdes, tais como transportes, 

nciamento de infraestruturas e de projetos de cooperação empresarial; estabelecimento de 

incentivos económicos e facilidades para as PME e fornecer fundos de capital de risco; estimular o comércio e o investimento inter-

mediterrânicas. 

para as empresas e para as políticas 
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Salientamos a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

desafios energéticos; desenvolvimento de energias renováveis 

dos desafios energéticos; fortalecer a rede de gasodutos; o aumento da produtividade dos recursos em eco indústrias; tirar partido 

das oportunidades da economia verde e azul; redes de energia inteligentes (smart grids); urbanismo e cidades inteligentes; 

projetos, infraestruturas, equipamentos e tecnologias para energia; reforçar as competências, infraestruturas e equipamentos de 

apoio ao desenvolvimento e competitividade

12h30 – 13h00  

Sessão de Encerramento  

Intervenção do Presidente da AICEP (Portugal)

Intervenção do Presidente da Fundação AIP (Portugal)

Intervenção do Presidente da UNPM (Mauritânia)

13H00 - Almoço 

Tarde 

B2B 

 

Visitas 
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a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para:

desafios energéticos; desenvolvimento de energias renováveis (eólica, solar); reforçar o papel dos terminais de GNL no contexto 

géticos; fortalecer a rede de gasodutos; o aumento da produtividade dos recursos em eco indústrias; tirar partido 

das oportunidades da economia verde e azul; redes de energia inteligentes (smart grids); urbanismo e cidades inteligentes; 

uturas, equipamentos e tecnologias para energia; reforçar as competências, infraestruturas e equipamentos de 

apoio ao desenvolvimento e competitividade. 

Intervenção do Presidente da AICEP (Portugal) 

residente da Fundação AIP (Portugal) 

Intervenção do Presidente da UNPM (Mauritânia) 

22 de Maio de 2014  
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a importância dos projetos de cooperação e iniciativas no Mediterrâneo Ocidental para: fazer face aos novos 

); reforçar o papel dos terminais de GNL no contexto 

géticos; fortalecer a rede de gasodutos; o aumento da produtividade dos recursos em eco indústrias; tirar partido 

das oportunidades da economia verde e azul; redes de energia inteligentes (smart grids); urbanismo e cidades inteligentes; 

uturas, equipamentos e tecnologias para energia; reforçar as competências, infraestruturas e equipamentos de 


