
 
 
 
 
LOCAL  
Forum Braga 
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, 4711-909 Braga 
 
 
ENQUADRAMENTO  
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) vai realizar o Seminário subordinado ao tema “Falar 
Dentro de Água” – II Seminário de Comunicação e Educação Ambiental, que terá lugar no próximo dia 3 de julho de 2018, no 
Forum Braga, em Braga. 
  
Devido à multiplicidade de atores e públicos, às metodologias e ferramentas de que hoje dispomos, a que se juntam as 
especificidades institucionais e de promoção da sustentabilidade económica do setor da água, a Comunicação ganha a cada 
dia mais importância para as Entidades Gestoras e para quem usufrui dos serviços que prestam. 
 
Assim, esta iniciativa pretende constituir um espaço de partilha das boas práticas, de compreensão dos riscos e 
potencialidades da comunicação, bem como uma formação cooperativa entre os atores do setor e profissionais da 
comunicação que nos permitam melhorar toda a nossa visão e estratégia comunicacional. Estas temáticas ganham ainda mais 
importância após a criação do Grupo de Trabalho de Comunicação (GTC) da APDA, que conta já com a participação de dezenas 
de profissionais de Comunicação e Educação Ambiental e que será, certamente, um novo ator relevante nestas matérias do 
setor. 
  
Nesse sentido, é fundamental também estarmos preparados para potenciar a utilização dos novos media, das redes sociais e 
das inovações tecnológicas e visuais, de forma a contribuírem para os nossos objetivos comunicacionais e, assim, chegar às 
audiências pretendidas com maior eficácia.  
  
Sendo este seminário também um espaço privilegiado para a capacitação dos profissionais do setor em matérias de 
comunicação e imagem, consideramos ser de extrema relevância abordarmos também a nova Estratégia Nacional para a 
Educação Ambiental e o Fundo Ambiental, pois a educação ambiental é um veículo fundamental para uma comunicação de 
proximidade e sensibilização das populações. 
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Tel.: 218551359 ● geral@apda.pt ● www.apda.pt 



 

 

 

 

PROGRAMA 
 
09h30 Receção de participantes 
 
10h00 SESSÃO DE ABERTURA 

Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da 
APDA)  
Rui Morais (Presidente do Conselho de 
Administração da AGERE) 
Carlos Martins (Secretário de Estado do Ambiente) 

 
ÁGUA E OS MEDIA 
 

10h30 Comunicação no século XXI - Processos de 
Gatekeeping e Mediatização da Comunicação 
com os Órgãos de Comunicação Social 
Carla Grou (Consultora de Comunicação) 

 
10h50 Comunicação - Profissionalização e Capacitação 

técnica 
                Rui Martins da Silva (European Association of 

Communication Directors – Portugal) 
 
11h10 Pausa para café 
 
MARCAS E CASOS DE SUCESSO 
 

11h40 Braga – Cidade Autêntica 
Ricardo Gomes (Gabinete de Comunicação da 
Câmara Municipal de Braga) 

 
12h00 Polícia de Segurança Pública – Comunicação 

Institucional  
Comissário João Moura (Gabinete de Comunicação 
da PSP) 

 
12h20 Inatel TV (Modelos Inovadores de Comunicação e 

Televisões Institucionais) 
                Maria João Costa (INATEL) 
 
12h40 Debate 
 
13h00 Apresentação do Grupo de Trabalho de 

Comunicação da APDA 
Teresa Fernandes (Coordenadora do GTC) 

 
13h10 Pausa para almoço 
 
14h30 Comunicar para crianças e jovens - Impacto dos 

Estereótipos de Género na Sociedade de Amanhã 
Cláudia Matos Morgado (Curricula) 
 

14h50 AGERE – Identidade e Futuro 
Representante da AGERE 

 
15h10  Atitudes e Comportamentos dos Portugueses face 

à Água 
Elsa Luz (Águas de Portugal) 

 
15h30 Apresentação sobre o Fundo Ambiental 

Alexandra Carvalho (Secretária-Geral do Ministério 
do Ambiente) 
 

15h50 Debate 
 

16h10 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da 
APDA) 
Ricardo Rio (Presidente da Câmara Municipal de 
Braga) 
 

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição               Pagamento 
 Membro € 100  Numerário    
      

 Não Membro € 125  Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   
    

   Transferência IBAN: PT50 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 

Nota: O preço da inscrição inclui almoço. 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio desta ficha, devidamente preenchida, para a APDA. Caso o participante decida cancelar a 
sua inscrição perderá o direito a 25% do custo de inscrição, se o cancelamento for solicitado até 10 dias antes da realização do evento. A partir 
desta data não serão aceites cancelamentos nem efetuados reembolsos. 


