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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

PLANO DE ATIVIDADES – UM DESAFIO 

O ano 2019, como acontece sempre com os anos Ímpares, terá como especial referência o 
Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento - ENEG 2019, cujo tema central é 
“A Água em Portugal na próxima década | Roteiro para 2030”. Terá lugar em Ílhavo, de 19 a 22 de 
novembro de 2019, estando já em plenas funções a respetiva Comissão Organizadora presidida 
pelo Eng.º José Martins Soares, Presidente da AdP Energias, sendo a Comissão Científica presidida 
pela Professora Teresa Fidélis da Universidade de Aveiro. 

Em termos de Organização e Métodos de trabalho, em 2019, prosseguirão as reuniões 
descentralizadas do Conselho Diretivo, acompanhadas dos Encontros Regionais com Entidades 
Gestoras e Municípios. 

As iniciativas das Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho para a realização de Encontros, 
Seminários, Debates, Tertúlias e Conferências sobre temas relevantes para o Setor, continuarão a 
ser apoiadas e promovidas, pois está feita a demonstração que se trata de valiosos contributos 
para a obtenção do envolvimento das Entidades Gestoras, dos seus responsáveis, quadros técnicos 
e especialistas convidados, na discussão dos temas atuais e futuros, trocando experiências e 
testando novos caminhos, no sentido de antecipar soluções. 

Como forma agregadora das diferentes abordagens temáticas das diferentes Comissões e Grupos 
de Trabalho realizar-se-ão as Jornadas APDA, dia 5 de junho de 2019, em Sintra, reunindo todos os 
membros de todas as Comissões, Grupos de Trabalho e Núcleo com um único ponto de Agenda: 
troca de informações sobre os trabalhos, experiências e perspetivas para a APDA e o Setor, numa 
lógica de fomento da transversalidade e otimização do enorme acervo de conhecimentos existente 
nestas estruturas, por forma a potenciar sinergias, interações, partilhas e formas de cooperação 
entre si. Espera-se, portanto, que sirvam para o aperfeiçoamento do trabalho de todos, incluindo o 
enriquecimento das orientações programáticas da Associação. 

Entretanto, será lançado o “Grupo de Trabalho de Transição para a Economia Circular”, criadas 
que estão as condições para o efeito, assumindo como a EurEau, a água como elemento 
fundamental no processo de transição para a Economia Circular. 

Prevê-se, também, o relançamento da “Comissão Especializada de Recursos Humanos”, depois de 
algum tempo de inatividade, agora com um âmbito mais alargado, incluindo a promoção da 
capacitação e reforço de competências das Entidades Gestoras e restante Setor, tendo em atenção 
os novos problemas e desafios que defrontam, no ambiente de incertezas suscitadas, 
nomeadamente, pelas ameaças das alterações climáticas. 
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Aprofundar-se-ão as conclusões e linhas de trabalho do Inquérito à Inovação, entretanto já 
divulgado pela respetiva Comissão Especializada, por forma a contribuir com adequadas ações de 
“Investigação, Inovação e Desenvolvimento” (IDI) para a criação de um forte “Cluster”, assente em 
critérios de exigência com a “eficiência ambiental” que, a par da sua aplicação aos serviços de água 
de saneamento, envolva a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo as Bacias Hidrográficas 
Internacionais Ibéricas que interessam a Portugal, bem como a manutenção e melhoria do estado 
dos ecossistemas. 

Será fomentada a procura de novas soluções de água e saneamento, aplicáveis a aglomerados 
dispersos ou isolados, de baixa densidade, ou mesmo individuais, explorando as “nature based 
solutions”, atendendo à óbvia desconformidade técnica e económica dos sistemas e tecnologias 
convencionais àqueles territórios e situações. 

As iniciativas legislativas relativas aos vários aspetos do Planeamento e Gestão dos Recursos 
Hídricos e Serviços de Água e Saneamento, quer de âmbito nacional como internacional, 
nomeadamente da Comissão e Parlamento Europeu, deverão continuar a ser acompanhadas com 
o apoio das respetivas Comissões Especializadas, como tem vindo a acontecer em situações da 
relevância da Revisão da Diretiva para Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano 
(Drinking Water Directive). 

Procurar-se-á criar condições para a sustentabilidade dos serviços de água e aplicar boas práticas 
no controlo das perdas, trabalhando e propondo ações para uma eficiente “Gestão de Ativos”, 
associados à sustentação de uma prestação de serviços de qualidade em água, saneamento e 
tratamento de águas residuais, através de uma criteriosa avaliação do estado das infraestruturas 
públicas que já cumpriram 20 ou mais anos de serviço (estão a meio do seu ciclo de vida útil), com 
vista à atualização das estratégias de reabilitação, manutenção preventiva e corretiva, reforçando 
os investimentos na reabilitação e renovação das redes e dos sistemas de que fazem parte. 

Desenvolver-se-á o relacionamento com as entidades nacionais de Cibersegurança, alargando o 
trabalho já iniciado nesta área. 

Prosseguirá, ampliando-se se possível, a atividade do Conselho Científico, com base no trabalho 
prospetivo já realizado (e publicado) sobre o futuro dos serviços de água, nas celebrações dos 30 
Anos APDA. 

A representação, relacionamento e interação institucionais, a nível nacional e internacional, 
desenvolver-se-ão, por forma a manter e, eventualmente reforçar, a ampla representatividade da 
APDA em diversas organizações: 

 A nível nacional, os Ministérios de tutela e os que interajam com o Setor, as Associações de 
natureza similar, a ERSAR e respetivo Conselho Consultivo, Conselho Nacional da Água, 
Conselho Estratégico da PPA, CNAIA; 
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 A nível internacional, destacam-se as representações no Conselho de Governadores e 
Bureau do Conselho Mundial da Água (World Water Council), na General Assembly da 
EurEau e Comissões Especializadas (EU1, EU2, EU3) e na General Assembly da International 
Water Association (IWA). 

Prosseguirá o aperfeiçoamento contínuo do tratamento e promoção da mensagem, da imagem e 
da atividade da APDA, através dos instrumentos de informação e comunicação digital com o 
exterior (Portal, Facebook, Twitter, Linkedin, APDA NEWS) que têm vindo a ganhar uma expressão 
muito significativa. 

A Revista APDA consolidar-se-á como um importante instrumento de trabalho, nomeadamente 
através do tratamento dos temas mais relevantes, relacionados com o futuro da Segurança Hídrica 
e suas conexões, cada vez mais determinantes com outros setores estratégicos para o 
desenvolvimento, como a energia, a agricultura e alimentação, a indústria, o território e a saúde. 

 

 

 

 

Rui Godinho 

Presidente do Conselho Diretivo da APDA 
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2019 – APDA: AFIRMAÇÃO E FUTURO 

A APDA tem vindo a consolidar-se como o principal think thank especializado da Gestão de Águas 
em Portugal, um ator imprescindível no calendário de eventos e atividades no setor, com uma 
abrangência Internacional e uma descentralização que faz parte do seu ADN levando iniciativas e o 
debate a todo o País. 2019 não será diferente e pretendemos que seja um ano de afirmação da 
qualidade das nossas atividades, com a pertinência e atualidade que nos carateriza de uma forma 
transversal e uma abordagem tanto geral como especializada das temáticas que nos preocupam.  

A APDA tem sido uma plataforma de construção cooperativa entre os seus membros, e entre as 
suas Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos, caracterizada pela atualidade e 
pertinência das matérias em que coloca a todo o tempo o maior enfoque e no esforço de partilha 
de boas práticas e do saber acumulado de todos. 

É nesta base fundacional que traçamos o Plano para 2019, ambicioso, mas realista, reafirmando, 
na generalidade, aquilo que foram as linhas de força da nossa atividade nos últimos anos com o 
desiderato de colaborar para o desenvolvimento do setor numa ótica de sustentabilidade atual e 
futura.  

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS E POLÍTICOS  

O acompanhamento dos processos políticos e legislativos mais importantes, nacionais e 
internacionais são, como sempre foram, um aspeto de primeira relevância da Associação, sem 
descurar a necessária monitorização da atividade governativa e reguladora naquilo que aos 
serviços de água e saneamento interessa, sempre na perspetiva dos nossos associados e do 
cidadão consumidor. Releva aqui a revisão da DQA (Diretiva Quadro da Água de Outubro de 2000), 
que esperamos, venha a mobilizar os nossos especialistas e terá, certamente, contributos 
importantes a veicular através da EurEau, num trabalho que se pretende muito participado, 
também pelas entidades nacionais e internacionais com que nos relacionamos.  

Acompanharemos atentamente os processos que agora decorrem sequentes às agregações em 
alta, bem como a constituição dos novos plurimunicipais. Estes processos (destaques ou 
consolidações em alta e constituição de plurimunicipais em baixa) são, em nossa opinião, uma 
oportunidade para colmatar problemas de gestão, quadros, infraestruturas e financiamento, 
principalmente para municípios de pequena dimensão merecendo da nossa parte um 
acompanhamento aturado e profundo. Assim foi em tempos passados, assim será no presente.  

O novo regulamento tarifário é também motivo para alguma reflexão. A regulação económica 
exercida pela ERSAR foi objeto recente de grandes alterações e ainda há necessidade de uma 
grande adaptação, tanto das entidades gestoras como do próprio regulador, cuja capacidade e 
incentivo ao diálogo nunca é demais saudar. 
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ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E SANEAMENTO – ENEG 2019 

O princípio da descentralização que temos cultivado nas nossas iniciativas está presente no ENEG 
2019 que será realizado em Ílhavo, com o apoio do Município e de um múltiplo rol de entidades, 
de 19 a 22 de novembro de 2019.  

A temática central será “A Água em Portugal na Próxima Década | Roteiro para 2030”, temas que 
abrem portas a uma visão contemporânea e inovadora do setor. Acreditamos que os debates se 
desenvolverão num patamar elevado de reflexão sobre a gestão sustentável da água num 
contexto de incerteza tendo em considerações os desafios ambientais, sociais e económicos bem 
como as aceleradas alterações técnicas e tecnológicas.  

Para além das atividades icónicas do ENEG, como o PIPE CONTEST, as mais variadas conferências, 
comunicações e apresentações e o já habitual espaço de exposição, a APDA tem como objetivo 
integrar a Região e Município que nos recebe na linha organizativa do evento, bem como trazer a 
ele o mais elevado nível de oradores e representantes políticos e institucionais.  

COMUNICAÇÃO APDA 

Um dos pontos prioritários da APDA é a renovação da 
estratégia de comunicação e imagem de forma a garantir 
maior participação e visibilidade, principalmente a nível 
digital.  

Já com o novo logótipo desenvolvido e devidamente 
apresentado, a APDA pretende apresentar em 2019 um 
novo website institucional, que possibilitará uma maior 
interação entre as entidades gestoras, as comissões e os 
profissionais do setor, num conceito aberto de informação 
e promoção das atividades e oportunidades, não só da 
APDA, mas de todo o setor da Água.  

Está prevista igualmente a reformulação da brochura 
institucional, bem como o contínuo investimento de 
presença nas redes sociais. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

Neste capítulo, destaca-se a atividade no seio da EurEau – Federação Europeia das Associações 
Nacionais dos Serviços de Águas, tanto nos seus órgãos de direção como nas Comissões 
Especializadas, a qual se manterá e, se possível, incrementará. 

A APDA manterá também a sua participação ativa na Iniciativa da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Governância da Água. 

Através da CNAIA – Comissão Nacional da Associação Internacional da Água – manter-se-á a 
participação da APDA na IWA – Associação Internacional da Água, embora esta careça de 
redefinição de objetivos e métodos de trabalho. A presidência da CNAIA, em 2019, pertence à 
APRH, nos termos da aplicação do critério de rotatividade com a APDA e a APESB. 

De destacar a eleição da APDA, através do respetivo Presidente do Conselho Diretivo, Rui Godinho, 
para o Conselho de Governadores (Board of Governors) do Conselho Mundial da Água (World 
Water Council). 

Rui Godinho passou a integrar ainda, como um dos seus sete membros, a recém-eleita Comissão 
Executiva (Bureau), presidida pelo novo Presidente do Conselho Mundial da Água, Loïc Fauchon 
(representante da Société des Eaux de Marseille, França). 

Estas eleições tiveram lugar em Marselha, em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018, na 8ª 
Assembleia Geral do Conselho Mundial da Água e na primeira reunião do Conselho de 
Governadores.  

O Conselho Mundial da Água tem por fim acompanhar as estratégias mundiais relativas aos 
recursos hídricos e aos serviços da água e saneamento e contribuir para a promoção da sua 
definição e desenvolvimento. É também a instituição responsável pela organização trienal do 
Fórum Mundial da Água. É constituído por um conjunto diversificado de organizações relacionadas 
com a Água, intergovernamentais como a UNESCO, estaduais ou tuteladas pelos governos, 
entidades gestoras de água e saneamento, organizações da sociedade civil e instituições 
académicas ou de natureza profissional. 

 

 

 



 

 9 

EVENTOS E INICIATIVAS  

[SEMINÁRIO] AO ENCONTRO DA INOVAÇÃO [LOCAL] BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TOMAR 
[DATA] 12 DE FEVEREIRO DE 2019 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

Apresentação resultados “Inquérito Inovação 2017” realizado às Entidades Gestoras a nível 
nacional. 

PARCEIROS: 

Águas do Vale do Tejo, SMAS de Tomar, Município de Tomar, Softinsa 

ENQUADRAMENTO:  

Perante um mundo em constante mutação, em que o setor da Água tem um peso fulcral, a APDA 
organiza o Seminário “Ao Encontro da Inovação”, que acontece no dia 12 de fevereiro, na 
Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, em Tomar. O evento, que conta com a 
participação do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, na Sessão de Abertura, 
pretende dar a conhecer os resultados de um inquérito submetido às Entidades Gestoras dos 
Serviços de Água, assim como promover o debate sobre as diferentes perspetivas da temática.  

Os desafios que se colocam à sociedade, aos decisores políticos, às empresas e demais atores 
económicos são cada vez mais numerosos e complexos, o que, em muitos casos, obriga a 
“romper” com o status quo, resultando em mudanças de paradigma, cujo impacto ainda não é 
percetível em toda a sua extensão. 

Ao terem de acompanhar e adaptar-se à velocidade, cada vez mais veloz, a que a mudança 
acontece nos nossos dias, os Serviços de Água só podem optar pela inovação e consequente 
transformação. 
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[CONFERÊNCIA] TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA CIRCULAR NO SETOR DA ÁGUA: DESAFIOS E 
OPORTUNIDADES [LOCAL] BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT – PORTO [DATA] 28 DE 
FEVEREIRO DE 2019 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 Economia Circular; 
 Segurança Hídrica. 

PARCEIROS: 

Águas do Porto 

ENQUADRAMENTO:  

A Economia Circular, como modelo conceptual ou ferramenta operacional, vai permitir 
incrementar a eficiência hídrica nos diferentes setores. É sob este mote que a APDA vai realizar a 
Conferência “Transição para a Economia Circular no Setor da Água: Desafios e Oportunidades”, a 
decorrer no dia 28 de fevereiro, no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto. 

Aprovado o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, em linha com as diretrizes 
internacionais (Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Acordo de 
Paris e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), na ótica da melhoria da eficiência dos 
recursos, onde se inclui a água e significativo incremento da sua reutilização e reciclagem, é 
necessário perceber melhor quais as implicações desta resolução. 

Torna-se igualmente essencial atender ao Plano de Ação Europeu para a Economia Circular, 
inserido na Iniciativa EU 2020, numa Europa mais eficiente em termos de recursos estratégicos, 
nomeadamente, na segurança hídrica. 
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[ENCONTRO] SUSTENTABILIDADE DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E BOAS PRÁTICAS NO CONTROLO 
DE PERDAS [LOCAL] CASA DAS ARTES – CENTRO CULTURAL DE AMARANTE [DATA] 22 DE 
MARÇO DE 2019  

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 Perdas; 
 Sustentabilidade de Entidades Gestoras de menor dimensão. 

PARCEIROS: 

Município de Amarante, Águas do Norte, Contimetra/Sistimetra, Fucoli Somepal, Tecnilab Portugal 

ENQUADRAMENTO:  

A Sustentabilidade dos Serviços de Água e as Boas Práticas no Controlo de Perdas vão ser os temas 
do encontro técnico que a APDA pretende realizar na Casa das Artes - Centro Cultural de 
Amarante, no dia 22 de março.  

O evento pretende discutir as medidas mais eficazes e céleres na redução de perdas reais e no 
aumento da água faturada nos sistemas de distribuição em baixa, incluindo os de média e pequena 
dimensão, privilegiando a divulgação de experiências bem-sucedidas e de resultados alcançados. 

A água é um bem essencial à vida e a responsabilidade pela sustentabilidade da mesma está em 
todos nós. 
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[ENCONTRO] COMUNICAR COMO A ÁGUA [LOCAL] CONVENTO DE SÃO FRANCISCO - COIMBRA 
[DATA] 14 DE MAIO DE 2019 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 Água e Saneamento na Comunicação Social; 
 Consumidor Ambiental. 

PARCEIROS: 

Águas de Coimbra 

ENQUADRAMENTO:  

Contextualizado como III Seminário de Comunicação e Educação Ambiental da APDA, este evento 
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. 

 

[ENCONTRO] JORNADAS DA APDA [LOCAL] CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL - SINTRA 
[DATA] 5 DE JUNHO DE 2019 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

31.º Aniversário APDA 

 

ENQUADRAMENTO:  

Sob o mote da celebração do seu 31.º aniversário, a APDA pretende dar continuidade à realização 
destas Jornadas, que juntam as respetivas Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho. 
Agendadas para 5 de junho, prevê-se que as mesmas decorram em sítio já conhecido pela APDA: 
Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. 

As Jornadas visam também fazer um balanço do trabalho desenvolvido e perspetivar a sua 
evolução futura, procurando fomentar a coesão interna da Associação e o intercâmbio entre todos 
num ambiente descontraído e de confraternização. 

As comemorações do 31.º aniversário da APDA culminarão com a realização do Encontro Nacional 
de Entidades Gestoras de Água e Saneamento – ENEG 2019. 
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[ENEG 2019] ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E SANEAMENTO 
[DATA] 19-22 DE NOVEMBRO DE 2019 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 A Água em Portugal na Próxima Década | Roteiro para 2030 

PARCEIROS: 

Município de Ílhavo 

ENQUADRAMENTO:  

Em ano de comemoração do seu 31.º Aniversário, a APDA organiza mais uma edição deste evento 
bienal, já considerado o mais significativo no Setor da Água em Portugal. No seguimento da 
descentralização, o mesmo vai decorrer entre os dias 19 e 22 de novembro no Montebelo Vista 
Alegre Ílhavo Hotel, em Ílhavo. 

Para além da habitual área de exposição, estão previstos encontros empresariais, comunicações 
livres, mesas redondas e palestras variadas com os melhores especialistas nacionais e 
internacionais do setor, bem como o já incontornável Pipe Contest e os Prémios Tubos de Ouro.   
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COMISSÕES | GRUPOS DE TRABALHO | NÚCLEOS 

A APDA vai continuar a contar, ao longo do ano de 2019, com o contributo imprescindível das suas 
Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos.  

9 Comissões Especializadas: 

 Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR); 
 Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA). 
 Comissão Especializada de Gestão de Clientes (CEGC); 
 Comissão Especializada de Inovação (CEI); 
 Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE); 
 Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA); 
 Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA); 
 Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI); 
 CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “Medição de Escoamento de Água em 

Condutas Fechadas”. 
  

2 Grupos de Trabalho: 

 Grupo de Trabalho de Adaptação Às Alterações Climáticas (GTAAC); 
 Grupo de Trabalho de Comunicação e Educação Ambiental (GTCEA). 

 
1 Núcleo: 

 Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA). 
 

Seguidamente, são apresentadas as perspetivas de trabalho de cada Comissão Especializada, 
Grupo de Trabalho e Núcleo, tendo por base as informações prestadas pelos respetivos 
Coordenadores. 
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COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)  

A CEAR da APDA quer continuar a desempenhar um papel relevante e preponderante para as 
Entidades Gestoras, ao nível do saneamento e drenagem. 

Para 2019, pretende-se introduzir algumas inovações, tendo em conta as atividades abaixo 
previstas. 

 Publicação do livro "Os novos desafios do saneamento em Portugal" - a ser distribuído no 
ENEG 2019. 

 No âmbito da EurEau, partilhar, com as Entidades Gestoras portuguesas e restantes players 
do setor, as principais preocupações e linhas de atuação que se verificam atualmente na 
Europa. 

 Prosseguir a divulgação, discussão e debate de temas relacionados com o saneamento 
básico e gestão de águas pluviais em Portugal, diretamente direcionados para as Entidades 
Gestoras – algo que distingue a atividade da CEAR/APDA das restantes iniciativas existentes 
em Portugal. 

 Organizar eventos fora dos principais centros populacionais, especialmente Lisboa; 

 Continuar a divulgar a atuação da CEAR e a importância da adesão de novos colaboradores, 
de modo a incrementar a atuação desta Comissão. 

 Manter a realização de, pelo menos, uma visita técnica de elevado interesse para os 
membros da CEAR, a qual permita a aquisição de novos conhecimentos e potencialidades 
de melhoria dos serviços prestados pelas Entidades Gestoras. 

 Promover a iniciativa “Tertúlias sobre saneamento” (das 19h00 às 21h30) com o objetivo de 
promover o diálogo e interação entre oradores e assistência. Os temas previstos para estas 
sessões são: Poluentes emergentes; Saneamento em populações dispersas; Reutilização de 
águas residuais; Eficiência energética em sistemas de saneamento; Inovação em sistemas 
de saneamento. É expectável que as sessões tenham lugar na Ordem dos Engenheiros. 

 Realização do Seminário e Workshop sobre Planeamento da Segurança do Saneamento, 
com o intuito de apresentar o projeto-piloto da Acquawise com a Águas do Ribatejo. 

 Dar continuidade à participação na Coligação para o Crescimento Verde, coordenado pela 
Agência Europeia do Ambiente.  

 Colaboração no Editorial da Revista APDA. 

 Dar seguimento ao projeto “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas”. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS (CEGA) 

Tendo sido concluída a elaboração de um inquérito, que pretende aferir a situação atual da gestão 
de ativos em sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, a CEGA 
pretende enviar o mesmo a todas as Entidades Gestoras a nível nacional. 

Estão previstas também as seguintes atividades: 

 No seguimento do inquérito, obter informação complementar à fornecida pela ERSAR; 

 Produção do primeiro volume da "Coleção de Notas Técnicas de Gestão de Ativos"; 

 Realização de 11 reuniões da Comissão. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES (CEGC) 

Na continuidade de trabalhos no âmbito da otimização de receitas, a CEGC vai abordar mais um 
tema específico: a análise e controlo da dívida. Neste sentido, propõe-se em 2019 a: 

 Promover a eficácia da cobrança dos valores faturados e a partilha de conhecimentos das 
atividades relacionadas com esta matéria; 

 Realizar um questionário relacionado com a dívida, promovido junto de todas as Entidades 
Gestoras, a fim de caracterizar a forma como estas abordam este tema e o atual estado dos 
valores em dívida e incobráveis. 

 Apresentar os resultados deste questionário no ENEG e debater eventuais conclusões que 
advirão deste estudo; 

 Elaborar o “Guia para a Otimização da Cobrança”, não só a partir dos resultados do 
trabalho, como também de definições de conceitos, enquadramento legislativo e 
procedimentos que visem a minimização da dívida e de valores incobráveis. É expectável 
que este documento conte com participação da ERSAR e que seja concluído em 2020. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO (CEI) 

Ao longo do ano de 2019, o trabalho da CEI vai incidir nos pontos abaixo descritos: 

 Exposição e divulgação dos dados do “Inquérito à Inovação 2017” elaborado pela CEI à 
Entidades Gestoras (EG), um exercício pioneiro em Portugal, já que foi dirigido 
especificamente ao universo dos serviços nacionais de águas. Mesmo depois da 
apresentação dos resultados do trabalho no Seminário “Ao Encontro da Inovação”, a 
realizar no dia 12 de fevereiro, em Tomar, pretende-se prosseguir com a divulgação dos 
mesmos; 

 Preparação e acompanhamento do ENEG 2019; 
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 Desenvolver e implementar uma plataforma de benchmarking de tecnologias e soluções 
inovadoras para as EG. O objetivo é acrescentar valor, procurando aferir da sua maturidade, 
adequação às diferentes tipologias e dimensões das EG, partilha de resultados de projetos e 
teste piloto, etc. Em 2018 foi definida uma metodologia para esta ação e os primeiros 
resultados devem surgir em 2019; 

 Fomentar o estabelecimento de parcerias com entidades do Sistema Científico e 
Tecnológico (SCT) nacional. A intenção é tirar partido dos dados recolhidos no “Inquérito à 
Inovação 2017”, como a identificação por parte das EG das entidades com as quais têm 
colaborado em iniciativas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação, para efetuar um 
contacto mais personalizado com as mesmas. Também está previsto um levantamento de 
potenciais parceiros que possam servir de alavanca a esta relação, designadamente 
entidades que possam representar e/ ou ter canais de comunicação privilegiados com o 
SCT; 

 Realização de reuniões mensais ao longo do ano; 

 Levantamento e análise de oportunidades de projetar a imagem da APDA, em matéria de 
Inovação, designadamente da possibilidade da sua participação em órgãos e estruturas 
relevantes nesta matéria (por exemplo, a EIP Water); 

 Levantamento e análise de informação referente ao trabalho das outras Comissões 
Especializadas da APDA, com vista à identificação de outros temas que possam ser objeto 
de estudo por parte da CEI. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE) 

A CELE prevê, durante o ano de 2019, dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido no âmbito das suas atribuições, incluindo a análise e acompanhamento da evolução 
legislativa do setor. 

Desta forma, está previsto concretizar os seguintes projetos: 

 Reflexão sobre a continuação do desenvolvimento e atualização do estudo sobre os 
tarifários de água e saneamento em Portugal, com a consequente necessidade de recolha e 
análise de informação dos tarifários dos Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados a 
partir do ano de 2018, inclusive. 

 Análise do trabalho “Água e Saneamento em Portugal: O Mercado e os Preços 2018” e 
reflexão sobre os aspetos que podem ser melhorados, antevendo uma eventual revisão da 
publicação. 

 Acompanhamento do Projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas - ERSAR, com 
análise das várias vertentes envolvidas, documentos complementares, períodos 
regulatórios, clusters e tarifários. Vão ter especial enfoque a gestão de águas residuais e 
pluviais, assim como os problemas suscitados pela respetiva articulação, designadamente 
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no plano económico e das opções de gestão. O objetivo é clarificar esta questão antes da 
aprovação pela ERSAR do documento referido. 

 Acompanhamento dos diversos projetos de regulamentos e documentos complementares 
que vão sendo divulgados pela ERSAR. 

 Preparação da participação da CELE no ENEG 2019, através da apresentação de 
comunicações pelos seus membros.  

 Acompanhamento e análise dos projetos nacionais e comunitários remetidos à CELE; 

 Dar continuidade à análise da evolução dos modelos de gestão no setor da água, mantendo-
se o acompanhamento permanente da legislação nacional e comunitária relevante para as 
Entidades Gestoras dos serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DA QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA) 

A CEQA tem programado para 2019 as atividades abaixo descritas. 

 Organização do encontro “Avaliação do risco em sistemas de produção e distribuição de 
água - exigências do regulador e da legislação”, previsto para o primeiro semestre. 

 No âmbito da Comissão EU1 da EurEau, correspondente ao tema Abastecimento de Água, e 
com vista a uma análise mais profunda dos temas, pretende-se distribuir os mesmos pelos 
vários membros da CEQA desta forma: 

o GT Política Europeia da Água (Diretiva Quadro, Blueprint) – Cláudia Guerreiro, David 
Cabanas: 

 Águas subterrâneas - Pedro Nogueira; 

 Reutilização de Água - Fátima Coimbra, Cristina Martinho; 

 Biocidas - Rui Sancho. 

o GT consumo humano - Elsa Oliveira, Ana Cláudia Nunes, Cristina Paiva, Isabel Hespanhol, 
Cristina Cortez: 

 Radioatividade - Inês Freitas. 

 GT Ambiente (Alterações Climáticas) - Rui Sancho, Inês Freitas; 

 GT Gestão de Risco - Pedro Nogueira, Rui Sancho, Inês Freitas, Cristina Paiva, Cristina 
Marinho. 

Maria João Benoliel e Ana Alegria, as representantes da APDA na Comissão EU1, fazem a 
distribuição acima referida, dando uma breve nota das questões mais relevantes, competindo a 
cada membro identificar quais os documentos que devem trabalhar e apresentar comentários. 
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 Assuntos técnicos a tratar no âmbito da CEQA: 

o Reutilização de água e impacto nos sistemas de abastecimento, legislação nacional e 
regulamento europeu anunciados; 

o Apoio da CEQA/APDA no GT ERSAR sobre Planos de Segurança da Água - revisão da 
documentação produzida no âmbito da CT-PSA ERSAR;   

o Revisão da Diretiva relativa à qualidade da água, acompanhar e dar informações ao 
Focal Point e ao Conselho Diretivo da APDA; 

o Acompanhamento do projeto "Os próximos 30 anos: Sobre o futuro dos serviços de 
água"; 

o Acompanhamento da revisão do Decreto-Regulamentar n.º 23/95. 

 No âmbito da APDA: 

o Resposta a questões colocadas pela Direção da APDA; 

o Estabelecimento de reuniões periódicas com outras Comissões APDA; 

o Participação no ENEG 2019. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (CESDA) 

Em 2019, a CESDA pretende continuar a desenvolver atividade no âmbito da Eficiência dos 
Sistemas de Distribuição de Água e Sustentabilidade dos Serviços de Água.  

Desta forma, estão previstos os trabalhos abaixo: 

 Dar continuidade à divulgação de boas práticas que possam contribuir para a 
sustentabilidade das EG, através da produção de documentos que possam ser utilizados 
pelos sócios da APDA que tenham menores recursos técnicos e financeiros. 

 Dar seguimento ao registo dos comentários da CESDA aos dados de perdas publicados no 
RASARP. O objetivo é ter preparada uma resposta que evite que, sempre que saem os 
dados anuais de avaliação dos serviços de água, a discussão se centre apenas nos aspetos 
negativos do volume de perdas. 

 Organização do evento “Sustentabilidade dos Serviços de Água e Boas Práticas no Controlo 
de Perdas”, a decorrer em Amarante a 22 de março. Este encontro técnico pretende 
apresentar e discutir algumas das abordagens que possam aumentar a receita e a 
sustentabilidade das empresas de água. Sempre com uma orientação predominantemente 
prática, vai ser dado um enfoque especial à definição de medidas rápidas e de baixo custo 
para aumento da faturação nas EG com elevados níveis de água não faturada. 

 Conclusão e disponibilização das novas Fichas de Boas Práticas que possam complementar 
as já disponibilizadas.  
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 Manter a representação da APDA na CT90/SC4, acompanhando a revisão do Decreto-
Regulamentar n.º 23/95, e responder a questões colocadas pela Direção da APDA e 
respetivos stakeholders. 

 Dar continuidade à divulgação de casos de sucesso em diversas EG, nas várias vertentes das 
perdas de água, dando um especial enfoque à questão da adoção de medidas rápidas na 
redução de perdas reais e o aumento dos volumes faturados. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI) 

As atividades que a CESI prevê desenvolver são as abaixo identificadas: 

 Realização de 11 reuniões da Comissão; 

 Continuidade dos trabalhos sobre cibersegurança em resposta à Diretiva (UE) 2016-
1148 e Proposta de Lei n.º 119-XIII, com o objetivo de realizar um documento e uma 
apresentação para o ENEG 2019; 

 Colaborar com o Centro Nacional de Cibersegurança e ERSAR na temática de 
cibersegurança; 

 Discutir a nova visão dos sistemas geográficos; 

 Debater os novos sistemas de telemetria e as tecnologias na área de perdas e 
monitorização; 

 Analisar plataformas inovadoras, presentes e futuras, de análise de dados no apoio à 
decisão: Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics, Big Data; 

 Visitar a Águas do Porto para conhecer a plataforma tecnológica. 

CT 116 – COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO SOBRE “MEDIÇÃO DE ESCOAMENTO DE 
ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS”  

A Comissão Técnica CT 116 pretende desenvolver as seguintes atividades em 2019:  

 Realizar 11 reuniões no âmbito da CT 116, estando o respetivo calendário já aprovado; 

 Fazer o acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, conforme a 
documentação recebida do Instituto Português da Qualidade (IPQ), de forma a analisar, 
comentar e votar os documentos do CEN TC 92 e da ISO TC 30/SC 7. Sobre os trabalhos do 
CEN TC 294, o acompanhamento vai continuar a ser limitado, sendo geralmente adotada a 
postura de abstenção nas votações apresentadas, devido à natureza muito específica dos 
mesmos - relacionada com a telemetria de contadores; 

 Revisão das normas portuguesas NP 2938:2008 e NP 2939:2008, sendo que a prossecução 
dos trabalhos dependerá dos desenvolvimentos de uma nova Portaria que substitua a atual 
Portaria n.º 21/2007. A CT 116 tem estado em ligação com o IPQ com essa expetativa; 
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 O tema da submedição em contadores de água, causa principal das perdas aparentes, tanto 
por desadequação metrológica dos contadores instalados nos pontos de consumo, como 
pelo envelhecimento dos mesmos, quer seja em instalações residenciais, quer seja nos 
grandes consumidores, é um dos temas a acompanhar para além do âmbito estritamente 
normativo; 

 A telemetria dos contadores de água é um dos assuntos emergentes, por isso, vai ser 
pensada a reativação do grupo de trabalho que, em 2013, deu origem ao documento “A 
Telemetria nas Entidades Gestoras - Presente ou Futuro?”; 

 Estudar e, se possível, colocar em prática uma nova edição do inquérito de diagnóstico do 
estado do parque de contadores em Portugal; 

 Preparar a contribuição da CT 116 para o ENEG, nomeadamente com a apresentação de 
comunicações por parte de alguns dos membros desta comissão; 

 Colaborar e apoiar a APDA, assim como outras entidades do setor. 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

GRUPO DE TRABALHO DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (GTAAC) 

O GTAAC pretende desenvolver os seguintes trabalhos em 2019: 

 Disponibilizar no website da APDA um portfolio de opções e medidas de adaptação às 
Alterações Climáticas; 

 Enviar resumo (abstract) para participação na Conferência sobre Riscos e Resiliência, a 
realizar no mês de fevereiro, em Setúbal; 

 Dar continuidade e concluir o desenvolvimento de metodologia expedita para autoavaliação 
da vulnerabilidade às Alterações Climáticas por parte das Entidades Gestoras; 

 Disponibilizar essa ferramenta de autoavaliação no website da APDA, quando concluída, 
assim como apresentá-la no ENEG 2019; 

 Dar continuidade à produção regular de notícias relacionadas com Alterações Climáticas. 

GRUPO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GTCEA) 

O GTCEA pretende contribuir, para a melhoria dos níveis de eficiência da APDA no que à temática 
diz respeito. Neste sentido, tem previsto para 2019 as atividades abaixo descritas: 

 Reuniões mensais que, para além da coordenação e gestão da GTCEA, visam ser ferramenta 
de comunicação entre todos os parceiros do projeto.  

 Organização do Seminário “PURA 2019 - III Encontro de Comunicação Ambiental - 
Comunicar como a água”, a decorrer no dia 14 de maio, no Convento São Francisco, em 
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Coimbra. Para além de uma imagem alusiva ao evento, vai ser criada uma página de 
internet, que vai ficar alojada no website da APDA, assim como um plano de marketing 
específico. 

 Desenvolver peças jornalísticas (entrevistas, artigos, etc.), que promovam a importância da 
Comunicação e Educação Ambiental nos recursos hídricos e, consequentemente, do GTCEA.  

 Dar visibilidade ao projeto GTCEA através da publicação de artigos sobre as atividades 
promovidas e resultados obtidos. 

 Desenvolvimento de artigos enquadrados meses/dias temáticos para alimentação das redes 
sociais da APDA. 

 Proposta de análise e Desenvolvimento de um Plano de Comunicação para as situações de 
emergência da qualidade da água para consumo humano. 

 Acompanhar e dinamizar ações articuladas com as políticas de desenvolvimento nacionais 
em matéria de ambiente, comunicação e educação ambiental. 

NÚCLEOS 

NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DE ÁGUAS (JOPA) 

O JOPA propõe-se realizar no ano de 2019: 

 Consolidar o núcleo; 
 Inquérito às Entidades Gestoras associadas da APDA, de modo a caracterizar como está a 

ser feito a integração dos jovens no setor; 
 Apresentar os resultados do inquérito mencionado no ENEG. 
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