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MENSAGEM
DO
PRESIDENTE
O ano de 2020 tornou-se subitamente
atípico devido à ocorrência, no início de
março, da pandemia de COVID-19,
provocada pelo novo coronavírus.
Em consequência, as declarações do
“Estado
de
Emergência”
e
de
“Calamidade”, as medidas radicais de
confinamento, distanciamento social e
outras severas restrições que foram
tomadas, implicaram a necessidade de
uma alteração profunda do trabalho da
APDA e um repensar do Plano de
Atividades desenhado para o ano 2020.
Esta grave situação sanitária sem
precedentes obrigou, assim, que toda a
atividade
da
Associação
fosse
reformulada, com a utilização do
teletrabalho
e
dos
meios
de
videoconferência
para
o
prosseguimento dos assuntos da
gestão, realização de reuniões do
Conselho Diretivo e outros eventos
relacionados com a nossa intervenção,
como por exemplo as reuniões das
Comissões Especializadas, Grupo de
Trabalho
e
Núcleo
dos
Jovens
Profissionais da Água (JOPA).
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Ficou também comprometida a realização de modo presencial das múltiplas ações
programadas pelas Comissões Especializadas, a um ritmo de praticamente uma por mês em
diversos locais do País, as quais, envolvendo dezenas de oradores, especialistas e
participantes, dizem respeito à discussão e preparação de soluções e medidas para as
diferentes áreas de trabalho da APDA, que se inserem no aprofundamento do debate,
conclusões e recomendações sobre “A Água em Portugal na Próxima Década. Roteiro para
2030”, do ENEG 2019, realizado em Ílhavo em novembro de 2019.
No entanto, a readaptação para a modalidade de “Webinar”, entretanto decidida e
concretizada, permitirá que um significativo número de temas possa ser discutido, através
do programa “Conversas com Tema - O Setor da Água em Movimento”, que decorrerá até ao
final do ano, mantendo-se, contudo, a possibilidade de em “datas a definir”, as matérias
constantes dos Encontros, Seminários, Conferências, Debates previstos poderem ser
aprofundadas e enriquecidas com novos contributos presenciais.
Esta adaptação foi possível porque a APDA tem vindo, nos últimos anos, a apetrechar-se
com novos meios e ferramentas de tecnologias de informação, que permitem, com sucesso,
trabalhar, discutir, decidir e participar em praticamente todo o tipo e natureza de reuniões,
debates, encontros e videoconferências, tanto a nível nacional como internacional.
Prosseguiremos com este aperfeiçoamento tecnológico, aumentando deste modo a
autonomia da Associação, com reflexos positivos na eficiência do nosso trabalho e na
eficácia da transmissão e divulgação das nossas propostas e mensagens estratégicas e/ou
específicas, que entendermos serem úteis para o Setor da Água, tanto a nível nacional como
internacional.
É por isso que a Revista APDA, mesmo no contexto em que vivemos, continuará a publicar-se
com a regularidade normal, bem como a atividade de informação e comunicação, através do
Website, Facebook, Twitter, Linkedin e APDA NEWS (newsletter da Associação).
Acresce que está pronto para ser apresentado e lançado publicamente o livro “Os Novos
Desafios do Saneamento” organizado e coordenado pela CEAR - Comissão Especializada de
Águas Residuais, que estava previsto realizar-se na Conferência Internacional sobre este
tema, em 18 de março de 2020, tendo como Keynote Speaker o Professor Leo Heller, Special
Rapporteur Human Rigth to Water and Sanitation das Nações Unidas.
Está também planeada para o próximo novembro a apresentação da edição de 2020 do livro
“Água e Saneamento em Portugal. O Mercado e os Preços”, da responsabilidade da CELE Comissão Especializada de Legislação e Economia”, obra indispensável no Setor da Água em
Portugal, que a APDA publica com regularidade bienal.
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No entanto, a crise sanitária em curso, revelando de forma expressiva como a água constitui
um recurso vital, obriga-nos a abrir um necessário e urgente debate na procura de
consequentes medidas de políticas públicas, no que toca às “implicações atuais e futuras da
pandemia de COVID-19 nos serviços de água e saneamento”. Este é o tema central da edição
n.º 17 da Revista APDA, que incluirá os contributos de diversos especialistas convidados, que
abordarão o desafio colocado sob múltiplas perspetivas.
Além disso, há que propor com urgência a correção de uma grave omissão no quadro legal
que estabelece a salvaguarda dos “ativos estratégicos fundamentais para o interesse
nacional”, (Decreto-Lei nº 138/2014 de 15 de Setembro), ao não incluir nesta classificação, os
recursos hídricos e os serviços de gestão da água e do saneamento, considerando no
entanto, a energia, as telecomunicações e os transportes.
Sublinha-se que a garantia da “segurança hídrica”, promoção da “saúde pública”, reforço da
“soberania”, “defesa”, “segurança nacional” e “garantia do aprovisionamento” só estarão
assegurados se estes ativos vitais relacionados com a água, constituindo serviços essenciais,
forem considerados tão estratégicos como, pelo menos, aqueles que o legislador considerou
em 2014.
Procuraremos também contribuir para a criação de condições de “resiliência” e
“sustentabilidade” nos serviços de água, 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.
Desejamos, portanto, que possa ser aprofundado o relacionamento institucional com o
Governo, Assembleia da República, Associação Nacional dos Municípios Portugueses e
ERSAR, tendo em vista a concretização dos objetivos estratégicos mencionados.
A APDA participará, entretanto, no Conselho Consultivo da Secretaria de Estado do
Ambiente, para a elaboração do PENSAARP 2030 - Plano Estratégico para o Abastecimento
de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2021-2030, tal como continuará a integrar o
Conselho Nacional da Água, o Conselho Consultivo da ERSAR e o Conselho Estratégico da
PPA.
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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 Europeia e Parlamento Europeu, continuarão 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).
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 da APDA. Os efeitos na gestão da água e nos serviços de
abastecimento de água e saneamento, provocados pelas “mudanças globais” em curso e
pela ocorrência de “pandemias”, constituirão o tema central da sua agenda de trabalho.
Mantém-se a necessidade do relançamento da Comissão Especializada de Recursos
Humanos, 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 defrontamos, num ambiente de crescentes incertezas
suscitadas, nomeadamente em matérias como a Crise Demográfica e a Saúde Pública,
perante as ameaças das Alterações Climáticas que tendem a acentuar-se.
Entretanto, a consolidação da presença e atividade da APDA no âmbito internacional
continuará, com destaque para a presença no Conselho de Governadores e no Bureau do
World Water Council, estando prevista, se a evolução da crise pandémica COVID-19 o
permitir, a realização em Lisboa, de 25 a 27 de outubro próximos, da 73.ª Reunião do
Conselho de Governadores. Em sequência desta representação, a APDA também continuará
a integrar o ISC - International Steering Committee do 9.º Fórum Mundial da Água, que terá
lugar em Dakar (Senegal) de 22 a 27 de março de 2021, sob o lema “Water Security for
Development and Peace”.
De igual modo na EurEau - European Federation of National Water Associations, a APDA
continuará a desempenhar papel relevante nos trabalhos das Comissões EU 1 (Qualidade da
Água), EU2 (Águas Residuais) e EU3 (Economia e Legislação), bem como no seu órgão de
decisão, a General Assembly.
De sublinhar, ainda, que na cerimónia de celebração do 32.º aniversário da APDA, em 31 de
janeiro de 2020, foi celebrado um novo acordo de cooperação internacional com a
organização “Water Europe”, que abrirá no plano europeu o acesso a projetos de inovação e
desenvolvimento, áreas de crucial importância para a modernização do Setor da Água em
Portugal, robustecendo-o para enfrentar os difíceis e complexos desafios futuros que se nos
colocam.
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ÓRGÃOS
SOCIAIS
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco Silvestre de Oliveira
Secretário: Francisco Manuel Cesário Marques
Secretário: Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues

CONSELHO DIRETIVO
Presidente: Rui Manuel de Carvalho Godinho
Vice-Presidente: Frederico Vieira Martins Fernandes
Vice-Presidente: J. Henrique Guimarães Salgado Zenha
Vice-Presidente: Rui Inácio Marreiros

CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá
Secretário: Jorge Ferreira da Silva Nemésio
Secretário: Vítor Manuel Castro Lemos
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A IMPREVISIBILIDADE E
A EXPETATIVA
A emergência da COVID-19 e as suas consequências socioprofissionais criam uma grande
dificuldade a um exercício de planeamento.
Neste ano o planeamento pode permitir a previsão da atividade, mas a execução dessa
atividade e, sobretudo, a sua calendarização tornam-se voláteis, só podendo estabilizar-se
em função do ritmo da retoma da normalidade.
Por isso, a APDA opta no presente Plano por manter a previsão inicial da atividade, porém
sem compromisso do tempo da correspondente realização, admitindo-se até que algumas
das iniciativas previstas venham a ocorrer já em 2021.
Tal não significa que a Associação, determinada em trabalhar para o desenvolvimento do
Setor da Água, se acomode às dificuldades. Pelo contrário, os seus órgãos sociais e as suas
comissões especializadas procuraram, no período do ano já decorrido, contribuir primeiro
uma resposta às circunstâncias da epidemia e, depois, manter a preparação dos eventos
previstos.
Contudo, não será possível, não tanto por razões logísticas, mas especialmente para não
sobrecarregar o público-alvo dos eventos, acumular na parte final do ano demasiados
seminários ou encontros. Por outro lado, todos esses eventos dependem, naturalmente,
quanto ao modo da sua efetivação, da evolução das circunstâncias epidemiológicas.
Ainda assim, a APDA sublinha a sua intenção de continuar a acompanhar a notável resposta
que as entidades gestoras do Setor da Água e os seus colaboradores souberam dar,
silenciosa mas estavelmente, às dificuldades emergentes da COVID-19. É um Setor
habituado a trabalhar e a responder sempre. E a expetativa de retoma só pode beneficiar
com essa disponibilidade.
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APDA PERANTE A
PANDEMIA
Assinale-se o contributo da APDA, em articulação com a ERSAR, quanto à Circular /Nota da
ERSAR de 12 de março, relativa aos “ajustamentos” a observar nos PCQA, bem como para a
elaboração do Despacho do Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energética, n.º 3547-A
2020 de 22 de março, relativo à prestação de serviços essenciais de abastecimento de água e
saneamento de águas residuais, no quadro do Plano de Emergência (1.ª fase), estabelecido
para o País, quando deflagrou a grave crise sanitária, conhecida por COVID-19.
Na preparação daquelas contribuições verificou-se a participação do Conselho Diretivo e de
várias Comissões Especializadas como a CEQA - Comissão Especializada de Qualidade da
Água, CEAR - Comissão Especializada de Águas Residuais, que produziram os “Folheto
Informativo COVID-19 - Coronavírus na Água Potável” e “Folheto Informativo COVID-19 –
Coronavírus nos sistemas de saneamento e lamas de ETAR”, os quais foram amplamente
divulgados, ajudando a esclarecer os profissionais, os utentes e o público em geral.
Pela sua ampla pertinência, ambos os documentos foram também produzidos em Inglês e
publicados, com grande difusão, pela Newsletter Special Edition #4 do World Water Council.
Foi igualmente realizada e divulgada, pelos canais da Associação, a tradução de uma
declaração da EurEau - European Federation of National Water Associations sobre a
pandemia de COVID-19 e os Serviços de Água.
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Também a CELE - Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA, no âmbito das
suas atribuições, tem vindo a desenvolver trabalho relacionado com a COVID-19 e suas
incidências nas “relações com clientes”, “vendas”, “evolução dos tarifários” e “evolução da
faturação e recebimentos”, tendo lançado um inquérito às Entidades Gestoras, que permita
reunir informação adequada ao prosseguimento da participação da APDA na avaliação e
intervenção nas fases seguintes da pandemia e seus efeitos a curto, médio e longo prazo.
De realçar ainda o relacionamento de estreita cooperação estabelecido entre a ERSAR e a
APDA (e também com outras instituições), que resulta na permuta em permanência dos
documentos produzidos pelas duas entidades e a sua imediata divulgação pelos respetivos
meios de difusão informativa. Os contributos desta prática para o esclarecimento e tomada
de medidas por parte das Entidades Gestoras e outros relevantes stakeholders salda-se em
impulsos positivos na adaptação do setor à situação de “Emergência Sanitária” que se vive
no País.
Foi transmitido à ERSAR que, para a fase caraterizada como de “calamidade”, a APDA
recomenda que devem manter-se as regras anteriormente estabelecidas quanto ao que
dispõe a legislação sobre “serviços essenciais” aplicada ao setor da água, saneamento e
resíduos, dado que a caraterização destes serviços como “essenciais”, ultrapassa as
situações de exceção, como as que se vivem neste momento, para serem consideradas
como “norma geral”, dada a sua vital importância em todas as situações que garantam a vida
e a sua qualidade, a saúde pública, o meio ambiente equilibrado, a biodiversidade,
constituindo também ferramentas a integrar nas políticas de mitigação e adaptação às
alterações climáticas, numa lógica de implementação de uma necessária “segurança hídrica”
para o País.
No tocante a preocupações relevantes para o futuro destes setores, a APDA sublinha a
urgência de se legislar no sentido de corrigir uma omissão no quadro legal que estabelece a
salvaguarda dos “ativos estratégicos fundamentais para o interesse nacional”, (Decreto-Lei nº
138/2014 de 15 de Setembro), ao não incluir nesta classificação, os recursos hídricos e os
serviços de gestão da água e do saneamento, incluindo no entanto, a energia, as
telecomunicações e os transportes.
A garantia “segurança hídrica” do País, promoção da “saúde pública”, reforço da soberania,
defesas, segurança nacional e garantia do aprovisionamento do País não estarão
suficientemente assegurados se os ativos dos serviços de água e saneamento não forem
considerados estratégicos, através de legislação própria.
A natureza vital destes ativos, tão flagrantemente evidenciados nesta “emergência sanitária”
sem precedentes, tal como aconteceu também nos “incêndios de 2017”, deverá mobilizar os
atuais legisladores e responsáveis pela definição e aplicação das políticas públicas, para a
tomada das iniciativas que se impõem neste domínio.
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EVENTOS
Sessão Comemorativa 32.º aniversário da APDA
Seminário "Os Novos Desafios do Saneamento"
Encontro “Gestão de Ativos e os Desafios da Nova Década”
Tertúlias de Saneamento
Encontro "Pura 2020 - Comunicar como Água"
Encontro “Perdas de Água em Portugal - Impacto na Sustentabilidade Ambiental”
Encontro "Cibersegurança para Entidades Gestoras do Setor da Água"
Seminário “Gestão de Águas Pluviais nas Entidades Gestoras”
Encontro “Os Riscos para as Entidades Gestoras que decorrem da Nova Diretiva
ACH”
73rd Board of Governors do World Water Council
Conferência Internacional
Encontro “Cobrança e Dívida - Como Atuar para uma Gestão mais Eficiente.
Práticas, desafios e constrangimentos”
Colóquio “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços”
Encontro Metrologia
Encontro “Gestão do Talento do Setor da Água”
Workshop “Economia Circular”
Workshop “Gestão das Origens e Serviços das Entidades Gestoras"
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ORGANIZAÇÃO: APDA
N.º DE PARTICIPANTES: 74
ASSUNTOS PRINCIPAIS: 32.º ANIVERSÁRIO APDA | COOPERAÇÃO WATER EUROPE
PARCERIAS: SMAS DE ALMADA
Com 32 anos de dedicação ao setor da água, assinalados em 13 de janeiro 2020, a APDA
pretendeu dar continuidade através deste evento à partilha de conhecimento de forma mais
continuada e sustentada, tanto a nível nacional como internacional. Estiveram presentes os
respetivos Órgãos Sociais, Membros, Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e
Núcleos.
A festividade foi marcada pela conferência “Innovation in the Water Sector”, que contou com
a participação de Miguel Carrinho, Diretor Administrativo e Financeiro da Águas do Ribatejo
e Coordenador da Comissão Especializada da Inovação da APDA, Pedro Fontes, Diretor de
Inovação e Desenvolvimento da EPAL, e Tomas Michel, Presidente da Water Europe.
De sublinhar que foi também concretizada a assinatura do Acordo de Cooperação entre a
APDA e a Water Europe, assumindo ambas as organizações o compromisso de continuar a
contribuir para o setor, mas com partilha de conhecimento e trabalho em conjunto.
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SEMINÁRIO "OS NOVOS DESAFIOS DO SANEAMENTO"
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAR
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ATUALIDADE | FUTURO
O Seminário “Os Novos Desafios do Saneamento” tem dois objetivos distintos e
complementares: um debate alargado entre os principais intervenientes no setor e a
apresentação da publicação “Os Novos Desafios do Saneamento”.
O saneamento em Portugal teve um significativo desenvolvimento nos finais do século XX e
início do atual, com a implementação de inúmeros sistemas de recolha e tratamento a nível
nacional e os elevados investimentos correspondentes, que permitiram a Portugal
equiparar-se aos restantes países da União Europeia. Atualmente denota-se um menor
ritmo do setor, existindo ainda objetivos e metas a atingir, bem como novos desafios para os
quais as Entidades Gestoras devem estar preparadas.
É expectável a presença de Léo Heller, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking
water and sanitation das Nações Unidas, que estava confirmada para o dia 17 de março (data
inicialmente agendada para a realização deste seminário). O especialista tem vasta
experiência na área do ensino e investigação de políticas públicas, bem como de gestão e de
saúde ambiental no âmbito em que atua. Atualmente investigador da Fundação Oswaldo
Cruz, no Brasil, Léo Heller coordena também grandes grupos de pesquisa interdisciplinar e é
autor de vários livros e artigos sobre água e saneamento, participando ainda em
movimentos sociais relacionados especialmente com a América Latina.
O evento vai ser igualmente palco para a apresentação do livro com título homónimo “Os
Novos Desafios do Saneamento”, que reúne cerca de duas dezenas de artigos redigidos
pelos mais conceituados peritos nacionais sobre o tema.
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ENCONTRO “GESTÃO DE ATIVOS E OS DESAFIOS DA NOVA DÉCADA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGA
ASSUNTOS PRINCIPAIS: GESTÃO DE ATIVOS | ECONOMIA CIRCULAR
A gestão sustentável da água está a tornar-se uma preocupação transversal à União
Europeia (UE). O crescimento populacional e o incremento da atividade industrial aumentam
a necessidade de procura de água, agravado pelo cenário de alterações climáticas, cada vez
mais real.
Em toda a UE, a escassez de água e os períodos de seca aumentaram dramaticamente nas
últimas décadas, sendo provável que se tornem cada vez mais frequentes e mais severas a
curto e médio prazo. A escassez de água afeta pelo menos 11% da população europeia e
17% do território da UE. Por outro lado, tem sido frequentes fenómenos extremos de
precipitação, o que leva a inundações de origem pluvial, extravasamento dos sistemas de
drenagem de descargas de efluentes e deterioração da qualidade da água dos meios
recetores.
De sublinhar que para a implementação de qualquer medida é fulcral a gestão dos ativos,
nomeadamente na reabilitação, na operação e na manutenção das infraestruturas das redes
de água. Manter um suporte digital com a integração de dados para uma correta análise irá
permitir minimizar o risco e o custo associado às infraestruturas.
Em Portugal, está em curso o desenvolvimento do plano de ação para a Economia Circular,
visando a aplicação de medidas de caráter estrutural que permitem potenciar a economia
circular. Todas as medidas a implementar permitem estimular e adotar novas soluções de
gestão e descortinar novas oportunidades, com o intuito de preservar o meio ambiente, em
prol da saúde, segurança e bem-estar público.
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TERTÚLIAS DE SANEAMENTO
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAR
ASSUNTOS PRINCIPAIS: PARTILHA | DEBATE
A Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) pretende efetuar um ciclo de debates
sobre o tema, designadamente em torno das necessidades das Entidades Gestoras, cada vez
mais sujeitas a novos desafios de ordem técnica, para além de constrangimentos
financeiros.
Programadas para horário pós-laboral, pretende-se que as Tertúlias decorram de modo
intimista e de proximidade orador-público, por forma a fomentar a participação num
ambiente descontraído e informal, permitindo, em simultâneo, uma partilha de
conhecimentos e um debate de ideias.
Saliente-se que a interação público-orador limita necessariamente o número de
participantes.
Para que o debate seja profícuo para todos os participantes e, em última análise para as
Entidades Gestoras, foram delineados cinco temas a serem explorados por oradores de
reconhecimento mérito científico.
Temas:
Poluentes emergentes - desafios e oportunidades;
Saneamento em pequenos aglomerados populacionais, como forma de ampliar cobertura
da população portuguesa;
Reutilização de águas residuais - aspetos estratégicos e exequibilidade da sua aplicação;
Eficiência energética em sistemas de saneamento - os novos desafios;
Inovação em sistemas de saneamento.
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ENCONTRO "PURA 2020 - COMUNICAR COMO ÁGUA"
ORGANIZAÇÃO: APDA | CECEA
ASSUNTOS PRINCIPAIS: COMUNICAÇÃO SOCIAL | ÁGUA | SANEAMENTO
O PURA 2020 - Comunicar como Água constitui-se como o II Encontro de Comunicação
Ambiental promovido pela Comissão Especializada de Educação e Comunicação Ambiental
(CECEA), cumprindo, desta forma, o objetivo de fazer deste contexto um evento com
periodicidade anual.
Tendo sido selecionado o tema das Alterações Climáticas para 2020, o evento pretende ser
um espaço de partilha de boas práticas e de discussão sobre como comunicar mais e
melhor, principalmente no setor da água, sendo direcionado para estudantes e profissionais
de comunicação, assim como para os diversos atores na gestão da água.

ENCONTRO “PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL - IMPACTO NA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CESDA
ASSUNTOS PRINCIPAIS: PERDAS | BOAS PRÁTICAS | MEIOS PARA REDUÇÃO
Pretende este encontro técnico apresentar e discutir a evolução do setor nos últimos 10
anos, bem como demonstrar caminhos que as Entidades Gestoras possam percorrer para
atingirem resultados ambientalmente aceitáveis e sustentáveis na redução de perdas nos
sistemas de distribuição em baixa.
Após um período de grande evolução, em que o setor conseguiu disponibilizar água segura à
generalidade dos portugueses, tem-se assistido, nos últimos anos, a uma evolução mais
lenta nos Serviços de Água, designadamente no que respeita às Entidades Gestoras que
cobrem o número limitado de utilizadores.
A sustentabilidade ambiental e financeira de muitas Entidades Gestoras não está
assegurada, confrontando-se os municípios de menores dimensões com maiores desafios e
dificuldades para o cumprimento das novas obrigações legais e regulatórias.
Os desafios de hoje são bastante diferentes dos do passado, com a incerteza derivada das
alterações climáticas e a amplificação dos conflitos pelo uso da água, que também envolvem
uma crescente consciência ambiental dos utilizadores e eleitores.
Desta forma, torna-se imperativo evoluir para uma sociedade mais inteligente na utilização
da água, facto que torna mais urgente o investimento na redução das perdas de água nos
sistemas de abastecimento de água para consumo humano.
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ENCONTRO "CIBERSEGURANÇA PARA ENTIDADES GESTORAS DO SETOR DA
ÁGUA"
ORGANIZAÇÃO: APDA | CESI
ASSUNTOS PRINCIPAIS: CIBERSEGURANÇA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
O evento tem como base a apresentação da publicação do “Guia Introdutório de
Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas
Residuais”, elaborado pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI).
Destinado a técnicos e decisores em tecnologias operacionais das Entidades Gestoras, o
encontro pretende envolver organismos públicos, entidade reguladora, integradores e
prestadores de serviços, fornecedores de soluções e fabricantes, bem como os demais
profissionais revelantes no setor ou nas temáticas em discussão.

SEMINÁRIO "GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ENTIDADES GESTORAS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAR | CELE
ASSUNTOS PRINCIPAIS: GESTÃO| FINANCIAMENTO
Pretende debater-se neste seminário a temática da gestão e financiamento dos sistemas de
água pluviais do ponto de vista técnico e económico, com as inerentes repercussões nos
serviços prestados às populações e no próprio ambiente.
Para além da definição de responsabilidade dos vários intervenientes no planeamento e na
gestão urbana, é necessário definir, não só as atribuições de gestão, mas também
responsabilidade pela disponibilização de meios financeiros para os sistemas de águas
pluviais.
Neste âmbito, o encontro tem como principais objetivos:
Realçar a importância para as Entidades Gestoras da resolução a montante dos sistemas
de coleta e tratamento de águas pluviais;
Sensibilizar as Entidades Gestoras para as implicações da descarga de águas pluviais nos
sistemas de drenagem, sistemas elevatórios e de tratamento (ETAR);
Envolver os diversos intervenientes na resolução do problema da forma mais
simplificada e sustentável;
Apresentação das atuais opções técnicas para o tratamento de águas pluviais;
Apresentação e discussão das atribuições de gestão dos sistemas de águas pluviais e,
como questão distinta, da responsabilidade pelo seu financiamento.
O evento tem como público-alvo as Entidades Gestoras, responsáveis e técnicos de unidades
hoteleiras, municípios, entidades reguladoras e todos os intervenientes neste setor.
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ENCONTRO “OS RISCOS PARA AS ENTIDADES GESTORAS QUE DECORREM
DA NOVA DIRETIVA ACH”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEQA
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ÁGUA POTÁVEL | REVISÃO DA DIRETIVA
Após um longo período de discussão e diálogo, a União Europeia chegou a um consenso
sobre a revisão da diretiva relativa à água potável. As novas regras propostas atualizam as
normas de qualidade que a água potável deve cumprir, introduzindo uma abordagem
baseada no risco e eficiente em termos de custos para a monitorização da qualidade da
água. Além disso, contêm novas disposições sobre os materiais em contacto com a água
potável e sobre a melhoria do acesso à água. A revisão resulta diretamente da primeira
iniciativa de cidadania europeia a ser bem-sucedida, a iniciativa "Right2Water".
Um dos principais elementos da revisão da Diretiva consistiu em atualizar as normas de
qualidade da água atualmente em vigor, que foram fixadas há mais de vinte anos. É
introduzida igualmente uma abordagem baseada no risco para a monitorização da
qualidade da água. Esta abordagem deverá, a longo prazo, reduzir os custos da
monitorização, garantindo ao mesmo tempo a mais alta qualidade possível da água potável.
Além disso, a diretiva revista introduz novas obrigações para melhorar o acesso à água.
Nesse sentido, os Estados-Membros terão igualmente de assegurar que os consumidores
possam aceder a informações sobre as propriedades da água potável que bebem, bem
como a outras informações úteis. São também fixados os requisitos de higiene para os
materiais em contacto com a água destinada ao consumo humano. O objetivo é melhorar a
qualidade desses materiais a fim de assegurar a proteção da saúde humana e a ausência de
contaminação.
A revisão faz igualmente parte do plano de transição para uma economia circular, ajudando
os Estados-Membros a gerirem a água potável de modo eficiente e sustentável, em termos
de utilização de recursos, contribuindo, deste modo, para reduzir o consumo de energia e as
perdas de água.
Por outro lado, e ao reforçar a confiança das populações na água da torneira, visa também a
redução do número de garrafas de plástico.
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73.º BOARD OF GOVERNORS DO WORLD WATER COUNCIL
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ÁGUA | GOVERNANÇA
Realização da 73.ª Reunião do Board of Governors (BoG) do World Water Council (WWC),
com a participação de cerca de 70 membros de diferentes nacionalidades.
O WWC 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.
O WWC representa milhares de pessoas de mais de 338 organizações em mais de 45 países.
Juntas formam uma rede única, envolvendo diferentes setores, regiões, disciplinas e campos
profissionais, com ampla experiência e interesses.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
ASSUNTOS PRINCIPAIS: REFORÇO DE RELAÇÕES | REPRESENTATIVIDADE
O objetivo desta Conferência é analisar as dimensões internacionais das relações Europa África, nas vertentes estratégicas e empresariais, que procurará fazer a convergência da
presença do Board of Governors do World Water Council, em Lisboa, com as valências
nacionais e de relação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).
É pretendido igualmente o fortalecimento da presença dos PALOP e das empresas
portuguesas no 9.º Fórum Mundial da Água em Dakar, previsto para 2021.
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ENCONTRO “COBRANÇA E DÍVIDA - COMO ATUAR PARA UMA GESTÃO
MAIS EFICIENTE. PRÁTICAS, DESAFIOS E CONSTRANGIMENTOS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGC
ASSUNTOS PRINCIPAIS: EFICIÊNCIA | CONTROLO
O evento pretende apresentar as experiências de várias Entidades Gestoras, bem como
promover um espaço para debate e reflexão sobre os desafios e dificuldades das atividades
que visam a redução de incobráveis.
A eficiência do controlo de cobrança é uma atividade de extrema importância no bom
desempenho económico de qualquer Entidade Gestora, uma vez que a sua sustentabilidade
económica e financeira também depende do recebimento efetivo da faturação emitida a
clientes.
As implicações de uma ineficiente gestão da cobrança traduzem-se numa diminuição do
resultado operacional das Entidades Gestoras resultantes dos valores faturados que, por
alguma razão, não foram cobrados, originando imparidades e perdas de receita definitivas.
Esses incobráveis, como perda comercial, acrescem às perdas físicas.
É essencial, por isso, que a atividade de controlo de cobrança seja desenvolvida com rigor e
profissionalismo de forma a poder compatibilizar um bom relacionamento com os clientes
sem comprometer a eficácia e eficiência.

COLÓQUIO “ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO E OS
PREÇOS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CELE
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ECONOMIA DA ÁGUA
O objetivo contínuo de contribuir para um melhor conhecimento do Setor da Água em
Portugal conduz a Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) a desenvolver
bienalmente o estudo “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2020”,
caracterizando as entidades gestoras, a tipificação dos tarifários e a recolha e tratamento
dos preços da água e saneamento.
A publicação, que já vai na nona edição, procede à atualização das tarifas respeitantes a
Entidades Gestoras de sistemas “em alta” e “em baixa”.
Por outro lado, cobre também a evolução legislativa, designadamente do último biénio, e
aborda as perspetivas de evolução do setor, nos planos nacional e internacional.
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ENCONTRO METROLOGIA
ORGANIZAÇÃO: APDA | CT 116
ASSUNTOS PRINCIPAIS: NORMALIZAÇÃO | CONTADORES
Encontro aberto a todas as Entidades Gestoras do setor, onde se pretende abordar a
normalização e apresentar os resultados de um inquérito nacional ao parque de contadores
realizado pela CT 116 - Comissão Técnica de Normalização "Medição de Escoamento de
Águas em Condutas Fechadas, em junho de 2019.
Vão estar na agenda as principais normas, diretivas e decreto-lei, assim como portarias, que
regulam o fabrico e a colocação no mercado de contadores novos e reparados na rede de
distribuição de água, como equipamentos destinados à medição para faturação.
Neste âmbito vão ser abordados os aspetos mais relevantes, quer do ponto de vista
operacional, por quem gere o parque de contadores, quer do ponto de vista comercial, por
quem tem de responder às reclamações dos clientes onde este contexto se aplica.
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ENCONTRO “GESTÃO DO TALENTO DO SETOR DA ÁGUA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | JOPA
ASSUNTOS PRINCIPAIS: RECURSOS HUMANOS | MENTORING
Os resultados do inquérito “A importância dos jovens nas Entidades Gestoras dos Serviços
de Águas”, promovido pelo Núcleo de Jovens Profissionais de Água (JOPA), apresentados no
ENEG 2019, mostraram que a maioria das Entidades Gestoras sente a necessidade de
renovar os seus recursos humanos e reconhece a importância da presença de jovens na
definição da estratégia e no cumprimento dos objetivos das organizações.
Nesse sentido, a gestão de talentos é crucial para a gestão de recursos humanos. Identificar
jovens profissionais com talento, retê-los, geri-los e desenvolvê-los é uma tarefa difícil. Os
profissionais com talento, em regra, apresentam melhores níveis de desempenho,
rentabilidade mais elevada e enfoque no crescimento pessoal. Adaptando-se e gerando a
mudança, exigem grande qualidade e consistência das chefias, são proativos, criativos e têm
paixão pela ação e mudança.
É então fundamental que as Entidades Gestoras dos Serviços de Água consigam reter
talento. Falhar neste ponto traz consequências sérias para a organização, na medida que o
investimento na captação e desenvolvimento de competências é elevado. Sistemas de
recompensa adequados, promoção do desenvolvimento do colaborador, bem como a
motivação para criar laços psicológicos entre a organização e o colaborador são peças chave
para o objetivo.
Desenvolver o talento vai além de promover formação adequada e ajustada aos
colaboradores. Significa promover planos de ação que visem um desenvolvimento
permanente e altamente personalizados, por exemplo, através do mentoring.
Quando proporcionado internamente, o mentoring caracteriza-se pelo acompanhamento do
jovem com talento por um profissional experiente que o orientará na sua vida profissional,
garantindo-lhe apoio e o seu desenvolvimento. Neste contexto, e a par de outras
ferramentas, o mentoring é um método a ter em conta no desenvolvimento de talento nas
organizações.
O encontro prevê, com base nestes pressupostos a divulgação de boas práticas, já em curso
em algumas Entidades Gestoras, e explorar algumas dificuldades existentes.
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WORKSHOP “ECONOMIA CIRCULAR”
ORGANIZAÇÃO: APDA | GTEC
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ECONOMIA CIRCULAR | ESTADO DA ARTE
O workshop visa apresentar temas que permitam divulgar e sensibilizar para o tema da
Economia Circular.
O evento pode ainda ser palco de apresentação de resultados de um inquérito liderado pelo
Grupo de Trabalho de Economia Circular (GTEC), no sentido de apurar, junto de Entidades
Gestoras, instituições de ensino superior e outras, o “estado da arte”, conhecer os campos
da Economia Circular que suscitam maior interesse ou tenham necessidade de estudo e
intervenção a nível nacional.

WORKSHOP “GESTÃO DAS ORIGENS E SERVIÇOS DAS
ENTIDADES GESTORAS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAAC
ASSUNTOS PRINCIPAIS: ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | ORIGENS DE ÁGUA
O workshop promovido pretende abordar temáticas como as principais dificuldades, a
importância da monitorização, gestão das massas de água/recursos hídricos e medidas para
uma melhor adaptação das Entidades Gestoras às alterações climáticas.
Está ainda prevista a apresentação do portfólio de medidas de adaptação às alterações
climáticas.
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PUBLICAÇÕES
Os Novos Desafios do Saneamento
As Perdas de Água em Portugal - 10 anos em retrospetiva
Guia Introdutório de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento
de Água e Saneamento de Águas Residuais
Guia para a Otimização da Cobrança
Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços
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OS NOVOS DESAFIOS DO SANEAMENTO
A publicação “Os Novos Desafios do Saneamento” é uma edição preparada pela Comissão
Especializada de Águas Residuais, surgindo da necessidade de alargar a abordagem dos
problemas do Ciclo Urbano da Água, para lá da Gestão dos Recursos Hídricos e dos Serviços
de Águas convencionais.
Desta forma, a APDA coloca na agenda um tema que conduz à reflexão, debate e definição
das políticas públicas de “Água e Saneamento”, não só para a próxima década, como
também para um futuro mais distante.
A publicação recolhe contributos de vários especialistas nacionais reputados, que
contribuíram para a abordagem de um selecionado conjunto de temas nacionais e
internacionais.
Os artigos da publicação, a ser apresentada ao público num evento da APDA com título
homólogo, são os seguintes:
Evolução dos indicadores de cobertura da população ao nível do saneamento em
Portugal;
A implementação da legislação relativa à descarga de águas residuais urbanas no quadro
da política da água;
Títulos de utilização dos recursos hídricos - Rejeição de águas residuais | Nova
metodologia: abordagem combinada;
Hidrologia e alterações climáticas;
Desafios da contratação sustentável em sistemas de abastecimento de água e de
saneamento de águas residuais;
Gestão de águas pluviais;
Eficiência energética em sistemas de saneamento. Os novos desafios;
O destino final das lamas numa economia circular;
Gestão de lixiviados. Minimização de produção e eficiência de tratamento;
Compostos orgânicos emergentes. Os novos desafios aos sistemas de abastecimento e
de saneamento;
Reutilização de águas residuais tratadas;
Utilização de membranas em ETAR;
Planeamento da segurança do saneamento;
Inovação em sistemas de saneamento;
Big Data e Inteligência Artificial: aplicabilidade em sistemas de saneamento;
Soluções baseadas na natureza e gestão da água - uma sinergia a explorar;
Objetivos de desenvolvimento sustentável em sistemas de saneamento nos PALOP;
Oportunidades para empresas portuguesas na área do saneamento no Magrebe e
restantes países do Continente Africano.
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AS PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL - 10 ANOS EM RETROSPETIVA
“As Perdas de Água em Portugal - 10 anos em retrospetiva”, com origem na Comissão
Especializada de Sistemas de Distribuição de Água, consiste numa análise dos dados de
perdas publicados nos últimos relatórios de avaliação da qualidade do serviço prestado aos
utilizadores (RASARP). A divulgação destes relatórios pela ERSAR tem permitido a
comparação do desempenho dos diferentes serviços, incentivando a redução de perdas
através de uma gestão eficiente das redes de abastecimento de água.
A publicação visa, neste sentido, fornecer uma resposta fundamentada da evolução dos
serviços de água em Portugal nos últimos anos, sem que a discussão se centre apenas nos
aspetos negativos das perdas.

GUIA INTRODUTÓRIO DE CIBERSEGURANÇA PARA ENTIDADES
GESTORAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS
“Desenvolvido pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação, o “Guia Introdutório
de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento de Água e Saneamento de
Águas Residuais” aborda a problemática da Cibersegurança centrada nas tecnologias de
operação (OT) em sistemas de Entidades Gestoras de Abastecimento e Saneamento de
Águas Residuais.
O documento procura ser o mais abrangente possível, desenvolvendo temas como a
segurança de perímetro e redes empresariais (IT), software malicioso e ciberterrorismo,
sistemas SCADA e automação, análise de risco e infraestruturas críticas, bem como
governança e questões forenses.
Ao apresentar uma abordagem simplificada de diversos aspetos relacionados com a
cibersegurança nas redes e tecnologias operacionais, o trabalho visa constituir-se como uma
orientação preliminar para Entidades Gestoras, independentemente do nível de
desenvolvimento em que se encontrem face a estas temáticas.
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GUIA PARA A OTIMIZAÇÃO DA COBRANÇA
Elaborado pela Comissão Especializada de Gestão de Clientes, o “Guia para a Otimização da
Cobrança” contextualiza o tema no atual panorama português, tendo como base as
respostas ao questionário realizado em 2019.
Enquadramento legislativo, descrição dos processos / atividades, análise de dificuldades dos
processos e respetivas causas, sugestão de boas práticas e recomendações legislativas são
as principais áreas exploradas na publicação.

ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO E OS PREÇOS
O livro “O Mercado e os Preços 2020” integra um projeto bienal da Comissão Especializada
de Legislação e Economia, que visa contribuir para um melhor conhecimento da evolução do
setor da água no território nacional, nomeadamente a caracterização das Entidades
Gestoras, a tipificação dos tarifários e a recolha e tratamento dos preços da água e
saneamento.
Desta forma, a nona edição da publicação procede à atualização das tarifas, até dezembro
de 2019, respeitantes a entidades gestoras de sistemas “em alta” e “em baixa”.
Abrange também, e à semelhança das anteriores, capítulos específicos sobre a evolução
legislativa, a situação da qualidade do abastecimento de água “em baixa”, os resultados de
um inquérito a entidades gestoras sobre as suas perspetivas económicas e de gestão no
contexto nacional, uma análise comparada do mercado e dos preços no âmbito
internacional e uma perspetiva das principais questões com que se defronta atualmente o
setor.
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PROJETOS
OS SERVIÇOS DE ÁGUAS - OS PRÓXIMOS 30 ANOS
O projeto “Os Serviços de Águas: Os Próximos 30 Anos” encontra-se na 4.ª fase: A ATUAR Implicações & Agenda Estratégica. As alterações climáticas, a escassez de recursos, a
evolução demográfica, bem como a incerteza do comportamento da economia, respetivos
impactos sociais e culturais são apenas alguns dos obstáculos visados pelo projeto.
Neste sentido, a APDA pretende dar continuidade às sessões de disseminação e reflexão
prospetiva presente no projeto junto das Entidades Gestoras, bem como dar apoio para
definir estratégias de atuação.

ENCONTROS REGIONAIS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES GESTORAS
A APDA prevê dar continuidade a estes encontros, que decorrem na linha estratégica de
descentralização da atividade da Associação.
A realização destas reuniões descentralizadas em várias regiões do País, tem como objetivo
aprofundar os contactos e o relacionamento da Associação com Entidades Gestoras e outros
atores do setor da água, aperfeiçoando assim o nosso conhecimento e formas de atuar na
procura das melhores soluções para casos concretos e a formulação das estratégias de
intervenção no setor da água por parte da APDA.
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COMUNICAÇÃO
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.
Neste sentido, a APDA pretende apresentar em 2020 um novo website institucional.
Pretende-se que a nova plataforma possibilite 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.
Na agenda está também a reformulação da brochura institucional, bem como o contínuo
investimento de presença nas redes sociais e divulgação da APDA News (newsletter da
Associação).
A Revista APDA tem previstas quatro edições, à semelhança dos anos anteriores. Fica
designado, desde já, que um dos números vai ser dedicado às consequências da pandemia
de COVID-19 no setor e à resposta deste à mesma.
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS
E INSTITUCIONAIS
O acompanhamento dos processos políticos e institucionais mais importantes, a nível
nacional e internacional, é como sempre um aspeto de primeira relevância da Associação. A
APDA procede também ao acompanhamento da atividade governamental e regulatória
respeitante aos serviços de água e saneamento, sempre na perspetiva dos interesses dos
seus associados e dos consumidores.
Releva aqui o acompanhamento da fase final da revisão da DQA (Diretiva Quadro da Água
de Outubro de 2000), com base na intervenção da Comissão Especializada de Qualidade da
Água e em articulação com a EurEau - European Federation of National Water Associations.
A APDA mantém também uma análise das agregações plurimunicipais em baixa, como meio
de superar os problemas de gestão, de disponibilidade de quadros, de infraestruturas e de
financiamento, principalmente para municípios de pequena dimensão.
A revisão em curso do novo regulamento tarifário é também motivo para permanente
atenção da Associação. 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.
A APDA dará toda a possível cooperação ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática
também no que respeita à participação nos seguintes projetos:
Grupo de Apoio à Gestão do Plano Estratégico Nacional para o Setor de Abastecimento
de Água e Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 2020);
Participação na Comissão Consultiva do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água
e Gestão de Águas Residuais e Pluviais (PENSAARP 2030);
Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos (POSEUR);
Grupo de Trabalho de Contingência da Comissão Permanente de Prevenção,
Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca.
Releva ainda o acompanhamento da APDA a nível internacional e, designadamente europeu,
através da EurEau e do World Water Council.
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INTERNACIONALIZAÇÃO
Neste capítulo, destaca-se a atividade no seio da EurEau - European Federation of National
Water Associations, tanto nos seus órgãos de direção como nas Comissões Especializadas, a
qual se manterá e, se possível, incrementará.
Também a manter com participação muito ativa é a parceria com o World Water Council
(WWC), com o Presidente do Conselho Diretivo da APDA, Rui Godinho, a integrar o Board of
Governors e o Bureau deste organismo internacional.
O WWC visa 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.
A APDA manterá também a sua participação ativa na Iniciativa da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Governança 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 2020 é da
APESB, nos termos da aplicação do critério de rotatividade com a APDA e a APRH.
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COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO
E NÚCLEOS
A APDA vai continuar a contar, ao longo do ano de 2020, com o contributo imprescindível
das suas Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos.
12 Comissões Especializadas
Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA)
Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI)
Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA)
Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE)
Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR)
Comissão Especializada de Gestão de Clientes (CEGC)
Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA)
Comissão Especializada de Inovação (CEI)
Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental (CECEA)
Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas (CEAAC)
Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG)
CT 116 - Comissão Técnica de Normalização “Medição de Escoamento de Água em
Condutas Fechadas”.
1 Grupo de Trabalho
Grupo de Trabalho de Economia Circular (GTEC).
1 Núcleo
Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA).
Prevê-se ainda reiniciar os trabalhos da Comissão Especializada de Recursos Humanos
(CERH).
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA
A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) tem programado realizar em 2020 as
atividades de seguida apresentadas.
Organização de um encontro sobre os riscos para as Entidades Gestoras que decorrem
da nova Diretiva ACH, previsto para o segundo semestre.
No âmbito da Comissão EU1 da EurEau, correspondente ao tema Abastecimento de
Água, pretende-se participar nas reuniões desta comissão, bem como, e com vista a uma
análise mais profunda dos temas, distribuir os mesmos pelos vários membros da CEQA
desta forma:
- GT Política Europeia da Água (Diretiva Quadro, Blueprint) - (Cláudia Guerreiro, David Cabanas):
I. Águas subterrâneas (Paulo Nico)
II. Reutilização de Água (Maria de Fátima Coimbra e Cristina Martinho)
III. Biocidas (Rui Sancho)
- GT Consumo Humano (Elsa Oliveira, Maria Cristina Cortez, Ana Cláudia Nunes, Cristina
Paiva, Isabel Hespanhol, Carla Cavaco):
I. Radioactividade (IF)
- GT Ambiente (Alterações Climáticas) - (Rui Sancho e Inês Freitas);
- GT Gestão de Risco (Pedro Nogueira, Rui Sancho, Inês Freitas, Cristina Paiva, Cristina Martinho).
Os assuntos com interação com outras comissões APDA serão enviados para outras
Comissões da APDA, designadamente a de Águas Residuais, Adaptação às Alterações
Climáticas, Gestão de Clientes, Comunicação e Educação Ambiental e Gestão de Ativos.
Assuntos técnicos a tratar no âmbito da CEQA:
- Reutilização de água e impacto nos sistemas de abastecimento, legislação nacional e
Regulamento Europeu anunciados;
- Apoio da CEQA/APDA no GT ERSAR sobre PSA;
- Revisão da documentação produzida no âmbito da CT-PSA ERSAR;
- Revisão da Diretiva relativa à qualidade da água, acompanhar e dar informações ao
Focal Point e ao Conselho Diretivo da APDA;
- Acompanhamento do projeto "Os próximos 30 anos: o futuro dos serviços de água"
(Paulo Nogueira, David Cabanas e CM);
- Acompanhamento da revisão do Decreto regulamentar 23/95.
No âmbito da APDA:
- Resposta a questões colocadas pela Direção da APDA;
- Estabelecimento de reuniões periódicas com outras Comissões APDA.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
As atividades que a Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) tem
programadas para 2020 encontram-se identificadas nos pontos abaixo.
Dar continuidade aos trabalhos sobre cibersegurança em resposta à Diretiva (UE) 20161148 e Proposta de Lei n.º 119-XIII com os seguintes objetivos:
- Produção de um documento designado “Guia Introdutório de Cibersegurança para
Entidades Gestoras de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais”;
- Realização de evento APDA para apresentação do referido documento e envolvimento
das Entidades gestoras na discussão da temática da Cibersegurança.
Colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança na temática de cibersegurança.
Colaboração com a ERSAR na área de cibersegurança.
Desenvolvimento de outras temáticas, nomeadamente:
- Análise crítica sobre o desenvolvimento de uma nova visão para os Sistemas de
Informação Geográfica;
- Análise crítica sobre as novas soluções de telemetria, tecnologias relacionadas e o seu
impacto na monitorização de consumos e combate a perdas, bem como o serviço ao
cliente;
- Avaliação crítica de soluções de gestão e apoio à decisão, suportadas em plataformas
de com recurso a tecnologias de Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Analytics e Big
Data.
Propor visitas técnicas às seguintes entidades:
- Agere;
- Águas do Porto.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Em 2020, a Comissão Especializada de Sistemas e Distribuição de Água (CESDA) pretende
continuar a desenvolver atividade no âmbito das Perdas de Água em Portugal e
Sustentabilidade dos Serviços de Água.
Desta forma, estão previstas as atividades descritas seguidamente.
Dar continuidade à divulgação de boas práticas que possam contribuir para a
sustentabilidade das Entidades Gestoras, através da produção de documentos que
possam ser utilizados pelas que pautam por menores recursos técnicos e financeiros.
Organização de um encontro técnico, onde se prevê apresentar o documento “As Perdas
de Água em Portugal - 10 anos em retrospetiva” com a análise dos dados de perdas
publicados nos últimos RASARP. O objetivo deste documento é fornecer uma resposta
fundamentada da evolução dos serviços de água em Portugal nos últimos anos, sem que
a discussão se centre apenas nos aspetos negativos das perdas.
Conclusão e disponibilização de duas novas Fichas de Boas Práticas - elaboração de um
“Plano de Controlo de Perdas” e medidas de “Eficiência Energética”. A escolha destes
novos temas surgiu após uma discussão interna em que se entendeu que estas duas
novas fichas podiam complementar as já disponibilizadas.
A CESDA pretende continuar a representar a 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 especial enfoque à questão da divulgação do resultado de medidas que conseguiram
melhorar a sustentabilidade ambiental das respetivas Entidade Gestoras.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA
A Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) prevê durante 2020 dar
continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito das suas atribuições,
que incluirá a análise e acompanhamento da evolução legislativa do setor. Nesse sentido
tem delineado os projetos abaixo mencionados.
Desenvolvimento e atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em
Portugal, promovendo-se a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos
Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados até ao ano de 2019, inclusive.
Preparação da apresentação da nova edição de “Água e Saneamento em Portugal - O
Mercado e os Preços 2020”, a concretizar em novembro de 2020.
Colaboração na organização de evento, nomeadamente um Colóquio, em que para além
da apresentação da nova edição do livro, seja analisada/debatida uma temática ligada à
atualidade do setor da água e do saneamento.
Continuação do acompanhamento do Projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de
Águas, aguardando-se a nova consulta pública anunciada pelo Presidente do Conselho
de Administração da ERSAR no seminário realizado pela APDA/CELE, em Portimão, em
junho de 2019, para análise das várias vertentes envolvidas, designadamente nos planos
económico e das opções de gestão, visando a clarificação das questões/problemas antes
da aprovação pela ERSAR do referido regulamento tarifário.
Acompanhamento, com particular atenção à elaboração do próximo instrumento de
planeamento “PENSAARP 2030”, que balizará a participação do setor no próximo quadro
comunitário de apoio.
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.

APDA - PLANO DE ATIVIDADES 2020

37

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS
Para 2020, a Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) tem programado as
atividades abaixo descritas.
Realizar o Seminário “Os Novos Desafios do Saneamento”.
Lançamento da publicação “Os Novos Desafios do Saneamento”, no âmbito de Seminário
com título homónimo.
“Tertúlias de Saneamento” - iniciativa programada para realizar em várias datas de 2020
na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa. O objetivo é debater assuntos relevantes na área
do saneamento, em horário pós-laboral (19:00-21:30), de modo intimista e de
proximidade entre oradores e público, por forma a fomentar o diálogo num ambiente
descontraído e informal, permitindo assim uma partilha de conhecimentos e debate de
ideias. Saliente-se que as tertúlias têm formato para um número reduzido de
participantes. As temáticas a abordar são:
- Poluentes Emergentes - desafios e oportunidades;
-Saneamento em pequenos aglomerados populacionais, como forma de ampliar
cobertura da população portuguesa;
- Reutilização de águas residuais - aspetos estratégicos e exequibilidade da sua aplicação;
- Eficiência energética em sistemas de saneamento - os novos desafios;
- Inovação em sistemas de saneamento.
Em parceria com a Comissão Especializada de Legislação e Economia, realizar o
Seminário “Gestão de águas pluviais nas Entidades Gestoras”.
Realizar uma visita técnica à ETAR Valdeão (SMAS de Almada).
No âmbito da EurEau, participar nas reuniões da Comissão II desta entidade, através dos
representantes Pedro Béraud (AdP Internacional) e Vânia Jesus (Aquapor Serviços) –
representante assumida em 2019.
Entretanto, já foram transpostos para 2021 dois certames: um dedicado à reutilização de
águas residuais e outro ao planeamento da segurança do saneamento.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES
A Comissão Especializada de Gestão de Clientes (CEGC) vai dar continuidade aos propósitos
definidos no ano anterior, com a elaboração do Guia para a Otimização da Cobrança. Nesse
sentido estão em vista os trabalhos abaixo definidos.
Conclusão do Guia, sendo que a publicação vai abordar diversas áreas relacionadas com
a cobrança, nomeadamente:
- Contexto atual do panorama português, com base nas respostas ao questionário feito em 2019;
- Enquadramento legislativo;
- Descrição dos processos / atividades;
- Análise de dificuldades dos processos e respetivas causas;
- Sugestão de boas práticas;
- Recomendações legislativas.
Promoção de um encontro para debater as questões:
- Da dívida;
- Das dificuldades técnicas e operacionais;
- Das dificuldades legislativas;
- Das eventuais injustiças de alguns enquadramentos legislativos.
À semelhança do sucedido com o Guia do Combate aos Ilícitos, é propósito da CEGC
voltar a contar com a participação da ERSAR na elaboração deste documento,
promovendo uma reflexão sobre os desafios associados à redução de incobráveis.
Avançar com uma proposta de alterações legislativas na temática dos ilícitos, com o
apoio da ERSAR, junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS
Concluído o Inquérito e respetiva análise dos resultados, bem como apresentação no ENEG
2019, a Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA) tem programado para 2020 as
atividades descritas abaixo.
Promover o seu primeiro encontro de Gestão de Ativos.
Concluir a elaboração do primeiro volume da "Coleção de Notas Técnicas de Gestão de
Ativos".
Na sequência das Jornadas da APDA, que decorreram no auditório Olga Cadaval em julho
de 2019, a CEGA pretende desenvolver contactos e parcerias com as outras comissões da
APDA.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO (CEI)
Ao longo do ano de 2020, o trabalho da Comissão Especializada de Inovação (CEI) vai incidir
sobretudo em duas vertentes: na implementação do Programa de Inovação Aberta H2Open
Innovation, bem como no trabalho em conjunto com outras Comissões Especializadas da
APDA no tratamento de temas transversais.
Programa de Inovação Aberta H2Open Innovation:
- Tendo por base os resultados do Inquérito à Inovação promovido pela CEI junto das
Entidades Gestoras (Entidades Gestoras), concluiu-se que o lançamento de um programa
colaborativo de inovação aberto a todas as EG poderia ser um contributo importante
para potenciar as dinâmicas de IDI no setor.
- Desta forma, a CEI decidiu propor o lançamento do Programa H2Open Innovation (H2OIN), transversal a todos os seus Membros, colocando-se no papel de dinamizadora e
facilitadora do referido programa.
- O Programa H2O-IN, baseando-se em inovação revolucionária e sustentada, e sendo
um programa de inovação aberta, tem como missão a criação de valor, numa lógica de
melhoria da eficiência do serviço e da “experiência do cliente”.
- Considerando a presente missão e os resultados obtidos no inquérito desenvolvido pela
CEI, definiram-se para o Programa H2O-IN os seguintes objetivos:
I. Promover a Inovação na Indústria da Água e Saneamento, com participação das
mais diversas EG;
II. Promover o desenvolvimento estabelecimento de uma Rede de Parceiros de
Inovação na Indústria da Água e Saneamento
III. Promover Parcerias com EG de média/grande dimensão e de menor dimensão,
para que estas últimas tenham um acesso mais facilitado à inovação e possam
funcionar como Laboratórios Vivos no ensaio de projetos;
IV. Criar sinergias entre as EG para partilharem recursos humanos, técnicos e
financeiros no âmbito de projetos de inovação;
V. Catalisar a partilha de conhecimento entre a Indústria da Água e Saneamento e
outras indústrias;
VI. Ultimar a calendarização das ações a empreender no âmbito do H2O-IN está
atualmente a ser ultimada.
Trabalho em articulação com outras Comissões Especializadas da APDA:
- Na sequência de alguns contactos já efetuados, a prioridade passa por trabalhar em
articulação com a CT116, a CEGC, a CESI e a CESDA sobre a temática da telemetria;
- Avaliação de colaboração em outros temas que possam ser objeto de trabalho
conjunto.
A CEI pretende igualmente levar a cabo o levantamento e a análise de oportunidades
para projetar a imagem da APDA, em matéria de Inovação, designadamente a
possibilidade da sua participação em órgãos e estruturas relevantes nesta matéria (por
exemplo: EIP Water).
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental (CECEA) pretende
desenvolver em 2020 as atividades abaixo descritas.
Realização de reuniões que, para além da normal coordenação e gestão do projeto
definido pela CECEA, visam também servir de ferramenta de comunicação entre todos os
parceiros do projeto. Sempre que necessário, podem ter lugar reuniões virtuais, através
da utilização de ferramentas colaborativas (open-meetings, skype e sistemas de
videoconferência).
Realização do Seminário PURA 2020 - II Encontro de Comunicação Ambiental –
Comunicar como água, dedicado às alterações climáticas. No âmbito da organização do
mesmo, está prevista uma página no website da APDA.
Divulgação de artigos sobre as atividades promovidas e resultados obtidos pela CECEA.
Desenvolvimento de atividades propostas pelas Equipas de Trabalho constituídas em
2019: Dinâmicas Redes Sociais e influenciadores; Comunicação Interna; Comunicação de
Crise; Comunicação ambiental e economia circular; Marketing e Campanhas
institucionais.
Desenvolver a atividade Nacional “Hora da Água”.
Criação do Plano de Comunicação de Emergência para o abastecimento de água.
Desenvolver um plano de comunicação interna.
Apresentação de um Guia de Boas Práticas - Os 10 mandamentos da comunicação
ambiental.
Apresentação de um guia para uso eficiente da água nos vários modelos de consumo.
Promover a interligação entre comissões da APDA.
Promover a imagem da CECEA como referência nacional, junto das várias entidades
públicas e privadas.
Contribuir para o necessário processo de aprendizagem a nível local e nacional, na
promoção de uma cidadania mais informada e ativa, para as problemáticas associadas
ao ambiente, com especial enfoque nas águas de consumo humano e residuais visando a
construção de um futuro sustentável através de uma perspetiva de diagnóstico e de
recomendações.
Acompanhar e dinamizar ações articuladas com as políticas de desenvolvimento
nacionais em matéria de ambiente, comunicação e educação ambiental.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
A Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas (CEAAC) pretende
desenvolver em 2020 os trabalhos mencionados de seguida.
Concluir o portfólio de medidas de adaptação às Alterações Climáticas disponível no
website da ADPA.
Desenvolver a metodologia expedita para autoavaliação da vulnerabilidade às Alterações
Climáticas por parte das Entidades Gestoras.
Preparar uma declaração pública de compromisso de combate e adaptação às alterações
climáticas para ser assinada pelas várias entidades gestoras e municípios.
Promover eventual workshop sobre gestão das origens e serviços das entidades gestoras
onde se abordem temáticas como as principais dificuldades, a importância da
monitorização, gestão das massas de água/recursos hídricos e medidas para uma melhor
adaptação (apresentação do portfólio de medidas e metodologia de autoavaliação bem
como assinatura da declaração).
Criar um blogue com a AGWA (entidade norte-americana congénere) com vista a divulgar
no seio dos países de expressão de língua portuguesa as principais informações, notícias
e projetos de adaptação das entidades gestoras de água aos efeitos das alterações
climáticas.
Participar no projeto sobre ondas de calor e secas a realizar pela investigadora Selma
Guerreiro, com quem estabeleceu uma parceria em 2019. Neste âmbito, a CEAAC vai
acompanhar de perto a realização do estudo, testar as soluções em Entidades Gestoras
portuguesas e disponibilizar a ferramenta final no website da APDA.
Dar continuidade à produção regular de notícias relacionadas com Alterações Climáticas.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INDICADORES DE GESTÃO
A Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) definiu que, em 2020, os
trabalhos vão focar-se nos indicadores de gestão associados à componente de
Abastecimento de Água e na sensibilização das Entidades Gestoras nas matérias de reporte
legal de indicadores de gestão.
Neste âmbito estão definidas as iniciativas apresentadas de seguida.
Realização de duas ações de capacitação para Entidades Gestoras, com o objetivo de
desenvolver competências organizacionais e funcionais de reporte legal e regulatório dos
indicadores de gestão.
Especificamente para a componente de serviços de abastecimento de água:
- Revisão bibliográfica, benchmarking e análise comparativa de indicadores de gestão
associados aos serviços de abastecimento de água com base em dados publicados por
Associações do Setor, nomeadamente: IWA, AWWA, National Performance Report Australia, KPI Institute – Utilities performance benchmarking, etc.
- Revisão Bibliográfica, benchmarking e análise comparativa de indicadores de gestão
apresentados pelos diversos reguladores internacionais do setor, bem como dos
indicadores de reguladores de utilities no setor da energia e comunicações.
- Os resultados das iniciativas acima referidas vão ser concretizadas e consolidadas numa
publicação digital - ebook -, objeto de apresentação com previsão para 2021.
A CEIG prevê estar presente nos eventos da APDA, dando os seus contributos às
restantes comissões que os solicitem, bem como também realizar pedidos de interação
com as mesmas.
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO SOBRE “MEDIÇÃO DE
ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS”
A CT 116 - Comissão Técnica de Normalização sobre "Medição de Escoamento de Água em
Condutas Fechadas" pretende desenvolver em 2020 os projetos abaixo descritos.
Realização de reuniões da CT 116.
Fazer o acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, conforme a
documentação recebida do Instituto Português da Qualidade (IPQ) sobre a matéria
relevante. Assim, vão ser analisados, comentados e votados os documentos oriundos do
CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7, que o IPQ remeta à CT 116.
Dar continuidade ao acompanhamento aos trabalhos do CEN TC 294, todavia, dada a
natureza muito específica - relacionada com a telemetria de contadores -, esse
acompanhamento tem sido limitado ao conhecimento dos documentos publicados,
sendo geralmente adotada a postura de abstenção nas votações apresentadas.
Dar início dos trabalhos de revisão das normas portuguesas NP 2938:2008 e NP
2939:2008, tendo em conta a nova Portaria 321/2019.
Sendo 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 desses mesmos contadores, quer seja em
instalações residenciais, quer seja nos grandes consumidores, este constitui uma das
preocupações da CT 116. Neste sentido, e para além do âmbito estritamente normativo,
esta comissão pretende acompanhar as iniciativas que forem sendo desenvolvidas sob
esta temática.
Atualização do manual de telemetria “A Telemetria nas Entidades Gestoras - Presente ou
Futuro?”, um trabalho a ser realizado em conjunto com outras comissões, de forma a
proporcionar uma amplitude maior aos temas abordados.
Enviar às Entidades Gestoras a nova edição do inquérito de diagnóstico do estado do
parque de contadores em Portugal. Com o tratamento dos dados recolhidos através
deste inquérito, pretende-se caracterizar os contadores no que respeita ao número,
idade, calibre, antiguidade, e demais aspetos.
Realizar um encontro aberto a todas as EG do setor, onde os principais temas a abordar
são a normalização e a apresentação dos resultados do tratamento dos dados recolhidos
do inquérito nacional ao parque de contadores.
Dar início à planificação/ atualização do guia de contadores editado pela CT 116 em
novembro de 2012.
Colaborar com a APDA e outras entidades do setor sempre que possível.
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GRUPO DE TRABALHO DE ECONOMIA CIRCULAR
No que respeita a 2020, o Grupo de Trabalho de Economia Circular (GTEC) tem em vista
realizar os projetos abaixo mencionados.
Realização de um inquérito endereçado, entre outros, a entidades gestoras, instituições
de ensino superior e entidades que de certa forma são potenciais beneficiadores de
projetos no âmbito da Economia Circular. O inquérito pretende perceber o “estado da
arte” em Portugal e, dado tratar-se de uma área muito vasta em termos de atuação,
conhecer as áreas que suscitam maior interesse e/ou necessidade de
estudo/intervenção.
Estabelecer contacto com entidades com experiência na área e convidá-las a participar
em algumas das reuniões, por forma a promover a partilha de conhecimento e interesse.
Realização de um workshop com apresentarão de temas que permitam divulgar e
sensibilizar para o tema da Economia Circular. Neste workshop podem ainda ser
apresentados, caso já existam, alguns resultados relativos ao inquérito efetuado.
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NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DE ÁGUAS (JOPA)
O Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA) pretende desenvolver em 2020 as
atividades seguidamente descritas.
Comunicação e promoção de informação relevante para o JOPA nos meios de
comunicação da APDA.
Promover um encontro sobre a Gestão do Talento no Setor da Água.
Produzir conteúdos para publicação na revista e site da APDA e outros locais que se
considerem oportunos.
Desenvolver um Programa de Mentores no Setor da Água.
Acompanhar os trabalhos no âmbito da muito provável a adesão ao movimento SWA Sanitation and Water for All (http://sanitationandwaterforall.org/).
Continuar a acompanhar os trabalhos do DUCTUS - jovens pela água (APDA, APESB, APRH
e LNEC).
Procurar parcerias nacionais e internacionais e também aproximar as Universidades e os
Centros de Investigação da APDA.
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