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A atividade da APDA no ano 2018 foi caraterizada 
por ser um ano de transição entre dois mandatos 
dos seus Órgãos Sociais, implicando, portanto, 
dois períodos distintos: um, de gestão, desde 1 de 
janeiro até maio de 2018, correspondente aos 
Órgãos Sociais cessantes, e outro de 2 de maio a 
31 de dezembro de 2018, com os atuais Órgãos 
Sociais empossados e em plenas funções, em 
decorrência da eleição que teve lugar em 19 de 
abril de 2018. 

Cumpre, assim, cumprimentar todos os membros 
dos anteriores órgãos sociais pelo empenhado e 
profícuo trabalho que levaram a cabo até ao final 
do seu mandato. 

Destaco desse primeiro período de 2018, a 
conclusão da alteração/ modernização da linha 
gráfica da APDA, as celebrações dos 30 Anos de 
vida da nossa Associação (13/01/2018 e 
23/02/2018) e a apresentação pública do livro 
“Serviços de Água - Os Próximos 30 Anos”, aliás já 
iniciada no ENEG 2017 (21 a 24 de novembro), 
em Évora, concretizando, assim, os objetivos de 
“Continuidade e Melhoria” a que se propuseram. 

Após maio de 2018, iniciou-se o trabalho de pôr em prática as ”Linhas Programáticas da Candidatura APDA 
2018_2020”, incrementando a realização de Reuniões Descentralizadas do Conselho Diretivo, 
acompanhadas de Encontros Regionais com Entidades Gestoras e Municípios, o que tem permitido uma 
melhor perceção, no terreno, dos problemas que o Setor enfrenta, nomeadamente os processos de 
agregação em baixa, em curso e, em consequência, ajudar a APDA a aprofundar a elaboração de propostas 
de solução que contribuam para a sua superação. 

Sublinho, também, com satisfação, o significativo impulso do trabalho das Comissões Especializadas e 
Grupos de Trabalho temáticos, expresso no arranque dos Grupos de Trabalho de Adaptação às Alterações 
Climáticas e Comunicação e Educação Ambiental, bem como a reativação do Núcleo de Jovens Profissionais 
de Águas, estando o da Transição para a Economia Circular no Setor da Água em preparação. 

 

 

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE 
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Esta dinâmica de organização tem vindo a concretizar-se na realização de Encontros, Seminários, Debates, 
Colóquios, Conferências, também numa lógica descentralizadora, com uma frequência quase mensal, 
mobilizando a atenção do Setor da Água para temas não só relevantes, como incontornáveis, para o seu 
futuro sustentável.  

Ao referido antes, acresce também a importante ação de apoio ao Conselho Diretivo na análise e 
preparação de sólidos elementos técnicos, científicos e institucionais relativos a documentos de política 
nacional e internacional da água, como sejam, por exemplo, a revisão da Diretiva Europeia para o Controlo 
da Qualidade da Água para Consumo Humano, Estratégia para a Reutilização das Águas Residuais Tratadas 
ou, internamente, o Regulamento Tarifário de Águas. 

A área da comunicação, entretanto reforçada com a entrada da APDA nas redes sociais e a publicação da 
Revista APDA, que no 4.º Trimestre editou o seu número 11, dedicado ao “Valor da Água”, confirmou-se 
como uma ferramenta indispensável na aplicação da estratégia da Associação, permitindo fazer chegar as 
informações sobre o nosso trabalho e as nossas mensagens e comparar o mérito da nossa atividade. 

Neste período, o Conselho Diretivo manteve e reforçou a sua atividade de relacionamento institucional, 
nomeadamente com o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, Secretaria de Estado do 
Ambiente, Conselho Nacional da Água, ERSAR, Conselho Consultivo da ERSAR, APA, bem como com outras 
organizações, nacionais e internacionais em que participa (EurEau, OCDE e IWA, nomeadamente). 

A APDA foi convidada para estar presente e intervir em diversos eventos, nacionais e internacionais, onde o 
Presidente do Conselho Diretivo foi orador. 

Finalmente, destaca-se neste período, pela sua importância internacional, a eleição da APDA, na pessoa do 
Presidente do Conselho Diretivo, para o Conselho de Governadores e Bureau do Conselho Mundial da Água 
(World Water Council), na Assembleia Geral realizada em Marselha a 30 de novembro e 1 de dezembro de 
2018. 

 
 

 

 

 



5 
 

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGÃOS SOCIAIS 

CONSELHO FISCAL  

Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá  

Secretário: Jorge Ferreira da Silva Nemésio  

Secretário: Vítor Manuel Castro Lemos 

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: Maria José Barata Batista  

Vice-Presidente: Rui Inácio Marreiros 
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A APDA comemorou em 2018 trinta anos de atividade e entendeu assinalar a data com um conjunto de 
iniciativas marcantes. 

A primeira corresponde ao estudo prospetivo “Serviços de Águas - Os Próximos 30 anos” a que se faz 
referência subsequente. 

Foi também realizado um conjunto de atos dirigidos, não apenas ao público, mas aos seus associados e 
colaboradores. 

Efetivamente, desde a sua criação, a Associação deve o seu crescimento a um conjunto de entidades, cuja 
colaboração deve ser sublinhada, naturalmente com especial relevância para os associados e para os seus 
corpos dirigentes e técnicos. 

De facto, desde a fundação da APDA, em 1988, a associação pôde contar, nos anos iniciais, com a 
disponibilidade dos SMAS de Sintra para a sua organização e funcionamento. Mais tarde, contou 
igualmente com o apoio da EPAL, configurado, mas não só, pela cedência de instalações no recinto dos 
Olivais. 

Assim, os Órgãos Sociais da APDA deliberaram atribuir a qualidade de Membro Honorário aos SMAS de 
Sintra e à EPAL. Esta homenagem teve também o valor simbólico de um agradecimento a todos os 
membros. 

Para além do plano institucional, também a 
cooperação desinteressada, mas efetiva, de 
inúmeros técnicos ligados aos membros da 
APDA tem de ser reconhecida. 

Neste sentido, a APDA realizou por ocasião 
dos seus 30 anos um evento comemorativo, 
que teve, antes de mais, o objetivo de 
configurar um agradecimento por três 
décadas de devotada colaboração aos seus 
membros e aos muitos técnicos que 
souberam trazer à Associação o seu 
interesse e o seu saber. 

A cerimónia comemorativa teve lugar no dia 23 de fevereiro de 2018, no Montes Claros - Lisbon Secret 
Spot, em Monsanto, tendo contado com a presença de 125 convidados. 

O evento contou também com a entrega de medalhas aos Membros Honorários e com um momento 
musical desempenhado por Nanã Sousa Dias Quarteto com Vera de Vilhena.  

COMEMORAÇÃO   
30 ANOS 
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 Conselho Económico e Social - “Desafios da Água na Sociedade Portuguesa - Água e Alterações 
Climáticas” - Évora, 28 de junho de 2018. 
 

 IV Jornadas de Ambiente da Força Aérea Portuguesa - “Os Princípios da OCDE para a “Boa 
Governança” da Água” - Alfragide, EMFA,13 de setembro de 2018. 
 

 2º Congresso Melhor Alentejo - “Recursos Hídricos, Alterações Climáticas e Estratégia para Lidar 
com a Mudança”, Portalegre, 19 de setembro de 2018. 
 

 Fórum Internacional “Gaia Todo um Mundo 2018” - “Recursos Hídricos: os desafios para a 
sustentabilidade e sobrevivência do Homem” - Vila Nova de Gaia, 27 de setembro de 2018. 
 

 Seminário Tejo Vivo - “A Escassez de Água na Bacia do Tejo em Situação de Seca e Alterações 
Climáticas - Parque Tejo/Abrantes, 27 de outubro de 2018. 
 

 2018 Stockholm World Water Week - “Regulation and the Lisbon Charter - A Brief Approach” - 
Stockholm, 26th to 31st August 2018.  

 
 World Water Council General Assembly - Marseille, 30th November to 1st December 2018. 

 
 

 

 

APRESENTAÇÕES DO CONSELHO 
DIRETIVO EM REPRESENTAÇÃO 
DA APDA 
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ENQUADRAMENTO  

A APDA organizou este encontro no âmbito da implementação de alterações legislativas significativas no 
controlo da qualidade da água destinada a consumo humano. O objetivo foi esclarecer as Entidades 
Gestoras e os demais parceiros para dar resposta ao solicitado pela Autoridade Competente. 

O Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, altera o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, tendo 
sido introduzidas alterações no regime de controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano.  

Por exemplo, a 1 de janeiro de 2019 entra em vigor a obrigatoriedade de implementação de um Plano de 
Comunicação, para situações de emergência relacionadas com a qualidade da água destinada ao consumo 
humano, que as Entidades Gestoras devem elaborar previamente.  

Também em 2019, as Entidades Gestoras vão poder efetuar a avaliação do risco prevista no artigo 14.ª-A 
do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, para todos ou parte das zonas de abastecimento ou dos 
pontos de entrega, para efeitos dos programas de controlo da qualidade da água para 2020.  

 

 

ORGANIZAÇÃO: APDA |CEQA 

DATA E LOCAL: 20 JUNHO | AUDITÓRIO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS – LISBOA 

N.º DE PARTICIPANTES: 165 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

PARCERIAS: ORDEM DOS ENGENHEIROS | 2018 ANO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
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ENQUADRAMENTO  

Este evento, contextualizado como II Seminário de Comunicação e Educação Ambiental da APDA, constituiu 
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.  

Potenciar a utilização dos novos media, das redes sociais e das inovações tecnológicas e visuais, de forma a 
contribuírem para os objetivos comunicacionais delineados pela APDA e, assim, chegar às audiências 
pretendidas com maior eficácia, foi outra das aspirações deste seminário. 

O Grupo de Trabalho de Comunicação (GTC), criado neste âmbito pela APDA, conta com profissionais da 
área de comunicação e de educação ambiental, uma vez que esta última se tornou um veículo fundamental 
para uma interação com as populações e sensibilização das mesmas com as populações.  

É expectável que este GT cresça e se torne num ator relevante nestas matérias no setor da água, aliás, 
perante a importância desta abordagem, o mesmo passou a designar-se, no segundo trimestre de 2018, 
como Grupo de Trabalho de Comunicação e Educação Ambiental.  

 

ORGANIZAÇÃO: APDA  

DATA E LOCAL: 03 JULHO | FÓRUM BRAGA 

N.º DE PARTICIPANTES: 60 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: COMUNICAÇÃO; EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

PARCERIAS: AGERE 
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ENQUADRAMENTO  

A APDA organizou o colóquio “O Valor da Água” para apresentar o estudo “Água e Saneamento em 
Portugal - O Mercado e os Preços 2018”, bem como para promover o debate sobre “O Valor da Água como 
Fator de Desenvolvimento”. Entretanto, foi dado particular enfoque ao valor da água no Interior, tendo em 
conta as necessidades correspondentes e as soluções adequadas. 

O estudo “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2018”, que tem sido publicado com 
uma periodicidade bienal, permite manter uma lógica analítica idêntica ao longo dos anos, facilitando a 
comparação da situação atual com a evolução anterior. Os processos inerentes de caracterização das 
entidades gestoras, tipificação dos tarifários e recolha e tratamento dos preços da água e saneamento em 
Portugal possibilitam uma leitura evolutiva do Setor da Água.  

A edição abrange, designadamente, capítulos específicos sobre a evolução 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.  

 

ORGANIZAÇÃO: APDA | CELE 

DATA E LOCAL: 20 NOVEMBRO | CENTRO DE EMPRESAS INOVADORAS DE CASTELO BRANCO 

N.º DE PARTICIPANTES: 84 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: ESTUDO ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO DOS PREÇOS; O VALOR 

DA ÁGUA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO 

PARCERIAS: SMAS DE CASTELO BRANCO 
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ENQUADRAMENTO 

Perante a necessidade de um regime sancionatório eficaz e justo junto dos infratores no setor, a APDA 
promoveu este Encontro, onde foram analisados e sistematizados itens como: Tipos de situações 
irregulares; Enquadramentos legislativos para as diversas situações irregulares; Procedimentos associados à 
instauração de processos de contraordenação; Ações relacionadas com a aplicação de coimas; Análises de 
fragilidades comuns nos processos; e Melhorias possíveis de se implementar em algumas lacunas 
legislativas ou regulatórias. 

O acesso aos sistemas deve ser universal, 
através da disponibilização física das 
redes de água e de saneamento, com os 
indispensáveis investimentos, e de 
preços que garantam a acessibilidade 
económica de todos os utentes. Para um 
quadro de sustentabilidade da Entidade 
Gestora, é necessária uma gestão 
eficiente dos sistemas, em que se inclui 
uma correta faturação e cobrança da 
utilização dos serviços e a adesão de 
todos os imóveis servidos pelos 
investimentos realizados.  

É também fulcral a definição de um conjunto de regras que possibilitem uma justa equidade entre todos os 
utentes: aqueles que aderem e cumprem as regras dos regulamentos, pagando pelo serviço que usufruem; 
aqueles que beneficiam dos investimentos realizados, valorizam os seus imóveis, mas ignoram o seu dever 

ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGC 

DATA E LOCAL: 11 DEZEMBRO 2018 | AUDITÓRIO MARIA DE JESUS BARROSO - CASCAIS 

N.º DE PARTICIPANTES: 145 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: COMBATE AOS ILÍCITOS; APRESENTAÇÃO DO GUIA 

PARCERIAS: MUNICÍPIO DE CASCAIS; ÁGUAS DE CASCAIS 
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de ligação aos sistemas; e aqueles que, usufruindo dos serviços, não se pautam por uma conduta exemplar, 
através da utilização de meios fraudulentos ou de ligações não autorizadas aos sistemas.  

A ausência de processos de contraordenação, ou a sua ineficácia, traduz-se num sentimento de impunidade 
para os eventuais prevaricadores e num sentimento de injustiça para com todos aqueles que cumprem com 
as suas obrigações, por isso, foi e é essencial para a APDA promover a equidade necessária de acesso de 
todos os cidadãos aos serviços públicos essenciais de água e de saneamento. 
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Serviços de Águas - Os Próximos 30 Anos 
O projeto, coordenado por Sérgio Hora Lopes, baseou-se em 
workshops e reuniões de trabalho, que forneceram conteúdo 
ao projeto prospetivo desenvolvido pela APDA no âmbito da 
comemoração do seu trigésimo aniversário. 

Os desafios que os serviços de águas terão de ultrapassar no 
futuro próximo e principalmente no longo prazo são imensos. 
Podem referir-se como exemplos as alterações climáticas, a 
escassez de recursos, a ocorrência de fenómenos naturais 
extremos, a evolução demográfica, as reduções da procura, a 
incerteza do comportamento da economia com seus impactos sociais, o desenvolvimento tecnológico, a 
evolução dos valores sociais e culturais dos cidadãos e consumidores, entre outros. 

Estes desafios configuram alterações estruturais no ambiente, quer geral quer específico, em que os 
serviços de águas operam. Nesse sentido, a resposta aos desafios só se fará com adaptações e 
reconfigurações que exigirão possivelmente a formulação de novos modelos de negócio, ajustados às novas 
circunstâncias. 

A APDA, que congrega entidades gestoras de serviços de águas e outras organizações e técnicos do setor, 
tem de estar atenta a todos os sinais que possam vir a influenciar o futuro da nossa indústria.  

É obrigatório que se reconheça que enormes passos foram dados pelo setor no passado recente, mas como 
a mudança é permanente e acelerada, o importante em cada momento é conseguir-se antecipar e não 
simplesmente responder ao que vai acontecendo. 

Em 2018, a APDA celebrou o trigésimo aniversário e, para o assinalar decidiu patrocinar um exercício de 
reflexão prospetiva divulgado através da publicação de “Serviços de Águas - Os Próximos 30 anos”. 

Com este exercício prospetivo, pretendeu-se, nomeadamente, contribuir para que os atores chave 
(decisores públicos, entidades gestoras, empresas) possam decidir providos de informação mais completa 
sobre as direções para que o setor pode ou deve evoluir. 

Suportada pelo mérito dos Grupos de Trabalho e da Equipa do Projeto, foi desenvolvida uma aprofundada 
cenarização com vertentes político-sociais, de análise científica e técnica e de visão estratégica sobre o 
futuro dos Serviços de Água para os Próximos 30 anos.  

A publicação, em português e inglês, foi apresentada em livro e em formato digital. 

A APDA espera que este trabalho, inédito, seja útil para o setor. 

PUBLICAÇÕES  
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O Mercado e os Preços - Água e Saneamento em 
Portugal 2018 

Esta publicação, elaborada pela Comissão Especializada de Legislação e Economia, obedece a uma lógica de 
atualização permanente do âmbito que cobre, com o duplo objetivo de assegurar uma perspetiva 
comparativa ao longo dos biénios em que se publica e de introduzir alguns desenvolvimentos mais recentes 
considerados relevantes. Procura manter-se uma lógica analítica idêntica ao longo dos anos, de modo a 
facilitar a comparação da situação atual com a de anos anteriores. Essa identidade analítica com as edições 
anteriores persiste, sobretudo, na caraterização das entidades gestoras, na tipificação dos tarifários e na 
recolha e tratamento dos preços da água e saneamento em Portugal, de modo a disponibilizar uma leitura 
evolutiva do Setor da Água.  

A análise a que se procede trata de forma idêntica os dados provenientes de entidades gestoras 
prestadoras de serviços ao consumidor final de abastecimento de água, tal como o faz quanto aos tarifários 
relativos à prestação dos serviços de recolha domiciliária de águas residuais urbanas. As várias facetas 
dessa análise enquadram essas entidades gestoras em função da sua natureza, dimensão e localização 
regional, havendo também referência a alguns aspetos da sua relação com as empresas “em alta”, ou seja, 
das entidades gestoras que não prestam serviços ao consumidor final, ou não lhe prestam serviços 
exclusivamente. 

Também tem havido o objetivo de atualizar o regime jurídico aplicável às entidades gestoras, dando nota 
das principais alterações que vão surgindo e destacando-se neste ano a evolução dos sistemas 
multimunicipais resultante de um processo parcial de cisão, subsequente ao anterior processo de radical 
agregação.   

Houve, na presente edição, também para os sistemas em baixa de 
águas residuais, a referência aos respetivos défices de cobertura e 
de adesão, bem como de taxa de ligação. A secção relativa à 
qualidade dos serviços centrou-se na presente edição sobre a 
relação entre os resultados e o número de zonas de 
abastecimento, como modesta contribuição para um debate 
central, na atual situação do setor em Portugal: as dificuldades e as 
soluções para as pequenas entidades gestoras, tantas vezes tão 
distantes da realidade mais favorável, e moderna, das que têm 
maior dimensão.  Quanto ao contexto internacional, deve 
sublinhar-se o tratamento da cada vez mais premente crise da 
água, ou seja, a análise da acentuação de situações múltiplas em 
que a gestão quer dos recursos, quer dos serviços, se defronta com 
os seus limites. Na segunda parte desta secção, atualiza-se a 
evolução dos preços em termos comparados para um conjunto de 
cidades de vários países. 

Finalmente, nas conclusões e perspetivas, faz-se uma abordagem de algumas das questões que resultam da 
análise aqui efetuada, bem como dos temas que irão provavelmente merecer uma atenção específica nos 
anos seguintes.  
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Guia Combate aos Ilícitos para uma Gestão mais 
Eficiente 

O Guia Combate aos Ilícitos para uma Gestão mais Eficiente, elaborado pela Comissão Especializada de 
Gestão de Clientes, procura ser um manual de referência de procedimentos para processos de 
contraordenações, auxiliando as Entidades Gestoras neste tipo de ações. 

Este documento visa dar resposta a um descontentamento generalizado com o sentimento atual de 
injustiça com os utilizadores que furtam água e que oneram os custos dos sistemas, refletido nos preços da 
água cobrados aos cidadãos que normalmente pagam as suas contas. 

O Guia pretende também corresponder a um contributo para um conjunto de iniciativas no combate aos 
ilícitos, que vão envolver, necessariamente, propostas e revisões legislativas que auxiliem as Entidades 
Gestoras neste âmbito. 
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Durante o ano de 2018, a APDA deu importantes passos no que à Comunicação e Imagem diz respeito, com 
especial ênfase para o restyling do Logotipo da APDA, o reforço da comunicação nas redes sociais e no site 
da APDA e da promoção e sedimentação da Revista APDA, que é já um veículo indispensável de 
comunicação do setor da Água em Portugal. 

LOGOTIPO 

No âmbito da comemoração dos 30 anos da APDA, foi feita uma revisão do logOtipo que se centra nos 
seguintes vetores: 1) Azul – Que representa a Água 2) Verde – Que representa o Ambiente e 3) Catavento – 
Que representa o movimento. Todos se conjugam na representação do trabalho e iniciativa de todos 
conjugando esses vetores numa ideia de humanização indissociável da APDA. JUNTOS PELA ÁGUA 
MOVEMOS MUNDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITE E REDES SOCIAIS 

A APDA tem vindo ao longo dos anos a reforçar a sua aposta nos meios de comunicação digital e 
inovadores, por força dos tempos mas também por escolha e iniciativa própria usando estas ferramentas 
como disseminadoras e multiplicadoras do trabalho da APDA, dos seus membros e comissões. 

O website sedimentou a sua utilização e foi visitado cerca de 1800 vezes, com um registo de 4239 
visualizações de página. Prevê-se que esta plataforma, que engloba várias publicações, notícias e outra 
informação relevante para o setor, seja remodelada durante o segundo semestre do próximo ano. 

As redes sociais continuam a ser uma grande mais-valia de difusão de informação do setor da água, tendo o 
perfil de Facebook da APDA, no final de 2018, atingido os 1470 gostos, ou seja, mais 170 gostos 
comparativamente ao ano anterior. No Twitter, foram publicados, até ao final do ano, cerca de 800 tweets. 
Embora a APDA já tenha presença no Linkedin, é expectável que esta seja reforçada em 2019.  

COMUNICAÇÃO  
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REVISTA APDA 

A Revista APDA veio para ficar e é já uma 
das grandes referências da transmissão de 
informação e ciência no setor, tendo um 
caráter diferenciador na sua difusão 
digital, mas também na sua capacidade de 
despertar a discussão sobre uma grande 
variedade de temáticas, com artigos, 
entrevistas partilha de eventos e legislação 
e até dados infográficos sobre a Água.  

A visão transversal do setor e do ambiente 
confere-lhe uma identidade claramente 
holística, sendo um dos segredos para que, 
trimestralmente, a revista seja lida por 
milhares de e-leitores. 

Contudo, não é possível contabilizar 
verdadeiramente a sua abrangência, pois a 
revista está acessível a todos para leitura e 
download, aumentando o respetivo 
alcance.  
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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA TRANSIÇÃO ENEGÉTICA – SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 

Durante o ano de 2018, a cooperação institucional com a pasta Ministerial responsável pelo setor da Água 
e pela sua gestão tem-se mantido bastante aprofundada. De destacar a presença do Secretário de Estado 
do Ambiente, Carlos Martins, em variadas iniciativas da APDA.    

A APDA (através do Vice-Presidente do CD, J. Henrique Salgado Zenha) integra o Grupo de Apoio à Gestão 
do Plano Estratégico Nacional para o Setor de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais - 
PENSAAR 2020, tendo acompanhado de perto o evoluir de todo este processo, da maior importância para o 
futuro do setor da água e do saneamento em Portugal. 

A APDA integra também o Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, sendo o representante da Associação o Presidente do CD, Rui 
Godinho. 

Durante o ano de 2018 a APDA continuou a integrar o Grupo de Trabalho de Contingência da Comissão 
Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, no qual é representada 
por Paulo Nico. 

ERSAR – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

Em 2018, a APDA manteve a sua representação no Conselho Consultivo da ERSAR, através do Presidente do 
CD da Associação, Rui Godinho. 

Continuou também a sua representação no Júri dos Prémios de Excelência e Selos de Qualidade dos 
Serviços de Águas e Resíduos de Portugal, através de João Duarte Silva. 

Manteve ainda a sua representação nos Grupos de Trabalho da ERSAR sobre o Regulamento Tarifário de 
Água, através de Lídia Lopes, e sobre Avaliação do Risco, através de Rui Sancho. 

A APDA manteve a sua participação nas Comissões Técnicas da ERSAR: Esquema de Aprovação em Portugal 
(EAP) para os produtos em contacto com a água destinada ao consumo humano, sendo representada nesta 
Comissão por Paulo Nico, e na Comissão Técnica de Planos de Segurança da Água, sendo o seu 
representante Rui Sancho. 

CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA 

A APDA manteve em 2018 a sua representação regular no Conselho Nacional da Água, através de Rui 
Godinho. 

 

 

 

PARCERIAS  
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APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE 

A APDA continuou a estar representada nos vários Conselhos de Região Hidrográfica (estruturas 
descentralizadas integradas na APA - Agência Portuguesa do Ambiente): 

  Conselho de Região Hidrográfica do Norte 
  Representante: Sérgio Hora Lopes 
  Conselho de Região Hidrográfica do Centro 
  Representante: Maria José Batista 
  Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
  Representante: José Moura de Campos 
  Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo 
  Representante: Rui Marreiros 
  Conselho de Região Hidrográfica do Algarve 
  Representante: Joaquim Peres 
 
A APDA continuou a integrar em 2018 a Comissão de Implementação e Acompanhamento do Plano 
Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA 2012/2020), sendo Sónia Pinto a representante da 
Associação. 

IPQ - INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 

A APDA está representada na CT 90/ LNEC (Sistemas Urbanos de Água) através de: 
 
 Plenária CT 90: 
  Ana Alegria 

 Sónia Pinto 
 Margarida Pinhão 

 CT 90/ SC 1: Sistemas de Abastecimento de Água 
 Ana Alegria 

 CT 90/ SC 2: Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 
 José Saldanha 

 CT 90/ SC 3: Reutilização de Água 
 Sónia Pinto 

 CT 90/ SC 4: Desempenho de Sistemas de Abastecimento e Sistemas de Águas Residuais 
 Margarida Pinhão  

 
A APDA manteve igualmente em 2018 a sua participação na CS/04 - Comissão Setorial para a Água, tendo 
sido David Cabanas o representante da Associação. 
 
PPA - PARCERIA PORTUGUESA PARA A ÁGUA 

A APDA continuou em 2018 a integrar o Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa para a Água - 
organismo de que é membro fundador -, sendo a participação da Associação neste organismo assegurada 
por Rui Godinho e Frederico Fernandes. 
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RELACRE – ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL  

No âmbito da Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE), a APDA manteve em 2018 a 
sua representação na Comissão Consultiva e de Esquema do Organismo de Certificação de Pessoal 
(representante: Maria João Benoliel) e na Comissão de Certificação de Técnicos de Colheita de Amostras de 
Água (representante: Paulo Nico).  

CERTIF - ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO  

Em 2018, a APDA continuou a assegurar a sua representação na CERTIF ao nível da Comissão Técnica de 
Certificação “Sistemas de Tubagens em Matéria Plástica”. O representante da APDA nesta CTC é José 
Saldanha. 

FEUC - FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

A APDA e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) deram continuidade em 2018 ao 
Protocolo de Colaboração no âmbito do desenvolvimento de iniciativas enquadradas no Curso de 
Especialização em “Economia e Gestão da Água”, nas suas diversas edições, a que seja reconhecido 
superior interesse por ambas as instituições, como ciclos de conferências, jornadas de estudo e seminários. 

ICJP-FDUL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE 
DE LISBOA 

A APDA e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP-
FDUL) deram continuidade ao Protocolo de Colaboração que assinaram no âmbito do desenvolvimento de 
pós-graduações (designadamente em “Direito da Água” e “Direito dos Resíduos”), publicações e áreas de 
investigação tendo como base o Direito da Água, a Regulação dos Serviços de Águas e a Legislação Nacional 
e Comunitária de interesse para ambas as instituições. 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

A APDA e o Instituto Politécnico de Beja deram continuidade ao Protocolo de Colaboração no âmbito do 
desenvolvimento de ações de colaboração nos seus domínios de atividade, nomeadamente para 
colaborações na realização e estágios curriculares e em projetos científicos e de formação técnica, no 
âmbito da licenciatura e Mestrado em Engenharia do Ambiente. 

ÁGUAS DE COIMBRA, EM 

A APDA continuou o Protocolo de Colaboração com a Águas de Coimbra, EM, com vista a promover o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, financeiros, jurídicos e administrativos, bem como o estudo 
e a discussão dos problemas relacionados com as atividades ligadas ao setor das águas, através da partilha 
de experiências em domínios, nomeadamente da gestão, do planeamento, do desenvolvimento, da 
administração, da ciência, da tecnologia e da investigação. 

  



23 
 

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2018 

 

 

 

Ao longo de 2018 a APDA manteve contactos regulares com outras entidades internacionais, elencadas 
seguidamente: 

EUREAU 

Durante o ano, a parceria com a EurEau foi aprofundada de variadíssimas formas. No campo político-
institucional, a APDA foi um parceiro presente do trabalho da Associação, tendo estado bastante 
interveniente nos processos de acompanhamento legislativo da revisão da DWD (Diretiva da Água para 
Consumo Humano) ou na temática relativa aos microplásticos. Assim, a APDA apresentou tomadas de 
posição e análise das propostas da Comissão Europeia, acompanhando a EurEau nesse trabalho de 
sensibilização e diplomacia ativa perante aqueles que são os interesses do setor e dos cidadãos.  

Disseminadores recíprocos da informação, as duas organizações, partilharam newsletters, publicações, 
infográficos e campanhas.  Nesta área, houve ainda uma parceria efetiva nas redes sociais, aumentando a 
coordenação e interligação da informação partilhada em conjunto, com especial enfoque no Twitter.  

A APDA, através do seu Presidente do Conselho Diretivo, integra a General Assembly da EurEau, e está 
representada por técnicos especialistas nas Comissões EU1 (Abastecimento de Água), EU2 (Águas 
Residuais) e EU3 (Legislação e Economia), nomeadamente: 

 General Assembly 
Representante: Rui Godinho 

  Comissão EU1 
Representantes: Ana Alegria e Maria João Benoliel 

 Comissão EU2 
Representante: Pedro Béraud 

  Comissão EU3 
Representantes: Lídia Lopes e Carla Correia 

WORLD WATER COUNCIL - CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA 

A APDA, na pessoa do seu Presidente do Conselho Diretivo, Rui Godinho, foi eleita para o Conselho de 
Governadores (Board of Governors) do Conselho Mundial da Água (World Water Council). 

Rui Godinho integra 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 8.ª Assembleia 
Geral do Conselho Mundial da Água e na primeira reunião do Conselho de Governadores.  

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 
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INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DA ÁGUA 

A APDA continuou a integrar a Governing Assembly da IWA, através da CNAIA (Comissão Nacional da 
Associação Internacional da Água). 

O representante da APDA na Comissão Executiva da CNAIA é o seu Presidente, Rui Godinho. 

Na Comissão Plenária da CNAIA tem também assento os Vice-Presidentes da APDA, J. Henrique Salgado 
Zenha e Frederico Fernandes. 

CEN - COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO 

Continuaram a ser mantidas as relações com o Comité Europeu de Normalização (CEN), a diferentes níveis, 
designadamente através da CT 116 - Comissão Técnica de Normalização da APDA, que acompanha os 
trabalhos de normalização das Comissões CEN/TC 92 (Contadores de Água) e CEN/TC 294 (Teleleitura de 
Contadores), sendo José Colarejo o representante da APDA nestas Comissões. 

ISO - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE NORMALIZAÇÃO 

A APDA continuou a representar Portugal na Comissão ISO/TC 30/SC 7 (Contadores de Água), através da 
participação da CT 116 - Comissão Técnica de Normalização. O representante da APDA nesta Comissão é 
José Colarejo. 

OECD WATER GOVERNANCE INITIATIVE 

A APDA continuou a participar ativamente na OECD Water Governance Initiative, dedicada ao estudo, 
análise e discussão das matérias ligadas à governação da água, à escala global. A Associação - através de Rui 
Godinho - integra o Grupo de Trabalho 1 - “Stakeholder Engagement for Effective Water Governance”. 

AEAS – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

A APDA e a sua congénere espanhola, a Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS) mantiveram contactos no sentido de darem continuidade ao Protocolo de Colaboração assinado.  
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A 31 de dezembro de 2018 a APDA, para além dos seus dois membros honorários, tinha um total de 144 
membros, mais oito do que no final de 2017. 

O aumento mais significativo verificou-se nos membros efetivos, que passaram de 84 para 88, seguido 
pelos dos membros associados, que passaram de 51 para 55 elementos.  

Membros   144 

Efetivos 88 
Coletivos 87 

Singulares 1 

Associados 55 
Coletivos 39 

Singulares 16 

Correspondentes 1 Coletivos 1 

 

 

MEMBROS 



26 
 

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2018 

 

 

 

A APDA contou, ao longo do ano de 2018, com a atividade e contributo imprescindível das respetivas Comissões 
Especializadas e Grupos de Trabalho.  

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). 

Seguidamente são apresentados os balanços do trabalho levado a cabo em 2018 por cada Comissão 
Especializada e Grupo de Trabalho, tendo por base as informações prestadas pelos respetivos 
Coordenadores. 

NOTA METODOLÓGICA: A informação do relatório de atividades de 2018 neste capítulo é fornecida pelos 
coordenadores das Comissões | Núcleos da APDA sendo apenas feitas algumas retificações de formatação 
e, em alguns casos, um esforço de sintetização dos documentos fornecidos ao Secretariado da APDA, que 
podem ser consultados pelos nossos membros, de forma mais detalhada, caso assim o entendam. 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÕES  
ESPECIALIZADAS 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR) 

 

COORDENAÇÃO 

Pedro Béraud (AdP Internacional) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Sónia Dorado Pinto (Águas de Santarém) 
Vânia Jesus (Aquapor Serviços) 

COMPOSIÇÃO 

Alexandra de Sousa (SMAS de Almada) 
Ana Diogo Lopes (Ambiporto 2) 
Ângela Romão (Águas de Santo André) 
António Lopes (Câmara Municipal de Sesimbra) 
Carlos Alves (Águas de Cascais) 
Cristina Caldas (Contimetra) 
Cristina Martinho  
Filipa Pires (Gintegral) 
João Dinis (CTGA) 
Jorge Matos (Suez) 
José Manuel Cruz (Tecnilab Portugal) 
Luís Lopes (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Marco Antunes (Alfa Laval Portugal) 
Norberta Coelho (Águas do Norte) 
Pedro Duarte (AGS) 
Pedro Fernandes (Contimetra) 
Rita Teixeira d'Azevedo 
Tedi Oliveira (Águas do Centro Litoral) 
Zebedeu Rodrigues (Zeben) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

A CEAR prosseguiu a sua atividade com o intuito de responder às solicitações das Entidades Gestoras (EG). 
De forma a garantir que as reuniões desta Comissão tivessem o máximo quórum possível, optou-se por 
descentralizar a realização das mesmas fora das instalações da APDA, para além de se reduzirem a 
frequência das mesmas. 

Durante o ano, a CEAR manteve-se alicerçada nos respetivos Grupos de Trabalho: GT 1 - Gestão de Redes 
de Drenagem, GT 2 - Tratamento e Reutilização de Águas Residuais e GT 3 - Tratamento, Valorização e 
Destino Final das Lamas. Apesar de todos terem atuado na respetiva temática, os GT estiveram 
concentrados na preparação dos trabalhos para 2019, um ano que se prevê particularmente exigente, 
devido à apresentação de artigos no ENEG. 
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No âmbito da EurEau, e apesar da impossibilidade da presença física nas respetivas reuniões, a CEAR 
continuou a responder às solicitações internacionais da Comissão EU2, subordinada ao tema Águas 
Residuais. 

Apesar do projeto “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas” já ter terminado a fase 
mais intensiva, com a apresentação pública do livro, a CEAR continuou a participar ativamente nos 
respetivos GT, nomeadamente o GT 2: Ambiente e recursos hídricos e o GT 3: Evolução e futuro das 
tecnologias de tratamento e informação. 

A CEAR manteve a participação na Coligação para o Crescimento Verde, coordenados pela Agência 
Portuguesa para o Ambiente (APA), nomeadamente nos GT de Resíduos e Agricultura e Florestas. Devido às 
alterações ocorridas no modo de funcionamento deste projeto, esta Comissão aguarda a definição de 
novos objetivos. 

No que diz respeito à revista APDA, a CEAR continuou a contribuir com editoriais, estando prevista a 
apresentação de artigos no futuro. De referir que o sucesso desta revista e a respetiva utilidade para as EG 
excedeu as expectativas iniciais desta Comissão, tendo sido sempre possível introduzir, em cada edição, 
temas e abordagens relacionados com saneamento, águas residuais e drenagem. 

A nível de organização interna, a Comissão procedeu à eleição de duas vice-coordenadoras: Sónia Pinto, da 
Águas de Santarém, e Vânia Jesus, da Aquapor. A coordenação da CEAR agradece às respetivas Entidades 
Gestoras a disponibilização destas profissionais, permitindo a sua colaboração na CEAR. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS (CEGA) 

 

COORDENAÇÃO 

Célia Reis (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Carlos Mariano (Aquasis) 

COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha (Águas do Algarve) 
Ana Margarida Luís (EPAL)   
Afonso Sebastião (Aquapor) 
Luís Costa (Águas de Coimbra) 
Luis Mamouros (Águas de Portugal) 
Catarina Sousa (Águas do Sado)   
Eduardo Farinha (SMAS de Sintra) 
Pedro Francisco (SMAS de Sintra) 
Filipe Carraco dos Reis (CTGA)    
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Ricardo Casquilho (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Filipe Varges (SIMAR de Loures e Odivelas)  
Sónia Traitolas (Câmara Municipal de Palmela) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

A atividade da CEGA em 2018 consistiu, principalmente, na preparação de um inquérito, que visa elaborar 
um retrato geral e fidedigno da situação atual da gestão de ativos em sistemas de abastecimento de água e 
de drenagem de águas residuais. 

O questionário pretende igualmente obter informação complementar à fornecida pela ERSAR, nos seus 
Indicadores de Qualidade de Serviço de 3.ª Geração - Índice de Conhecimento Infraestrutural e de Gestão 
Patrimonial (ICIGP). 

Quanto à estrutura, o documento agrupa sete categorias: Identificação e Caracterização da Entidade 
Gestora; A Gestão de Ativos na Entidade Gestora; Cadastros (Geográfico, Técnico e Financeiro); 
Inventariação e Valorização dos Ativos; Avaliação da Condição dos Ativos; Exploração (Manutenção e 
Operação) e Funcionalidade; Análise e Apoio à Decisão. 

A CEGA optou pela ferramenta Google Forms para elaborar o questionário, tendo submetido o mesmo à 
realização de testes. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES (CEGC) 

 

COORDENAÇÃO 

José Peças (Aquapor Serviços) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Luís Branco 

COMPOSIÇÃO 

Ana Vilhena (SMAS de Sintra) 
Joana Frada (Indaqua) 
João Barros (Águas do Ribatejo) 
José Manuel Padinha Colarejo   
Marta Marques (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Nuno Fidaldo (Águas do Planalto) 
Nuno Linares Luís (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Raquel Martins (Águas da Região de Aveiro) 
Susana Martins (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Susana Sousa (Águas do Porto) 
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TRABALHO DESENVOLVIDO 

No decorrer do ano de 2018, pela natureza e importância de alguns dos temas inicialmente abordados para 
a otimização de receitas, tais como o combate a ilícitos para uma gestão mais eficiente e a eficácia na 
cobrança, entre outros, entendeu-se direcionar e aprofundar a abordagem da CEGC por temas. Procurou-
se, assim, garantir que a atividade desta comissão fosse geradora de matérias com interesse e, em especial, 
de utilidade para as Entidades Gestoras (EG), por áreas muito específicas de atividade. 

O "Combate aos Ilícitos para uma Gestão mais Eficiente" foi o primeiro tema a ser abordado, tendo sido 
aberto, neste âmbito, o diálogo com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) para 
discussão e acerto de algumas propostas concertantes e de interesse comum à ERSAR, às EG e aos Clientes.  

Foi também escrito e publicado o "Guia de Combate aos Ilícitos para uma Gestão mais Eficiente", com o 
objetivo da partilha de conhecimentos junto das EG. A redação deste guia contribuiu igualmente para a 
reflexão e discussão de alguns problemas e dificuldades, de natureza prática ou de natureza legislativa, 
entre as várias EG pertencentes à CEGC e à ERSAR. 

Culminando o ano, esta Comissão realizou um encontro em Cascais para promover o Guia. Com cerca de 
150 participantes, o certame contou com a intervenção de responsáveis de várias EG, que partilharam as 
suas experiências, sucessos e dificuldades. Estiveram também presentes elementos da administração da 
ERSAR e representantes do município que acolheu o evento. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO (CEI) 

 

COORDENAÇÃO 

Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Paula Barros (Águas de Gondomar) 
Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços) 
Francisco Marques (SMAS de Tomar) 
Maria Cândida Marreiros (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Maria Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro) 
Nuno Campilho (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Nuno Medeiros (EPAL) 
Patrícia Mestre (SMAS de Almada) 
Paulo Sá (Indaqua)  
Vítor Vale Cardoso (EPAL) 
Zélia Fernandes (Esposende Ambiente) 
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TRABALHO DESENVOLVIDO 

A CEI manteve a atividade regular, promovendo a análise e discussão das matérias integradas no âmbito da 
respetiva atuação.  

Em 2018, a CEI centrou-se no tratamento dos dados do “Inquérito à Inovação 2017”, um trabalho dirigido a 
todas as Entidades Gestoras do país com o objetivo de avaliar o “estado da arte” no que se refere a esta 
temática, de uma forma específica e direcionada à realidade dos serviços de água em Portugal. Foram 
obtidas 101 respostas, e embora a respetiva análise tenha sido iniciada ainda em 2017 e as primeiras 
conclusões apresentadas no ENEG desse mesmo ano, foi em 2018 que se aprofundaram os resultados do 
trabalho, com vista à apresentação pública dos mesmos no Seminário “Ao Encontro da Inovação”, a realizar 
em Tomar, no dia 12 de fevereiro de 2019.  

Para além destas atividades, foram acompanhadas e discutidas diversas matérias e temas considerados 
relevantes, alguns dos quais, possivelmente, objeto de um trabalho mais sistematizado no decurso do ano 
de 2019. 

De ressalvar também a entrada de dois novos elementos para a CEI: Cláudia Guerreiro, da Aquapor Serviços 
e Patrícia Mestre dos SMAS Almada.  

A CEI reuniu seis vezes em 2018, tendo igualmente participado nas reuniões organizadas pelos Conselhos 
Científico e Consultivo da APDA. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE) 

 

COORDENAÇÃO 

Lídia Lopes (SMAS de Sintra) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Paula Tavares   
Anita Ferreira (EPAL) 
Carla Correia (Águas de Portugal) 
Eduardo Paulino   
Francisco Morais (AGS) 
Helena Moura Campos (SIMAR de Loures e Odivelas) 
João Simão Pires (Universidade Católica) 
José Henrique Salgado Zenha   
José Manuel Pires (Águas de Cascais) 
Nuno Vitorino (AIA) 
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Paula Lopes (SMAS de Sintra) 
Paulo Gromicho (Águas de Lisboa e Vale do Tejo) 
Sérgio Hora Lopes (Águas do Douro e Paiva) 
Susana Ferreira (Aquapor Serviços) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

A CELE manteve a atividade regular durante 2018, promovendo a análise e discussão das matérias 
integradas no respetivo âmbito de atuação. 

Todas as reuniões da Comissão programadas foram levadas a cabo, mantendo-se, a nível internacional, a 
participação nas Comissões Especializadas da EUREAU.  

Na sequência dos trabalhos anteriores, concretizou-se o livro “Água e Saneamento em Portugal - O 
Mercado e os Preços - 2018”, tendo o mesmo sido apresentado pela CELE no Colóquio “O Valor da Água”, 
realizado no dia 20 de novembro, no Centro de Empresas Inovadoras de Castelo Branco. 

Estiveram igualmente em agenda a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos Sistemas 
Municipais e Multimunicipais praticados até 2018, inclusive, de modo a atualizar o estudo sobre os 
tarifários de água e saneamento em Portugal. 

Mereceram também análise continuada diversos diplomas, nomeadamente:  

 Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que procede à publicação do Orçamento de Estado para 2018 e 
consequentes alterações, nomeadamente à Lei n.º 73/2013 - Lei das Finanças Locais. 

 Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, que estabelece as normas de execução do Orçamento do 
Estado para 2018 e consequentes alterações, designadamente ao CCP - Código dos Contratos Públicos. 

 Lei n.º 41/2018, de 18 de agosto, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 
de julho, que estabelece os procedimentos necessários à implementação do sistema de faturação 
detalhada previsto na Lei n.º 12/2014, de 6 de março. Especifica o modelo de informação simplificada na 
fatura da água. 

 Portaria n.º 128/2017, de 5 de abril, que estabelece a estratégia de disseminação e implementação do 
SNC-AP, Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, bem como da reforma 
da contabilidade e contas públicas em geral. 

 Decreto-Lei n.º 44/2017, de 19 de junho, que estabelece o princípio da não privatização do setor da 
água, procedendo à quinta alteração à Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro. 

 Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, que estabelece o regime de atribuição de tarifa social para 
a prestação dos serviços de águas (tarifa social), a atribuir pelo município territorialmente competente e 
a aplicar a clientes finais do fornecimento dos serviços de águas abrangendo os serviços de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.  
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 Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, que altera o regime da qualidade da água para consumo 
humano, transpondo as Diretivas n.os 2013/51/EURATOM e 2015/1787, e procede à segunda alteração 
do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, 
que estabelece o regime da qualidade da água para consumo humano, tendo por objetivo proteger a 
saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação dessa água e assegurar a 
disponibilização tendencialmente universal de água salubre, limpa e equilibrada na sua composição.  

No que diz respeito a documentos nacionais e comunitários recebidos para análise, a CELE debruçou-se 
sobre a evolução dos modelos de gestão no setor da água, as diretivas comunitárias com interesse para o 
setor, bem como propostas de regulamentos e documentos complementares divulgados pela ERSAR. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA) 

 

COORDENAÇÃO 

Paulo Nico (SMAS de Almada) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Ana Alegria Aguiar (SMAS de Sintra) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras) 
Carla Cavaco (EMAS de Beja) 
Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços) 
Cristina Cortez (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Cristina Martinho  
Cristina Paiva (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro) 
Elsa Oliveira (SMAS de Leiria) 
Inês Freitas (Águas do Douro e Paiva) 
Inês Lopes (Tecnilab Portugal) 
Inês Vieira (LUSÁGUA – Serviços Ambientais) 
Isabel Hespanhol (Águas do Porto) 
Maria de Fátima Coimbra (Águas do Centro Litoral) 
Maria João Benoliel (EPAL) 
Marisa Silva (Indaqua) 
Paulo Nico Casimiro (SMAS de Almada) 
Pedro Nogueira (CTGA) 
Raquel Mendes 
Rui Sancho (Águas do Algarve) 
Susana Carvalho (Águas do Norte) 
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TRABALHO DESENVOLVIDO 

A CEQA reuniu mensalmente durante o ano 2018, tendo igualmente participado nas reuniões da Comissão 
EU1 da EurEau, subordinada ao tema Abastecimento de Água, através das respetivas representantes: Ana 
Alegria e Maria João Benoliel. Nesta sequência, procedeu-se à análise de documentos da Comissão EU1, 
com impacto para as atividades das Entidades Gestoras nacionais. 

Enquanto representantes da APDA, é de destacar as participações de Paulo Nico, nas reuniões da Relacre 
sobre certificação de operadores de colheitas, de David Cabanas, nos encontros da Comissão Setorial da 
Água do IPQ (CS04/IPQ), e de Rui Sancho, na reunião do Grupo de Trabalho dos Planos de Segurança da 
Água. 

A CEQA esteve também presente nas reuniões do Conselho Científico e Conselho Consultivo da APDA. 

2018 foi ainda pautado pela organização do evento “Impactos resultantes da nova legislação do controlo da 
qualidade da água” que decorreu em Lisboa, no Auditório da Ordem dos Engenheiros. 

A colaboração da CEQA no Projeto da APDA “Futuro a 30 anos dos serviços de água”, a discussão e 
preparação de posições para a Revisão da Diretiva da Água de Consumo Humano, a avaliação e tomada de 
posição sobre as questões a inserir na fatura simplificada, assim como a continuidade da elaboração de 
fichas de boas práticas de operação de diferentes órgãos dos sistemas de abastecimento. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
(CESDA) 

 

COORDENAÇÃO 

Abel Luís (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Luís Manuel Gomes (Afluxo) 
Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Paula Barros (Águas de Gondomar)  
Cristina Caldas (Contimetra) 
Daniel Silva (Aquapor Serviços) 
Flávio Oliveira (Águas do Porto) 
Guilherme Santos (Águas do Norte) 
Hilário Ribeiro (Itron) 
Íris Costa (AGERE) 
João Curinha (Águas do Sado) 
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João Santos (EMAS de Beja) 
José Júlio Santos (Fucoli-Somepal) 
Margarida Esteves  
Maria José Neto (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Nuno Pedroso (Hubel Indústria da Água) 
Paulo Nunes (Indaqua) 
Pedro Miguel Pereira (Be Water - Águas de Mafra) 
Raquel Mendes  
Rodrigo Duarte (Águas de Cascais) 
Rute Parente/ André Duarte (SMAS de Sintra) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

A atividade da CESDA em 2018 centrou-se na continuação do trabalho desenvolvido nos últimos anos, ou 
seja, na área da Eficiência dos Sistemas de Distribuição de Água e Sustentabilidade dos Serviços de Água.  

No âmbito das Fichas de Boas Práticas que tem produzido, a CESDA concluiu a subordinada ao tema 
Indicadores de Avaliação de Perdas e outra relativa a Nichos de Contadores. Ambas vão ser apresentadas 
no encontro técnico previsto para 22 de Março de 2019, em Amarante, um evento que surge na sequência 
do sucesso do organizado em 2017, em Torres Vedras. O tema mantém-se: “Sustentabilidade dos Serviços 
de Água e Boas Práticas no Controlo de Perdas”. 

Nesse sentido, a CESDA dedicou-se também à definição de medidas imediatas e de baixo custo, que 
possam ser implementadas em serviços de água sem grandes recursos financeiros e/ou de mão-de-obra 
especializada. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI) 

 

COORDENAÇÃO 

Pedro Clemente dos Reis (Tecnilab Portugal) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Elsa Ferreira (SMAS de Sintra) 

COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha (Águas do Algarve) 
Ana Sofia Ramalhete (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Carlos Godinho (Aquasis) 
Carlos Gonçalves (EPAL) 
Célia Reis (EPAL) 
Cláudia Brás (Águas de Coimbra) 
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Cláudio Tenório (Águas do Algarve) 
Gil Afonso (Águas do Norte) 
Ivo Braga (Aquapor Serviços) 
João Branco (Câmara Municipal do Barreiro) 
Jorge Figueiredo (Aquapor Serviços) 
José Manuel Costa (SMSB de Viana do Castelo) 
Luís Filipe Rocha (Águas do Centro Litoral) 
Miguel Casadinho (EMAS de Beja) 
Patrícia Paulo (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Pedro Martins (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Pedro Pascoal (Infraquinta) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

A atividade da CESI debruçou-se, em 2018, sobre a análise do tema Cibersegurança. Neste âmbito, realizou 
duas reuniões com elementos do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), em março e dezembro, onde 
foi debatido o documento produzido por aquele Centro com vista a publicação da Proposta de Lei nº 
119/XIII. As notas resultantes das reuniões foram disponibilizadas aos elementos do CNCS. 

Entretanto, foram realizadas as 11 reuniões planeadas para 2018, sendo a taxa de execução de 100%.  

Na última que decorreu, ficou decidido que os atuais Coordenador e Vice-Coordenador cessariam as suas 
funções no final do ano, passando estas a ser desempenhadas, respetivamente, por José Manuel Vieira da 
Costa e Gil Afonso, a partir de 2019. 

 

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

 

COORDENAÇÃO 

JOSÉ MANUEL COLAREJO 

SECRETÁRIO 

Pedro Clemente dos Reis (Tecnilab Portugal) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Almeida (IPQ - Serviço de Metrologia Legal) 
Hilário Ribeiro (Itron) 
Joaquim Pais da Silva (SMAS de Almada) 
Jorge Manuel Marques (SMAS de Almada) 
Miguel Filipe Duarte (SIMAR de Loures e Odivelas) 
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Nuno Filipe Fontes (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Nuno Pedroso (Hubel) 
Paulo Celso Camacho (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Pedro Rodrigues (EMAS de Beja) 
Ricardo Silva (Janz) 
Sara Carriço (Aquapor) 
Teresa Castro (Resopre) 
Vítor Manuel Rocha (EPAL) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

Na área de atividade da APDA, como Organismo de Normalização Setorial, tem funcionado a Comissão 
Técnica de Normalização - CT 116, cujo âmbito é a “Medição de escoamento de água em condutas 
fechadas”. 

Em 2018, e no âmbito dos trabalhos de normalização portuguesa, foi suspensa a revisão da norma NP 
2938:2008 - que tinha sido iniciada, dada a sua dependência da Portaria n.º 21/2007, tendo em conta o 
impasse que persiste na substituição dessa portaria por outra. Desde 2011 que se aguarda que a nova 
portaria seja publicada. 

Relativamente ao acompanhamento de normas europeias e internacionais, e não tendo havido apoios 
financeiros por parte do Instituto Português da Qualidade (IPQ), não foi possível acompanhar 
presencialmente as reuniões do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7. Todavia, foi efetuado o acompanhamento 
documental e das votações, assim como realizados comentários a textos recebidos, sempre que 
considerado oportuno. 

Depois de ter sido aprovada pelo CEN - Comité Europeu de Normalização, a unificação da série de normas 
ISO 4064 com as da série EN 14154, sob a designação de EN ISO 4064, a CT 116 deu início aos respetivos 
trabalhos de tradução para a versão portuguesa. Assim, em finais de 2018, e depois de cumpridos os 
trâmites de validação das traduções, o IPQ publicou as normas NP EN ISO 4064-1:2018 e NP EN ISO 4064-
5:2018.  

O tema da redução das perdas de água não faturada por submedição continuou a ser objeto principal das 
preocupações da CT 116, pelo que os diversos desenvolvimentos da matéria têm prosseguido junto das 
diversas Entidades Gestoras que, entre outras, têm representação na CT 116. 

Também no âmbito do combate às perdas aparentes, a CT 116 tem colaborado com Comissão de 
Especialidade de Gestão de Clientes, um acompanhamento que se calcula manter em 2019. 

A CT 116 sentiu, em 2018, a necessidade de repensar a organização interna, estando previstas alterações 
em 2019, para os lugares de coordenação e secretário, desempenhados até então por José Colarejo e 
Pedro Clemente dos Reis, respetivamente. 
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GRUPO DE TRABALHO DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
(GTAAC) 

 

COORDENAÇÃO 

Ana Margarida Luís (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Luís Dias (Ce3C-CCIAM - Faculdade de Ciências - UL) 

COMPOSIÇÃO 

Afonso Sebastião (Aquapor Serviços) 
Ana Madeira (EMAS de Beja) 
André Duarte (SMAS de Sintra) 
Duarte Caldeira (Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil) 
Felisbina Quadrado (Agência Portuguesa do Ambiente) 
Inês Matos (Águas do Ribatejo) 
Nuno Lourenço (Serviços Municipalizados de Castelo Branco) 
Rita Cunha (Águas do Porto) 
Rita Santos (Águas da Figueira) 
Rodrigo Duarte (Águas de Cascais) 
Rui Teixeira (Câmara Municipal do Barreiro) 
Silvana Vitorino (SMAS de Almada) 
Teresa Mariano (SMAS de Leiria) 
Teresa Vicêncio (Águas de Cascais) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

O GTAAC iniciou atividade em outubro de 2018, tendo no âmbito dos meios de divulgação da APDA, levado 
a cabo a redação de notícias sobre a temática que dá nome ao grupo, como por exemplo a realizada sobre 
o prémio Nobel da Economia e a relativa à COP24 – 24ª Conferência das Partes da Convenção das Nações 
Unidas para as Alterações Climáticas. 

Já a pensar na quarta edição da ECCA - European Climate Change Adaptation Conference, que vai decorrer 
no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre 28 e 31 de maio de 2019, o GTAAC preparou o resumo 
(abstract) para submissão à organização do evento. 

A compilação de estudos existentes subordinados ao tema de trabalho, o estabelecimento de contacto e 
networking com a AGWA - Alliance for Global Water Adaptation, assim como a preparação e submissão de 
parecer no âmbito da consulta pública “Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas” da 
Associação Portuguesa do Ambiente, foram outras das iniciativas realizadas pelo GTAAC. 
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2018 marcou também o início do desenvolvimento de uma metodologia expedita para autoavaliação da 
vulnerabilidade às alterações climáticas por parte das Entidades Gestoras. 

 

GRUPO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
(GTCEA) 

 

COORDENAÇÃO 

Teresa Fernandes Evangelista (Águas do Algarve) 

VICE-COORDENAÇÃO 

Teresa Alvarez (SIMAS de Oeiras e Amadora) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Carlos (Parceria Portuguesa para a Água) 
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras) 
Ana Maria Santos (Águas de Coimbra) 
António Marques (Águas da Covilhã) 
Carlos Mendes (SMAS de Almada) 
Clara Varandas (Be Water) 
Daniel Queiroz (SMAS de Almada) 
Davide Simões (SMAS de Sintra) 
Filipa Fernandes (Águas do Porto) 
Filipe Pimenta (SMAS de Sintra) 
Isabel João Gomes (Câmara Municipal do Barreiro) 
Lénia Almeida (Águas de Portugal) 
Lisete Oliveira (Águas do Centro Litoral) 
Marcos Batista (Águas do Tejo Atlântico) 
Marcos Sá (EPAL) 
Marta Vieira (AGERE) 
Miguel Barriga (EMAS de Beja) 
Nina Figueiredo (Águas de Coimbra)  
Raquel Silva (Águas do Tejo Atlântico) 
Ricarda Barbosa (ARM - Águas e Resíduos da Madeira) 
Susana Tavares (Águas do Porto) 
 
TRABALHO DESENVOLVIDO 

O GTCEA foi criado em abril de 2018 por extensão do até então apenas Grupo de Trabalho de Comunicação, 
tendo a primeira reunião sido realizada a 9 de maio, na sede da APDA, e a nomeação para os cargos de 
coordenadora e vice-coordenadora a 12 de junho, na sede das Águas de Portugal. 



40 
 

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2018 

Após reflexão das várias matérias que estão na ordem do dia, em matéria de Comunicação e Educação 
Ambiental, o ano ficou caracterizado, por um lado, pela “fixação” e consolidação dos membros do Grupo e, 
por outro, pela determinação no desenvolvimento e organização do I Encontro de Comunicação Ambiental, 
previsto para maio de 2019, em Coimbra. 

2018 ficou ainda pautado pela presença do GTCEA no Seminário “Falar dentro de água”, realizado no dia 3 
julho, em Braga. Organizado pela APDA, o evento contou com a intervenção da Coordenadora Teresa 
Fernandes que, durante o ano, foi entrevistada pela imprensa no âmbito da criação do GTCEA e a importância 
do mesmo para o setor. 

Destaque também para a participação do GTCEA na edição da Revista da APDA dedicada ao tema da Educação 
Ambiental. 

O GTCEA reuniu cinco vezes ao longo de 2018. 
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O exercício de 2018 foi encerrado com um resultado líquido negativo de 114.575,43€. 

Esse resultado foi negativo como vem sendo habitual em anos em que não se realiza o ENEG, mas é 
também explicado por outros fatores. 

O primeiro destes decorre de um mero efeito contabilístico, relativo à devolução de 15.190,38€, 
correspondente a verbas de que a CNAIA é titular e que ficaram sedeadas na APDA durante o biénio em 
que esta assumiu a presidência rotativa da CNAIA. Este efeito é simétrico da receção em 2016 de 
23.823,62€, provenientes da CNAIA. 

Por outro lado, tendo o ano de 2018 coincidido com o 30.º aniversário da APDA, foram realizadas várias 
iniciativas relacionadas, com repercussão nos custos. 

Foram, designadamente, os casos: 

 Nova imagem da APDA, com gastos que corresponderam à conceção, criatividade e logotipo, de 
12.600€; 

 Comemoração dos 30 anos, incluindo a conceção e aquisição de medalhas alusivas ao aniversário 
da APDA, com um valor total de cerca de 26.000€; 

 Publicação “Serviços de Águas - Os Próximos 30 Anos”, com custos na ordem dos 13.000€. 

O referido efeito contabilístico e as mencionadas despesas extraordinárias foram relevantes para o 
resultado líquido negativo. 

 

 

CONTAS 

Resultados do 
Exercício   
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Balanço 
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Resultados por 
Naturezas 
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EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018  

 
(Valores expressos em Euros) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, com sede na Avenida de Berlim, n.º 15, em 
Lisboa, foi constituída sob a forma jurídica de associação, atualmente com um capital social de 5.092,73€, e 
desenvolve como atividade principal a associação profissional não sindical. Tem como identificação fiscal o 
número 501944893. 
 
 
2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
2.1. Bases de apresentação 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística 
(SNC) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de julho de 2010, no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade de acordo com as 28 normas 
contabilísticas e de relato financeiro (NCRF). 
 
2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e 
dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma 
imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade. 
 
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 
 
2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 
sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
 
 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 
 
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da 
APDA, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro. 
 
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidas as respetivas 
depreciações. 
 
Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas constantes a partir da data em que os 
mesmos se encontram disponíveis para ser utilizados no uso pretendido, de acordo com as seguintes vidas 
úteis estimadas: 

Anexo às 
Demonstrações 
Financeiras 
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Ativo fixo tangível Vida útil estimada 

Edifícios e Outras Construções - 

Equipamento Transporte - 

Equipamento Administrativo 3 a 5 anos 

Outros Ativos Fixos Tangíveis - 
  

 
FINANCIAMENTOS E LOCAÇÕES 
A classificação das locações financeiras (com transferência de todos os riscos e vantagens inerentes à 
posse) ou operacionais (sem transferência de todos os riscos e vantagens inerentes à posse) é realizada em 
função da substância dos contratos. 
 
Na APDA não existe atualmente qualquer tipo de financiamento ou locação. 
 
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
As propriedades de investimentos são constituídas por terrenos e edifícios cujos fins e destinam à obtenção 
de proveitos (rendas) e valorização do capital investido, e não para uso ou fins administrativos, ou para 
venda no decurso da atividade corrente. 
 
Na APDA não existe atualmente qualquer tipo de propriedade de investimento. 
 
IMPARIDADES DE ACTIVOS 
Foi verificado perdas por imparidade de clientes de cobrança duvidosa.  
 
INVENTÁRIOS 
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 
aquisição. 
 
Estes valores são nulos já que as existências são para consumo imediato e sem valor minimamente 
expressivo. 
 
RÉDITO 
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização. 
 
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na demonstração dos resultados 
no período em que são prestados. 
 
Os juros e rendimentos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da especialização dos 
exercícios. 
 
EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO 
À data de fecho do exercício é efetuada a atualização cambial dos saldos existentes. 
 
As diferenças de câmbio, favoráveis ou desfavoráveis, são registadas, respetivamente, como rendimentos 
ou gastos na demonstração de resultados na rubrica de ganhos/perdas cambiais. 
 
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
O imposto sobre o rendimento do período é calculado com base no resultado tributável da Empresa de 
acordo com as regras fiscais em vigor. 
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A situação específica da APDA determina um cálculo próprio do imposto sobre o rendimento, sendo que 
este é calculado na base dos proveitos financeiros ocorridos no período e a uma taxa de 21%. 
 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Ativos financeiros e passivos financeiros são valorizados de acordo com os seguintes critérios: 
 
Caixa e equivalentes a caixa 
Os montantes incluídos na rubrica de Caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, quando imediatamente 
realizáveis. 
 
Contas a receber 
As contas a receber são mensuradas pelo valor inicial deduzido das imparidades verificadas. 
 
Empréstimos bancários 
Os empréstimos são reconhecidos no passivo pelo seu valor nominal.  
 
Contas a pagar 
As contas a pagar são mensuradas pelo valor inicial deduzido das imparidades verificadas.  
 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo valor nominal dado que não vencem 
juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
Periodizações 
Os rendimentos e gastos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente, da data 
do seu pagamento ou recebimento. Os ganhos e gastos cujo valor real não seja conhecido são estimados. 
 
Benefícios aos empregados 
As obrigações decorrentes dos benefícios aos empregados são reconhecidas como gastos no período em 
que os serviços são prestados, e que se extinguem com o respetivo pagamento. 
 
De acordo com a legislação laboral vigente, o direito a férias e subsídio de férias relativas ao período, que 
coincide com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo pago durante o período 
seguinte, encontrando-se os gastos reconhecidos e tratados como tal. 
 
Principais pressupostos relativos ao futuro 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir 
dos registos contabilísticos. 
 
 
4. FLUXOS DE CAIXA 
 
4.1. Desagregação dos valores inscritos em Caixa e depósitos bancários 
 

Descrição Conta 2018 2017 

Caixa 11 100,00 100,00 

Depósitos à ordem 12 123.170,71 139.354,84 

Depósitos a prazo 13 400.000,00 460.000,00 

Total de Caixa e Depósitos Bancários  523.270,71 599.454,84 
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5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 
  
Não foram detetados erros relativamente ao exercício de 2018.  
 
 
6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 
a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidas das 
correspondentes depreciações.  
 
b) As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes.  
 
c) As vidas úteis não foram alteradas, tendo-se mantido os prazos considerados nas tabelas de 
amortizações fiscais, já que não se prevê uma expectativa de desempenho com alterações significativas. 
 
Os valores brutos e as depreciações acumuladas foram calculados conforme o quadro a seguir 
apresentado: 
 
  Saldo Inicial Aumentos Alienações Abates Saldo Final 

Ativos fixos tangíveis           

Terrenos e Recursos Naturais 0,00       0,00 

Edifícios e Outras Construções 0,00       0,00 

Equipamento Básico 0,00       0,00 

Equipamento Transporte 0,00       0,00 

Ferramentas e Utensílios 0,00       0,00 

Equipamento Administrativo 148.497,62     121.086,28 27.411,34 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 0,00       0,00 

  148.497,62 0,00 0,00 121.086,28 27.411,34 

Depreciações           

Edifícios e Outras Construções 0,00       0,00 

Equipamento Básico 0,00       0,00 

Equipamento Transporte 0,00       0,00 

Ferramentas e Utensílios 0,00       0,00 

Equipamento Administrativo 148.497,62     121.086,28 27.411,34 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 0,00       0,00 

  148.497,62 0,00 0,00 121.086,28 27.411,34 

Valor Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

7. ATIVOS INTANGIVEIS 
 
Não aplicável 
 
 
8. LOCAÇÕES 
 
Não aplicável 
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9. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 
 
Não existem quaisquer Financiamentos bancários, nem locações, quer financeiras quer operacionais, quer 
mobiliárias ou imobiliárias. 
 
 
10. INVENTÁRIOS 
 
Não aplicável 
 
 
11. RÉDITO 
 
Cada categoria de rédito no exercício tal como se descreve: 
 

Rubricas Ano 2018 Ano 2017 

Prestação de Serviços   

Quotas 56.400,00 € 55.950,00 € 

Jóias 605,00 € 505,00 € 

Livro/Publicações 1.075,00 € 8.580,00 € 

ENEG 8.190,00 € 334.531,50 € 

Outros seminários 33.030,00 € 27.515,00 € 

Patrocínios 8.091,20 € 7.200,00 € 

Viagens/Diversos 7.101,70 € 0,00 € 

Cursos 4.800,00 € 0,00 € 

Juros   

Depósitos bancários 467,67 € 1.830,00 € 

TOTAL 119.760,57 € 436.111,50 € 

 

12. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 
 
Não aplicável 
 
 
13. SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 
 
Não aplicável 
 
14. EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO 
 
Não aplicável 
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15. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 
O detalhe dos impostos sobre o rendimento expressos na Demonstração de Resultados de 2018 e 2017 é o 
seguinte: 
 

Rubricas 2018 2017 

Resultado antes de impostos -114.193,46 € 109.637,39 € 

Imposto sobre o rendimento 98,21 € 384,30 € 

Tributações Autónomas 283,76 € 238,90 € 

Resultado Líquido -114.575,43 € 109.014,19 € 

 
 
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Políticas contabilísticas 
Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas 
para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações 
financeiras. 
 
16.1. Fornecedores/Clientes/Outras contas a receber e a pagar 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as rubricas Fornecedores/Clientes/Outras contas a receber 
apresentavam a seguinte decomposição: 
 

Descrição 2018 2017 

Ativo     

Clientes 13.995,20 55.715,12 

Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 

Estado e outros entes públicos 408,77 330,60 

Outras contas a receber 524,29 996,18 

Total contas do Ativo 14.928,26 57.041,90 

Passivo     

Fornecedores 120,57 119,19 

Adiantamentos de clientes 560,00 560,00 

Estado e outros entes públicos 1.548,27 4.111,63 

Outras contas a pagar 9.172,50 10.444,42 

Total contas do Passivo 11.401,34 15.235,24 

Total Líquido 3.526,92 41.806,66 
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16.2. Perdas por imparidades de dívidas a receber: 
 
Em 31 de dezembro de 2018 existem perdas por imparidades nesta rubrica. 
 
  Saldo Inicial Aumentos Reversões Saldo Final 

Clientes Cobrança Duvidosa         

Luneng 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 

Arsol 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 

Lusofane 450,00 0,00 450,00 0,00 

Sousa Pedro Proj. 450,00 0,00 0,00 450,00 

ACE Internacional Consultants 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 

  28.700,00 0,00 14.450,00 14.250,00 

Perdas por Imparidade         

Luneng 10.000,00 2.500,00 0,00 12.500,00 

Arsol 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 

Lusofane 450,00 0,00 450,00 0,00 

Sousa Pedro Proj. 450,00 0,00 0,00 450,00 

ACE Internacional Consultants 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 

  26.200,00 2.500,00 14.450,00 14.250,00 

Valor Líquido 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 

 
16.3. Caixa e depósitos bancários: 
 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as rubricas caixa e depósitos bancários apresentavam a seguinte 
decomposição: 
 

Descrição ANO 2018 ANO 2017 

Caixa 100,00 100,00 

Depósitos à ordem 123.170,71 139.354,84 

Depósitos a prazo 400.000,00 460.000,00 

Total de Caixa e Depósitos Bancários 523.270,71 599.454,84 
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16.4. Financiamentos obtidos: 
 
Em 2018 não existiu qualquer financiamento.  
 
Os rendimentos e gastos financeiros ocorridos na anuidade foram os seguintes: 
 

Descrição 2018 2017 

Gastos     

Juros Empréstimos Bancários 0,00 0,00 

Juros de Contratos de Leasing 0,00 0,00 

Juros de Mora e Compensatórios 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Rendimentos     

Juros obtidos de outras aplicações 0,00 0,00 

Juros obtidos de depósitos 467,67 1.830,00 

Outros 0,00 0,00 

Total 467,67 1.830,00 

Resultado Financeiro 467,67 1.830,00 

 

17. PESSOAL / BENEFICIOS DE EMPREGADOS 
 

Descrição Ano 2018 Ano 2017 

Remunerações do pessoal 58.357,41 74.263,53 

Encargos s/remunerações do pessoal 12.093,36 14.680,29 

Outros gastos 2.198,17 1.414,47 

Total 72.648,94 90.358,29 

 
A rubrica “outros gastos” inclui gastos com medicina no trabalho e seguro de acidentes de trabalho. 
 
 
18. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
 
Não aplicável 
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19.OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
19.1. Capital, reservas e resultados: 
 
Decomposição da rubrica: 
 

Descrição Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final 

Capital 5.092,73     5.092,73 

Ações 0,00     0,00 

Outros instrumentos de capital 0,00     0,00 

Reservas Legais 17.677,80   10.901,42 28.579,22 

Outras Reservas 0,00     0,00 

Resultados Transitados 511.166,28   98.112,77 609.279,05 

Resultado Líquido do Exercício 109.014,19 -114.575,43 -109.014,19 -114.575,43 

Excedentes e revalorização de AFT 0,00     0,00 

Valor Líquido 642.951,00 -114.575,43 0,00 528.375,57 

 
 
 
 

     O Contabilista                                                                            A Direção 
 

 

--------------------------------------                                                 -------------------------------------- 

 

 
 


