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O ano de 2019 caraterizou-se por uma muito
ampla, intensa e diversificada atividade da
APDA, tanto no âmbito nacional como
internacional, bem refletida no Relatório de
Atividades. 
 
Esse bem conseguido trabalho culminou com a
realização do ENEG 2019, de 19 a 23 de
novembro, em Ílhavo, que se afirmou, uma vez
mais, como a mais importante conferência e
exposição do setor e da indústria da água em
Portugal, tendo superado em participação
todas as edições anteriores. Ficou
definitivamente assumido que foi acertada a
decisão tomada pelo Conselho Diretivo em
2010, de realizar o ENEG de forma
descentralizada.
 
Com a presença de mais de 900
representantes institucionais, gestores,
diretores, quadros e técnicos representativos
das Entidades Gestoras, especialistas e
académicos, a que se juntaram os Presidentes
da EurEau e da Water Europe, para além de
199 comunicações 

sobre “A Água em Portugal na Próxima Década” e lançou as bases do “Roteiro para 2030”, em linha
com os ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a construção da
Agenda 2030, tão impulsionada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.
 
 A qualidade do evento residiu também no alto nível tecnológico e inovador dos expositores,
demonstrando que a indústria da água em Portugal está a dar passos muito significativos para estar
à altura dos desafios que se nos colocam, assumindo-se como um parceiro incontornável na
capacitação do setor e nas oportunidades de internacionalização que há que prosseguir com
inteligência.

temáticas e de 59 expositores, a APDA propôs ao País o tão necessário debate 
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Mas no destaque do trabalho da APDA em 2019 há que incluir também o crescimento orgânico,
estrutural e programático das Comissões Especializadas existentes, a que se juntaram o Grupo de
Trabalho de Economia Circular e o JOPA (Jovens Profissionais pela Água), cuja qualificada atuação se
reflete numa elevação do nível de abordagem e de capacidade de resposta,  bem como na
antecipação de medidas e soluções por parte da APDA e seus representantes, em todos os
domínios que integram a moderna gestão dos recursos hídricos, dos serviços de água e
saneamento e a promoção da qualidade das massas de água, integrando assim um verdadeiro
ramo terrestre do ciclo hidrológico.
 
Foi da iniciativa e responsabilidade das Comissões Especializadas a preparação e organização de
Encontros, Seminários e Debates, praticamente mensais, focando a grande maioria das áreas
estratégicas atuais e futuras do setor da água em Portugal, as quais envolveram a presença e
participação de 797 especialistas, incluindo oradores convidados, membros e não membros da
APDA, reunindo de uma forma muito estimulante, representantes de outros setores de atividade e
áreas do conhecimento, o que permite alargar a perceção e as perspetivas de atuação do nosso
setor.
 
Assinalo, com gosto, que a forte atratividade da APDA pelos “melhores” do setor da água em
Portugal se traduz num crescimento sem paralelo das Comissões Especializadas e Grupos de
Trabalho refletindo-se na Associação em todas as suas vertentes. 
 
Outro momento marcante de 2019 foi a realização das “Jornadas APDA” em Sintra, onde se
confirmou o reforço do espírito de grupo, a importância da interação e do trabalho em equipa,
potenciando assim o valor e a competência de todos os que, com o seu trabalho “pro bono”,
valorizam a intervenção da APDA.
 
Lançaram-se muitos desafios, contribuições e sugestões para continuar a capacitar a Associação
que há 32 anos trabalha em prol da boa governança da água, da valorização dos recursos humanos
e das políticas públicas que promovam o desenvolvimento e o bem comum. As “Jornadas APDA”
demonstraram e reforçaram a vitalidade da APDA.
 
Foi também em 2019 que o Conselho Diretivo, tal como tinha acontecido antes com o ENEG, lançou
uma nova prática no seu funcionamento, com a realização de reuniões descentralizadas,
acompanhadas de “Encontros Regionais”, envolvendo as Entidades Gestoras e os Municípios da
região respetiva. As experiências concretizadas em Coimbra (2018), Tomar e Algarve comprovaram,
também, que a aplicação deste reforço do princípio de descentralização é para continuar.



O relacionamento institucional foi marcado por uma constante e intensa atenção, com
participação do Conselho Diretivo e de membros de algumas Comissões Especializadas, em
representação, estendendo-se desde a Presidência da República ao Ministério do Ambiente e da
Ação Climática, à ERSAR, Conselho Nacional da Água, Associação Nacional dos Municípios
Portugueses. De igual modo, prosseguiu o relacionamento e cooperação com outras organizações
que se ocupam ou relacionam com o setor da água, como sejam a APRH, APESB, APEMETA, AEPSA,
PPA.
 
Trata-se de uma área a que o Conselho Diretivo e os restantes órgãos sociais atribuem,
naturalmente, uma especial importância e, cujo reforço se manterá como uma prioridade
indiscutível. De igual modo, a participação em Conferências, Seminários, Debates, organizados por
entidades nacionais, continuou, e continuará, a merecer a nossa atenção, concretizada em
diversas presenças que o Relatório de Atividades menciona.
 
Na componente internacional confirmou-se um forte reforço de atividade e visibilidade,
decorrente da atenção crescente que organizações e reputados especialistas internacionais vêm
dedicando ao trabalho da nossa Associação. Desde logo no desempenho de funções de direção,
após eleição, do Presidente do Conselho Diretivo no Conselho de Governadores e no “Bureau” do
Conselho Mundial da Água, sediado em Marselha. Mantiveram-se, de igual modo, ativas as
representações e o trabalho concreto na EurEau, através do Vice-Presidente Rui Marreiros e dos
membros que integram as Comissões de Qualidade da Água, Águas Residuais e Economia e
Legislação, na OCDE - Water Governance Initiative - e na IWA, através da presença no Governing
Assembly. 
 
A participação em Conferências Internacionais, tanto por convite como por iniciativas do Conselho
Diretivo, manteve-se com participações na Stockholm World Water Week e nas conferências do
Cairo International Water Week.
 
Em conclusão, posso afirmar que em 2019, a APDA se tornou solidamente numa organização
ainda mais portuguesa e, ao mesmo tempo, mais internacional. 
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ASSEMBLEIA GERAL 
 
Presidente: Francisco Silvestre de Oliveira 
 
Secretário: Francisco Manuel Cesário Marques 
 
Secretário: Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues
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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
 
 

CONSELHO FISCAL 
 
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá 
 
Secretário: Jorge Ferreira da Silva Nemésio 
 
Secretário: Vítor Manuel Castro Lemos



PARTICIPAÇÕES DO
CONSELHO DIRETIVO EM
INICIATIVAS EXTERNAS
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• 1st Bureau Meeting - 29 janeiro (videoconferência)

• 2nd Bureau Meeting - 20 fevereiro (videoconferência) 

• 3rd Bureau Meeting - 15 março (videoconferência)

• 4th Bureau Meeting | Beirute, Líbano - 8 abril (presencialmente)

• 68th Board of Governors' meeting | Beirute, Líbano - 9 e 10 de abril (presencialmente)

• UNESCO International Water Conference | Paris, França - 13 e 14 maio (presencialmente)

• 5th Bureau Meeting | Paris, França - 14 maio (presencialmente)

• 6th Bureau Meeting - 4 junho (videoconferência)

• 7th Bureau Meeting | Dakar, Senegal - 17 junho (presencialmente)

• 69th Board of Governors' meeting | Dakar, Senegal - 18 e 19 de junho (presencialmente)

• 2019 Stockholm World Water Week - “Water for society - Including all” | Suécia - 25-30 agosto

(presencialmente)

• 8th Bureau Meeting | Estocolmo, Suécia - 27 agosto (presencialmente)

• 9th Bureau Meeting - 17 setembro (videoconferência)

• ISC Bureau Video Conference - 25 setembro (videoconferência)) 

• Conferência ODS - Balanço e Desafios 2030, organizada pelo BCSD Portugal e GRACE (Grupo de

Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial) | Lisboa - 1 de outubro (presencialmente)

• 10th Bureau Meeting - 10 outubro (videoconferência)

• 11th Bureau Meeting | Cairo, Egipto - 21 outubro (presencialmente)

• 70th Board of Governors' meeting | Cairo, Egipto - 22-23 de outubro (presencialmente)

• Seminário “Denmark knows water” | Residência Oficial da Dinamarca, Lisboa - 31 de outubro

• 12th Bureau Meeting - 22 novembro (videoconferência) 

• Mesa Redonda “A Reorganização da Gestão dos Sistemas de Abastecimento e de Saneamento" -

Jornadas Técnicas 2019 da CTGA | Convento de São Francisco, Coimbra - 3 de dezembro

(presencialmente)

 



EVENTOS
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Perante um mundo em constante mutação, em que o elemento Água tem um peso fulcral, a APDA
organizou o Seminário “Ao Encontro da Inovação”, que deu a conhecer os resultados de um
inquérito submetido às Entidades Gestoras (EG) do setor, para além de ter promovido o debate
sobre as diferentes perspetivas da temática.
 
O inquérito, elaborado pela Comissão Especializada de Inovação (CEI) da APDA, traduziu-se num
exercício pioneiro em Portugal, já que foi dirigido especificamente ao universo dos Serviços de
Águas. Os resultados, com base em 101 respostas, revelaram uma amostra representativa do setor,
encontrando-se identificadas todas as regiões do país, modelos de gestão e dimensões. 
 
Disponível aqui, o “Inquérito à Inovação 2017” revelou que mais de 60% das EG coloca a Inovação,
Desenvolvimento e Investigação (IDI) como um dos pilares essenciais às respetivas estratégias de
crescimento. Quase metade da amostra afirmou já ter participado em projetos e iniciativas IDI, em
colaboração com entidades do Sistema Científico e Tecnológico, tendo apontado a escassez de
recursos financeiros, técnicos e humanos, como o maior obstáculo a mais participações.
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ORGANIZAÇÃO: APDA | CEI

LOCAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL ANTÓNIO CARTAXO DA FONSECA 

N.º DE PARTICIPANTES: 90

ASSUNTOS PRINCIPAIS: INQUÉRITO ENTIDADES GESTORAS |TRANSFORMAÇÃO 

PARCERIAS: ÁGUAS DO VALE DO TEJO | MUNICÍPIO DE TOMAR | SMAS DE TOMAR |

SOFTINSA

https://apda.pt/site/upload/files/inqurito_inovao_2017_fevereiro_de_2019_vf.pdf


O “Inquérito à Inovação 2017”, realizado entre 22 de junho e 1 de setembro de 2017, só foi possível
devido ao envolvimento de todos os membros da CEI da APDA: Ana Paula Barros (Águas de
Gondomar, SA); Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços); Francisco Marques (SMAS de Tomar); Maria
Cândida Marreiros (SIMAS de Oeiras e Amadora); Maria Manuela Sobral (Câmara Municipal do
Barreiro); Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo); Nuno Campilho (SIMAS de Oeiras e Amadora); Nuno
Medeiros (EPAL); Patrícia Mestre (SMAS de Almada); Paulo Sá (Indaqua); Vítor Vale Cardoso (EPAL) e
Zélia Fernandes (Esposende Ambiente). 
 
Entre especialistas do setor da Água e outras personalidades, estiveram presentes no evento Carlos
Martins, Secretário de Estado do Ambiente (à data), e Anabela Freitas, Presidente da Câmara
Municipal de Tomar.
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ORGANIZAÇÃO: APDA 

LOCAL: AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT 

N.º DE PARTICIPANTES: 111

ASSUNTOS PRINCIPAIS: PLANOS DE AÇÃO EM PORTUGAL E NA EUROPA

PARCERIAS: ÁGUAS DO PORTO

Aprovado o Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal, em linha com as diretrizes
internacionais (Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, Acordo de
Paris e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), na ótica da melhoria da eficiência dos recursos,
onde se inclui a água e significativo incremento da sua reutilização e reciclagem, tornou-se
necessário perceber melhor quais as implicações desta resolução.
 
Foi neste sentido que a APDA realizou a Conferência “Transição para a Economia Circular no Setor
da Água: Desafios e Oportunidades” que contou com a presença de 111 profissionais, incluindo um
elemento da International Water Association (IWA). 
 
Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara
Municipal do Porto, e Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente (à data) deram início à
sessão, que contou de imediato com três apresentações, intercaladas e explanadas por Jaime Melo
Batista, Investigador-Coordenador do LNEC e Coordenador do LIS-Water, sobre como “Liderar a
Transição no Setor da Água”.
 
Ana Sofia Vaz, da Agência Portuguesa do Ambiente debruçou-se sobre a perspetiva nacional e
europeia sobre o plano de ação para a Economia Circular.
 
Corinne Trommsdorff, Programme Manager da IWA, trouxe a visão internacional das
“Oportunidades para as Entidades Gestoras da Água”, assim como das “Cidades do Futuro".



“O Roadmap para a Economia Circular na Cidade do Porto” foi apresentado por Frederico
Fernandes, Presidente do Conselho de Administração das Águas do Porto, que explicou como
funciona e o que está previsto para o Ciclo Urbano da Água na Invicta.
 
O segundo painel, sobre “Financiamento da Transição para a Economia Circular” foi moderado por
Lígia Pinto, Professora da Universidade do Minho.
 
Anabela Carvalho, Coordenadora Adjunta do Gabinete de Promoção do Programa Quadro de I&DT
da Agência Nacional de Inovação, vincou as “Oportunidades de Financiamento de I&I no Horizonte
2020 para a Economia Circular”.
 
Já os “Desafios para o Setor Financeiro” foram elevados por Mário Gama, Diretor do Banco BPI, que
conseguiu contextualizar a plateia sobre como a banca vê os investimentos e os clientes.
 
Ainda na área da banca, mas sob a perspetiva do Banco Europeu de Investimento, esteve Joaquim
da Costa Pedroso, da Divisão de Operações do BEI (European Investment Bank) em Portugal.
 
Após pausa para almoço, assumiu posição o conjunto de especialistas sobre Inovação e Tecnologia
ao serviço da Economia Circular no Setor a Água, cujas apresentações foram agilizadas por João
Gonçalves, Gestor de Projetos da COTEC Portugal.
 
Entretanto, José Martins Soares, Presidente do Conselho de Administração da AdP Energias,
interveio sobre a Evolução da Eficiência Energética no Setor da Água.
 
Este painel teve ainda lugar para a apresentação de dois projetos: o de “Reutilização de Águas
Residuais Tratadas”, por Pedro Póvoa, Diretor de Gestão de Ativos das Águas do Tejo Atlântico, e o
trazido por Diogo Talone, Diretor da Unidade de Negócios Água da Veolia Portugal, que apresentou
o projeto inovador da empresa neste âmbito.
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Sendo a Economia Circular uma conduta a assumir transversalmente, o último painel da sessão
demonstrou as “Boas Práticas em Outros Setores de Atividade”. As apresentações de empresas
circulares como a EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva), Lipor,
Corticeira Amorim e Sonae foram moderadas por Mafalda Evangelista, Head of Sustainability
Knowledge, BCSD Portugal.
 
José Pedro Salema, Presidente do Conselho de Administração da EDIA, trouxe o “Uso Eficiente da
Água no Regadio”, enquanto Diana Nicolau do Departamento de Educação, Comunicação e
Marketing da Lipor, explicou como os resíduos se tornam recursos na empresa.
 
Entretanto, Paulo Bessa, Managing Director da Amorim Cork Ventures, revelou como é que o
universo da cortiça já se tornou circular na empresa. A apresentação “De Rolhas ao Space Shuttle”
lembrou ainda a importância de Portugal neste setor a nível internacional.
 
Já Pedro Lago, Diretor de Sustentabilidade e de Economia Circular da Sonae, explicou como, entre
outras boas práticas contra o desperdício, a empresa ficou surpreendida quando descobriu que ao
aproveitar alguns produtos que já não tinham valor comercial, mas obviamente frescura, melhorou
a qualidade da comida servida no refeitório. Pedro Lago explicou também que a Sonae criou uma
linha de produtos para venda, através desta “Estratégia para Potenciar a Economia Circular”. 
 
O evento terminou com as intervenções de Rui Godinho e Frederico Fernandes, assim como de
Mercês Ferreira, da Agência Portuguesa do Ambiente, que agradeceram os contributos e a
colaboração de todos os presentes.
 



A sustentabilidade dos serviços de águas, assim como as boas práticas no controlo de perdas foram
o mote para mais um Encontro Técnico promovido pela Comissão Especializada Sistemas de
Distribuição de Água (CESDA) da APDA. O evento contou com 144 participantes, dos quais 70%
provinham de Entidades Gestoras, 20% de Fornecedores de Serviços e 10% de Universidades e
outras entidades. No total, estiveram representadas 61 instituições num auditório que ultrapassou
a lotação de lugares.
 
A abertura do certame ficou a cargo de Abel Luís, Coordenador da CESDA, Rui Godinho, Presidente
do Conselho Diretivo da APDA e Lucinda Fonseca, Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Amarante, cidade que acolheu o evento, indo de encontro com a política de descentralização de
iniciativas da APDA. Esta permite que o quórum seja mais diversificado, dando oportunidade a
presenças que, por vezes, não participam neste tipo de iniciativas devido à distância.
 
A Gestão de Perdas marcou a primeira intervenção com a apresentação de casos práticos. Flávio
Oliveira, das Águas do Porto, expôs o “Novo Plano de Gestão de Contadores” da cidade Invicta,
enquanto Francisco van Zeller, da Indaqua, debruçou-se sobre a “Pesquisa Ativa de Fugas em
Sistemas sem Zonas de Medição de Controlo”. Neste painel moderado por Fernanda Lacerda, das
Águas do Norte, estiveram também José João Garcez, dos Serviços Municipalizados de Saneamento
Básico de Viana do Castelo (SMSB), que apresentou o Plano e os Resultados Obtidos na cidade com
a abordagem atual, e José Tentúgal Valente, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e
das Águas do Norte, que mostrou a visão académica sobre a gestão de perdas.
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ORGANIZAÇÃO: APDA |CESDA

LOCAL: CASA DAS ARTES - CENTRO CULTURAL DE AMARANTE

N.º DE PARTICIPANTES: 144

ASSUNTOS PRINCIPAIS: SUSTENTABILIDADE DO SETOR | BOAS PRÁTICAS

PARCERIAS: ÁGUAS DO NORTE | CONTIMETRA | FUCOLI-SOMPEAL | MUNICÍPIO DE

AMARANTE | TECNILAB



Impossibilitado de estar presente no evento por questões de agenda relacionadas com o facto de se
celebrar o Dia Mundial da Água, Carlos Martins, Secretário de Estado do Ambiente (à data), quis
deixar uma mensagem a todos os presentes. Para tal, gravou um vídeo, onde, para além de
enaltecer a importância deste tipo de iniciativas, fez um balanço das políticas para o setor.
 
A sessão foi encerrada por Rui Godinho e por Lucinda Fonseca.
 
De acordo com a CESDA, o evento, informal e com notável gosto de partilha de boas práticas,
conseguiu abraçar dois públicos do setor: os que querem começar, mas não sabem como, e os que,
já tendo começado, pretendem validar as suas práticas. 
 
Através desta iniciativa, a que se pode apelidar de jornada técnica, tal a afluência, foi possível
entender que replicar práticas é um caminho para melhorar, sendo necessário, contudo, ter o bom
senso de perceber que cada caso é um caso e que, acima de tudo, é sempre possível fazer melhor,
mesmo quando os recursos são mais escassos. 
 
O encontro “Sustentabilidade dos Serviços de Água e as Boas Práticas no Controlo de Perdas”
pretendeu, assim, contribuir para a sustentabilidade económica e ambiental das Entidades
Gestoras, assegurando um mundo melhor para as gerações futuras.
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O segundo tema a ser debatido centrou-se nas “Medidas para Obtenção de Resultados na Redução
de Perdas Físicas”. Guilherme Santos, da CESDA e das Águas do Norte, projetou os “Indicadores
Práticos para Avaliação de Perdas”, que pertencem ao conjunto de Fichas de Boas Práticas que a
comissão especializada dinamizadora do encontro tem preparado e que prevê dar continuidade.
Ana Paula Barros, da CESDA e das Águas de Gondomar, moderou a Mesa Redonda sequente, que
contou com a participação de Daniel Silva, da CESDA e Aquapor, Guilherme Santos, Hugo Pacheco,
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, Paulo Nunes, da CESDA e da
Indaqua, assim como de José Magalhães Santos, da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
 
Após o período de almoço, a atenção recaiu sobre as “Medidas para Obtenção de Resultados na
Redução de Perdas Aparentes”, onde Hilário Ribeiro, da CESDA e da Itron, apresentou outra Ficha de
Boas Práticas da CESDA, esta sobre “Consumos Não Autorizados”. A Mesa Redonda desta sessão
focou a obtenção de Resultados Rápidos no Aumento de Consumos Faturados, tendo sido
moderada por Joaquim Poças Martins da FEUP. O painel de participantes foi composto por Ana Rita
Santos, da Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, Carlos Magalhães, da Penafiel
Verde, Hilário Ribeiro, Joaquim Sousa, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, e Rodrigo
Duarte, da CESDA e Águas de Cascais.
 
O Encontro Técnico abordou ainda o “Balanço de Políticas de Financiamento e Desenvolvimento”
para o Setor da Água, um tema especial moderado por Abel Luís. De destacar a intervenção de
Miguel Martín, Administrador Financeiro da Águas de Portugal, que enquadrou o “Financiamento
dos Serviços de Água” a nível nacional.
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O PURA 2019, Encontro de Comunicação Ambiental da APDA, contou com debates, apresentação de
projetos, partilha de experiências, incluindo uma visão internacional sobre a temática. 
 
A reter fica o conceito de que a água não deve ser considerada um bem adquirido, mas antes um
recurso a preservar por todos, em nome da vida das gerações futuras, mas, também, para lembrar
e respeitar quem neste mundo altamente tecnológico não tem acesso à água ou tem de caminhar
dezenas de quilómetros para a conseguir. E será que existe consciência de que a água potável que
bebemos da torneira é a mesma que se utiliza para fazer as descargas da sanita? Não ao
desperdício!
 
É preciso mudar hábitos, infraestruturas e mentalidades. Há que repetir as campanhas de
sensibilização, fazer da consciencialização uma missão para que naturalmente se transforme num
ato inato do ser humano. É igualmente fulcral ser positivo na informação que se quer transmitir. Os
progressos e investimentos, por pouco impactantes que sejam a curto e médio prazo, não devem
ser sempre seguidos de um “mas”. 
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ORGANIZAÇÃO: APDA |CECEA

LOCAL: CONVENTO DE SÃO FRANCISCO

N.º DE PARTICIPANTES: 110

ASSUNTOS PRINCIPAIS: COMUNICAÇÃO | EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PARCERIAS: ADEGA COOPERATIVA VIDIGUEIRA | ÁGUAS DE COIMBRA | ÁGUAS DO

ALGARVE | ÁGUAS DO CENTRO LITORAL |CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA |

ENERMETER | EPAL | SMAS DE TORRES VEDRAS



A comunicação da água não foge às regras da boa comunicação em geral. É essencial ser claro,
objetivo e conciso, sem margem para divagações. E as novas tecnologias, que permitem a
divulgação das mensagens instantâneas através das plataformas online e redes sociais, trouxeram
uma mais-valia que deve ser aproveitada ao máximo: o poder de editar a informação, apesar de já
ter sido publicada, fazendo desaparecer gralhas e contextualizações, por vezes tão frequentes
quando se quer dar a notícia ao minuto.
 
O evento demonstrou também que o improviso genuíno tem impacto nos recetores da mensagem.
Por exemplo, houve quem trouxesse apresentações preparadas, mas que perante o desenrolar dos
temas debatidos, acabou por partilhar a vida pessoal! E isto é pura informação! 
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Órgãos Sociais, Comissões Especializadas, Núcleos e Colaboradores. Todos estiveram
representados nas II Jornadas APDA. Foram muitos os desafios lançados naquele que foi um evento
rico em intervenções, contribuições e sugestões para continuar a capacitar a Associação, que há 31
anos trabalha em prol da boa governança da água, do desenvolvimento e do bem comum.
 
Deram início à sessão os Presidentes do Conselho Diretivo e da Assembleia Geral da APDA, Rui
Godinho e Francisco Silvestre de Oliveira, respetivamente, assim como o Presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio Horta.
 
As apresentações das comissões foram moderadas pelo Vice-Presidente da APDA, Henrique Zenha,
tendo o debate posterior sido igualmente moderado por membros do Conselho Diretivo da
Associação, nomeadamente, Frederico Fernandes e Rui Marreiros.
 
Fomentar a interação, trabalhar em equipa, principalmente entre as comissões existentes, de forma
a potenciar valor e competências, foi uma das estratégias mais focadas pelos intervenientes, assim
como uma visão mais global ao invés da individual. Assim, ganham dimensão as áreas setoriais de
trabalho de todas as Comissões Especializadas e Núcleos, bem como a APDA como um todo. Ainda
no âmbito das comissões, 12 à data, de destacar a revelação da reativação, para muito breve, da
Comissão Especializada de Indicadores de Gestão.
 
A valorização dos recursos Humanos, a importância do respetivo reconhecimento, formação,
competências, aquisição de novas ferramentas, independentemente da faixa etária a que
pertencem, constituiu outro dos temas mais intensivamente debatidos.
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ORGANIZAÇÃO: APDA 

LOCAL: CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

N.º DE PARTICIPANTES: 118

ASSUNTOS PRINCIPAIS: RETROSPETIVA | FUTURO DA ASSOCIAÇÃO

PARCERIAS: SMAS DE SINTRA
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Trazer novas experiências para os eventos da APDA, ao convidar empresas, entidades e
especialistas de outros setores, como já aconteceu em iniciativas anteriores, é outra prática a dar
continuidade, já que os resultados demonstraram ser bastante construtivos.
É de investir igualmente na divulgação do trabalho da APDA junto das instituições de educação,
como universidades e politécnicos, seja na perspetiva de trabalhos em conjunto, seja na de cativar
novos elementos para as comissões.
 
Numa perspetiva mais abrangente à organização, foi identificada a relação com a ERSAR, para a
qual a abordagem de aproximação, contacto, esclarecimento e mais interação parece ser o caminho
para mitigar dificuldades. 
 
A importância imperial da água também foi devidamente relembrada, assim como o facto desta não
poder ser apenas valorizada em períodos de seca, mas sim todos os dias quando abrimos a
torneira. O desperdício de recursos em situações que podem ser prevenidas deve ser evitado por
quem de direito.
 
A encerrar a sessão estiveram Rui Godinho, que reforçou a capacitação dos quadros e a boa
comunicação entre todos, assim como Carlos Vieira. O Diretor Delegado dos SMAS de Sintra
sublinhou, entre os agradecimentos, que a população deveria considerar a fatura da água uma via
para usufruir de três serviços: abastecimento de água, saneamento e tratamento de resíduos. 
 
As II Jornadas APDA terminaram da melhor forma possível: uma visita guiada à Quinta da Regaleira,
proporcionada pela Câmara Municipal de Sintra, a qual todos agradeceram.
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ORGANIZAÇÃO: APDA| CELE 

LOCAL: MUSEU DE PORTIMÃO 

N.º DE PARTICIPANTES: 70

ASSUNTOS PRINCIPAIS: ADAPTAÇÃO DAS ENTIDADES GESTORAS

PARCERIAS: CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO | EMARP

O evento pretendeu analisar o projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas (RTA),
aplicável apenas a serviços municipais, municipalizados e multimunicipais, elaborado pela ERSAR, e
que esteve sob consulta pública entre 14 de dezembro de 2018 a 15 de março de 2019, na qual a
APDA participou.
 
O tema abordado revelou-se fulcral para o universo dos serviços de abastecimento de água e de
saneamento de águas residuais, já que perante regras novas e complexas, assim como um
calendário exigente de reporte e aprovação regulatória, a atividade das entidades gestoras terá de
sofrer uma adaptação profunda e de socorrer-se de acrescido suporte técnico-financeiro. Efeitos
igualmente impactantes nas entidades ainda não abrangidas.
 
Por outro lado, verificou-se a agudização da intervenção regulatória na definição dos ativos afetos à
exploração de cada serviço, na previsão e acompanhamento do investimento, na remuneração de
ativos, nas condições de captação de capital, na prestação de contas, na consideração das
amortizações possíveis e dos custos aceites, na fixação de um fator de eficiência, bem como na
disponibilidade dos benefícios de atividades complementares.
 
Foi na presença de 70 profissionais, no Museu de Portimão, que o evento, organizado pela APDA,
através do respetivo Conselho Diretivo e da Comissão Especializada de Legislação e Economia visou,
desta forma, clarificar a análise do projeto de Regulamento em conjunto com a ERSAR e Entidades
Gestoras.
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ORGANIZAÇÃO: APDA| CEQA 

LOCAL: CONVENTO DOS CAPUCHOS

N.º DE PARTICIPANTES: 154

ASSUNTOS PRINCIPAIS: LEGISLAÇÃO | REGULADOR | AUTORIDADES DE SAÚDE

PARCERIAS: SMAS DE ALMADA

A partir de 2022 a legislação obriga os sistemas de água para consumo a novas regras no que à
avaliação e gestão de risco diz respeito, o que está a colocar desafios aos agentes do setor. Todavia,
estão a ser unidos esforços para que o processo decorra dentro da normalidade e de forma a que
ninguém seja prejudicado pelo mesmo. A interação entre Entidade Reguladora, Autoridades de
Saúde, Agência Portuguesa do Ambiente e Entidades Gestoras torna-se, por isso, crucial, já que o
objetivo é comum: garantir que a água da torneira continue a ser de alta qualidade, assegurando,
em simultâneo, a boa gestão da mesma. Estas são as principais conclusões do encontro, dedicado à
temática, que a APDA organizou através da respetiva Comissão Especializada da Qualidade da Água
(CEQA).
 
A sessão foi aberta por Paulo Nico, coordenador da CEQA, que enquadrou a necessidade de
esclarecer as questões relacionadas com a implementação da avaliação do risco da qualidade nos
sistemas de distribuição de água, focando a importância de todas as partes interessadas
trabalharem em conjunto e de fornecerem diretrizes claras às Entidades Gestoras (EG). A
intervenção foi concluída com a dura, mas expectável realidade do setor: “o ano hidrológico está a
terminar em situação critica de escassez”. 
 
Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, reforçou a premência do assunto em
debate, acrescentando que a avaliação dos riscos, onde se incluirão alguns que agora são
desconhecidos, têm importância reconhecida pelas várias entidades internacionais que se dedicam
ao tema. Apresentou também algumas das maiores preocupações do Conselho Mundial da Água,
entre a qualidade, quantidade e governança do setor, tendo recomendado uma publicação do
Banco Mundial (Quality unknowed, the invisible water crisis). 
 
Miguel Salvado, Vereador da Câmara Municipal de Almada e Administrador Executivo dos SMAS de
Almada, indicou que a temática em questão tem sido alvo de alerta e desenvolvida na região. Ao
mesmo tempo elogiou o trabalho e os seminários técnicos da APDA que acompanha.



Susana Rodrigues, Diretora do Departamento de Qualidade da Entidade Reguladora dos Serviços de
Água e Resíduos (ERSAR), debruçou-se sobre a documentação de Avaliação do Risco que todas as
EG vão ter de preencher no portal da Entidade Reguladora a partir de agora. Para agilizar o
preenchimento dos dois ficheiros Excel, um para a “Severidade” e outro para a “Matriz do Risco”,
que devem ser submetidos pelas EG entre janeiro e abril, a ERSAR disponibiliza na plataforma
documentos orientadores, que vão ser brevemente atualizados. As EG vão também poder adicionar
parâmetros que não estejam contemplados, pedindo antecipadamente à ERSAR para introduzir os
mesmos. Após emitir o parecer, a Entidade Reguladora acompanhará todo o processo de melhoria,
se for caso disso, sendo que está prevista a partilha de informação com as Autoridades da Saúde e
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
 
Isabel Lança, Responsável de Saúde Ambiental do Departamento de Saúde Pública da ARS do
Centro, começou por recordar que as guidelines para a segurança da qualidade da água têm por
base as orientações da Organização Mundial da Saúde e que a vigilância é o primeiro passo para
controlar os riscos. Neste sentido, sublinhou que “a vigilância é um papel que vai muito mais além
das intervenções das EG em alta e em baixa, envolvendo também as juntas de freguesia, as
autarquias e os núcleos com menor densidade populacional, porque a preocupação tem de ser
igual para todos os consumidores”. Perante as novas diretrizes de aferir a severidade dos riscos, a
especialista afirma que a própria área da Saúde está a organizar-se e precisa de mais informação.
Para tal, e no sentido de também apoiar as EG no preenchimento das severidades, que devem ser
adaptadas ao que se está a trabalhar, caso contrário, “tornam-se cegas”, está a ser redigido um
documento que, quando concluído, vai estar disponível online, sendo publicado pela Direção Geral
da Saúde.
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Já Ana Rita Lopes, Chefe de Divisão do Estado Qualitativo da Água da APA, ressalvou que a
monitorização é o principal adjuvante contra o risco, já que só desta forma se pode atuar e
melhorar. Ao fazer um enquadramento sobre a Diretiva Quadro da Água e Diretivas Filhas,
relembrou que a proteção da água deve ser considerada em todas as suas origens - rios, albufeiras,
águas de transição costeira e águas subterrâneas. Relativamente a estas últimas, focou a
importância de obter uma lista prioritária de substâncias poluentes, que inclua, por exemplo, os
produtos fitofarmacêuticos, os mais preocupantes, sublinhando que a pressão agrícola também
surge como um elemento complicado de monitorizar (significativamente mais difícil do que a
pressão urbana) e que compromete 11% das águas subterrâneas. Refletindo a realidade de que
Portugal está a viver anos consecutivos com precipitação reduzida e que a quantidade se reflete na
qualidade, incluindo a das águas subterrâneas, Ana Rita Lopes, revelou também a importância da
proteção das mesmas: “80% destas águas são de boa qualidade no nosso país e assim devem
permanecer, uma vez que são reservas estratégicas”.
 
Por videoconferência, João Morais Sarmento, Conselheiro Técnico de Ambiente na REPER -
Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia, fez questão de contribuir para o
tema em debate. Neste sentido, sublinhou que a abordagem político-social à água se encontra
desatualizada, já que a realidade difere de há 20/30 anos, sendo, por isso, urgente uma revisão com
análise de risco em todo o ciclo hidrológico. Visando essa revisão assegurar a saúde humana e o
ambiente, afirmou ser crucial politizar cada vez mais o acesso à água, a informação ao consumidor
e, ao mesmo tempo, educar para a ingestão da água da rede, garantindo a respetiva segurança.
João Morais Sarmento adiantou ainda que, até dezembro próximo, acredita estarem reunidas todas
as condições para que seja aprovada a nova Diretiva para a Qualidade da Água para Consumo
Humano.

24APDA - Relatório de Atividades e Contas 2019



25APDA - Relatório de Atividades e Contas 2019

As intervenções de Ana Rita Lopes e João Morais Sarmento foram moderadas por Maria João
Benoliel, Diretora de Laboratórios e Controlo da Qualidade da Água da EPAL e membro da CEQA.
 
A sessão prosseguiu com uma apresentação dos Sistemas de Informações de Segurança sobre o
“Programa Krítica”, que visa a melhoria da proteção de infraestruturas, assim como de pontos
sensíveis relevantes de setores económicos estratégicos portugueses face a eventuais ameaças
terroristas. Pela respetiva importância e impacto a nível de saúde pública, estão incluídos neste
programa os sistemas de abastecimento de água.
 
A apresentação da autoria da CEQA esteve a cargo de Rui Sancho, coordenador do Departamento
de Operações da Zona Poente da Águas do Algarve e Presidente do Grupo de Especialistas em
Planos de Segurança da Água da International Water Association, que permitiu dar a conhecer
algumas das preocupações das EG perante os requisitos da ERSAR. A compatibilidade da
metodologia dos Planos de Segurança de Água (PSA), já seguida por algumas EG, com os modelos a
preencher no portal da Entidade Reguladora, assim como a justificação às hierarquias de
determinados investimentos avultados para cumprir o estipulado foram algumas das
vulnerabilidades apontadas.
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ORGANIZAÇÃO: APDA 

DATA: 19-21 NOVEMBRO

LOCAL: MONTEBELO VISTA ALEGRE ÍLHAVO HOTEL

N.º DE PARTICIPANTES: 656

ASSUNTOS PRINCIPAIS: A ÁGUA EM PORTUGAL NA PRÓXIMA DÉCADA | ROTEIRO PARA

2030

ALTO PATROCÍNIO: SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PARCERIAS: AGS | ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO | ÁGUAS DE PORTUGAL | ÁGUAS DE

SANTO ANDRÉ | ÁGUAS DO CENTRO LITORAL | ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO | ÁGUAS

DO VOUGA| APCER | AQUALIA | BE WATER | CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO | CELBI |

CGI | CTT | DELTA | EPAL | GRUNDFOS | INDAQUA | INDÚSTRIA E AMBIENTE | LUÍS

PATO | NAVIA | NAVIGATOR | SAGILAB | SAIN-GOBAIN PAM PORTUGAL |

SMSB DE VIANA DO CASTELO

“A Água em Portugal na Próxima Década | Roteiro para 2030” foi a temática do ENEG 2019, cujas
Sessões de Abertura e de Encerramento foram presididas, respetivamente, por João Pedro Matos
Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e Inês dos Santos Costa, Secretária de Estado
do Ambiente. Organizado bienalmente pela APDA, o Encontro Nacional de Entidades Gestoras de
Água e Saneamento contou com mais de 900 participantes de todo o País e estrangeiro, assumindo-
se, uma vez mais, como a maior e mais representativa Conferência e Expo do setor da água a nível
nacional, tendo superado, em participação, todas as edições anteriores.
 
O programa incluiu Palestras, Mesas Redondas e um Debate, Comunicações Livres, os Prémios
“Tubos de Ouro”, o Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga - Pipe Contest
Portugal 2019, bem como a maior Exposição de equipamentos, produtos e serviços do setor,
inaugurada pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática. 
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O RESUMO EM NÚMEROS

656 inscrições, 3 palestras, 7 mesas redondas, 1 debate alargado, 199 comunicações, 59

expositores, 22 encontros empresariais, 1 jantar e gala - onde foram entregues 4 Tubos de

Ouro e 3 prémios Pipe Contest - e 3 visitas técnicas e culturais. Assim foi a edição de 2019

do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, que decorreu em 6

pontos de 1 hotel durante 4 dias e que reuniu mais de 900 pessoas, entre profissionais,

intervenientes e interessados no setor.

“Perspectives, challenges and possibilities of water services within the European framework” por
Claudia Castell-Exner, Presidente da EurEau.

“Enquadramento Geoestratégico das Questões da Água na Próxima Década” por José Manuel
Félix Ribeiro, Economista, Professor e Investigador na Fundação Calouste Gulbenkian.

“Guia para a Elaboração de um Water Security Plan” por representantes do Serviço de
Informações de Segurança (SIS); Luís Simas (ERSAR) e Rui Teixeira (Município do Barreiro) -
Especialistas do European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP) do
Joint Research Centre (JRC).

Palestras
 

 

 



35 sobre Abastecimento de Água
30 sobre Saneamento de Águas Residuais
12 sobre Gestão de Ativos
15 sobre Sistemas de Informação
14 sobre Inovação
28 sobre Alterações Climáticas, Economia Circular e Transição Energética
10 sobre Economia e Regulação
17 sobre Gestão de Clientes e Outras Partes Interessadas
16 sobre Gestão das Organizações e Capacitação dos Recursos Humanos
21 sobre Comunicação e Educação Ambiental

COMUNICAÇÕES
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Segurança Hídrica e Alterações Climáticas | O Setor em 2030 - Apresentou a natureza e
dimensão da problemática em Portugal, as possíveis consequências na conceção e administração
de sistemas de abastecimento de água e de tratamento, assim como de drenagem de águas
residuais. Abordou igualmente as medidas de política e de gestão que devem ser adotadas no
território nacional para fazer face às alterações climáticas, visando o aumento da segurança
hídrica. Moderada por Francisco Nunes Correia, Professor Catedrático do Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa, a sessão contou com a participação de Ana Margarida Luís,
Coordenadora da Comissão Especializada de Adaptação às Alterações da APDA/EPAL, António
Carmona Rodrigues, Professor da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de
Lisboa, e Luís Dias, Investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A Revisão do PENSAAR 2020 | Nova Estratégia para 2030 - Enquadrou o programa direcionado
para o setor de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais, que tem evidenciado
tendências positivas e alinhadas com as metas e objetivos preconizados para 2020, mas também
algumas fragilidades que devem ser avaliadas num futuro próximo. Foram focados os seguintes
pontos: desafio da reabilitação de ativos; trajetória tarifária; origens alternativas e estratégicas de
gestão da água em cenários de escassez decorrente de alterações climáticas; economia circular
no setor da água, contributos decisivos da reutilização de água residuais tratadas e adequada
gestão de lamas; e descarbonização do setor da água com enfoque na eficiência energética.
Estiveram presentes Diogo Faria de Oliveira, Presidente do Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR
2020, Eduardo Marques, Presidente da AEPSA, e Nuno Brôco, Diretor de Engenharia da Águas de
Portugal Serviços Ambientais. Carlos Martins, Presidente da Águas do Alto Minho, foi o
responsável pela moderação.

MESAS REDONDAS
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Uma Agenda para a Internacionalização Estratégica do Setor da Água - Abordou a situação
atual, objetivos e desafios do setor de Água e Saneamento em Portugal, como também abordar a
experiência de empresas nacionais no território e no exterior, nomeadamente em África,
incluindo uma visão do setor em Moçambique e de como este tem reagido à interação
portuguesa. Rui Marreiros, Vice-Presidente APDA/EMAS Beja, moderou as participações de Elídio
Khossa, Diretor dos Serviços Centrais de Operações do FIPAG - Fundo de Investimento e
Património do Abastecimento de Água, em Moçambique, Jorge Sousa, Administrador da
Visabeira Global, e Paulo Oliveira, Administrador da Aquapor. A visão dos intervenientes foi
igualmente partilhada no âmbito da procura do melhor modelo de crescimento internacional
para as empresas portuguesas no setor, incluindo o método mais pertinente para o aplicar.

A Agregação das Entidades Gestoras em Baixa | O que foi feito? Que futuro? - Moderada por
Francisco Silvestre de Oliveira, Presidente da Águas do Ribatejo, contou com as intervenções de
Luís Matias, Presidente da Comissão Instaladora da Empresa Intermunicipal de Ambiente do
Pinhal Interior Norte (APIN), Sérgio Hora Lopes, Assessor do Conselho de Administração da Águas
do Douro e Paiva, e Vítor Lemos, Presidente dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo. Na agenda estiveram: os procedimentos da constituição da APIN e da Águas
do Alto Minho, incluindo as dificuldades sentidas, os desafios e as expectativas para o futuro; o
trabalho desenvolvido por Sérgio Hora Lopes sobre o processo das agregações; a visão sobre a
criação de empresas supramunicipais e a forma como estas podem contribuir para a resolução
de alguns problemas no setor.

MESAS REDONDAS
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A Inovação no Setor da Água | A Indústria 4.0. - Foi explorado o conceito do Blockchain, quais
as necessidades do setor em termos de inovação e tecnologias, a experiência dos percursos da
Indaqua e da Water Europe, bem como perspetivas sobre o estado de Portugal no que à
inovação diz respeito e se o país estará preparado para enfrentar os desafios do futuro. A sessão
contou com os contributos de Luís Engrossa, Vice-Presidente da Assembleia Geral da Aliança
Portuguesa de Blockchain, de Pedro Perdigão, Administrador da Indaqua, e de Tomas A. Michel,
Presidente da Water Europe. A moderação das intervenções ficou a cargo de Miguel Carrinho,
Coordenador da Comissão Especializada de Inovação da APDA/ Águas do Ribatejo. Todos os
intervenientes deram a sua perspetiva sobre a transformação do setor e quais os fatores
responsáveis pelas mudanças mais significativas.

A Desertificação do Interior de Portugal e o Impacto nos Serviços de Águas - Jorge Pulido
Valente, Vice-Presidente da CCDR Alentejo, moderou a sessão que contou com as intervenções
de Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Eduardo Anselmo de
Castro, Vice-Reitor da Universidade de Aveiro, e Rui Raposo, Presidente da Câmara Municipal da
Vidigueira. As principais questões abordadas foram: os principais impactos do despovoamento
nos serviços de abastecimento de água e tratamento de águas residuais e a respetiva
sustentabilidade, avaliar se o PENSAAR 2020-2030 trata o tema adequadamente, a agregação dos
sistemas, bem como um hipotético novo modelo de planeamento e de governança.

MESAS REDONDAS
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A Gestão das Águas Pluviais: Quem gere? Quem paga? - Frederico Fernandes, Presidente da
Águas do Porto, Miguel Nunes, Diretor do Departamento de Gestão Direta da ERSAR, e Sofia
Martins, Secretária-Geral da Associação de Municípios da Região de Setúbal, compuseram a mesa
moderada por Susana Ferreira, membro da Comissão Especializada de Legislação e Economia da
APDA/ Aquapor. A sessão foi repartida em três partes: O Papel de Cada Participante na Gestão
das Pluviais, A Problemática da Gestão das Águas Pluviais no Futuro e Quem Deve Pagar a Gestão
das Pluviais? 

MESAS REDONDAS
 

34APDA - Relatório de Atividades e Contas 2019



2020-2030 | Perspetivas e Desafios dos Serviços da Água - Moderado pela jornalista da RTP
Catarina Marques Rodrigues, abordou as alterações climáticas, descarbonização da economia,
mercado público e mercado privado e economia circular. Participaram Enrique Castiblanques,
Presidente da Indaqua Jesús Rodríguez Sevilla, Diretor de Delegação - Portugal da Aqualia, João
Feliciano, Presidente da AGS, João Nuno Mendes, Presidente da Águas de Portugal, João Rosa,
Diretor-Geral da EMARP, e Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA.

DEBATE
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Os 59 stands destinaram-se a todos os profissionais do setor com interesse em divulgar os mais
recentes equipamentos, produtos e serviços, tendo estado representadas as seguintes
empresas: Adequa; AGS; Águas de Portugal; Águas do Porto; Águas do Ribatejo; Aguasistemas;
AIRC; AVK; Baseform; Boomlift; Contimetra/Sistimetra; CTGA; CTT; Dibitec; Ecodepur; Ecofirma;
Endress+Hauser; Enermeter; ERSAR; Grundfos; Hach; Hanna Instruments; Hubel; Indaqua; Itron;
Izasa Scientific; Janz; Linha d’Agua; Metaliax; Navia; Salher; Saphety; s::can/Zeben; Sewerin; SIMAR
de Loures e Odivelas; SIMAS de Oeiras e Amadora; SMAS de Sintra; Techsysflui; Tecnilab Portugal;
Vodafone. A Exposição contemplou também 22 Encontros Empresariais, os quais facilitam a
partilha de informação estruturada, visando o desenvolvimento do setor e de negócios a nível
nacional e internacional. 

EXPOSIÇÃO
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Cerca de 500 pessoas jantaram e assistiram à Gala ENEG 2019 e de entrega dos galardões
referentes aos Tubos de Ouro e Pipe Contest - Campeonato Nacional de Montagem de Ramais
em Carga.

JANTAR E GALA - CASA DA CULTURA DE ÍLHAVO
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Melhor Ação de Responsabilidade Social - Vencedora: EPAL - Empresa Portuguesa das Águas
Livres | Projeto “Água potável para Moçambique”.

Melhor Ação de Comunicação e Educação Ambiental - Vencedora: Águas do Tejo Atlântico |
Projeto “VIRAr conceitos e mentalidades”.

Melhor Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas/ Economia Circular - o Júri
deliberou não atribuir o prémio, tendo em sua substituição proposto 3 Menções Honrosas aos
participantes.

Melhor Estratégia de Reabilitação e Renovação de Ativos: Vencedora: InfraQuinta - Empresa
de Infraestruturas da Quinta do Lago. 

1.º Classificado: SMAS de Almada (2m 13’).

2.º Classificado: SMAS de Sintra (3m 46’).

3.º Classificado: SIMAR de Loures Odivelas (4m 41’).

PRÉMIOS APDA - TUBOS DE OURO 2019
 

 

 

 

 
PIPE CONTEST 2019 - CAMPEONATO NACIONAL DE MONTAGEM DE RAMAIS EM CARGA
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ETA do Carvoeiro e ETAR de Ílhavo 

Museu Marítimo de Ílhavo e Navio Santo André 

Museu Vista Alegre 

VISITAS TÉCNICAS E CULTURAIS
 

 

 

 



OS SERVIÇOS DE ÁGUAS - OS PRÓXIMOS 30 ANOS
 
Depois de elaborado e publicado o trabalho de cenarização sobre o setor e os desafios que terá de
ultrapassar no médio e longo, o projeto “Os Serviços de Águas: Os Próximos 30 Anos” chegou à 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.
 
Pretende-se, nesta etapa, disseminar a reflexão prospetiva presente no projeto junto das Entidades
Gestoras, de modo a introduzir uma componente abrangente na reflexão estratégica assente numa
visão holística e não determinista. Também é objetivo conferir a estes serviços uma ferramenta que
os ajude a definir as estratégias num contexto em que a incerteza possa ser gerida/minimizada, ao
ter em conta várias formas possíveis de evolução a longo prazo do ambiente externo (o mundo e
Portugal) e interno (o setor dos serviços de água).
 
Neste sentido, decorreram duas sessões de disseminação do pensamento prospetivo em Entidades
Gestoras: a primeira na Águas do Ribatejo e a segunda na AdRA - Águas da Região de Aveiro. Nas
sessões, e após a apresentação do projeto, foram constituídos grupos de trabalho, constituídos por
técnicos das empresas e membros do Projeto, a que se seguiu uma discussão conjunta sobre as
perspetivas geradas por cada grupo. A discussão centrou-se na análise das relações entre os
cenários e o futuro a médio/longo prazo das referidas empresas. 

PROJETOS
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13 de fevereiro - Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar;
28 de junho - ETAR da Companheira, em Portimão.

ENCONTROS REGIONAIS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES GESTORAS
 
A APDA realizou em 2019 dois Encontros Regionais com Autarcas e Entidades Gestoras dos Serviços
de Água e Saneamento:
 

 
Estes encontros decorrem na linha estratégica de descentralização da atividade da APDA, visando
estabelecer interações com os mais relevantes membros do Setor da Água a nível nacional,
promovendo o debate de temas pertinentes e divulgação de informação entre gestores e outros
profissionais dos serviços de água e saneamento.



WEBSITE, REVISTA E REDES SOCIAIS
 
Durante o ano de 2019, a APDA continuou a investir na Comunicação e Imagem através dos
respetivos meios como são o website, as redes sociais, a Revista APDA e a APDA News (newsletter da
Associação). Os resultados dessa aposta foram francamente positivos, com aumentos significativos
na interação entre a APDA e os respetivos seguidores.
 
Para além dos meios habituais, e tendo sido 2019 ano de ENEG, foi construído um website específico
para o evento, onde foi disponibilizada gradualmente toda a informação correspondente. A
plataforma refletiu-se num suporte indispensável para todos os interessados.
 
Ainda no âmbito do ENEG 2019 foram elaboradas diversas Notas de Imprensa, de forma a apoiar os
media no acompanhamento do certame, para o qual também foi utilizado uma novidade
tecnológica - uma plataforma (BeBrightBook) para computadores, telemóveis smartphones e
androides em que, através de um QR CODE, disponibilizado nas credenciais físicas dos
participantes, estes conseguiam aceder ao programa integral, incluindo a agenda (palestras, debate,
mesas redondas, comunicações livres, encontros empresariais, visitas, receção de boas-vindas e
jantar e gala), bem como todas as comunicações.

COMUNICAÇÃO
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https://www.eneg2019.apda.pt/
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WEBSITE
 
Em 2019, o website registou 30 455 visitas, mais 8 855 do que as registadas no ano anterior (21 600),
tendo o número de visualizações de página também aumentado significativamente, com 73 502 face
às 56 047 assinaladas em 2018. Entretanto, e contrariamente ao previsto, a plataforma, que engloba
várias publicações, notícias e outra informação relevante para o setor, não foi remodelada, o que se
espera concretizar em 2020.

https://www.apda.pt/pt/


COMUNICAÇÃO
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REVISTA APDA
 
A Revista APDA é já uma das grandes referências da transmissão de informação e conhecimento no
setor, tendo um caráter diferenciador pela respetiva difusão digital, mas também pela capacidade
de despertar a discussão sobre uma grande variedade de temáticas, com artigos, entrevistas
partilha de eventos e legislação, bem como infografias sobre o setor. 
 
Durante o ano em análise, foram publicados os quatro números previstos: #12 "Águas
Subterrâneas”; #13 “O Mar”; #14 “Barragens”; #15 “Os Principais Desafios do Setor da Água”. Esta
última edição foi exclusivamente impressa para ser entregue com a documentação facultada nas
pastas do ENEG 2019, como aliás acontece em todos os Encontros Nacionais de Entidades Gestoras
de Água e Saneamento, organizados bienalmente pela APDA.  
 
Com uma periodicidade trimestral, a revista é lida por diversos e-leitores, contudo, não é possível
aferir verdadeiramente a respetiva abrangência, já que está acessível gratuitamente para leitura e
download, aumentando o respetivo alcance. 

https://issuu.com/ssouzas/docs/revista_n_15_apda_pag?fr=sZTc3NzE0MTQ2NQ
https://issuu.com/ssouzas/docs/revista_apda__12_-_1__trimestre_201?fr=sZTYzMDE0MTQ2NQ
https://issuu.com/ssouzas/docs/revista_apda__13_-_2__trimestre_2019?fr=sOGZkYjE0MTQ2NQ
https://issuu.com/ssouzas/docs/revista_apda__14_-_3__trimestre_2019?fr=sOGEzYjE0MTQ2NQ
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REDES SOCIAIS
 
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 atingido os 20 295 gostos, ou seja, aumentando
consideravelmente com mais  3 760 gostos comparativamente ao ano anterior (16 535). 
 
O Twitter foi alvo de um aumento exponencial, uma vez que os tweets atingiram as 48 622
impressões, mais do triplo do que em 2018 (11 963).
 
A presença no Linkedin foi reforçada como era expectável, refletindo as 95 991 impressões
assinaladas os bons resultados desse investimento. 



RELAÇÕES
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XXI GOVERNO - REPÚBLICA PORTUGUESA
 
COMISSÃO  PERMANENTE DE PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS
EFEITOS DA SECA
 
Durante o ano de 2019, 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.
 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
 
Durante o ano de 2019, a cooperação institucional com a pasta Ministerial responsável pelo setor da
Água e pela sua gestão tem-se mantido bastante ativa. 
 
O Ministro do Ambiente e da Ação Climática presidiu à Sessão de Abertura do ENEG 2019, que teve
lugar em novembro em Ílhavo, destacando-se também a presença do Secretário de Estado do
Ambiente em funções em outras iniciativas da APDA (Carlos Martins, João Ataíde das Neves e Inês
dos Santos Costa).   
 
DIRETIVA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
 
A APDA continuou a acompanhar a revisão da diretiva relativa à qualidade da água para consumo
humano, vindo a participar, como “focal point”, no longo debate que este processo que ainda não
terminou, tanto no âmbito nacional, Estados Membros e instâncias europeias, Comissão e
Parlamento Europeu.
 
Mantêm-se em aberto vários temas que mereceram especial atenção por parte da APDA.
 
Concretamente no que toca aos “materiais de contacto com água para consumo humano”, o
compromisso obtido apesar de ser um avanço positivo, é menos ambicioso do que o defendido pela
APDA. 
 
Na “avaliação e gestão do risco”, a APDA defende que sejam consideradas todas as etapas, desde as
massas de água a montante das captações até à rede predial, com a devida atribuição de
responsabilidades, o que está de acordo com o defendido pela Presidência e com a maioria dos
Estados Membros na proposta de texto já aprovada.
 



RELAÇÕES
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Existem algumas divergências com a determinação de PFAS (Compostos organohalogenados,
geralmente hidrofóbicos e lipofóbicos, amplamente utilizados em aplicações domésticas e
industriais) e o valor paramétrico de Chumbo, que a APDA espera poderem ser clarificadas na
transposição.
 
Após esta aprovação, torna-se crucial que os interlocutores nacionais tenham um papel interventivo
na transposição para o ordenamento jurídico nacional.
 
REVISÃO DO PENSAAR 2020
 
A APDA, através de J. Henrique Salgado Zenha, Vice-Presidente do Conselho Diretivo, 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, que, nos termos do Despacho n.º 6747/2015, de 8
de junho, tem as suas competências operacionalizadas através da apresentação de relatórios que
incluem a análise da sua implementação, ações com vista à promoção das medidas do plano e a
identificação de eventuais bloqueios.
 
Neste âmbito, em 2019, a APDA colaborou em várias reuniões conducentes à aprovação do
Relatório 4 do Grupo de Apoio à Gestão e formulou propostas respeitantes à sua versão final. 
 
A APDA colaborou também com a equipa do Banco Mundial que levou a cabo a iniciativa destinada,
no âmbito do projeto de revisão intercalar do PENSAAR 2020, a analisar, discutir e propor
orientações para o próximo plano estratégico do setor da Água e Saneamento. Tal iniciativa foi
financiada pela Comissão Europeia - através do Serviço de Suporte a Reformas Estruturais - e
liderada pelo Ministério do Ambiente Português.
 
A APDA participou em várias reuniões e workshops promovidos conjuntamente pelo Ministério,
Comissão Europeia e equipa do Banco Mundial, bem como formulou sugestões e contribuições
específicas para definição das prioridades a considerar no próximo plano.
 
POSEUR
 
A APDA integra o Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, sendo o representante da Associação o Presidente do
Conselho Diretivo, Rui Godinho.



REPRESENTAÇÕES
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ERSAR - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS
 
Em 2019, a APDA manteve a sua representação no Conselho Consultivo da ERSAR, através do
Presidente do Conselho Diretivo 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 dos Serviços de Água, através de Lídia Lopes, e sobre Avaliação do Risco, através de Rui
Sancho.
 
Neste âmbito, e na sequência da consulta pública, no período de 14 de dezembro de 2018 a 15 de
março de 2019, relativa ao Projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Água (RTA) elaborado
pela ERSAR, a APDA preparou e apresentou à Entidade Reguladora um parecer sobre esta matéria,
onde apresentou um conjunto alargado de preocupações, sugestões e propostas.
 
Este é um tema da maior importância, relativamente ao qual deverão existir posições robustas e
bastante consolidadas de Entidades Gestoras, Associações, ONG (Organizações não
governamentais), entre outros agentes ligados de forma direta ou indireta ao setor.
 
Trata-se, assim, de um tema com expectáveis desenvolvimentos, aos quais a APDA pretende estar
atenta e empenhada, dadas as implicações que se farão sentir sobre a atividade dos serviços de
água e saneamento e, portanto, nas Entidades Gestoras.
 
A Associação manteve também 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 2019 a sua representação como membro do Conselho Nacional da Água,
através de Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo.
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  Conselho de Região Hidrográfica do Norte

  Conselho de Região Hidrográfica do Centro

  Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste

  Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo 

  Conselho de Região Hidrográfica do Algarve

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, de acordo com informação
seguinte.
 

Representante: Sérgio Hora Lopes
 

 Representante: Maria José Batista
 

 Representante: José Moura de Campos
 

Representante: Rui Marreiros
 

Representante: Joaquim Peres
 
A APDA continuou a integrar em 2019 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.
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Plenária CT 90

CT 90/ SC 1 - Sistemas de Abastecimento de Água

CT 90/ SC 2 - Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais

CT 90/ SC 3 - Reutilização de Água

CT 90/ SC 4 - Desempenho de Sistemas de Abastecimento e Sistemas de Águas Residuais

IPQ - INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE
 
A APDA está representada na CT 90 (Sistemas Urbanos de Água), que funciona sob a alçada do
LNEC, como abaixo indicado.
 

 Representante: Ana Alegria | Sónia Pinto | Margarida Pinhão
 

Representante: Ana Alegria
 

Representante: José Saldanha
 

Representante: Sónia Pinto
 

Representante: Margarida Pinhão 
 
A APDA manteve igualmente 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 2019 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, respetivamente Presidente e Vice-Presidente
do Conselho Diretivo.
 
RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL
 
No âmbito da Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE), a APDA manteve em
2019 a sua representação na Comissão Consultiva e de Esquema do Organismo de Certificação de
Pessoal, através de Maria João Benoliel, e na Comissão de Certificação de Técnicos de Colheita de
Amostras de Água, através de Paulo Nico.
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CERTIF - ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO 
 
Em 2019, 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
2019 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.
 
 



EurEau General Assembly | Bonn, Alemanha - 23 e 24 de maio.
EurEau Congress 2019 | Bucareste, Roménia - 23 a 25 de outubro.

EUREAU
 
Durante o ano, a participação na EurEau - European Federation of National Water Associations foi
aprofundada de diversas formas. No campo político-institucional, a APDA foi um parceiro presente
do trabalho da EurEau, 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. A tradução e divulgação do Manifesto “A Água Importa!”,
sobre a Diretiva Quadro da Água e apresentado ao Parlamento Europeu, é um exemplo desta
parceria. Houve também um trabalho conjunto nas redes sociais, aumentando a coordenação e
interligação da informação, com especial enfoque no Twitter. 
 
A APDA integra a General Assembly da EurEau, tendo estado representada até 31 de janeiro de
2019 por Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, e, desde 1 de fevereiro, por Rui Marreiros,
Vice-Presidente.
 
Neste âmbito, o Vice-Presidente Rui Marreiros participou nos seguintes eventos:
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https://apda.pt/site/upload/files/eureau-manifesto-final-2019-pt.pdf


General Assembly

Comissão EU1

Comissão EU2

  Comissão EU3

A APDA está também representada por técnicos especialistas nas Comissões EU1 (Abastecimento
de Água), EU2 (Águas Residuais) e EU3 (Legislação e Economia), de seguida apresentados.
 

Representante: Rui Godinho até 31 de janeiro de 2019| Rui Marreiros desde 1 de fevereiro de 2019
 

Representantes: Ana Alegria e Maria João Benoliel
 

Representante: Pedro Béraud
 

Representantes: Lídia Lopes e Carla Correia
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WORLD WATER COUNCIL - CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA
 
A APDA, através do seu Presidente do Conselho Diretivo, integra o  Board of Governors do WWC -
World Water Council, para o qual foi eleito na Assembleia Geral de novembro de 2018. 
 
Neste âmbito, Rui Godinho esteve presente em três reuniões - 68.ª, 69.ª e 70.ª - do Board of
Governors, que tiveram lugar nas cidades de Beirute, Dakar e Cairo, respetivamente.
 
Rui Godinho é também um dos sete membros da Comissão Executiva (Bureau) do WWC, presidido
por Loïc Fauchon (representante da Société des Eaux de Marseille, França), tendo participado nos
trabalhos das 13 reuniões realizadas em 2019, das quais oito através de videoconferência e cinco
presencialmente.

 
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”.

 
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION 
 
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. 
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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 mantiveram contactos no sentido de darem continuidade ao Protocolo de
Colaboração assinado. 

 
AGWA - ALIANCE FOR GLOBAL WATER ADAPTATION
 
A APDA estabeleceu em 2019, através da Comissão Especializada para a Adaptação às Alterações
Climáticas (CEAAC), uma parceria de colaboração e networking com a Aliance for Global Water
Adaptation (AGWA).  A instituição nasceu nos EUA em 2010 e promove a cooperação entre agentes
do setor da água para tornar a gestão sustentável dos recursos hídricos mais eficiente.
 
Abrangendo várias áreas relacionadas com a adaptação às alterações climáticas, a AGWA é
constituída por um grupo diversificado de membros, incluindo bancos de desenvolvimento
regionais e globais, agências governamentais, ministérios, organizações não-governamentais e
entidades do setor privado. 
 
Ao identificar diversos pontos de atuação em comum, a CEAAC apresentou uma proposta de
parceria, que foi prontamente aceite pelos responsáveis da AGWA.

 
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 Hilário Ribeiro 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, através de Hilário Ribeiro.

REPRESENTAÇÕES
INTERNACIONAIS
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A 31 de dezembro de 2019 a APDA, para além dos seus dois membros honorários, tinha um total de
154 membros, mais dez do que no final de 2018.
 
O aumento mais significativo verificou-se nos membros associados, que passaram de 55 para 62,
seguido pelos dos membros efetivos, que passaram de 88 para 91 elementos. 

MEMBROS
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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”.

Grupo de Trabalho de Economia Circular (GTEC).

Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA).

A APDA contou, ao longo do ano de 2019, com a atividade e contributo inestimável das respetivas
Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleo. 

 
12 Comissões Especializadas
 

 
1 Grupo de Trabalho
 

 
1 Núcleo
 

 
Seguem-se os balanços do trabalho levado a cabo em 2019 por cada Comissão Especializada, Grupo
de Trabalho e Núcleo, tendo por base as informações prestadas pelos respetivos Coordenadores.
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA)
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Coordenação
Paulo Nico (SMAS de Almada)
 
Vice-coordenação
Ana Alegria (SMAS de Sintra)

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

Composição
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras); Carla Cavaco (EMAS de Beja); Carlos Miguel Carreira
(AdP - Serviços Ambientais); 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); Maria de
Fátima Coimbra (Águas do Centro Litoral); Maria João Benoliel (EPAL); Marta Dutschmann Gomes
(Wase); 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 2019, tendo também estado presente nas reuniões do
Conselho Científico e Conselho Consultivo da APDA.
 
No âmbito das reuniões da Comissão EU1 da EurEau, subordinada ao tema Abastecimento de Água,
através das respetivas representantes: Ana Alegria e Maria João Benoliel, procedeu 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. 
 
No que diz respeito à revista APDA, a CEQA colaborou com a CEAR, através dos respetivos
coordenadores Paulo Nico Pedro Béraud e, na realização do artigo “Águas Subterrâneas em
Portugal”, publicado na edição #12.  
 
2019 foi ainda pautado pela organização do evento “Avaliação e Gestão do Risco em Sistemas de
Água”, que decorreu no dia 24 de setembro, no Auditório do Convento dos Capuchos, Caparica.
 
Entretanto, foi dada continuidade à colaboração da CEQA no Projeto da APDA “Futuro a 30 anos dos
serviços de água”, bem como à discussão e preparação de posições para a Revisão da Diretiva da
Água de Consumo Humano. 
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI)
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Coordenação
José Manuel Costa (SMSB de Viana do Castelo)
 
Vice-coordenação
Gil Afonso (Águas do Norte)

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Soares (ESRI Portugal); Ana Sofia Ramalhete (SIMAR de
Loures e Odivelas); Carlos Fernandes (Águas do Douro e Paiva); Carlos Godinho (AQUASIS); Carlos
Gonçalves (EPAL); Célia Reis (EPAL); Cláudia Brás (Águas de Coimbra); Cláudio Tenório (Águas do
Algarve); Elsa Sofia Ferreira (SMAS de Sintra); Ivo Braga (Aquapor Serviços); João Branco (Câmara
Municipal do Barreiro); Jorge Figueiredo (Aquapor Serviços); Luís Ribeiro (Tecnilab Portugal); 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).
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O papel dos Sistemas de Informação Geográfica como plataforma transversal e integradora de
informação nas organizações e a sua função no apoio à decisão, bem como suporte a outras
componentes, nomeadamente a modelação matemática, o controlo e a operação de redes e
ação comercial na interação com o cliente final.

As novas soluções de telemetria e IoT, suportadas nas novas tecnologias de rede, comunicações
e sensorização, que permitem desenhar novas plataformas de telegestão e bases de dados (BIG
DATA), com grande benefício na eficiência de gestão e operação dos sistemas e na relação com o
cliente final.

Trabalho desenvolvido
 
No decurso do ano de 2019 foi desenvolvido o documento subordinado ao tema da Cibersegurança,
com o nome de “Guia Introdutório de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento
de Água e Saneamento de Águas Residuais”.
 
Neste contexto realizaram-se três reuniões com a ERSAR, na pessoa do Diretor da Direção de
Sistemas de Informação, Eng. Paulo Faroleiro, centradas sobre o impacto da Proposta de Lei n.º
119/XIII na atividade das Entidades gestoras de abastecimento e saneamento.
 
Adicionalmente, foram desenvolvidas as seguintes temáticas:
 

 

 
A atividade da CESI também se refletiu na apresentação realizada durante as II Jornadas da APDA,
subordinada ao tema “Cibersegurança”.
 
No âmbito do ENEG 2019, a Comissão coordenou várias sessões, tendo também apresentado a
comunicação “Noções de Cibersegurança - uma preocupação e uma prioridade de todos”. 
 
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS
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Coordenação
Abel Luís (EPAL)
 
Vice-coordenação
Luís Manuel Gomes (Afluxo)
Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal)
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (CESDA)

Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); André Duarte (SMAS de Sintra); 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); João
Santos (EMAS de Beja); José Júlio Santos (Fucoli-Somepal); Margarida Esteves (Tecnilab Portugal);
Maria José Neto (SIMAR de Loures e Odivelas); Paula Aprisco (EPAL); Paulo Nunes (Indaqua); Pedro
Alexandre Alves (SIMAS de Oeiras e Amadora); Pedro Miguel Pereira (Be Water - Águas de Mafra);
Raquel Mendes; Rodrigo Duarte (Águas de Cascais); Rute Parente (SMAS de Sintra); Sameiro Roriz
(AGERE).
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Trabalho desenvolvido
 
A atividade da CESDA em 2019 centrou-se na continuação do trabalho desenvolvido nos últimos
anos, especificamente na área da Eficiência dos Sistemas de Distribuição de Água e Sustentabilidade
dos Serviços de Água. 
 
Em Portugal ainda há entidades gestoras de sistemas de distribuição de água que passam por
situações de abastecimento deficitário e dificuldades financeiras pelo que a otimização do uso da
água e a redução de perdas ainda é uma prioridade do setor. A divulgação pela ERSAR dos
relatórios de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores (RASARP) 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.
 
Dentro do tema das perdas de água foram concluídas duas fichas de boas práticas, uma relativa aos
“Indicadores de Avaliação de Perdas” e outra aos “Nichos de Contadores”. Começaram também a
ser preparadas mais duas fichas, cuja apresentação se prevê para o encontro promovido pela
CESDA já para 2020.
 
Previsto para decorrer em Beja, o evento foi programado na sequência do sucesso do encontro
técnico realizado no dia 22 de março, na Casa das Artes do Centro Cultural de Amarante, indo, por
isso, manter o tema: “Boas Práticas no Controlo de Perdas”.
 
O foco do trabalho desenvolvido na comissão em 2019 foi também apresentado no ENEG em
Ílhavo, em complemento do referido encontro de Amarante, tendo-se centrado na 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.
 
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE)
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Coordenação
Lídia Lopes (SMAS de Sintra)
 
Vice-coordenação
Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada)
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

Composição
Ana Paula Tavares; Anita Ferreira (EPAL); Carla Correia (Águas de Portugal); Eduardo Paulino; Ema
Isabel Loureiro (Águas de Coimbra); 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); Paula Lopes (SMAS de Sintra); Paulo Gromicho
(Águas de Lisboa e Vale do Tejo); Paulo Sá (Indaqua); Sérgio Hora Lopes (Águas do Douro e Paiva);
Susana Ferreira (Aquapor Serviços).
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Trabalho desenvolvido
 
A CELE manteve durante o ano de 2019 a sua atividade regular, promovendo a análise e discussão
das matérias integradas no âmbito da sua atuação.
 
Foram realizadas as reuniões da Comissão programadas para o ano de 2019, mantendo-se, a nível
internacional, a participação nas Comissões Especializadas da EUREAU. 
 
Promoveu-se ao longo do ano a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos
Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados até ao ano de 2019, inclusive, de modo a
concretizar-se a atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em Portugal.
 
Deu-se também início ao planeamento e distribuição de tarefas, com vista à publicação da próxima
edição do livro do mercado e dos preços.
 
Dando sequência a um dos objetivos da CELE para 2019, relativamente ao acompanhamento do
Projeto de Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas - ERSAR, realizou-se em Portimão, em 27 de
junho de 2019, o seminário “O Regulamento Tarifário e a sua Repercussão nos Serviços de Águas”. 
 
Foi possível fazer a análise das várias vertentes envolvidas, documentos complementares, períodos
regulatórios, clusters, tarifários, sendo aprofundada a temática da gestão de águas residuais e de
águas pluviais e os problemas suscitados pela sua articulação, designadamente nos planos
económico e das opções de gestão, visando clarificar esta questão antes da aprovação pela ERSAR
do referido regulamento tarifário. Na oportunidade, o Presidente do Conselho de Administração da
ERSAR referiu que iria ser feita nova consulta pública sobre o Projeto de Regulamento Tarifário dos
Serviços de Águas.
 
 
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS
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Organização do evento ao nível da Comissão Científica, através da Coordenadora, Lídia Lopes, e
também ao nível da Comissão Organizadora, através de José Henrique Zenha;

Moderação da Mesa Redonda “Gestão das águas pluviais - Quem gere? Quem paga?”, com
Susana Ferreira;

Participação na Mesa Redonda “A agregação das entidades gestoras em baixa - O que foi feito?
Que futuro?”, por Sérgio Hora Lopes;

Moderação do tema 7 - Economia e Regulação, por Paula Lopes e Paulo Gromicho, onde a
Comissão apresentou a comunicação “Agregações em Portugal - o caso das baixas”, de que foi
relator Sérgio Hora Lopes.

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, nomeadamente 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;

No âmbito do ENEG 2019, a CELE teve a seguinte participação:
 

 

 

 

 
No ano de 2019, mereceram também análise a diversos diplomas, nomeadamente: 
 

 

 

 
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS
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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;

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. 

 

 

 

 
O acompanhamento do setor e a análise de projetos nacionais e comunitários remetidos à
Comissão de Legislação e Economia acrescem às atividades referidas.
 
Neste âmbito, foi efetuado o acompanhamento da evolução dos modelos de gestão no setor da
água e o acompanhamento das diretivas comunitárias com interesse para o setor, bem como
diversos projetos de regulamentos e documentos complementares divulgados pela ERSAR.
 

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)
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Coordenação
Pedro Béraud (AdP Internacional)
 
Vice-coordenação
Sónia Dorado Pinto (Águas de Santarém)
Vânia Jesus (Aquapor Serviços)

COMISSÕES
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Composição
Alexandra de Sousa (SMAS de Almada); Ana Rita Pereira (SMAS de Almada); Andreia Ferreira
(AGERE); Ângela Romão (Águas de Santo André); António Lopes (Câmara Municipal de Sesimbra);
Carlos Alves (Águas de Cascais); Cristina Caldas (Contimetra); Cláudio Lopes (Zeben); Cristina
Martinho; Filipa Pires (Gintegral); Francisco Sousa (Águas do Porto); João Dinis (CTGA); Jorge Matos
(SUEZ); José Manuel Cruz (Tecnilab Portugal); Marco Antunes (Alfa Laval Portugal); Margarida Esteves
(Tecnilab Portugal); Norberta Coelho (Águas do Norte); Pedro Cruz (SUEZ); Pedro Duarte (AGS);
Pedro Fernandes (Contimetra); Raquel Mendes; Rita Teixeira d'Azevedo; Rui Neves Carneiro (EPAL);
Tedi Oliveira (Águas do Centro Litoral); Vânia Morais (Águas do Porto).
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Trabalho desenvolvido
 
A CEAR prosseguiu a sua atividade com o intuito de responder às solicitações das Entidades
Gestoras (EG). Durante o ano, 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.
 
Na sequência da participação no workshop “Água para reutilização - apresentação da proposta do
quadro legal”, organizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, no dia 24 de janeiro, a CEAR,
através das vice-coordenadoras Sónia Pinto e Vânia Jesus, fez um resumo sobre a estratégia
apresentada no documento. Publicado no website da APDA, o mesmo revela que o fit-for purpose, a
avaliação de risco e as barreiras múltiplas são os princípios basilares da proposta de decreto-lei da
APA para regulamentar a produção e utilização de águas reutilizáveis, nomeadamente em usos não
potáveis. (ler aqui).
 
No que diz respeito à revista APDA, a CEAR colaborou com a CEQA, através dos respetivos
coordenadores Pedro Béraud e Paulo Nico, na realização do artigo “Águas Subterrâneas em
Portugal”, publicado na edição #12.  
 
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.
 
Entretanto, e na sequência da participação no ENEG 2019, a CEAR apresentou três comunicações: “A
gestão de lamas de ETAR pelas Entidades Gestoras”, “Gestão de águas pluviais” e “Os próximos
desafios de saneamento para as Entidades Gestoras”.
 
De destacar ainda as diligências realizadas para as iniciativas previstas para 2020: preparação das
Tertúlias do Saneamento, preparação e organização da publicação “Os Novos Desafios do
Saneamento”, bem como do Seminário subordinado ao mesmo tema.

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
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https://www.apda.pt/pt/noticia/2729/apda-sumariza-estrategia-para-regulamentar-reutilizacao-da-agua/


COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES (CEGC)
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Coordenação
José Peças (Aquapor Serviços)
 
Vice-coordenação
Joana Frada (Indaqua)

COMISSÕES
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Composição
Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Helena Freitas (Águas do Norte); Joana Frada (Indaqua); João Barros
(Águas do Ribatejo); Luís Antunes Ferreira (EPAL); Luís Branco; Marta Marques (SIMAR de Loures e
Odivelas); Nuno Fidalgo (Águas do Planalto); Nuno Linares Luís (SIMAS de Oeiras e Amadora); Raquel
Galego (SMAS de Sintra); 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 ano de 2019, a CEGC deu seguimento a mais um tema no âmbito do trabalho da Otimização de
Receitas. O tema escolhido foi o da análise e controlo da dívida, promovendo a otimização da
cobrança das Entidades Gestoras em baixa. 
 
Neste sentido, desenvolveu-se um inquérito junto das Entidades Gestoras denominado como
“Questionário para o guia da otimização da cobrança das entidades gestoras em baixa”, cujos
resultados foram divulgados numa comunicação que fez parte do ENEG 2019.
 
Responderam a este inquérito 108 Entidades Gestoras, cerca de 37% de todas as entidades
existentes no país e representativas de 3,5 milhões de contratos (aproximadamente 65% do total
existente no país).
 
O objetivo principal deste trabalho foi o de obter o atual estado de desenvolvimento das ações que
visem a cobrança dos valores em dívida e o estado atual dos valores incobráveis, com a
caracterização dos meios de pagamento disponibilizados aos consumidores, das atividades
desenvolvidas na recuperação dos valores em dívida e com a segmentação da dívida atual, por
antiguidade e por tipo de cliente.
 
O inquérito vai ser parte integrante do Guia para a Otimização da Cobrança, a ser realizado em
2020.

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS (CEGA)
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Coordenação
Célia Reis (EPAL)
 
Vice-coordenação
Luís Machado (Águas da Região de Aveiro)
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Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Margarida Luís (EPAL); Ana Soares (ESRI); António Candeias
(SIMAR de Loures e Odivelas); Carlos Mariano (Aquasis); Catarina Tuna (Águas do Porto); Eduardo
Farinha (SMAS de Sintra); Filipe Carraco dos Reis (CTGA); Filipe Vitor dos Santos (SIMAR de Loures e
Odivelas); Inês Fernandes (Águas do Sado); Lígia Ramos (Águas do Douro e Paiva); Luís Adão (SMAS
de Almada); Luís Costa (Águas de Coimbra); Luís Estrela Soares (SIMAS de Oeiras e Amadora); Luís
Mamouros (AdP - Serviços Ambientais); Nuno Maricato (SMAS de Castelo Branco); Pedro Francisco
(SMAS de Sintra); Ricardo Casquilho (SIMAR de Loures e Odivelas); Rita Carrapatoso (Águas do
Porto); Samuel Martinho (INOVA); Sónia Traitolas (Câmara Municipal de Palmela).
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Trabalho desenvolvido
 
A atividade da CEGA em 2019 consistiu, principalmente, no envio de um inquérito sobre gestão de
ativos, participação nas II Jornadas da APDA e ENEG 2019, bem como no início da elaboração das
Notas Técnicas sobre Inventariação.
 
O referido inquérito, com vista a um retrato geral e fidedigno da situação atual da gestão de ativos
em sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, foi preparado pela
Comissão que rececionou e tratou os respetivos dados, entretanto apresentados através da
participação da CEGA no ENEG 2019.
 
As II Jornadas da APDA constituíram um evento que se revestiu de grande importância não só para
a CEGA como para as restantes comissões, uma vez que foi fomentada e promovida a comunicação
e troca de experiências, assim como a possibilidade de virem a ser realizados trabalhos em
conjunto (inter-comissões). Foi neste sentido que a CEGA desafiou as restantes comissões a apoiar a
mesma no âmbito do projeto das Notas Técnicas sobre Inventariação de Ativos, já que sendo um
tema de atuação bastante vasto, existe bastante potencial para a realização de trabalhos e
atividades em parceria.
 
A elaboração das Notas Técnicas sobre Inventariação teve início em 2019 e impacta diretamente
com a área financeira, embora seja mais comum associar esta atividade à área técnica e ao cadastro
das infraestruturas.
 
Como a CEGA pretende abordar quer a área técnica, quer a área financeira, considera ter um
grande desafio pela frente.
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Coordenação
Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo)
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Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços); Francisco Marques
(SMAS de Tomar); Frederico Barros Lopes (Águas do Norte); Ivo Silvestre (Infraquinta); Maria
Cândida Marreiros (SIMAS de Oeiras e Amadora); Maria Manuela Sobral (Câmara Municipal do
Barreiro); Nuno Campilho (SIMAS de Oeiras e Amadora); Nuno Laranjo (INOVA); Nuno Medeiros
(EPAL); Patrícia Mestre (SMAS de Almada); Paulo Sá (Indaqua); Pedro Vieira (Águas do Porto); Vitor
Vale Cardoso (EPAL); Zélia Fernandes (EAmb - Esposende Ambiente).
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Trabalho desenvolvido
 
Durante 2019, a CEI manteve a atividade regular, promovendo a análise e discussão das matérias
integradas no âmbito da sua atuação. 
 
A Comissão realizou oito reuniões da CEI, tendo estado também representada nas reuniões do
Conselho Científico e do Conselho Consultivo da APDA.
 
No dia 12 de fevereiro de 2019, em Tomar, teve lugar o Seminário “Ao Encontro da Inovação”,
promovido pela CEI. Para além de dar a conhecer os resultados do Inquérito à Inovação realizado
pela CEI, houve igualmente oportunidade divulgar algumas iniciativas inovadoras promovidas por
Entidades Gestoras, bem como de promover a discussão sobre temas e visões relevantes
relacionadas com a temática da INOVAÇÃO.
 
No âmbito da participação nas II Jornadas APDA, a CEI apresentou os principais resultados da
atividade da Comissão, tendo também lançado um “desafio” às restantes Comissões com vista a
uma abordagem conjunta e sistematizada de alguns temas, cujo carácter transversal e abrangência
assim o poderão justificar. 
 
Foram já desenvolvidos mais alguns contactos nesse sentido, pelo que no decurso de 2020 deverão
existir novidades sobre este tema.
 
A preparação e participação no ENEG 2019 foi também prioritária, tendo a CEI estado representada
no Conselho Científico e assegurado a análise das comunicações submetidas ao Tema 5 - Inovação.
 
Ficou também a cargo da CEI a moderação das sessões alusivas a este tema, para além da
apresentação de duas comunicações da autoria da Comissão.
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Ainda no âmbito do ENEG, merece destaque a Mesa Redonda “A Inovação no Setor da Água |
Indústria 4.0”, moderada pelo Coordenador da CEI, que contou com a participação de Luís Engrossa,
Vice-Presidente da Assembleia Geral, Aliança Portuguesa de Blockchain, Pedro Perdigão,
Administrador da Indaqua e Tomas A. Michel, Presidente da Water Europe. 
 
Uma outra atividade que merece relevo foi a discussão, preparação e apresentação de um
Programa de Inovação Aberta, denominado H2Open Innovation. 
 
Este Programa, apresentado no ENEG, será transversal a todos os membros da APDA, colocando-se
a CEI no papel de dinamizadora e facilitadora, desafiando os centros de conhecimento, start-ups,
financiadores, investidores e todos os stakeholders do setor para participar, tendo como principal
objetivo a criação de valor. Pretende-se que a implementação deste Programa tenha início em 2020.
 
Para além destas atividades, foram acompanhadas e discutidas, pelos membros da Comissão e pela
APDA, diversas matérias e temas considerados relevantes, alguns dos quais, possivelmente, objeto
de um trabalho mais sistematizado no decurso do ano de 2020.
 
Durante o ano de 2019, assistiu-se a um crescimento do número de membros da CEI, que são
atualmente 16, por via da entrada de cinco novos elementos (Ivo Silvestre - Infraquinta; Nuno
Laranjo - Inova; Luis Branco; Frederico Barros Lopes - Águas do Norte; Pedro Vieira - Águas do
Porto), ainda que um deles (Luis Branco) tenha deixado a Comissão antes do final do ano.
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Coordenação
Teresa Fernandes (Águas do Algarve)
 
Vice-coordenação
Teresa Alvarez (SIMAS de Oeiras e Amadora)

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

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); Sandra Vieira (SMAS de Leiria); Susana
Tavares (Águas do Porto).
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Dinâmicas Redes Sociais e Influenciadores - Daniel Queiroz;
Comunicação Interna - Davide Simões;
Comunicação de Crise - Lénia Almeida;
Comunicação Ambiental e Economia Circular - Lisete Olveira;
Marketing e Campanhas Institucionais - Marcos Sá.

Trabalho desenvolvido
 
Formado por uma equipa de profissionais de Comunicação com vertente educacional, oriundos de todo o
país, incluindo do arquipélago da Madeira, o Grupo de Trabalho de Comunicação e Educação Ambiental
também foi elevado, em 2019, a Comissão Especializada. 
 
Apresenta-se como uma equipa muito heterogénea pelas diferentes áreas em que cada um atua,
focando-se nas exigências que o setor impõe para que a comunicação passe a ser “límpida como a água”.
 
A gravidade das ameaças ambientais que ocorrem um pouco por todo o planeta, não sendo Portugal
exceção, e a crescente importância que as temáticas de prevenção e educação para a preservação do
ambiente estão a assumir são uma realidade inquestionável e urgente. 
 
Consequentemente, e a par destas preocupações, a existência de uma maior uniformidade da
comunicação por parte de todos os atores nesta matéria, que resulte numa maior eficácia e capacidade
de mobilização comportamental na educação ambiental a nível nacional, são algumas das principais
orientações que norteiam a atuação da CECEA.
 
Durante 2019, de destacar a realização da primeira edição do PURA, um evento no âmbito de
comunicação ambiental e que se prevê que venha a ter uma periodicidade anual, com a pretensão de
promover a permuta de conhecimentos e de boas práticas relacionadas com o recurso Água. O evento
decorreu no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 14 de maio.
 
De referir também a formação de cinco grupos de trabalho dentro da Comissão, cujos temas e porta-
vozes são designadamente:
 

1.
2.
3.
4.
5.

 
Igualmente de sublinhar a forte participação dos elementos da CECEA no ENEG 2019, bem como o apoio
dado na divulgação do mesmo dentro e fora das empresas de cada elemento.
 
Para além das atividades apresentadas, o ano de 2019 foi repleto de novas ideias e partilha de
experiências entre todos os que integram a CECEA, servindo como base ao Plano de Atividades a propor
para 2020.
 
De referir também os vários contactos de interessados, oriundos de diferentes pontos do país, em
integrar a Comissão, uma situação a analisar em 2020.
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Coordenação
Ana Margarida Luís (EPAL)
 
Vice-coordenação
Luís Dias (Ce3C-CCIAM - Faculdade de
Ciências - Universidade de Lisboa)
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Composição
Alexandre Rodrigues (EPAL); 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); Filipa Falcão (Aquapor Serviços); Inês Matos (Águas do Ribatejo); João
Damasceno (Águas da Figueira); 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).
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Trabalho desenvolvido
 
Em 2019, o Grupo de Trabalho de Adaptação às Alterações Climáticas (GTAAC) passou a Comissão
Especializada, tendo como principais linhas de ação: a promoção da consciencialização sobre o
tema Adaptação às Alterações Climáticas; estabelecer uma rede de networking com associações
congéneres; disponibilizar às entidades gestoras de água e comunidade em geral ferramentas que
permitam uma melhor adaptação dos municípios e entidades gestoras de água aos efeitos das
alterações climáticas. 
 
Como GTAAC, esteve na “II International Conference Risks, Security and Citizenship” (maio), onde
apresentou uma comunicação sobre o tema “The contribution of an interinstitutional collaboration
for water utilities to adapt to climate change”. A apresentação compartilhou aos participantes
nacionais e internacionais as principais iniciativas desenvolvidas por este grupo de trabalho, bem
como os resultados alcançados até ao momento, destacando as contribuições em prol de uma
melhor gestão do risco climático no setor da distribuição de água e saneamento. 
 
Entretanto, e já como CEAAC, a apresentação foi igualmente partilhada nas II Jornadas da APDA,
realizadas em Sintra.
 
Durante o ano em análise, a Comissão preparou documentos publicados no website da APDA, tais
como um glossário relacionado com a temática, onde é possível aceder aos principais conceitos
relativos à adaptação aos efeitos das alterações climáticas, e um portfólio de estudos e projetos
que, tratando-se de um documento dinâmico e em contínua atualização, visa reunir os principais
estudos técnicos, projetos nacionais e internacionais, artigos científicos e vídeos no âmbito do tema. 
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A contínua redação de notícias sobre a temática que dá nome à comissão, como por exemplo a
notícia realizada sobre “António Guterres e a Emergência Climática”, bem como a análise da 24ª
Conferência das Partes (COP24) da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas,
em Katowice, na Polónia;

A emissão de pareceres sobre documentos nacionais, como é o caso do P3AC - Plano de
Adaptação às Alterações Climáticas, elaborado pela APA;

O firmamento de uma parceria de colaboração e networking com a Aliance for Global Water
Adaptation, instituição norte-americana com vista à cooperação entre agentes do setor da água
para tornar a gestão sustentável dos recursos hídricos mais eficaz;

A preparação e consolidação de parceria com uma investigadora da Universidade de Newcastle,
Reino Unido - Selma Guerreiro, especialista em Alterações Climáticas, Hidrologia e Estatística.

Foi também publicado o portfolio de medidas de adaptação aos impactes das alterações climáticas.
Este documento, ainda em fase de construção e que se pretende concluído no início de 2020,
contém uma listagem e caracterização de medidas de adaptação que as entidades gestoras da água
poderão adotar para fazer face aos diferentes impactes das alterações climáticas.
 
A CEAAC colaborou também na organização do ENEG 2019, através da apreciação dos vários artigos
submetidos ao tema Alterações Climáticas, Economia Circular e Transição, tendo efetuado a
moderação das 28 sessões realizadas nesse âmbito e participado, através dos respetivos
coordenadores, na Mesa Redonda “Segurança Hídrica e Alterações Climáticas”. 
 
De entre as várias atividades desenvolvidas pelo CEEAC, destacam-se igualmente as seguintes:
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Coordenação
Nuno Medeiros (EPAL)

COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO E
NÚCLEOS

Composição
Ana Rita Pereira (Luságua - Serviços Ambientais); Andreia Vieira (A2O); António Eusébio (Águas do
Algarve); Arminda Silva (Águas de Paços de Ferreira); Carla Faustino (SMAS de Leiria); Catarina Malha
(Águas de Santarém); Cátia Gueidão (SIMAR de Loures e Odivelas); Conceição Matos (Águas de
Cascais); Filipa Alves (Águas do Centro Litoral); Florence Botilde (Infralobo); Hilário Seara (Águas de
Barcelos); Inês Matos (Águas do Ribatejo); José Guerreiro (Infraquinta); José Marcelino Pereira
(EPAL); Maria dos Prazeres Libório (Águas de Coimbra); Maria Gabriela Palma (EMAS de Beja); Nuno
Martinho (Be Water - Águas de Ourém); Paula Costa (SMAS de Sintra); Paula Malheiro (Águas do
Porto); Sandra Matos (Águas de Coimbra).
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Trabalho desenvolvido
 
A CEIG esteve desativada durante vários anos, tendo sido reativada no final do ano de 2019 por
iniciativa do Conselho Diretivo da APDA.
 
Na eventualidade de existirem dúvidas quanto à atual pertinência de se ativar a CEIG, o número de
Entidades Gestoras que indicaram Técnicos para a participação na mesma é esclarecedor quanto à
urgência do tema e, adicionalmente, do debate de ideias sobre o mesmo. Temos atualmente um
total de 24 Técnicos a participarem, representando 19 Entidades Gestoras e duas empresas da
indústria, compreendendo a diversidade de modelos de gestão aplicáveis ao setor, bem como a
diversidade geográfica, social e económica do País.
 
No ano de 2019 realizaram-se duas reuniões da CEIG, a 8 de novembro e a 17 de dezembro, sendo
que na primeira realizou-se a apresentação das premissas para a reativação da comissão e dos
objetivos generalistas da mesma, bem como a apresentação dos membros participantes e
respetivas Entidades Gestoras. Na segunda reunião definiu-se a metodologia de atuação para o ano
2020.
 
Assim, decidiu-se que a CEIG se iria focar, em 2020, nos indicadores de gestão associados à
componente de Abastecimento de Água, e na sensibilização das EG para a necessidade de uma
melhoria na robustez dos dados de gestão atualmente de cálculo obrigatório (requeridos pela
ERSAR), bem como da necessidade organizacional e funcional que precede a uma estrutura de
reporte de indicadores de gestão. 
 
Face ao hiato de tempo entre a criação da CEIG e o final do ano, as atividades em 2019 foram as
possíveis para o reduzido período inerente.
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO “MEDIÇÃO DO ESCOAMENTO DE
ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS”

Presidente
Hilário Ribeiro (Itron)
 
Secretário
José Colarejo
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Composição
Ana Almeida (IPQ - Serviço de Metrologia Legal); Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Catarina Sousa
(AQUAPOR); Filipe Pires de Lima (Águas de Gaia); Francisco Cacheira (Indaqua); Joana Barros (Águas
do Porto); João Alexandre Pires (SMAS de Sintra); Joaquim Pais da Silva (SMAS de Almada); Jorge
Manuel Marques (SMAS de Almada); Marta Fernandes (EAmb - Esposende Ambiente); Miguel Filipe
Duarte (SIMAR de Loures e Odivelas); Nuno Filipe Fontes (SIMAS de Oeiras e Amadora); Patrícia
Ruivo (IPQ); Paulo Celso Camacho (SIMAS de Oeiras e Amadora); Pedro Bernardino (Águas de
Santarém); Pedro Rodrigues (EMAS de Beja); Ricardo Silva (Janz); Susana Valente (Serviços
Municipalizados de Castelo Branco); Teresa Castro (Resopre); Vânia Barbosa (EAmb – Esposende
Ambiente); Vítor Manuel Rocha (EPAL).
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Trabalho desenvolvido
 
Na área de atividade da APDA, como Organismo de Normalização Sectorial (ONS), tem funcionado a
Comissão Técnica de Normalização – CT 116, cujo âmbito é a “Medição de escoamento de água em
condutas fechadas”.
 
Em 2019, não tiveram lugar quaisquer novos trabalhos de normalização de âmbito exclusivamente
nacional. A revisão da norma NP 2938:2008, que tinha sido iniciada, foi suspensa, dada a sua
dependência da Portaria 21/2007, tendo em conta o impasse que persistia na substituição dessa
portaria por outra. Desde 2011 que se aguardava que a nova portaria, entretanto publicada em
setembro de 2019 (Portaria 321/2019), fosse publicada.
 
No que diz respeito ao acompanhamento Normas Europeias e Internacionais, e tendo em conta a
ausência de apoios financeiros por parte do IPQ, não foi possível acompanhar presencialmente as
reuniões do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7, contrariamente ao que foi prática corrente num
passado já longínquo.
 
Resta o acompanhamento documental e as votações, bem como eventuais comentários de textos
recebidos, o que feito executado sempre que considerado oportuno.
 
Entretanto, foi concluído o processo de tradução da EN ISO 4064-2:2014, enviado para o IPQ no final
do ano.
 
O tema da redução das perdas de água não faturada por submedição também tem continuado a
ser objeto das preocupações da CT 116, pelo que os diversos desenvolvimentos da matéria têm
prosseguido junto das diversas Entidades Gestoras que têm representação na CT 116 e não só.
 
Verificou-se, com muita satisfação, que, ao longo dos já seis anos em que este tema tem vindo a ser
abordado em público, continua-se a “fazer escola”, uma vez que muitas foram as Entidades
Gestoras a apresentar no ENEG 2019 trabalhos realizados referentes às perdas aparentes, nos quais
alguns elementos desta comissão também participaram.
 
O ano foi ainda marcado pela retoma e atualização do inquérito que visa a caracterização do
parque de contadores em Portugal, previsto para ser enviado às Entidades Gestoras durante 2020.
 
Foi igualmente definido o plano de atividades para 2020.
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Coordenação
Elza Ferraz (Águas do Porto)

Trabalho desenvolvido
 
O GTEC foi criado em 2019, tendo a primeira reunião decorrido a 23 de outubro nas instalações da
APDA. 
 
A mesma pretendeu proceder à apresentação dos respetivos membros, refletir e decidir sobre
temas e atividades a desenvolver, bem como sobre novos membros a convidar para integrar o
Grupo de Trabalho e definir o modo de atuação deste, no que diz respeito à periodicidade das
reuniões, local, horário, entre outros.
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Composição
Alexandra Cristóvão (EPAL); Alexandre Oliveira Tavares (Águas do Centro Litoral); Bernardo Taneco
(Ecodepur); Carla Cavaco (EMAS de Beja); Clara Varandas (Be Water); Fábio Fernandes (Enermeter);
Joaquim Peres (Águas do Algarve); Octávio Almeida; Pedro Costa (SMAS de Sintra); Rafael Rodrigues
(Câmara Municipal de Évora).
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NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DE ÁGUAS (JOPA)

Coordenação
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro)
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Composição
Álvaro Teodoro (Câmara Municipal de Vila do Porto); Ana Rita Neto (Penafiel Verde); André Duarte
(SMAS de Sintra); Diana Correia (Águas de Paços de Ferreira); Fábio Henriques (Águas do Centro
Litoral); Irene Marques (Águas de Coimbra); Irina Carvalho (Câmara Municipal do Seixal); Joana
Barros (Águas do Porto); João Galego (Águas do Tejo Atlântico); Maria de Azevedo Silva (Águas do
Centro Litoral); Marina Sequeira (EPAL); Miguel Ferreira (Águas do Centro Litoral); Pedro Pinto
(Águas do Centro Litoral); Renato Silva (Águas de Gondomar); Rita Araújo (AGERE); Rui Malheiro
(International Water Association); Tiago Andrade Gomes (Câmara Municipal de Lisboa).

Trabalho desenvolvido
 
O JOPA participou e desenvolveu diversas atividades durante o ano 2019, entre as quais a realização
de uma reunião presencial na sede da APDA, no dia 23 de outubro, entre os membros do Núcleo,
bem como a promoção do inquérito “A importância dos jovens nas Entidades Gestoras dos serviços
de águas”, dirigido às Entidades Gestoras de Serviços de Águas associadas da APDA.
 
De destacar também a participação nas II Jornadas da APDA e no ENEG 2019. No âmbito deste
último, o JOPA esteve presente nos trabalhos da Comissão Científica, tendo também apresentado a
comunicação “A importância dos jovens nas Entidades Gestoras dos serviços de águas”.
 
A encerrar o ano esteve a consolidação e crescimento do Núcleo com a admissão de vários
elementos, assim como a preparação da parceria internacional da APDA com o movimento
Sanitation and Water for all (SWA), que se prevê firmar em 2020.
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RESULTADOS DO EXERCÍCIO
 
A APDA fechou o exercício de 2019 com um resultado positivo de 119.671,83 euros, o melhor
resultado desde 2011.
 
Este resultado é coerente com o ciclo bienal de realização do ENEG, tendo os anos em que ocorre o
evento resultados positivos e os outros anos resultados negativos. O resultado do ENEG 2019 foi
praticamente idêntico ao do ENEG 2017, mas o resultado do último exercício foi ainda um pouco
superior ao de 2017.
 
Por outro lado, o nítido crescimento da atividade da APDA, tanto da estrutura central, aos níveis
nacional e internacional, como das comissões especializadas, foi enquadrado em saudáveis
cuidados de equilíbrio entre a realização de receitas e a contenção de despesas.
 
A situação de tesouraria da Associação manteve-se também confortável, embora os gastos fixos
tenham aumentado um pouco, como decorrência de um acréscimo dos custos de pessoal, por
efeito quer do preenchimento de uma vaga no quadro dos colaboradores, quer de uma atualização
das remunerações destes, que estavam sem alterações relevantes há vários anos, apesar do
mencionado crescimento da atividade da Associação.
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Lisboa, abril de 2020
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