
 

Av. de Berlim, 15, 1800-031 Lisboa - Tel.: (+351) 218 551 359 - geral@apda.pt - www.apda.pt 
 

1 

ATA 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 04.04.2019 
 
 

Ao quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no auditório do Recinto do Arco da EPAL, 
teve lugar a Assembleia Geral Ordinária da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de 
Águas. 
 
A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelo seu Presidente, Dr. Francisco Silvestre de Oliveira, e 
pelos Secretários Dr.ª Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues e Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques. 
 
Pelas catorze horas foi efetuada a primeira convocatória da Assembleia Geral, não estando, no 
entanto, reunidas as condições estatutárias para a realização da mesma, uma vez que não se 
encontravam presentes metade dos Membros no pleno gozo dos seus direitos, pelo que, de acordo 
com os estatutos da Associação, foi efetuada uma segunda convocatória, passados trinta minutos. 
 
Pelas catorze horas e trinta minutos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Francisco Silvestre 
de Oliveira, procedeu à abertura da Assembleia Geral Ordinária, em segunda convocatória, com os 
seguintes membros presentes:  
 
AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM; Águas da Covilhã, EM; Águas do Centro 
Litoral, SA; Águas do Norte, SA; Águas do Porto, EM; Águas do Ribatejo, EIM, SA; Águas do Tejo 
Atlântico, SA; Águas do Vale do Tejo, SA; Aquapor - Serviços, SA; Be Water, SA; Câmara Municipal da 
Amadora; Câmara Municipal da Moita; Câmara Municipal do Barreiro; Câmara Municipal do Seixal; 
EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM;  EPAL - Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, SA; FCC Aqualia, SA; Janz - Contagem e Gestão de Fluídos, SA; Luságua - Serviços Ambientais, 
SA; Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA; Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora; Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Tomar; Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra; Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Ponta Delgada. 
 
A Ordem de Trabalhos da Assembleia foi a seguinte: 
 

1. Deliberar sobre as Atas das Assembleias Gerais realizadas em 19 de abril de 2018;  
2. Deliberar sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2018 e Parecer do Conselho Fiscal; 
3. Deliberar sobre o Plano de Atividades para 2019; 
4. Outros assuntos de interesse para a Associação. 

 
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 
após leitura das atas, solicitou aos elementos presentes para se pronunciarem sobre as atas colocadas 
à aprovação da Assembleia, não tendo sido efetuado qualquer pedido de esclarecimento. As referidas 
atas foram colocadas então à aprovação dos presentes, tendo sido aprovadas por unanimidade. 
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No segundo ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral concedeu a 
palavra ao Presidente do Conselho Diretivo, Eng.º Rui Manuel de Carvalho Godinho, para que este 
apresentasse o Relatório das Atividades desenvolvidas pela Associação, bem como a apresentação de 
contas do exercício de 2018.  
 
O Eng.º Rui Godinho começou por agradecer a todos os colegas do Conselho Diretivo, à EPAL, que 
acolhe a sede da APDA, e a todos os associados. 
 
Relativamente à atividade da APDA, referiu que 2018 foi um ano de transição de dois mandatos, com 
o atual Conselho Diretivo a tomar posse a 2 de maio de 2018, sendo também marcado pela conclusão 
da nova linha gráfica da APDA, a Comemoração do 30.º Aniversário da Associação e a apresentação 
pública do livro “Serviços de Águas - Os próximos 30 Anos”. 
 
Em 2018 deu-se continuidade às linhas programáticas definidas para o triénio 2018-2020, 
nomeadamente: reuniões descentralizadas do Conselho Diretivo; Encontros Regionais com Entidades 
Gestoras (EG) e Municípios; impulso de trabalho das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e 
Núcleos, com mais de 200 quadros de diferentes EG e empresas; revisão da Diretiva Europeia para o 
controlo da qualidade da água para consumo humano; estratégia para a reutilização das águas 
residuais tratadas; regulamento tarifário de águas; revisão do PENSAAR 2020; reforço da atividade de 
relacionamento institucional, tanto a nível nacional como internacional; eleição da APDA, através do 
Eng.º Rui Godinho, para membro do Board of Governors e Bureau do World Water Council; 
investimentos na comunicação, redes sociais e revista APDA. 
 
O Eng.º Rui Godinho passou a palavra ao Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Dr. J. Henrique Salgado 
Zenha, para a análise das contas, que transmitiu que o exercício de 2018 foi encerrado com um 
resultado líquido negativo de € 114.575,43. Este resultado foi negativo, como vem sendo habitual em 
anos em que não se realiza o ENEG, mas é também explicado por outros fatores. 
 
O primeiro destes decorre de um mero efeito contabilístico, relativo à devolução da verba da CNAIA 
que ficou sedeada na APDA durante o biénio em que esta assumiu a presidência rotativa da CNAIA 
(2016-2018). Por outro lado, tendo o ano de 2018 coincidido com o 30.º Aniversário da APDA, foram 
realizadas várias iniciativas relacionadas, com repercussão nos custos, designadamente: nova imagem 
da APDA (€ 12.600); comemoração dos 30 anos, incluindo as medalhas alusivas ao aniversário (€ 
26.000); publicação “Serviços de Águas - Os Próximos 30 Anos” (€ 13.000). O referido efeito 
contabilístico e as mencionadas despesas extraordinárias foram relevantes para o resultado líquido 
negativo. 
 
O Dr. Henrique Zenha referiu ainda que o Conselho Diretivo tem como objetivo melhorar os resultados 
dos anos em que não é realizado o ENEG, com a realização de outras iniciativas relevantes. 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral transmitiu a proposta de aplicação de resultados do 
Conselho Diretivo da APDA, tendo sido proposto que o Resultado do Exercício de 2018, no montante 
de € - 114.575,43, seja levado à conta Resultados Transitados.  
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos presentes na Assembleia para se 
pronunciarem.  
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O Dr. Rui Morais, da AGERE, sugeriu a possibilidade de existirem mandados de 4 anos, por forma ao 
quadriénio ter dois ENEG. 
 
No seguimento da proposta para aplicação de resultados, pronunciou-se o Eng.º Jorge Nemésio, 
Secretário do Conselho Fiscal, o qual leu o parecer deste órgão, tendo referido que procederam à 
apreciação geral da atividade da APDA e que o resultado líquido apresentado é significativamente 
inferior ao verificado em 2017. O ano de 2018 assinalou, apesar do esforço, dificuldades que estão 
espelhadas nas contas que se devem ter em consideração atendendo às dificuldades do País e por isso 
a comparação com anos anteriores deve ter em consideração, por exemplo, que no ano de 2017 
realizou-se o ENEG, e por isso o resultado líquido foi acima do verificado em 2018. 
 
Recorde-se ainda que o valor das quotizações dos seus membros da APDA continuam a não cobrir os 
custos de funcionamento da APDA. No que diz respeito às quotizações dos membros efetivos e 
associados (coletivos e singulares) da APDA, que não são atualizadas desde 2005, propõe-se o aumento 
do seu valor. 
 
Neste sentido, o Conselho Fiscal propõe que a Assembleia Geral aprove as contas relativas ao exercício 
de 2018, assim como a proposta de aplicação de resultados no montante de € - 114.575,43, e saúda 
os membros do Conselho Diretivo pelo esforço realizado na dignificação e valorização da APDA 
enquanto entidade de referência no setor. 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos presentes na Assembleia, não tendo 
havido intervenções. Colocou de seguida à aprovação dos elementos presentes o conteúdo do 
segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 
 
No terceiro ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral concedeu a 
palavra ao Presidente do Conselho Diretivo para que este apresentasse o Plano de Atividades para 
2019.  
 
O Eng.º Rui Godinho começou por referir que 2019 terá como especial referência o ENEG 2019, cujo 
tema central é “Água em Portugal na Próxima Década | Roteiro para 2030” e que decorrerá em Ílhavo, 
de 19 a 22 de novembro. 
 
Prosseguirão os Encontros Regionais com Municípios e Entidades Gestoras, por forma a estreitar o 
relacionamento com estas Entidades e aperfeiçoar o nosso conhecimento. Será dada continuidade às 
atividades e iniciativas das Comissões Especializadas; , Grupos de Trabalho e Núcleos. Serão realizadas 
as II Jornadas APDA, em junho, em Sintra, que reunirá na mesma ocasião Órgãos Sociais, Comissões 
Especializadas e Núcleos. Será relançada a Comissão Especializada de Recursos Humanos e a de 
Indicadores de Gestão e efetuado o lançado o Grupo de Trabalho de Economia Circular. 
 
Foram também definidas as principais áreas de intervenção, que são: inovação; novas soluções de 
água e saneamento; sustentabilidade dos serviços de água; controlo de perdas; gestão de ativos; ciber 
segurança; planeamento e políticas; internacionalização; comunicação. Neste último ponto pretende-
se reformular o site da APDA, aperfeiçoar os meios de comunicação digitais e dar continuidade à 
Revista APDA. 
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O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra aos presentes na Assembleia, não tendo 
havido intervenções. Colocou de seguida à aprovação dos elementos presentes o conteúdo do terceiro 
ponto da ordem de trabalhos, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. 
 
Relativamente ao quarto ponto da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu 
a palavra ao Dr. Henrique Zenha que transmitiu a proposta do Conselho Diretivo para a transformação 
dos Grupos de Trabalho existentes: Comunicação e Educação Ambiental e Adaptação às Alterações 
Climáticas, nas correspondentes Comissões Especializadas, nomeadamente: Comissão Especializada 
de Comunicação e Educação Ambiental e Comissão Especializada de Adaptação às Alterações 
Climáticas. 
 
Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou à aprovação dos elementos 
presentes esta proposta, tendo a mesmo sido aprovada por unanimidade. 
 
Antes de dar os trabalhos por encerrados, o Dr. Francisco Silvestre de Oliveira deixou também uma 
saudação ao Conselho Diretivo e aos membros presentes na Assembleia.  
 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrados os 
trabalhos da sessão, eram dezasseis horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. 


