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Estado de Emergência  

 

Mensagem a todos os Membros da APDA, Coordenadores e Membros das 

 Comissões Especializadas, Grupo de Trabalho e Núcleo 

Caras Amigas, Caros Amigos, 

Vimos ao vosso contacto para vos saudar e, sinceramente, desejar que todos se encontrem de boa 
saúde e protegidos, bem como os vossos familiares, amigos e colegas, nesta situação de emergência 
sanitária sem precedentes, provocada pela brutal crise pandémica COVID-19. 

Por razões amplamente justificadas, o “Estado de Emergência” no País foi prolongado até 17 de abril, 
integrando agora condições ainda mais severas que anteriormente. Assim, queremos informar-vos 
que, neste período, se mantêm a atividade e o funcionamento dos serviços da APDA no regime de 
“teletrabalho” estabelecido, estando o Conselho Diretivo e os nossos colaboradores ligados em rede 
como anteriormente, a partir das suas residências, e plenamente operacionais os respetivos contactos 
telefónicos e online. 

O Setor da Água em Portugal, como prestador de um “serviço público essencial”, de acordo com a Lei 
nº 23-96, de 26 de julho, nomeadamente através das Entidades Gestoras e de todos os que o integram, 
encontra-se perante um novo e muito exigente desafio, que consiste em garantir a estabilidade e 
segurança dos serviços de água e saneamento a toda a população Portuguesa. Estamos certos que o 
fará, e a APDA, como é reconhecido, estará também à altura de dar um indispensável contributo nesta 
situação de exceção.  

Neste contexto, tal como sucedeu no primeiro período do “Estado de Emergência” com algumas 
Comissões Especializadas e outros Membros, reforça-se o convite para que mantenhamos os 
contactos, nomeadamente através do envio de notícias, artigos, experiências, propostas e sugestões 
que contribuam para, por exemplo, “alimentar” o nosso “Portal”, podendo também realizar-se 
reuniões de trabalho, através de videoconferência, sobre assuntos e temas que o justifiquem, quer de 
âmbito nacional como internacional.   

Vamos continuar juntos, para prosseguirmos o trabalho como temos feito até aqui e continuaremos a 
fazer, de forma consistente e, quando tivermos vencido esta crise, em pleno.  A APDA vai manter-se 
como parceiro de referência na definição e aplicação de medidas que reforcem a “resiliência” do Setor 
da Água e da Sociedade Portuguesa aos impactos de “mudanças globais” que, como esta, põem em 
risco a condição humana.  

Mantenhamo-nos, portanto, em contacto, apesar das dificuldades que vivemos!  

Recebam os melhores votos de uma Páscoa tão “segura” quanto possível, nas restritivas e exigentes 
condições de “isolamento” e “distanciamento social” em que nos encontramos.  

Um forte abraço solidário para todos. 

8 de abril de 2020 

O Conselho Diretivo da APDA 


