
 
 

LOCAL 
Auditório da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro - Rua Américo da Silva 
Marinho - 2839-001 Lavradio 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA  
Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA): 
 
Ana Alegria Aguiar (SMAS de Sintra), Ana Nunes (SMAS de Torres Vedras), Carla Cavaco (EMAS de Beja), Cláudia Guerreiro 
(Aquapor Serviços), Cristina Cortez (SIMAR de Loures e Odivelas), Cristina Martinho (Acquawise Consulting), Cristina Paiva 
(SIMAS de Oeiras e Amadora), David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro), Elsa Oliveira (SMAS de Leiria), Inês Lopes 
(Tecnilab Portugal), Isabel Hespanhol (Águas do Porto), Maria de Fátima Coimbra (Águas do Centro Litoral), Maria João 
Benoliel (EPAL), Marisa Silva (Indaqua), Paulo Nico Casimiro (SMAS de Almada), Pedro Nogueira (CTGA), Rui Sancho (Águas do 
Algarve), Susana Carvalho (Águas do Norte). 
 
ENQUADRAMENTO  
Os equipamentos online de controlo da qualidade e quantidade da água nos sistemas de produção e distribuição assumem 
cada vez maior destaque na exploração de sistemas de abastecimento de água. 
 
A necessidade de dados em tempo real foi sentida pela preocupação com o controlo permanente do processo de tratamento 
de água para consumo humano, garantia da qualidade da água abastecida, pela distância entre os centros operacionais e 
alguns equipamentos, na otimização dos recursos e novas práticas de gestão dos sistemas através da gestão do risco. 
 
Com a publicação pela Comissão Europeia da Diretiva (EU) 2015/1787, de 6 de outubro, que veio alterar os anexos II e III da 
Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de novembro, que será em breve transposta para a legislação nacional, foi acrescida a 
possibilidade de “medições registadas mediante um processo de monitorização contínua”, no âmbito dos objetivos gerais dos 
programas de monitorização da água destinada a consumo humano. 
 
Algumas entidades gestoras já possuem um conjunto considerável destes equipamentos, outras estarão em processo de 
escolha ou de aquisição, mas a grande maioria tem algumas dúvidas sobre a gestão que deve ser feita, em termos de 
fiabilidade dos resultados, operação e manutenção e integração com os métodos tradicionais de controlo da qualidade da 
água. 
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PROGRAMA 
09h30 Receção de participantes 
 
10h00 SESSÃO DE ABERTURA 

Paulo Nico (Coordenador da CEQA da APDA) 
Nelson Geada (Presidente do Conselho Diretivo da 
APDA) 
Sofia Amaro Martins (Vereadora da Câmara 
Municipal do Barreiro) 

 
ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
Moderador: Paulo Nico (CEQA) 
 

10h30 Uso de equipamentos online na monitorização da 
qualidade da água decorrente da transposição da 
Diretiva (EU) 2015/1787 na perspetiva do 
Regulador 
Luís Simas (ERSAR) 

 
10h55 A experiência de equipamentos online nas 

estações automáticas de medições 
hidrometeorológicas 
Manuela Saramago (Agência Portuguesa do 
Ambiente) 

 
11h20 O controlo operacional da qualidade da água 

através da instrumentação online  
Pedro Clemente dos Reis (CESI da APDA) 

 
11h45 Pausa para café 
 
FIABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS 
Moderador: Rui Sancho (CEQA) 
 

12h05 A fiabilidade dos resultados online 
Miguel Cotrim (Hach) 

 
12h25 A experiência do uso de equipamentos online 

Luis Manuel Alves (EDP Distribuição) 

 

 
12h45 O valor do resultado online versus o resultado 

laboratorial 
João Miguel Paiva, Eugénia Pires e Ermelinda 
Valério (EPAL) 

 
13h05 Debate 
 
13h20 Pausa para almoço 
 
GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS 
Moderador: David Cabanas (CEQA) 
 

14h30 Indicadores de controlo de desempenho de 
etapas de tratamento através da instrumentação 
online da qualidade da água 
Ana Camacho (Águas do Vouga) 

 
14h50 Importance of hardware and software of on-line 

monitoring stations 
Jordi Raich (S::Can Iberia) 

 
15h10 Manutenção de equipamentos de medição online 

da qualidade da água 
Inês Lopes (Tecnilab) 

 
15h30 Novas ou medições inovadoras da qualidade da 

água 
Pedro Póvoa (Águas de Portugal) 

 
15h50 O que fazer com o enorme volume de dados 

gerados através dos equipamentos online 
Rui Sancho (Águas do Algarve) 

 
16h10 Debate 
 
16h30 ENCERRAMENTO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  Fax  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição               Pagamento 
 Membro € 100  Numerário    
      

 Não Membro € 125  Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   
    

   Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 

Nota: O preço da inscrição inclui almoço. 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida e respetivo pagamento para o Secretariado da APDA. 


