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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 02.07.2020 
 
 

Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência, teve lugar a 
Assembleia Geral Ordinária da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. 
 
A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelos Secretários Dr.ª Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues 
e Eng.º Francisco Manuel Cesário Marques, tendo este assumido a presidência da mesma, em virtude 
da ausência do Presidente, Dr. Francisco Silvestre de Oliveira. 
 
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, Eng.º Francisco 
Manuel Cesário Marques, procedeu à abertura da Assembleia Geral Ordinária, em segunda 
convocatória, com os seguintes membros presentes:  
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA; Águas da Região de Aveiro, SA; Águas do Alto Minho, SA; Águas do 
Douro e Paiva, 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; ARM - Águas e Resíduos da Madeira, 
SA; Be Water, SA; Câmara Municipal da Amadora; Câmara Municipal da Golegã; Câmara Municipal da 
Guarda; Câmara Municipal da Moita; Câmara Municipal de Belmonte; Câmara Municipal de Évora; 
Câmara Municipal de Loulé; Câmara Municipal de Palmela; Câmara Municipal de Santiago do Cacém; 
Câmara Municipal do Barreiro; Câmara Municipal do Seixal; Coba - Consultores de Engenharia e 
Ambiente, SA; EMAS - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja, EM;  EPAL - Empresa 
Portuguesa das Águas Livres, SA; Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios 
de Oeiras e Amadora; Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra; Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Torres Vedras; Simdouro, SA; Tejo Ambiente - Empresa 
Intermunicipal de Ambiente do Médio Tejo, EIM, SA. 
 
A Ordem de Trabalhos da Assembleia foi a seguinte: 
 

1. Deliberar sobre as Atas das Assembleias Gerais realizadas em 4 de abril de 2019;  
2. Deliberar sobre o Relatório de Atividades e Contas de 2019 e Parecer do Conselho Fiscal; 
3. Deliberar sobre o Plano de Atividades para 2020; 
4. Outros assuntos de interesse para a Associação. 

 
Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, e uma vez que as atas tinham sido 
previamente disponibilizadas, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 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 com a abstenção da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 
por não ter estado presente nas Assembleias em questão. 
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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 2019.  
 
O Eng.º Rui Godinho começou por agradecer a todos os associados, com uma menção especial à EPAL, 
que acolhe a sede da APDA, e aos colegas do Conselho Diretivo. 
 
Relativamente à atividade da APDA, referiu que 2019 foi o ano em que a APDA se tornou solidamente 
numa organização ainda mais portuguesa e, ao mesmo tempo, mais internacional. Destaque também 
para o crescimento orgânico, estrutural e programático através de iniciativas do Conselho Diretivo e 
da qualificada atuação das Comissões Especializadas. Registou-se, igualmente, a elevação do nível de 
abordagem e capacidade de resposta, antecipação de medidas e soluções, percorrendo todos os 
domínios que integram a moderna gestão da água. O desempenho muito positivo da APDA resulta da 
forte atratividade da Associação pelos "melhores" do Setor da Água em Portugal. 
 
Em 2019 há que evidenciar o trabalho dedicado das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e 
Núcleos, elementos estruturantes e inovadores na intervenção da APDA no Setor da Água. Destaca-se  
a criação do Grupo de Trabalho de Economia Circular; a reativação do Núcleo de Jovens Profissionais 
da Água; a realização de sete eventos, com realce para as II Jornadas APDA, momento muito 
significativo de convívio e interação entre os que colaboram com a APDA, Órgãos Sociais, Comissões e 
Colaboradores, e para o ENEG 2019, que reuniu mais de 900 pessoas em Ílhavo; a continuidade do 
projeto “Os Serviços de Águas - Os Próximos 30 Anos”; a descentralização, com os Encontros Regionais 
com Entidades Gestoras e Municípios; o acompanhamento de diversas temáticas com as entidades 
governamentais, nomeadamente, os Efeitos da Seca, a revisão da Diretiva relativa à qualidade da água 
para consumo humano, a revisão do PENSAAR 2020 e o POSEUR.  
 
Foi também dada continuidade às representações e cooperação com entidades nacionais e 
internacionais, com destaque para a ERSAR e Conselho Nacional da Água, e à EurEau e World Water 
Council (WWC), respetivamente. 
 
Merece também referência a comunicação da APDA, que continuou a fortalecer a sua presença no 
site, redes sociais e revista.  
 
O Eng.º Rui Godinho transmitiu ainda que, relativamente à análise financeira, o Resultado Líquido do 
Exercício de 2019 foi de € 119.671,83. 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral concedeu a palavra ao Vice-Presidente do Conselho 
Diretivo, Dr. J. Henrique Salgado Zenha, para a análise detalhada das contas, tendo este salientado que 
2019 foi um ano em que se sentiu o efeito positivo do ENEG. Merece também destaque a importância 
da dinâmica das Comissões Especializadas no desempenho da APDA. Referiu ainda que as quotizações 
não cobrem os custos com pessoal, pelo que se tem sempre que complementar as receitas com outras 
atividades. 
 
O Dr. Henrique Zenha referiu ainda que o Conselho Diretivo tem como objetivo melhorar os resultados 
dos anos em que não se realiza o ENEG, com a promoção de outras iniciativas relevantes. 
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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 2019, no montante 
de € 119.671,83, seja levado à conta Resultados Transitados.  
 
No seguimento da proposta para aplicação de resultados, pronunciou-se o Dr. Carlos Pinto de Sá, 
Presidente do Conselho Fiscal, que, após leitura do parecer deste órgão, referiu que procederam à 
apreciação geral da atividade da APDA e que o resultado líquido apresentado é significativamente 
superior ao verificado em 2018. Quando comparado com o ano de 2017, ano em que também houve 
ENEG, verifica-se uma recuperação dos resultados, superando em cerca de 10 % os de 2017, 
estabilizando de novo os resultados. Os resultados transitados são elevados, no montante de                      
€ 494.703,62, o mesmo acontecendo com os depósitos bancários que registam um valor de                          
€ 601.910,29.  
 
Recorda-se ainda que o valor das quotizações dos membros da APDA continuam a não cobrir os custos 
de funcionamento da APDA, pelo que talvez será de equacionar uma nova revisão em alta do valor das 
quotas, na sequência do que ocorreu no ano passado, de forma a progressivamente atingir o equilíbrio 
desejado. 
 
Neste sentido, o Conselho Fiscal propõe que a Assembleia Geral aprove as contas relativas ao exercício 
de 2019, assim como a proposta de aplicação de resultados no montante de € 119.671,83, 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. 
 
O Eng.º José Moura de Campos, da Águas do Ribatejo, questionou sobre o montante financeiro de 
cerca de € 602.000,00, nomeadamente qual é o objetivo da aplicação deste montante. 
 
O Eng.º Rui Godinho transmitiu que o montante em questão funciona como uma almofada financeira, 
pois nos anos pares os resultados são, por norma, negativos. Acresce ainda que 2020 vai ser um ano 
com fracos resultados financeiros, face à pandemia que nos atinge, condicionando fortemente a nossa 
atividade. Referiu ainda que o Conselho Diretivo tem o objetivo de poder alargar as instalações da 
APDA, com uma estrutura amovível anexa às atuais, por forma a melhorar as condições de trabalho, 
mas que será sempre um investimento de um montante diminuto face ao valor mencionado. 
 
O Dr. Henrique Zenha destacou ainda o dinamismo do Presidente do Conselho Diretivo, bem como o 
desenvolvimento do trabalho das Comissões Especializadas, que tem permitido evoluir tecnicamente.  
 
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 
2020.  
 
O Eng.º Rui Godinho começou por contextualizar o ano de 2020 perante a pandemia de COVID-19. 
Perante a crise de saúde pública instalada, a APDA não só alterou profundamente os seus métodos de 
trabalho, passando para o regime de teletrabalho, como contribuiu para o desenvolvimento de 
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trabalhos sobre a pandemia, nomeadamente colaborando com a ERSAR na preparação de documentos 
técnicos e legais a serem canalizados para o Governo, por forma a poderem enquadrar a atividade das 
Entidades Gestoras e demais áreas do Setor da Água nas situações de Emergência e de Calamidade, 
entretanto declaradas.  
 
As Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos mantêm-se ativas com a realização de 
webinars e as reuniões periódicas por videoconferência. Prevê-se também reativar os trabalhos da 
Comissão Especializada de Recursos Humanos. 
 
Para o ano de 2020 estavam agendados inúmeros eventos, que estão a ser transformados em 
webinars, podendo alguns passarem para 2021. 
 
Relativamente aos Encontros Regionais com Municípios e Entidades Gestoras, que promovem a 
descentralização e o estreitamente de relações com estas entidades, ou serão adiados para 2021, ou 
serão realizados através de plataformas online. 
 
A publicação “Os Novos Desafios do Saneamento”, preparada pela CEAR, ficou pronta a ser lançada 
em março, estando neste momento a sua divulgação adiada por tempo indeterminado, dado que a 
data prevista para a concretização da sua apresentação coincidiu com a declaração do estado de 
Emergência. 
 
Está também prevista a publicação de mais quatro livros, a saber: As Perdas de Água em Portugal - 10 
anos em retrospetiva; Guia Introdutório de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento 
de Água e Saneamento de Águas Residuais; Guia para a Otimização da Cobrança; Água e Saneamento 
em Portugal - O Mercado e os Preços. 
 
O acompanhamento dos processos legislativos e institucionais continua em curso, nomeadamente: 
revisão da Diretiva relativa à Qualidade da Água para Consumo Humano; agregações; revisão do 
regulamento tarifário; PENSAAR 2020; PENSAARP 2030; Grupo de Trabalho de Contingência da 
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca; EurEau 
e World Water Council. 
 
Continua também ativa a participação a nível internacional, sobretudo na EurEau, World Water 
Council, OCDE e IWA (CNAIA). 
 
A comunicação merece também destaque, com o projeto de reformulação do site da APDA, contínuo 
investimento nas redes sociais, atualização da APDA News e a continuidade da Revista APDA. 
 
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. 
 
Antes de dar os trabalhos por encerrados, o Eng.º Francisco Marques deixou também uma saudação 
ao Conselho Diretivo e aos membros presentes na Assembleia.  
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu por encerrados os 
trabalhos da sessão, eram dezasseis horas e quinze minutos, da qual se lavrou a presente ata, que 
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia Geral. 


