
CONFERÊNCIA 
PROTEÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FACE AO TERRORISMO 

Auditório da Ordem dos Engenheiros, Lisboa - 13 de abril de 2016      ENQUADRAMENTO  
Sendo o abastecimento de água uma função crítica basilar ao funcionamento das sociedades contemporâneas, a atual conjuntura de agravamento da ameaça terrorista na Europa justifica uma reflexão sobre a natureza desta ameaça ao setor da água.  
 
Para uma política de proteção eficaz, importa conhecer os potenciais agentes da ameaça terrorista, os seus modi operandi e a sua probabilidade de materialização, bem como definir princípios de gestão de risco que contribuam para mitigar eventuais ameaças terroristas.  
 
As entidades responsáveis pelo setor são, neste contexto, atores fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas de segurança que contribuam para garantir a continuação dos elevados níveis de confiança pública na qualidade da água, sendo por isso os destinatários privilegiados deste evento. 
 
LOCAL 
Auditório da Ordem dos Engenheiros - Av. António Augusto de Aguiar, 3D - 1069-030 Lisboa  
PROGRAMA 
14h00    Receção de participantes 
 14h30    SESSÃO DE ABERTURA 
 14h50    Proteção das infraestruturas de abastecimento de água face ao terrorismo Entidade externa convidada 
 16h00    Pausa 
 16h30    Proteção das infraestruturas de abastecimento de água face ao terrorismo (continuação) Entidade externa convidada 
 17h30 ENCERRAMENTO 
 Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa Tel.: 218551359 ● Fax: 218551360 geral@apda.pt ● www.apda.pt 

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 € 50  Numerário    
      

 Não Membro € 65  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) 
 A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida e respetivo pagamento para o Secretariado da APDA.  


