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BREVE CURRICULUM VITAE DE JOÃO BAU 
 
 
 
Nascido em 1942, terminou a licenciatura em Engenharia Civil, no Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, em 1965. 

 

A sua actividade nuclear desenvolveu-se (entre 1965 e 2001, ano em que se 

aposentou da Função Pública) no domínio da investigação científica no 

LNEC- Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

- Logo após o fim do curso começou a trabalhar no Departamento de 

Barragens, na Divisão de Dimensionamento Experimental. 

- Em 1970, findo o serviço militar obrigatório, passou a desenvolver a sua 

actividade no Departamento de Hidráulica, no Núcleo de Hidrologia e 

Hidráulica Fluvial (que passou a chefiar a partir de 1983), tendo dedicado 

especial atenção à temática do planeamento e gestão dos recursos hídricos.   

- Após a prestação de provas públicas, em 1974 (com a defesa da tese 

“Teoria da Análise Dimensional e da Semelhança Física. Aplicação aos 

Modelos Hidráulicos e aos Modelos Aerodinâmicos”) e em 1984 (com a 

defesa da dissertação intitulada “Gestão da Procura em Sistemas de 

Abastecimento de Água a Aglomerados Urbanos – Programa de 

Investigação”), ascendeu, respectivamente, a Investigador-Auxiliar e a 

Investigador-Coordenador do LNEC. 

- Entre 1985 e 1991 desempenhou as funções de Subdirector do LNEC, 

fazendo pois parte da equipa responsável pela gestão global da instituição 

nomeadamente nos domínios científico e administrativo, cabendo entre as 

diversas responsabilidades do seu pelouro o acompanhamento do 

Departamento de Hidráulica. 

- Entre 1991 e 1993 desempenhou funções enquadrado no Conselho 

Consultivo e na dependência directa do Director do LNEC, nomeadamente 

como Vice-Presidente da Comissão da Marca de Qualidade LNEC.  
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- Entre 1993 e 1996 passou a desempenhar as funções de Chefe do Centro 

de Documentação e Informação Técnica e, ainda, de Responsável pelas 

Relações Internacionais do LNEC. 

- Em Setembro de 2001 foi-lhe concedida a aposentação da Função 

Pública. 

- Em 2002 foi-lhe atribuído o “Prémio de Investigação Manuel Rocha”. 

 

Em vários períodos da sua vida profissional desempenhou funções de 

gestão empresarial. Referem-se, entre outras, as funções de: 

- Presidente do Conselho de Administração da EPAL (entre 1975 e 1980 e, 

ainda, entre 1996 e 2000),  

- Presidente do Conselho de Gerência da LISTRATA – Tratamento de 

Efluentes Urbanos de Lisboa, Lda. (entre 1994 e 1996),  

- Administrador da AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA, holding estatal 

para o sector das águas e saneamento (entre 1996 e 2002), 

- Administrador da AdP – Águas de Portugal Internacional (entre 2001 e 

2002),  

- Presidente do Conselho de Administração da AdP – Formação (entre 

2001 e 2002) 

- Presidente do Conselho de Administração da Reciclamas – Multigestão 

Ambiental (entre 2001 e 2002). 

 

Desempenhou funções docentes nos:  

- Instituto Industrial e Comercial da Beira (Moçambique) no período 

1968/70, como Professor responsável pela cadeira de Mecânica Técnica, 

- Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa no período 

1971/73, como Assistente da cadeira de Álgebra Linear e Geometria 

Analítica, 
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- Academia Militar no ano lectivo 1973/74 como Professor Adjunto de 

todas as cadeiras da área da hidráulica dos 5º e 6º anos do curso de 

Engenharia Civil 

- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, entre 2004/2005 e 

2007/2008, como Professor do Mestrado em Ciências e Tecnologias do 

Ambiente responsável pela cadeira de Novos Mercados e Negócios 

Ambientais. 

 

Desempenhou as seguintes funções na “OTC- Organização dos 

Trabalhadores Científicos”: 

- Presidente da Assembleia Geral entre 1988 e 2013,  

- Vogal do Conselho Fiscal desde 2013 

 

Desempenhou funções em associações científicas e técnicas, referindo-se, 

entre outras, as de: 

- Presidente da Comissão Directiva da “Associação Portuguesa dos 

Recursos Hídricos” (entre 1990 e 1992),  

- Membro do “Board” da “Internacional Water Resources Association” 

(entre 1986 e 1988)  

- Vice-Presidente da Comissão Directiva da “Federação Portuguesa de 

Associações e Sociedades Cientificas” (entre 1991 e 1996).  

 

Desempenhou ainda (entre 2000 e 2003) funções directivas em entidades 

representativas das entidades gestoras de serviços de água e 

saneamento como: 

- Presidente do Conselho Directivo da “Associação Portuguesa de 

Distribuição e Drenagem de Águas”, 

- Membro do “Board” da “EUREAU (Union Européenne des Associations 

Nationales de Distributeurs d’Eau et de Services d’Assainissement)”. 
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Por convite ministerial teve assento, entre 1996 e 2010, no Conselho 

Nacional da Água. 

 

Tem numerosos artigos publicados em publicações nacionais e 

internacionais, proferiu conferências, participou em painéis e mesas 

redondas e foi orador convidado em Congressos e outras reuniões em 

Portugal e em diversos países estrangeiros, e foi Presidente da Comissão 

Organizadora de numerosas reuniões científicas e técnicas nacionais e 

internacionais. 

 

Foi eleito Deputado Municipal (para a Assembleia Municipal de Lisboa) 

para os mandatos 2005/2009 e 2009/2013.  

Foi eleito Deputado Metropolitano (para a Assembleia Metropolitana de 

Lisboa) para o mandato 2005/2009. 
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