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Curriculum Vitae 

José Henrique Guimarães Salgado Zenha 

Informação pessoal 

Nome: José Henrique Guimarães Salgado Zenha  

Nacionalidade: Português 

Data de nascimento: 6 de novembro de 1949 

Experiência profissional 

2015 -  

Vice-Presidente do Conselho Diretivo da APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e 
Drenagem de Águas    

1992 -     

Membro da Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA – Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drenagem de Águas, com participação corrente nos trabalhos, 
designadamente respeitantes a apreciação e comentário de legislação e regulamentação do 
setor, bem como contribuição para a conceção e preparação das sucessivas edições da 
publicação bienal «Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços» 

2017 

Colaboração no trabalho do Banco Mundial Aggregation of Water Supply and Sanitation Utilities 
- Joining Forces for better Services?, que incluiu a análise de casos de agregações em Portugal e 
outros países 

2016 

Colaboração na preparação da legislação correspondente à revisão do quadro jurídico dos 
serviços de água e saneamento em Cabo Verde, no âmbito do projeto de cooperação da 
Millennium Challenge Account (MCA) 

2009 - 2015 

Administrador e Presidente da Comissão Executiva da Simtejo – Saneamento Integrado dos 
Municípios do Tejo e Trancão, S.A., empresa concessionária do Sistema Multimunicipal de 
Saneamento do Tejo e Trancão, que tinha por acionistas a Águas de Portugal, sgps, S.A. e os 
Municípios de Amadora, Lisboa, Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, com contribuição 
para a conclusão do investimento da Empresa, a cobertura integral da cidade de Lisboa por 
recolha e tratamento de águas residuais, a gestão de dossiês complexos relativos ao 
investimento, a redução dos gastos com contratação externa, a contenção do número de 
colaboradores e a obtenção de resultados operacionais e líquidos muito positivos 
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2004 - 2010 

Membro da Comissão 3 (Direito e Economia) da EUREAU – União das Associações de 
Abastecimento de Água da União Europeia, com acompanhamento da produção da 
regulamentação europeia sobre o setor da água  

2004 – 2009 

Presidente do Conselho de Administração e único administrador executivo (2004-2007) e 
Administrador-Delegado (2007 - 2009) da Águas do Oeste, S.A., empresa que era concessionária 
do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Oeste e tinha como 
acionistas a Águas de Portugal, sgps, S.A. e os Municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos 
Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, 
Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras, tendo assegurado a gestão corrente da 
Empresa, a articulação institucional com a Águas de Portugal e 14 Municípios, um volume de 
investimento, até ao exercício de 2008, de 234 M€ em 65 ETAR e mais de 700km de condutas e 
coletores, bem como a exploração do Sistema nas vertentes abastecimento de água e 
saneamento, com resultados operacionais positivos 

2004 -2009 

Membro do Conselho Consultivo do IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

2003 – 2004 

Consultor Jurídico da EPAL, com colaboração traduzida em pareceres 

2001 - 2004 

Presidente do Conselho de Administração, não executivo, da Águas do Oeste, S.A., com 
contribuição para o arranque da empresa, o desenvolvimento do seu investimento e a 
negociação do sistema de abastecimento de água e da 2ª Fase de saneamento    

1995 - 2002 

Presidente do Conselho de Administração, executivo, da SANEST - Saneamento da Costa do 
Estoril, S.A., empresa que era concessionária do Sistema Multimunicipal de Saneamento da 
Costa do Estoril e tinha como acionistas a Águas de Portugal, sgps, S.A. e os Municípios de 
Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra, tendo contribuído para a instalação da empresa, a conclusão 
da 2ª. Fase do Sistema da Costa do Estoril, a articulação com os Municípios da intervenção em 
ribeiras, a criação de condições para a concessão de “Bandeira Azul” à quase totalidade das 
praias da Linha de Cascais, a consecução da única derrogação europeia do nível de tratamento 
exigível para um sistema de saneamento e a obtenção de resultados operacionais e líquidos 
positivos em todos os exercícios 
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1995 - 1996 

Administrador, não executivo, da Águas do Cávado, S.A., empresa que era concessionária do 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Grande Porto – Norte e tinha como 
acionistas a Águas de Portugal, sgps, S.A. e os Municípios de Barcelos, Esposende, Maia, Póvoa 
de Varzim, Santo Tirso, Vila do Conde e Vila Nova de Famalicão, com intervenção na atividade 
inicial da empresa, na coordenação da sua gestão e na articulação com a Águas de Portugal 

1993 - 1995 

Administrador, executivo, da Águas de Portugal, sgps, S.A., tendo, designadamente, contribuído 
para a instalação da “holding”, a constituição por acordo com os Municípios interessados dos 
sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento de primeira geração, a 
coordenação da articulação “holding”/participadas e a participação, em colaboração prestada 
ao Ministério do Ambiente, na preparação das bases gerais das concessões multimunicipais 

1988 – 1992 

Membro do Conselho Geral da Ordem dos Advogados 

1987 - 1993 

Diretor dos Serviços Jurídicos da EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, tendo colaborado 
tanto no tratamento dos assuntos da atividade corrente como dos mais complexos e, 
designadamente, participado na preparação institucional das questões essenciais e negociações 
de extensão do âmbito da empresa, bem como nos contratos que deram origem aos primeiros 
sistemas multimunicipais, na conceção da legislação de 1993 relativa à abertura a capitais 
privados e à intervenção regional no sector da água e também na institucionalização da holding 
Águas de Portugal 

1982 – 1987 

Assessor jurídico e advogado do Banco Português do Atlântico, com a consequente aquisição de 
conhecimentos na área jurídico-financeira 

1976 - 1986 

Consultor jurídico e advogado da EPAL, com intervenção em muitos dossiês respeitantes á 
atividade corrente da Empresa e consequente conhecimento do Setor 

1975 -1993  

Exercício da profissão de Advogado (contencioso e prática intensa de consultoria jurídica) 

1974 (2º. semestre) 

Chefe de Gabinete do Ministro da Justiça, com caráter transitório; aquisição do conhecimento e 
de alguma prática política e institucional do Estado 
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 1973- 1974 

Frequência de curso de pós-graduação (6º. Ano de Direito)  

1972 – 1974 

Advogado estagiário, com participação na Comissão de Reforma do Estágio 

1967 – 1972 

Curso e licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito de Lisboa 

 Outras Atividades 

Vários artigos publicados, em autoria individual ou coautoria, sobre temas da área do Ambiente, 
em publicações periódicas e em publicações autónomas 

Várias comunicações apresentadas em colóquios e congressos nacionais e internacionais sobre 
modelos de gestão no sector da água, evolução do sector da água em Portugal e na Europa, 
evolução dos sistemas multimunicipais, participação municipal nos serviços públicos do 
Ambiente, articulação central - regional - municipal, aspetos legais e institucionais da abertura 
do mercado da água, qualidade da água, Diretiva-Quadro da Água, gestão e monitorização de 
sistemas de abastecimento de água e de saneamento 

Participação em ações de formação, designadamente como conferencista em ações do âmbito 
do Banco Mundial (Washington e Luanda) 

Línguas 

- Língua materna: Português 

 - Inglês, proficiente em leitura e compreensão oral, conversação e escrita 

- Francês, proficiente em leitura e compreensão oral, conversação e escrita 

- Espanhol, proficiente em leitura e compreensão oral, elementar em conversação e escrita 

- Italiano: proficiente em leitura e compreensão oral 

  

    

  

 

 

 

 


