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NOME 
DUCTUS - Encontro de Jovens Profissionais de Água 2017 

 
DATA 
31 de outubro de 2017 

 
LOCAL 
Auditório da Ordem dos Engenheiros, Lisboa 
 

ORGANIZAÇÃO 
CNAIA (APDA, APESB e APRH) em parceria com AdP e LNEC 

 
ENQUADRAMENTO  
A água, como elemento essencial à vida dos seres vivos, assume um papel preponderante para o desenvolvimento sustentável 
e para a qualidade de vida das pessoas.  
 
O Encontro Nacional de Jovens Profissionais da Água é a primeira iniciativa nacional que pretende reunir os jovens 
profissionais do sector em torno da temática da água e tem como objetivo ser um contributo para envolver os jovens nos 
desafios crescentes que este sector enfrenta. 
 
O Encontro pretende reunir os jovens profissionais, futuros líderes do sector, em torno da temática da água. 
Num ambiente descontraído e informal vamos falar sobre desafios que se colocam a cada um de nós e ao sector, as 
tendências futuras, conhecer profissionais de todas as idades, partilhar histórias e criar laços entre pessoas e organizações.  
Pretende-se, ainda, que seja um fórum de troca de experiências e de inspiração, em que cada participante se capacite para a 
diferença que está nas suas mãos. 
 
Este encontro surge como uma iniciativa da CNAIA, através de uma ação conjunta entre as suas três associações profissionais 
(APDA, APESB e APRH), em parceria com o LNEC e a AdP (Patrocinador), com apoio da Parceria Portuguesa para a Água (PPA) e 
da EPAL e será a primeira iniciativa de um processo colaborativo 
interinstitucional, tendo em vista potenciar as competências dos Jovens 
Profissionais da Água em Portugal. 

 
APOIO  
 

 
 
 
  

http://www.aprh.pt/CNAIA/CNAIA.html
http://www.apda.pt/pt/
http://www.apesb.org/pt/
http://www.aprh.pt/index.php/pt/


 

 

 

PROGRAMA 

09h30 Receção de participantes 

 

10h00 SESSÃO DE ABERTURA 

Representante dos Jovens Profissionais 

Nelson Geada (Presidente da CNAIA) 

Carlos Mineiro Aires (Bastonário da Ordem dos 

Engenheiros) 

  

10h30 STORY TELLING 

Diogo Faria de Oliveira (Defining Future Options) 

  

11h00 Debate 

  

11h15 Pausa para café 

  

11h45    REGRESSO AO FUTURO 4.0 

Moderadora: Ana Baldaia (Indaqua) 

Frederico Fernandes (Águas do Porto) 

João Grilo (IWA) 

Paulo Garção Nunes (Adventech) 

Simone Pio (Gabinete do Secretário de Estado do 

Ambiente) 

  

13h00 Debate 

 

 

 

13h15 Pausa para almoço 

  

14h30 WORKSHOPS 

  

Tema 1: Energia no Ciclo Urbano da Água 

Dinamizadores: Catarina Silva e Aisha Mamade 

(LNEC) 

  

Tema 2: Análise de Risco 

Dinamizadores: Tiago Ferradosa e Vanessa Ramos 

(Universidade do Porto) 

  

Tema 3: Transformação, como transcender as 

nossas barreiras (Taste of THNK) 

Dinamizador: Facilitador THNK 

  

16h00 Súmula dos workshops 

  

16h30 QUAL O PRÓXIMO CAPÍTULO? 

Representantes dos Jovens Profissionais 

Ana Aranda (Capítulo Espanhol) 

  

17h00 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

Presidente do Conselho Nacional da Juventude 

Representante dos Jovens Profissionais 

 

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 

 Estudante € 10  Numerário    
      

 Jovem (<35) € 10  Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

           no valor de   

 Outros € 20 
  

   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. 

INSCRIÇÃO ONLINE AQUI 

https://docs.google.com/forms/d/1FRg9ruzl17OmMjpoIpGaw6gJcTLnG6dO4GFGSx_yD54/edit

