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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

PLANO DE ATIVIDADES – UM DESAFIO 

 
Os últimos anos têm sido caracterizados pela afirmação da Associação quer no setor 
quer na sociedade.  
 
Isso se conclui da análise quer das iniciativas, de vários tipos, que foram sendo 
tomadas, quer do acolhimento que as mesmas tiveram junto dos profissionais e das 
instituições. 
Os caminhos são, no entanto, longos e têm de ser adaptados às circunstâncias. Aquilo 
que há uns poucos anos deveriam ser os objetivos de uma Associação como a nossa 
têm de corresponder, a todo o tempo, à mudança dos tempos e a novos desafios. 
 
O facto de termos, em grande parte, atingido objetivos a que nos propusemos, por 
exemplo na capacidade de produzir conhecimento (comissões especializadas) e o 
divulgar e discutir desses conhecimentos, através de eventos sempre pertinentes 
dentro do universo dos associados, o refinamento, já muito sensível, dos nossos meios 
de divulgação digital, como a nova revista da APDA e a dinâmica newsletter que 
agora possuímos, permite-nos admitir estarmos hoje num patamar mais produtivo e 
útil, que se tem apoiado naqueles, muitos, que, desde há muito, têm 
desinteressadamente construído a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas. 
 
Um plano de atividades que se apresenta para um ano contém, na essência, as ações 
que se pretendem realizar nesse ano, mesmo que algumas delas possam prolongar-se 
por mais tempo. Deve, no entanto, incluir também alguns objetivos, ideias e projetos, 
a realizar um pouco mais além, mesmo que necessitem ainda da necessária 
maturação e, por vezes, de passarem pelo crivo do possível, pelo crivo do viável... 
 
A Associação tem hoje, através dos seus associados, contactos que lhe permite estar 
presente na maioria dos fóruns internacionais. Sem necessidade de sermos rigorosos 
dir-se-ia ser possível estabelecer contactos com quase todos os países do mundo, 
diretamente, através dos nossos associados, que aí estão presentes, ou indiretamente, 
através de instituições ou organizações que connosco têm relações estreitas. 
 
Por outro lado, é inquestionável a nossa capacidade de organização, adquirida 
através dos Encontros Nacionais, da realização de inúmeros seminários e da 
preparação de participações internacionais da Associação. 
 
Assim, parece ser possível ultrapassar, nesta altura em que chegámos aos trinta anos, 
as nossas iniciativas habituais e assumir uma postura verdadeiramente nacional 
através de uma iniciativa que fosse da Associação, mas do país também. 
 
Sabendo de antemão que é extremamente fácil elencar umas dúzias de razões que 
dificultem a realização de um grande Fórum, com características a definir, sobre a 
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“Gestão da Água (e dos recursos hídricos) nos Países Mediterrânicos”, aqui vos deixo 
este desafio, que não me parece de todo impossível. 
 
Contamos com todos aqueles que encontrarão dúzias de razões para levar a efeito 
uma iniciativa deste tipo, que não deixará de ter apoio das restantes associações do 
setor e, provavelmente, o necessário apoio institucional e político.    
 
 
 
 
Nelson Geada 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APDA 
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2017 – APDA: AFIRMAÇÃO E FUTURO 

A APDA tem vindo a sedimentar-se como o principal think thank especializado da 
Gestão de Águas em Portugal, um ator imprescindível no calendário de eventos e 
atividades no setor, com uma abrangência Internacional e uma descentralização que 
faz parte do seu ADN levando iniciativas e o debate a todo o País. 2017 não será 
diferente e pretendemos que seja um ano de afirmação da qualidade das nossas 
atividades, com a pertinência e atualidade que nos carateriza de uma forma 
transversal e uma abordagem tanto geral como especializada das temáticas que nos 
preocupam.  

A APDA tem sido uma plataforma de construção cooperativa entre os seus membros, 
e entre as suas Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos, 
caracterizada pela atualidade e pertinência das matérias em que coloca a todo o 
tempo o maior enfoque e no esforço de partilha de boas práticas e do saber 
acumulado de todos. 

É nesta base fundacional que traçamos o Plano para 2017, ambicioso, mas realista, 
reafirmando, na generalidade, aquilo que foram as linhas de força da nossa 
atividade nos últimos anos com o desiderato de colaborar para o desenvolvimento do 
setor numa ótica de sustentabilidade atual e futura.  

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LEGISLATIVOS E POLÍTICOS  

O acompanhamento dos processos políticos e legislativos mais importantes, nacionais 
e internacionais são, como sempre foram, um aspeto de primeira relevância da 
Associação, sem descurar a necessária monitorização da atividade governativa e 
reguladora naquilo que aos serviços de água e saneamento interessa, sempre na 
perspetiva dos nossos associados e do cidadão consumidor. Releva aqui a revisão da 
DQA (Diretiva Quadro da Água de Outubro de 2000), que esperamos, venha a 
mobilizar os nossos especialistas e terá, certamente, contributos importantes a 
veicular através da EurEau, num trabalho que se pretende muito participado, 
também pelas entidades nacionais e internacionais com que nos relacionamos.  
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Acompanharemos atentamente os processos que agora decorrem sequentes às 
agregações em alta, bem como a constituição dos novos plurimunicipais. Estes 
processos (destaques ou consolidações em alta e constituição de plurimunicipais em 
baixa) são, em nossa opinião, uma oportunidade para colmatar problemas de gestão, 
quadros, infraestruturas e financiamento, principalmente para municípios de pequena 
dimensão merecendo da nossa parte um acompanhamento aturado e profundo. Assim 
foi em tempos passados, assim será no presente.  

O novo regulamento tarifário é também motivo para alguma reflexão. A regulação 
económica exercida pela ERSAR, foi objeto recente de grandes alterações e ainda há 
necessidade de uma grande adaptação, tanto das entidades gestoras como do próprio 
regulador, cuja capacidade e incentivo ao diálogo nunca é demais saudar. 

ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO – ENEG 2017 

 



 

 7 

O princípio da descentralização que temos cultivado nas nossas iniciativas está 
presente no ENEG 2017 que será realizado em Évora com o apoio do Município e de 
um múltiplo rol de entidades, de 21 a 24 de novembro de 2017.  

A temática central será “As Oportunidades no Setor da Água, os Grandes Desafios 
Atuais e as Alterações Climáticas”, temas que abrem portas a uma visão 
contemporânea e inovadora do setor. Acreditamos que os debates se desenvolverão 
num patamar elevado de reflexão sobre a gestão sustentável da água num contexto 
de incerteza tendo em considerações os desafios ambientais, sociais e económicos 
bem como as aceleradas alterações técnicas e tecnológicas.  

Para além das atividades icónicas do ENEG, como o PIPE CONTEST, as mais variadas 
conferências, comunicações e apresentações e o já habitual espaço de exposição, a 
APDA tem como objetivo integrar a Região e Município que nos recebe na linha 
organizativa do evento, bem como trazer a ele o mais elevado nível de oradores e 
representantes políticos e institucionais.  
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PROJETO “OS PRÓXIMOS 30 ANOS” 

Outra das iniciativas que nos acompanhará durante 2017, será o Projeto “Os 
próximos 30 anos”, que terá bastante visibilidade no ENEG. No entanto e até lá, os 
três Grupos de Trabalho (GT1, GT2 e GT3) realizarão ainda alguns eventos de maior 
e menor dimensão como tem vindo a ser hábito. Aliás, o GT3 (Inovação) já realizou 
durante o mês de janeiro o Seminário “O Mundo em 2050 – A nova revolução 
industrial: Implicações no setor da Água” que contou também com a apresentação de 
resultados de um inquérito feito em 2016 sobre a aplicação das novas tecnologias no 
sector e está já calendarizado para 9 de maio de 2017 um workshop final para 
agregação de inputs e debate por vários grupos de especialistas convidados deste 
projeto. 

NOVAS TEMÁTICAS E DESAFIOS 

Continuando na tónica da atualidade, a APDA dará especial atenção às temáticas que 
estão neste momento a ser consideradas como matérias pertinentes. Referimo-nos das 
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às alterações climática, os micropoluentes, a evolução das tecnologias e as novas 
tecnologias de gestão, a reutilização da água para múltiplos propósitos etc.  

Estão já marcadas duas iniciativas neste contexto de encontro de soluções 
inovadoras de gestão e racionalização do uso da Água: O encontro de perdas já no 
dia 22 de março em Torres Vedras, realizado pela CESDA, e o Encontro sobre 
gestão de equipamentos online realizado pela CEQA, no Barreiro, no dia 4 de abril 
deste ano.  

Estão ainda identificadas outras atividades das Comissões Especializadas detalhadas 
nos planos de atividade de cada Comissão.  

COMUNICAÇÃO APDA 

Em 2016 durante uma jornada de reflexão 
realizada em Peniche, debateu-se o papel do futuro 
da APDA e algumas das estratégicas de adaptação 
da Associação.  

Um dos pontos prioritários aqui debatido foi a 
renovação da estratégia de comunicação e imagem 
da APDA de forma a garantir maior participação e 
visibilidade, principalmente para novas formas 
digitais de comunicação e atração de novos 
públicos e especialistas, multigeracionais.  

É com este enquadramento que a APDA irá 
apresentar uma nova Plataforma-Site Institucional 
que possibilitará uma maior interação entre as 
entidades gestoras, as comissões e os profissionais 
do setor, num conceito aberto de informação e promoção das atividades e 
oportunidades, não só da APDA, mas de todo o setor da Água. O aumento das 
funcionalidades e potencialidades desta plataforma será um dos pilares da nova 
estratégia de comunicação institucional e relacional da APDA.  

A importância da comunicação no século XXI é um dado inquestionável, e o setor da 
Água não é exceção à regra. Por esse motivo, daremo especial relevância a esta 
temática e ao trabalho específico dos gabinetes de comunicação das entidades 
gestoras, estando já preparado um encontro durante o 1º semestre de 2017 e outras 
ações enquadradas no programa do ENEG, que serão igualmente potenciadores da 
nova plataforma APDA.  
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INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo, destaca-se a atividade no seio da EurEau – Federação Europeia das 
Associações Nacionais dos Serviços de Águas, tanto nos seus órgãos de direção como 
nas Comissões Especializadas, a qual se manterá e, se possível, incrementará. 

A APDA manterá também a sua participação ativa na Iniciativa da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre Governância da Água, 
assim como no Conselho Mundial da Água, onde foi admitida em 2014. 

Através da CNAIA – Comissão Nacional da Associação Internacional da Água – 
manter-se-á a participação da APDA na IWA – Associação Internacional da Água/ 
International Water Association, embora esta careça de redefinição de objetivos e 
métodos de trabalho. A APDA continuará a presidir à CNAIA, nos termos da 
aplicação do critério de rotatividade com a APRH e a APESB. 
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EVENTOS E INICIATIVAS  

[ENCONTRO] COMPROMISSO NACIONAL PARA A SUSTENTABILIDADE DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E BOAS PRÁTICAS NO CONTROLO DE PERDAS 
[LOCAL] CENTRO PASTORAL DE TORRES VEDRAS [DATA] 22DE MARÇO 
2017 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

 Controlo de consumos ilícitos 
 Relatórios Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP) 
 Nova estratégia de investimento no setor de abastecimento de água (PENSAAR 

2020) 
 Balanço do Ano 1 do Compromisso Nacional para a Sustentabilidade dos 

Serviços de Água 

PARCEIROS: 

SMAS TORRES VEDRAS 

PATROCINADORES: 

GRUPO CONTIMETRA/SISTIMETRA 

HUBEL 

TECNILAB 

CERTOMA/VON ROLL HYDRO 

ENQUADRAMENTO:  

A água é um bem escasso a nível mundial que é necessário proteger, conservar e 
utilizar de modo racional.  

Em Portugal há entidades gestoras de sistemas de distribuição de água que passam 
por situações de abastecimento deficitário e dificuldades financeiras, pelo que a 
otimização do uso da água e a redução de perdas ainda é uma prioridade do setor. 
A divulgação pela ERSAR dos Relatórios Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em 
Portugal (RASARP) tem permitido a comparação do desempenho dos diferentes 
serviços, incentivando a redução de perdas através de uma gestão eficiente das redes 
de abastecimento de água.  

De igual modo, o PENSAAR 2020 definiu uma nova estratégia de investimento no 
setor de abastecimento de água, que implica uma mudança de paradigma com maior 
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ênfase na melhoria da qualidade do serviço, na redução das perdas de água e na 
renovação das redes dos sistemas em baixa. Pretende-se, neste encontro técnico, 
apresentar e discutir algumas das possíveis abordagens ao controlo de perdas com 
uma orientação predominantemente prática. Será dado um enfoque especial à 
questão do combate aos consumos ilícitos, monitorização de redes, controlo de 
pressão e experiências práticas de deteção de fugas em sistemas de média dimensão.  

Será ainda efetuado o Balanço do Ano 1 do Compromisso Nacional para a 
Sustentabilidade dos Serviços de Água e apresentadas as oportunidades de 
Financiamento do Ciclo Urbano da Água no âmbito do PO SEUR. 

Hiperligação 

[ENCONTRO] GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ONLINE NO CONTROLO DA 
QUALIDADE DA ÁGUA [LOCAL] AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA DO BARREIRO [DATA] 4 DE ABRIL DE 2017 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 O controlo operacional da qualidade da água através da instrumentação online 
 Monitorização de massas de água 
 Fiabilidade dos equipamentos 
 Manutenção de equipamentos de medição online da qualidade da água 

PARCEIROS: 

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO 

PATROCINADORES: 

HACH 

TECNILAB 

http://www.apda.pt/site/upload/files/apda_encontro_sustentabilidade_dos_servios_de_gua_e_boas_prticas_no_controlo_de_perdas_22_marco_2017.pdf
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ENQUADRAMENTO:  

Os equipamentos online de controlo da qualidade e quantidade da água nos sistemas 
de produção e distribuição assumem cada vez maior destaque na exploração de 
sistemas de abastecimento de água.  

A necessidade de dados em tempo real foi sentida pela preocupação com o controlo 
permanente do processo de tratamento de água para consumo humano, garantia da 
qualidade da água abastecida, pela distância entre os centros operacionais e alguns 
equipamentos, na otimização dos recursos e novas práticas de gestão dos sistemas 
através da gestão do risco. 

Com a publicação pela Comissão Europeia da Diretiva (EU) 2015/1787, de 6 de 
outubro, que veio alterar os anexos II e III da Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 
de novembro, que será em breve transposta para a legislação nacional, foi acrescida 
a possibilidade de “medições registadas mediante um processo de monitorização 
contínua”, no âmbito dos objetivos gerais dos programas de monitorização da água 
destinada a consumo humano. 

Algumas entidades gestoras já possuem um conjunto considerável destes 
equipamentos, outras estarão em processo de escolha ou de aquisição, mas a grande 
maioria tem algumas dúvidas sobre a gestão que deve ser feita, em termos de 
fiabilidade dos resultados, operação e manutenção e integração com os métodos 
tradicionais de controlo da qualidade da água. 

 

Hiperligação 

OUTRAS INICIATIVAS RELEVANTES 

No âmbito do Projeto “Os próximos 30 anos” realizou-se já a 23 de janeiro de 2017 
o Seminário “O Mundo em 2050 – A nova revolução industrial: implicações no setor 
da água”, no auditório da Águas de Portugal que contou com participação elevada e 
contributos de qualidade para o projeto, tendo a equipa do Projeto, coordenada por 
Sérgio Hora Lopes, ainda agendado o seu workshop final para 9 de maio de 2017. O 

http://www.apda.pt/site/upload/files/apda_encontro_gesto_equipamentos_online_4_4_17.pdf
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trabalho que vem vindo a ser realizado neste projeto deverá apresentar os seus 
primeiros resultados durante o ENEG 2017, estando contudo planeado para 2018 as 
apresentações finais deste estudo de cenários prospetivos para o setor da água em 
2050.  

De 8 a 9 março de 2017 a APDA terá representação na 1ª reunião de Comunicação 
no Setor da Água Europeu em Bruxelas, organizada pela EurEau na sede desta 
entidade na capital Belga. Neste âmbito, a APDA irá ainda estar presente na 
conferência organizada em conjunto pela Presidência Maltesa da União Europeia e 
pelo MEP – Water Group do Parlamento Europeu, que irá debater sobre a 
reutilização de Águas, no Parlamento Europeu no dia 7 de março de 2017. 

É ainda objetivo da APDA lançar uma atividade que reúna os principais desafios e 
oportunidades da Comunicação e Imagem Institucional para as Entidades Gestoras do 
setor, que deverá ser realizada ainda durante o 1º Semestre de 2017, que servirá, 
igualmente, para apresentar a nova plataforma APDA e as suas novas 
potencialidades na ótica do utilizador.  

COMISSÕES | GRUPOS DE TRABALHO | NÚCLEOS 

A APDA contará ao longo do ano de 2017 com o contributo imprescindível das suas 
Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos.  
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Neste momento a APDA tem: 

8 Comissões Especializadas: 

 Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA); 
 Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE); 
 Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI); 
 Comissão Especializada de Recursos Humanos (CERH);  
 Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA); 
 Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR); 
 Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG). 
 CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “Medição de Escoamento de 

Água em Condutas Fechadas”; 
 

3 Grupos de Trabalho: 

 Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC); 
 Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA); 
 Grupo de Trabalho de Inovação (GTI). 

 
2 Núcleos: 

 Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA); 
 Núcleo de Mulheres pela Água (NuMA). 

 
Seguidamente, são apresentados os balanços do trabalho levado a cabo em 2016 por 
cada Comissão Especializada, Grupo de Trabalho e Núcleo, tendo por base as 
informações prestadas pelos respetivos Coordenadores. 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)  

Tal como se tem verificado nos últimos anos, a coordenação da CEAR da APDA 
deverá continuar a ter um papel relevante ao nível do saneamento em Portugal. 

Deste modo, acompanhando a melhoria das condições económicas que se registam em 
Portugal, que se reflete, ainda que timidamente nas Entidades Gestoras, a CEAR 
prevê para 2017 um ambicioso Plano de Ações, que espera vir a ter adesão das 
Entidades Gestoras, Organismos do poder local, regional e nacional, entidades 
privadas e do setor de saneamento no geral. 

Uma vez que esta Comissão participa nas reuniões da EurEau – Federation of 
National Associations of Water Services, nomeadamente na Comissão II (Águas 
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Residuais), pretende-se igualmente partilhar com as Entidades Gestoras portuguesas 
e restantes “players” associado ao saneamento básico e drenagem de águas pluviais, 
as principais preocupações e linhas de atuação que se verificam atualmente na 
Europa. 

De forma sumária poderá mencionar-se que para o ano de 2017 pretendem-se 
concretizar as ações originalmente previstas para 2016, mas que por questões de 
agenda não foram possíveis de realizar, às quais se juntou um novo seminário, que 
deverá ter grande adesão das Entidades Gestoras. 

É possível que nem todas as iniciativas se possam realizar por motivos logísticos, 
dependendo de diversos fatores exógenos à APDA, nomeadamente de aspetos 
logísticos, de oportunidade para as Entidades Gestoras, ou mesmo realização de 
iniciativas concorrenciais de outras entidades exteriores à APDA, que poderão afetar 
a real participação das Entidades Gestoras. 

COORDENAÇÃO 

PEDRO BÉRAUD (AdP INTERNACIONAL) 

COMPOSIÇÃO 

Alexandra de Sousa | SMAS de Almada 

Ana Cristina Silva | Câmara Municipal do Seixal 

Ana Diogo Lopes | Ambiporto 2, ACE  

Ângela Romão | Águas de Santo André, SA 

António Manuel Lopes | Câmara Municipal de Sesimbra 

Carlos Alves | Águas de Cascais, SA 

Cristina Caldas | Contimetra, Lda 
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Cristina Martinho | Acquawise Consulting, Lda 

Ezequiel China | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental 

Filipa Pires | Gintegral, SA 

Jorge Mato | SUEZ Treatment Solutions, SA  

Luís Lopes | SIMAR de Loures e Odivelas  

Luís Manuel Gomes | Afluxo, SA 

Marco Antunes | Alfa Laval Portugal, Lda 

Maria da Graça Paulino  

Norberta Coelho | Águas do Norte, SA 

Nuno Pedroso | Hubel Indústria da Água, SA 

Paula Couto Marques | Câmara Municipal de Ourém 

Pedro Ferreira Béraud | AdP Internacional, SA 

Pedro Andrez Duarte | AGS, SA 

Raquel Mendes | Acquawise Consulting, Lda 

Sónia Dorado Pinto | Águas de Santarém, EM, SA 

Tedi Oliveira | Águas do Centro Litoral, SA 

Vânia Jesus | Luságua - Serviços Ambientais, SA 

TRABALHO A DESENVOLVER 

Objetivos a atingir pela CEAR para 2017. 

a) Prosseguir a divulgação, discussão e debate de temas relacionados com o 

saneamento básico e gestão de águas pluviais em Portugal, diretamente 

direcionados para as Entidades Gestoras – algo que distingue a atividade da 

CEAR/APDA das restantes iniciativas existentes em Portugal; 

b) Partilhar com as Entidades Gestoras Portuguesas, as principais linhas de 

orientação da EurEau, bem como dos principais temas atualmente em debate na 

Europa; 

c) Prosseguir a atuação da CEAR, através dos diferentes Grupos de Trabalho (GT), 

que têm vindo a desenvolver um trabalho meritório ao longo dos últimos anos; 
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d) Prosseguir com uma atuação da CEAR que defenda os interesses das Entidades 

Gestoras, por meio da introdução de melhorias continuas na atuação das 

Entidades Gestoras, que permitam uma melhoria dos serviços prestados aos 

utentes, entidades reguladoras e público em geral; 

e) Prosseguir com a organização de eventos fora dos principais centros 

populacionais, em especial na área Metropolitana de Lisboa, de modo a promover 

uma maior descentralização das iniciativas organizadas pela CEAR; 

f) Promover a apresentação de novas iniciativas diretamente relacionadas com este 

setor, preparando as Entidades Gestoras para os novos desafios que se anteveem 

num futuro próximo; 

g) Prosseguir com a organização de seminários/debates/workshops e outras 

iniciativas associadas ao saneamento básico e gestão de águas pluviais, que se 

considerem particularmente uteis para as Entidades Gestoras; 

h) Continuar a divulgar sistematicamente a atuação da CEAR e a importância da 

adesão de novos colaboradores, de modo a permitir prosseguir e/ou melhorar a 

atuação desta Comissão Especializada; 

i) Prosseguir a linha de atuação dos últimos anos, mantendo a realização de pelo 

menos uma visita técnica, de elevado interesse para os membros da CEAR e que 

permita a aquisição de novos conhecimentos e/ou novas potencialidades de 

melhoria dos serviços prestados pelas Entidades Gestoras; 

j) Dada a importância para Portugal, deverá prosseguir a participação da CEAR 

nas reuniões da EurEau, Comissão II, garantindo a sua participação em pelo 

menos uma das reuniões anuais, mesmo que não venham a obter-se patrocínios 

para a comparticipação de viagem, alojamento e restantes despesas associadas à 

deslocação. Se possível obter mais um elemento da CEAR que possa participar nas 

referidas reuniões. 

Atividades a realizar 

GT 1- Gestão de Redes de Drenagem  

Dinamizadora: Eng.ª Sónia Pinto, (Águas de Santarém). 

 



 

 19 

 

 Debate: “Eficiência Energética em Sistemas de Saneamento Básico”. 

Apesar de ter sido previsto ser realizado no ano transato, prevê-se a concretização 
em 2017 do debate sobre eficiência energética em sistemas de saneamento, que cada 
vez mais importância tem neste setor. Pretende-se manter a realização deste evento 
fora da área da grande Lisboa, prevendo-se que se realize em Santarém, no primeiro 
semestre de 2017. 

GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais 

Dinamizador Pedro Béraud (AdP Internacional) 

Como em anos anteriores, manteve-se a descentralização dos principais aglomerados 

populacionais. 

 Workshop: “Reutilização de águas residuais, numa perspetiva de economia 

circular e das alterações climáticas”. 

 

 Debate: “Águas Residuais de Unidades Hoteleiras. Implicações de Óleos e 

Gorduras na Gestão de Coletores e Sistemas de Tratamento”. 

Esta iniciativa será baseada em anteriores iniciativas semelhantes organizadas pela 

APDA e entidades locais. As anteriores foram efetuadas em Faro e Ourém. Resulta de 

um contacto da “Resíduos do Nordeste”, através do seu administrador Eng.º Paulo 

Praça, no sentido de desenvolver uma iniciativa semelhante às já realizadas pela 

CEAR em Ourém e Faro. Já esteve prevista ser realizada em 2016, mas não foi 

possível por motivos de agenda. 

 

 Seminário + Workshop sobre Planeamento da Segurança do Saneamento (PSS). 

Pretende-se desenvolver esta iniciativa conjuntamente com a Acquawise, com quem a 

APDA já tem um conjunto de parcerias, nomeadamente sobre este tema em concreto. 

Objetivo: O objetivo será o de promover um “seminário” pela manhã, com a 

apresentação do projeto-piloto da Acquawise com a Águas do Ribatejo. 

Da parte da tarde deverá desenrolar-se a Workshop sobre a metodologia do PSS, 

com vista à salvaguarda da saúde humana, do ambiente e das infraestruturas. 
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Pretende igualmente promover as práticas corretas de reutilização de águas 

residuais e valorização agrícola, ou outras de lamas de ETAR. 

Como vem sido habitual a CEAR, continuará as suas participações no âmbito da 
EurEau e da Comissão 2, da Coligação do Crescimento Verde, do projeto “Os 

Próximos 30 anos” e na revista APDA, sendo que em ano de ENEG irá certamente 
ter uma participação ativa no evento e na produção de comunicações especializadas 
no campo de trabalho da CEAR.  

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
(CESDA) 

Em 2017 a CESDA irá continuar a desenvolver o seu trabalho dentro do tema 
definido no passado: Eficiência dos Sistemas de Distribuição de Água.  

O trabalho continuará a centrar-se na divulgação de boas práticas de controlo de 
perdas e na produção de documentos que possam ser utilizados pelos membros da 
APDA, nomeadamente os que tenham menores recursos técnicos e financeiros. 

Ainda dentro desta temática será atualizado um documento contendo os comentários 
da CESDA aos dados de perdas publicados no RASARP. O objetivo deste documento é 
ter preparada uma resposta que evite que sempre que saem os dados anuais de 
avaliação dos serviços de água a discussão se centre nos aspetos negativos do 
volume de perdas. 
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COORDENAÇÃO 

ABEL LUIS (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

MARGARIDA PINHÃO (TECNILAB) 

LUÍS GOMES (AFLUXO) 

COMPOSIÇÃO 

Abel Almeida Luís | EPAL, SA 

Andreia Miguel | SIMAR de Loures e Odivelas 

Bruno Cravino Santos | Fucoli-Somepal, SA 

Cristina Caldas | Contimetra, Lda 

Daniel Cardoso | Águas de Gondomar, SA 

Fernanda Lacerda | Águas do Porto, EM 

Hilário Ribeiro | Itron, Lda 

João Curinha | Águas do Sado, SA 

João Santos | EMAS de Beja, EM 

Luís Manuel Gomes | Afluxo, SA 

Margarida Esteves | Hubel Indústria da Água, SA 

Margarida Pinhão | Tecnilab Portugal, SA 
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Maria do Carmo Almeida | Ibergás, SA 

Maria José Neto | SIMAR de Loures e Odivelas 

Pedro Miguel Pereira | Águas de Mafra 

Raquel Mendes | Acquawise Consulting, Lda 

Rodrigo Duarte | Águas de Cascais, SA 

Rute Parente | SMAS de Sintra 

TRABALHO A DESENVOLVER  

De acordo com os dados publicados no RASARP 2016, a média de água não faturada 
no serviço em baixa em 2015 foi de 29,8%. Apesar da insatisfatória melhoria face 
aos anos anteriores (30,9% em 2013 e 30,0% em 2014), é preciso ver que isto foi 
feito num ambiente de grande contenção de verbas e pessoal. 

Assim que a ERSAR divulgar novos dados definitivos, a CESDA irá atualizar um 
pequeno documento sobre os indicadores mais recentes. O documento focará os 
indicadores relacionados com a ineficiência das redes em baixa, nomeadamente 
aqueles que estão relacionados com as perdas de água.  

Serão ainda concluídas e disponibilizadas as Fichas de Boas Práticas em falta, 
nomeadamente a Ficha de Monitorização, a Ficha de Cadastro e a Ficha de 
Consumos Não Autorizados. 

Será realizado um encontro técnico em Torres Vedras, durante o 1º trimestre, onde 
se pretende apresentar e discutir algumas das possíveis abordagens ao controlo de 
perdas com uma orientação predominantemente prática. Será dado um enfoque 
especial à questão do combate aos consumos ilícitos, monitorização de redes, 
controlo de pressão e experiências práticas de deteção de fugas em sistemas de 
média dimensão. 

Por último, a CESDA pretende continuar a divulgar casos de sucesso em diversas 
Entidades Gestoras, nas várias vertentes das perdas de água, dando em 2017 um 
especial enfoque à questão dos consumos ilícitos. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE) 

COORDENAÇÃO 

LÍDIA LOPES (SMAS SINTRA) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

JORGE NEMÉSIO (SMAS DE PONTA DELGADA) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Oliveira | Águas do Sado, SA 

Ana Paula Tavares  

Anita Ferreira | EPAL, SA 

Carlos Medeiros |Águas do Porto, EM 

Eduardo Paulino  

Ema Isabel Loureiro | Águas de Coimbra, EM 

Helena Moura Campos | SIMAR de Loures e Odivelas 

Isabel Martins Ricardo | Be Water, SA 

João Simão Pires | Universidade Católica 

Joaquim Fonseca | SMAS de Almada 

Jorge Ferreira da Silva Nemésio | SMAS de Ponta Delgada 

José Henrique Salgado Zenha  

José Manuel Pires | Águas de Cascais, SA 
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Lídia Lopes | SMAS de Sintra 

Nuno Vitorino | AIA 

Paula Lopes  | SMAS de Sintra 

Paulo Gromicho | Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA 

Sérgio Hora Lopes | Águas do Norte, SA 

TRABALHO A DESENVOLVER 

A Comissão Especializada de Legislação e Economia prevê durante o ano de 2017 
dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito das suas 
atribuições, que incluirá a análise e acompanhamento da evolução legislativa do 
setor. 

Durante o corrente ano é intenção da CELE concretizar os seguintes projectos: 

 Reflexão sobre a continuação do desenvolvimento e atualização do estudo 
sobre os tarifários de água e saneamento em Portugal, com a consequente 
necessidade de recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos 
Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados a partir do ano de 2015. 

 Análise do resultado do trabalho concluído no ano de 2016 – O Mercado e os 
Preços – 2016 e reflexão sobre os aspetos que podem ser melhorados. 

 Colaboração na eventual organização de evento, em que poderá ser debatida e 
aprofundada a temática da gestão de águas residuais e de águas pluviais e os 
problemas suscitados pela sua articulação, designadamente nos planos 
económico e das opções de gestão, visando clarificar esta questão antes da 
aprovação pela ERSAR do regulamento tarifário. 

 Preparação da participação da CELE no ENEG 2017, através da apresentação 
de comunicações pelos seus membros.  

 Para além do atrás referido, será feito o acompanhamento e análise dos 
projetos nacionais e comunitários remetidos à Comissão de Legislação e 
Economia. Também continuará a ser analisada a evolução dos modelos de 
gestão no setor da água, mantendo-se o acompanhamento permanente da 
legislação nacional e comunitária relevante para as Entidades Gestoras dos 
serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento. 

 

 

 



 

 25 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA) 

COORDENAÇÃO 

PAULO NICO (SMAS ALMADA) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

ANA AGUIAR (SMAS DE SINTRA) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Alegria Aguiar | SMAS de Sintra 

Ana Cláudia Nunes | SMAS de Torres Vedras 

Carla Cavaco | EMAS de Beja, EM 

Cláudia Guerreiro | Aquapor Serviços, SA 

Cristina Cortez | SIMAR de Loures e Odivelas - Laboratório 

Cristina Martinho | Acquawise Consulting, Lda 

Cristina Paiva | SIMAS de Oeiras e Amadora 

David Cabanas | Câmara Municipal do Barreiro 

Elsa Oliveira | SMAS de Leiria 

Inês Lopes | Tecnilab Portugal, SA 

Isabel Hespanhol | Águas do Porto, EM 

Maria de Fátima Coimbra | Águas do Centro Litoral, SA 

Maria João Benoliel | EPAL, SA 
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Marisa Silva | INDAQUA, SA 

Paulo Nico Casimiro | SMAS de Almada 

Pedro Nogueira | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental 

Rui Sancho | Águas do Algarve, SA 

Susana Carvalho | Águas do Norte, SA 

TRABALHO A DESENVOLVER 
 
A Comissão especializada da Qualidade da Água tem programado realizar as 
seguintes atividades no ano de 2017: 

 

1. Organização de Encontros:  

o Encontro sobre “Importância e Controlo do Desempenho da Instrumentação 
em Linha da Qualidade da Água” 1º semestre 2017 

2. Participação nas reuniões da EU1 

o Análise de documentos da EurEau 1, com impacto para as actividades das EG 
nacionais.  

 

Distribuição de temas em discussão na EU, pelos membros da CEQA, possibilitando 
uma análise mais aprofundada sobre os assuntos em discussão na EUREAU: 

- GT Politica Europeia da Água (Diretiva Quadro, Blueprint) –  

 Águas subterrâneas  
 Reutilização de Água  
 Biocidas  

- GT consumo humano  

 Radioactividade  

- GT Ambiente (alterações climáticas)  

- GT gestão de risco  

As representações na EurEau 1 o receberem os documentos, fazem a distribuição 
pelos membros da CEQA, competindo a cada membro identificar quais os documentos 
que devem trabalhar e apresentar comentários. 

 

3. Assuntos técnicos a tratar no âmbito da CEQA 

o Continuação da ficha de Boas Práticas de suporte ao PSA (2017): 

 Reservatórios de água tratada  

 Estações elevatórias e sobrepressoras  
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 Condutas adutoras, rede de distribuição e ramais  

 Válvulas  

o Reutilização de água e impacto nos sistemas de abastecimento 
(2016/2017); 

o Apoio da CEQA/APDA no GT ERSAR sobre PSA:  

 Revisão da documentação produzida no âmbito da CT-PSA ERSAR   

o Revisão do Decreto-Lei n.º 306/2007 – a ERSAR irá solicitar a diversas 
entidades o envio de sugestões de melhorias ao atual diploma;  

o Acompanhamento do projeto "Os próximos 30 anos: sobre o futuro dos 
serviços de água";  

o Acompanhamento da implementação do regulamento de aprovação de 
materiais e produtos para contacto com água destinada a consumo 
humano; 

o Acompanhamento da revisão do Decreto Regulamentar nª 23/95; 

o Preparação de comunicação para o ENEG 2017. Propõe-se a elaboração 
de uma comunicação sobre as conclusões retiradas do encontro sobre 
equipamentos online; 

o A segurança face ao risco de atentados terroristas (cooperação com o 
SIS). 

4. Resposta a questões colocadas pela Direção da APDA; 

 

5. Estabelecimento de reuniões periódicas com a ERSAR, a APA e outros 
stakeholders da APDA e EG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI) 

COORDENAÇÃO 

PEDRO CLEMENTE DOS REIS (TECNILAB) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

ELSA FERREIRA (SMAS SINTRA) 

COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha | Águas do Algarve, SA 

Carlos Godinho | AQUASIS, SA 

Carlos Gonçalves | EPAL, SA 

Célia Reis | EPAL, SA 

Cláudia Brás | Águas de Coimbra, EM 

Cláudio Tenório| Águas do Algarve, SA 

Elsa Ferreira | SMAS de Sintra 

Francisco Cardoso | Águas do Porto, EM 

Gil Afonso | Águas do Norte, SA 

Ivo Braga | Luságua-Serviços Ambientais, SA 

João Branco | Câmara Municipal do Barreiro 

José Manuel Costa | SMSB de Viana do Castelo 
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Luís Filipe Rocha | SIMRIA, SA 

Miguel Casadinho | EMAS de Beja, EM 

Patrícia Paulo | SIMAR de Loures e Odivelas 

Paulo Batalha Azevedo | Câmara Municipal de Albufeira 

Pedro Clemente dos Reis | TECNILAB, SA 

Pedro Martins | SIMAR de Loures e Odivelas 

Pedro Pascoal | Infraquinta, EM 

Ramiro Leão | Águas do Norte, SA 

Sónia Martins | SMAS de Sintra 

 

TRABALHO A DESENVOLVER 

As atividades que se prevê desenvolver pela Comissão Especializada de Sistemas de 
Informação, encontram-se identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos, 
nomeadamente: 

Colaborar no desenvolvimento do portal da associação ou em outros meios, onde 
possam ser publicados documentos, artigos, notícias e apresentados links para outras 
organizações; 

Divulgar a atividade da comissão com o objetivo de captar mais elementos; 

Apresentação dos resultados do inquérito, “Caracterização do setor em termos de 
Sistemas de Informação em sessão a realizar durante o ENEG 2017; 

Publicação e lançamento do livro “Casos com História” descrevendo situações 
relativas a Sistemas de Informação nas entidades gestoras de Água e Saneamento. 

O plano de atividades proposto para 2017 foi elaborado com o contributo de todos 
os membros da comissão presentes na reunião ocorrida em 27-01-2017 nas 
instalações da APDA, nos Olivais. 
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CT 116 – COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO SOBRE “MEDIÇÃO DE 
ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS” 

Na área de atividade da APDA, como Organismo de Normalização Sectorial (ONS), 
tem funcionado a Comissão Técnica de Normalização – CT 116, cujo âmbito é a 
“Medição de escoamento de água em condutas fechadas”. 

PRESIDENTE 

JOSÉ MANUEL COLAREJO  

SECRETÁRIO 

PEDRO CLEMENTE DOS REIS (TECNILAB) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Almeida | IPQ - Serviço de Metrologia Legal 

Carlos Nunes | SMAS de Sintra 

Daniel Silva  | Aquapor Serviços, SA 

Hilário Ribeiro | Itron, Lda 

Joaquim Pais da Silva | SMAS de Almada 

Jorge Manuel Marques | SMAS de Almada 

José Manuel Padinha Colarejo  

Margarida Esteves | Hubel Indústria da Água, SA 
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Miguel Filipe Duarte | SIMAR de Loures e Odivelas 

Nuno Filipe Fontes | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Paulo Celso Camacho | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Pedro Clemente dos Reis | Tecnilab Portugal, SA 

Pedro Santos | Águas do Sado, SA 

Ricardo Silva | Janz, SA 

Teresa Castro | Resopre, SA 

Vítor Manuel Rocha | EPAL, SA 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

Está prevista a realização de 11 reuniões da CT 116, durante o ano de 2017, tendo o 
respetivo calendário sido já aprovado. 

A CT 116 fará o acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, 
conforme a documentação recebida do IPQ sobre a matéria relevante. Assim, serão 
analisados, comentados e votados os documentos oriundos do CEN TC 92 e do 
ISO TC 30/SC 7, que o IPQ nos remeta. 

Está prevista uma revisão das normas portuguesas NP 2938:2008 e NP 2939:2008, 
sendo que, para o primeiro desses dois documentos, os trabalhos já foram iniciados. 
No entanto, essa revisão está condicionada aos desenvolvimentos de uma nova 
Portaria que substitua a atual Portaria nº 21/2007. A CT 116 tem estado em ligação 
com o IPQ, relativamente a esta questão. 

Como já referido em anteriores relatórios, o tema da submedição em contadores de 
água, causa principal das perdas aparentes, tanto por desadequação metrológica dos 
contadores instalados nos pontos de consumo, como pelo envelhecimento desses 
mesmos contadores, quer seja em instalações residenciais, quer seja nos grandes 
consumidores, constitui uma das preocupações da CT 116, para além do âmbito 
estritamente normativo, pelo que esta comissão acompanhará as iniciativas que forem 
sendo desenvolvidas sob esta temática. 

Assinala-se que, desde outubro de 2016, a MID (Measurement Instruments Directive), 
entrou em pleno vigor, pelo que, doravante, só os contadores da chamada “Nova 
Abordagem” são permitidos de comercialização no mercado Europeu. 

Finalmente, e como tem sido prática corrente, a CT 116, dentro dos limites da sua 
disponibilidade e competência, estará sempre recetiva à colaboração que seja 
solicitada, quer pela APDA, quer por outras entidades do sector. 
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GRUPOS DE TRABALHO 

GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE CLIENTES (GTGC) 

COORDENAÇÃO 

LUÍS BRANCO (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

JOSÉ PEÇAS (AQUAPOR) 

COMPOSIÇÃO 

Carlos Nunes | SMAS de Sintra 

Joana Frada | INDAQUA, SA 

José Manuel Padinha Colarejo  

José Paulo Fernandes | Águas do Sado, SA 

José Peças | Aquapor Serviços, SA 

Lino Moreira | Águas de Gondomar, SA 

Luís Branco  | EPAL, SA 

Marta Marques | SIMAR de Loures e Odivelas 

Raquel Martins | Águas da Região de Aveiro, SA 

Susana Martins | SIMAR de Loures e Odivelas 
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TRABALHO A DESENVOLVER  

Durante a elaboração deste Guia de Reclamações foram sendo discutidos outros 
aspetos que embora saíssem do âmbito específico do trabalho não deixavam de 
merecer desenvolvimento posterior. Nesse sentido o grupo decidiu em 2017 preparar 
dois novos guias com o objetivo essencial de divulgar boas práticas e contribuir para 
ganhos de eficiência operacional com maior satisfação e envolvimento dos clientes. 
Os projetos são designados por “Otimização de Receitas” e “ A Experiência do 
Cliente”. 

 Otimização de receitas. 

O conjunto de tarefas associadas ao processo de gestão de clientes implica um 
elevado número de ações e interações, tem um nível razoável de complexidade com 
elevado número de interfaces, quer com os clientes quer com outras áreas da 
empresa, pelo que é grande a possibilidade de se verificarem erros ou falhas 
operacionais que de forma mais ou menos indireta podem originar perdas de 
receitas. 

O objetivo deste Guia é constituir-se como um documento que ajude as entidades 
gestoras na implementação de mecanismos e procedimentos que mitiguem a 
possibilidade destes erros e que consequentemente otimizem as receitas das entidades 
gestoras. 

No documento serão analisadas as diversas causas geradoras de perdas de receitas 
económicas, sendo dado particular enfoque às perdas aparentes (consumos ilícitos e 
submedição) e ao controlo de cobranças. 

Este documento é, portanto, direcionado para a organização interna visando 
contribuir para a eficiência operacional dos serviços comerciais e poderá servir de 
base para ações de formação nestas matérias. O controlo das receitas será 
seguramente um tema que interessará a todas as entidades. 

 A Experiência do Cliente  

Este Guia vem na sequência do Guia das Reclamações sendo por isso mais orientado 
para o desenvolvimento das boas práticas no relacionamento com os clientes. A 
metodologia é semelhante, ou seja, é analisado o processo de gestão de clientes sendo 
que desta vez são analisados os aspetos passíveis de gerar conflitos com os clientes, 
quer estes se manifestem através de reclamação ou induzam uma perceção de mau 
serviço ou incompetência. 

Tal como no projeto anterior terá de ser tido em conta o enquadramento legal e 
regulatório prevendo-se a continuidade da colaboração da ERSAR nas iniciativas 
deste GT. 
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Estas iniciativas darão continuidade ao objetivo central deste GT de Colocar o 
Cliente no Centro das Preocupações das Entidades Gestoras. 

Dado o carácter continuado da atividade propõe-se que este grupo passe a ser 
designado por Comissão Especializada. 

GRUPO DE TRABALHO DE INOVAÇÃO (GTI) 

COORDENAÇÃO 

MIGUEL CARRINHO (ÁGUAS DO RIBATEJO) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Paula Barros  | Águas de Gondomar, SA 

Francisco Marques | SMAS de Tomar 

Maria Cândida Marreiros | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Maria Manuela Sobral | Câmara Municipal do Barreiro - DAR 

Miguel Carrinho | Águas do Ribatejo, EM, SA 

Nuno Campilho | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Nuno Medeiros | EPAL, SA 

Paulo Sá | INDAQUA, SA 

Vítor Vale Cardoso | EPAL, SA 

Zélia Fernandes | Eamb - Esposende Ambiente, EM 
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TRABALHO A DESENVOLVER 

Ao longo do ano de 2017 o Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) da APDA irá 
centrar essencialmente o seu trabalho sobre 2 temáticas: 

 “On site systems”: pequenos aglomerados sustentáveis; 
 Transformação digital. 

No que se refere ao primeiro tema, pretende-se, por um lado, dar continuidade ao 
trabalho já efetuado em relação às soluções individuais e para pequenos 
aglomerados de tratamento de águas residuais e, por outro lado, abranger outras 
áreas como a reutilização e a valorização em pequena escala, visando encontrar 
soluções “inteligentes” para pequenos aglomerados. 

Em relação ao segundo tema, é inegável que hoje o mundo e, por conseguinte, o 
setor da água, estão a viver uma rápida “transformação digital” e é fundamental que 
as organizações e pessoas estejam devidamente preparadas, para que esta 
transformação seja uma oportunidade e não uma ameaça. Assim, matérias como a 
Internet das Coisas, Inteligência Artificial e outras, são do maior interesse e merecem 
uma atenção especial. 

O levantamento de informação, análise e estudo sobre estas áreas temáticas visa, 
entre outras coisas, permitir que o GTI possa participar ativamente no ENEG 2017, 
nomeadamente através da apresentação de comunicações e /ou participação em 
discussões sobre estes e outros temas. 

Para além do referido, o GTI pretende igualmente levar a cabo as seguintes 
atividades: 

 Realização de reuniões mensais ao longo do ano; 
 Realização de um inquérito às EG sobre a temática da Inovação; 
 Continuação dos contactos com entidades do SCT (Universidades, Centros de 

Investigação e transferência de tecnologia, etc.), com vista a divulgar e 
promover o trabalho do GTI e da APDA, bem como para criar “laços” e canais 
de comunicação que possam contribuir para um maior envolvimento das EG em 
iniciativas e projetos inovadores; 

 Levantamento e análise de oportunidades de projetar a imagem da APDA em 
matéria de Inovação, designadamente da possibilidade da sua participação em 
órgãos e estruturas relevantes nesta matéria (por exemplo, EIP Water); 

 Levantamento e análise de informação referente ao trabalho das Comissões e 
Grupos de Trabalho da APDA, com vista à identificação de outros temas que 
possam ser objeto de estudo por parte do GTI. 
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GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE ATIVOS (GTGA) 

COORDENAÇÃO 

CÉLIA REIS (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO 

CARLOS MARIANO (AQUASIS) 

COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha | Águas do Algarve, SA  

Ana Luís | EPAL, SA  

Artur Marques | SMAS de Tomar  

Carlos Mariano | Aquasis, SA  

Catarina Sousa | Águas do Sado, SA  

Célia Reis | EPAL, SA  

Filipe Carraco | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental  

Filipe Vargues | SIMAR de Loures e Odivelas  

Jorge Vilela | SMAS de Sintra  

Luís Costa | Águas de Coimbra, EM 
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Luis Mamouros | AdP - Serviços Ambientais, SA  

Pedro Fontes | Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA  

Pedro Francisco | SMAS de Sintra 

Ricardo Casquilho | SIMAR de Loures e Odivelas 

Sónia Traitolas | Câmara Municipal de Palmela – DAAR 

TRABALHO A DESENVOLVER 

As atividades a desenvolver pelo Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos, para o ano 
de 2017, em linhas gerais, serão: 

 Concluir o “Guia prático de aplicação de gestão de ativos a sistemas de 
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais”; 

 Preparar a publicação do “Guia prático de aplicação de gestão de ativos a 
sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais”, de 
forma que o seu lançamento ocorra no ENEG 2017, cujo tema principal é “As 
Oportunidades no Setor da Água, os Grandes Desafios Atuais e as Alterações 
Climáticas”: 

 Divulgar a atividade do grupo de trabalho com o objetivo de captar mais 
elementos; 

 Participar no projeto da APDA “Os próximos 30 anos: sobre o Futuro dos 
Serviços de Águas”.  

NÚCLEOS 

NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DE ÁGUAS (JOPA) 

O JOPA permite a união de vários membros jovens do setor das Águas, das mais 
distintas áreas e coloca-os a pensar em conjunto, o que é uma aposta ganha. Os 
incentivos aos jovens para desenvolverem aquilo que consideram interessante nas 
suas áreas de atuação, no setor da água, sem nunca perder de vista a inovação, 
deverá ser a aspiração de longo-prazo do JOPA.    

O plano de atividades para 2017 apresentado é ambicioso, mas não obstante poderá 
ser expandido ou acelerado, caso ocorra um aumento de novos membros. Para além 
disso, é de ressaltar a motivação dos membros atuais sendo por isso importante que 
os membros do JOPA criem sinergias com as suas atividades profissionais e que 
consigam conciliar o trabalho realizado profissionalmente com o trabalho a realizar 
no grupo, de forma a otimizar o tempo despendido nesta atividade.  

Objetivos JOPA:   
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 Integração dos Jovens profissionais no mercado de trabalho   
 Criar uma comunidade de jovens profissionais do setor de águas  
 Partilhar conhecimentos, experiências e boas práticas  
 Criar relações com outros núcleos ou associações, sobretudo de cariz 

internacional  
 Promover a empregabilidade  

COORDENAÇÃO 

DIANA CORREIA (AQUAPOR)  

COMPOSIÇÃO 

André Duarte | SMAS de Sintra 

David Cabanas | Câmara Municipal do Barreiro 

Diana Correia | Aquapor Serviços, SA 

Filipa Falcão | Luságua – Serviços Ambientais, SA 

Flávio Oliveira | Águas do Porto, EM 

Irene Marques |Águas de Coimbra, EM 

Joana Barros | SMSB de Viana do Castelo 

João Filipe Drumond | Câmara Municipal de Lisboa 

João Manuel Grilo | IWA - International Water Association 

José Manuel Costa | SMSB de Viana do Castelo 

José Maria Monteiro  

Maria João Oliveira | Águas do Porto, EM 
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Ricardo Correia | ISCTE-IUL 

Rui Malheiro | IWA - International Water Association 

Sílvia Barbosa | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Vera Abreu | EAmb – Esposende Ambiente, EM 

TRABALHO A DESENVOLVER  

PRIORIDADES DO JOPA PARA 2017  

O JOPA ainda está numa fase de consolidação e afirmação no setor, dessa forma 
optou-se pela continuação das prioridades dos anos anteriores, assim como a 
produção de conteúdos (newsletters), contudo o objetivo principal para o ano de 
2017 será a divulgação do grupo e angariação de novos membros com a 
organização de debates sobre temas atuais/inovadores e de interesse para a 
comunidade e para os jovens “das águas”. As atividades serão organizadas e geridas 
por subgrupos dentro do JOPA conforme as suas áreas de interesse (esta 
organização também poderá ser consultada no ficheiro Roadmap JOPA 2017 junto 
do secretariado da APDA). As principais atividades a desenvolver no ano de 2017 são 
descritas na figura seguinte.  

 

Plano de atividades do JOPA 2017  
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Criação de debates e angariação de novos membros  

Na continuidade do trabalho desenvolvimento no ano de 2016, a newsletter do JOPA 
(com periodicidade quadrimestral) para dar a conhecer o JOPA e as suas atividades, 
bem como novidades do setor das Águas, poderá ser uma via para atrair e associar 
novos membros ao núcleo.   

A ideia central da produção da criação de debates é a mobilização dos meios 
humanos do JOPA e da comunidade para a discussão de assuntos interessantes e 
atuais para os jovens e para o setor. Dessa forma, e como consequência, espera-se 
que novos jovens encontrem no JOPA uma oportunidade de se manifestarem e 
partilharem contactos e se inscrevam no grupo, trabalhando ativamente para o 
cumprimento dos objetivos do grupo. A estrutura dos debates e o público-alvo 
encontra-se esquematizado na figura seguinte. 

 

Adicionalmente, informar os jovens que já atuam diariamente no setor das Águas 
sobre a existência do JOPA. Para isto pondera-se recorrer às redes de contactos dos 
membros atuais do JOPA o que permitirá estender a nossa divulgação e recrutar 
novos membros.   
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Neste sentido, um esforço conjunto e mais ativo do JOPA com a APDA para 
divulgação do grupo no site da APDA (participação do grupo na reestruturação da 
comunicação e imagem da APDA), com a criação de um perfil do JOPA no site da 
APDA. No perfil/site do JOPA devem ser anunciadas as atividades do grupo e a sua 
estrutura e objetivos, assim como a possibilidade de anúncio de ofertas de emprego 
(para que os jovens possam consultar a nossa página na altura da procura de 
emprego).    

Esta abordagem de contacto deve, por consequência, conquistar novos membros pois 
o objetivo é que as pessoas que consultem o perfil do JOPA percebam a nossa 
dinâmica e a mais-valia do grupo para os jovens do setor das águas.  

INTERNACIONALIZAÇÃO  

 Nas atividades relativas a esta prioridade têm sido desenvolvidos os primeiros 
esforços para a criação de YWP Portuguese Chapter, em associação com a IWA 
(International Water Association). Segundo, a votação de 17 de abril sobre a 
validação da criação deste Chapter foi aprovada por unanimidade por todos os 
membros votantes (8 membros votaram).   

A questão central em termos de defesa dos interesses dos membros do JOPA prende-
se com duas questões: a manutenção da autonomia do JOPA e a gratuidade de 
adesão dos membros do JOPA (i.e. os membros do JOPA não terem qualquer tipo de 
custos associados para pertencer ao Chapter). Estas questões necessitam de ser 
clarificadas para tomar uma decisão final sobre a criação do YWP Portuguese 
Chapter. Como tal, existe ainda um longo trabalho pela frente para desenvolver esta 
prioridade.   

É importante salientar que a internacionalização não deverá estar apenas focada no 
YWP Portuguese Chapter, e como tal o JOPA procurará outros caminhos para 
alcançar este objetivo.   
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Lisboa, março de 2017 

O Conselho Diretivo da APDA 
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