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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
Como é sabido, os serviços de águas em Portugal conheceram uma significativa evolução desde 
o início dos anos 1990, que pode ser representada através de cinco vetores: diversidade, 
complementaridade, regulação, investimento e qualidade. 
 
Contudo, como se disse no programa de candidatura do atual Conselho Diretivo (CD) da 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), nenhum dos vetores 
se encontra exaurido e, para além dos sucessos e importantes saltos qualitativos verificados, 
permanecem ainda assimetrias e insuficiências associáveis a cada um deles. 
 
A pluralidade das soluções institucionais não foi suficiente para motivar todas as entidades 
gestoras para uma evolução sustentada da sua gestão dos serviços de águas. 
 
Também a complementaridade das soluções entre “alta” e “baixa” não tem permitido sempre 
uma interação tão harmonizada e forte como seria desejável e deixou lapsos de articulação não 
resolvidos ou, pelo menos, virtualidades por aproveitar com benefício de todos. 
 
Por seu turno, a evolução da atividade regulatória conheceu avanços relevantes quanto à 
qualidade do produto e dos serviços, mas as decisões do legislador sobre o seu reforço, 
abrangência e garantia de independência, foram lentas e díspares. 
 
A um outro nível, apesar dos significativos progressos alcançados, ainda existe, sobretudo no 
que concerne às águas residuais, a necessidade de um esforço de cobertura por redes e 
tratamento adequados. 
 
Desta forma, é impossível ignorar que a mobilização de investimento remanescente é condição 
essencial para assegurar taxas de cobertura mais elevadas e novas soluções, adequadas à 
natureza do que ainda tem que ser concretizado, assumindo-se que a prossecução dos níveis de 
qualidade é um objetivo permanente, insuscetível de ser negligenciado. 
 
A APDA, enquanto Associação representativa das entidades gestoras, manterá a sua atenção a 
estas temáticas, que correspondem à necessidade de se completar e consolidar a enorme 
evolução dos serviços de águas. 
 
Após mais de duas décadas de significativa evolução, observamos agora sinais do que poderá 
chamar-se uma “crise de crescimento” do setor, isto é, as tensas reanálises e revisões das 
questões não resolvidas pelas soluções anteriores ou das questões que resultaram da 
implementação das próprias soluções. 
 
Neste sentido, existem várias dimensões do setor sob grande pressão, decorrente tanto de 
fatores exógenos como de factores endógenos, que elencamos seguidamente: 
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 a maior exigência com que as entidades gestoras estão hoje confrontadas, no contexto 
económico-financeiro, o que decorre da eclosão da crise económica e das restrições 
subsequentes; 

 
 a aplicação da intervenção regulatória a todas as entidades gestoras, com maior tensão 

sobre as tarifas a praticar, e, em outros casos, a possibilidade de alteração dos critérios 
regulatórios constantes da lei e dos contratos em vigor; 

 
 a perequação económica dos sistemas multimunicipais, as consequências da agregação 

levada a cabo em 2015 e sua eventual reversão pelo atual Governo, na estrutura, 
acionista e orgânica, das suas empresas gestoras e, em vários casos, o risco de sérias 
clivagens entre os seus acionistas; 

 
 o “peso” da faturação da água pelos serviços em “baixa”, decorrente tanto de serviços 

exteriores ao setor, como da evolução legislativa relativa à repercussão dos custos dos 
serviços em “alta”; 

 
 a evolução das tendências e dos atores relacionados com o investimento, interno e 

estrangeiro, em Portugal; 
 

 a redução progressiva do consumo de água e as suas consequências no equilíbrio 
económico das empresas; 

 
 a necessidade de enfrentar desafios técnicos, mas também económicos, da geração 

anterior, avultando, entre aqueles, o combate às perdas. 
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2. ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 
 
2.1. Organização de eventos 
 
O nível técnico e a frequência dos eventos promovidos pela APDA tem vindo a aumentar 
significativamente nos últimos anos. Em particular, os seminários realizados em 2014/2015 sobre 
as políticas para o setor saldaram-se num sucesso incontestável. 
 
A realização de Encontros e Seminários sobre temas específicos será promovida, tanto quanto 
possível, dando origem a documentação para reflexão, garantindo-se uma conveniente 
circulação de informação especializada. Pretendemos diversificar os temas e aumentar o número 
de ações com vista a alargar a implantação e influência da APDA no todo nacional. 
 
É objetivo do CD da APDA promover a organização, em 2016, de, desejavelmente, três ou 
quatro grandes Seminários sobre temáticas relacionadas com as opções políticas para o setor, 
tanto quanto possível em locais diversos do País: 
 

 Duas ações em parceria com a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) e o Serviço de Informações de Segurança (SIS) sobre matérias ligadas à 
segurança dos sistemas, com abrangências geográficas distintas, a terem lugar em 
Lisboa e no Porto; 
 

 Evento conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) – 
eventualmente também com a participação da ERSAR e o envolvimento do Ministério do 
Ambiente –, versando a temática da “reversão” política da reestruturação do setor das 
águas (título provisório: “Reestruturação do Setor das Águas – Novas Perspetivas”); 
 

 Seminário, a organizar desejavelmente em parceria com a ERSAR, subordinado à 
temática da sustentabilidade económica das entidades gestoras municipais (a 
realizar, previsivelmente, no último trimestre de 2016). 

 
Quanto a eventos dinamizados pelas Comissões Especializadas, Grupos de Trabalhos e 
Núcleos que funcionam no seio da APDA, os mesmos encontram-se descritos no ponto 3.. 
 
O ano de 2016 será igualmente marcado pelo início do processo organizativo do Encontro 
Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento – ENEG 2017, evento que constitui 
uma referência nacional (e cada vez mais também internacional) como ponto de encontro dos 
principais protagonistas do setor. 
 
Tendo sido os dois últimos ENEG realizados em Coimbra (2013) e no Porto (2015), o CD 
manterá a sua opção por uma política de descentralização. 
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2.2. Comunicação institucional e publicações temáticas 
 
Ao longo dos seus quase trinta anos de existência a APDA tem produzido e divulgado inúmeras 
publicações, versando as mais variadas temáticas de interesse para os serviços de águas. 
 
Entre as edições com chancela APDA, avulta a publicação “Água e Saneamento em Portugal – 
O Mercado e os Preços”, elaborada regularmente pela Comissão Especializada de Legislação e 
Economia, assim como as edições de vários trabalhos sobre contadores, sistemas de 
informação, telegestão e perdas de água. 
 
Entende o CD que a capacidade editorial da APDA poderá ainda ser ampliada, designadamente 
com os trabalhos que venham a ser elaborados pelas Comissões Especializadas, Grupos de 
Trabalho e Núcleos. 
 
A continuidade da publicação do “Quem é Quem no Setor das Águas em Portugal” será ser 
assegurada, em moldes a definir. 
 
Os instrumentos de informação digital da APDA – designadamente o sítio na internet, a página 
institucional na rede social Facebook e o boletim informativo Inforágua, já consolidados, e a 
nova revista técnico-científica – deverão constituir-se como veículos de transmissão de 
informação e conhecimento e assumir-se, igualmente, como fóruns privilegiados de debate, 
interno e externo. 
 
O sucesso de todas estas ferramentas comunicacionais depende, em larga medida, da 
participação ativa de todos os interessados, medindo-se a sua eficácia pela utilização externa. O 
CD da APDA considera da maior importância continuar a desenvolver estas ferramentas, ainda 
que através do recurso a algum apoio especializado externo. 
 
 
2.3. Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos 
 
As Comissões Especializadas, os Grupos de Trabalho e os Núcleos que funcionam no seio da 
APDA têm vindo a desenvolver, na maioria das situações, um trabalho notável ao longo dos 
anos, sendo o verdadeiro suporte para a atividade associativa. 
 
Mantendo a sua natureza e autonomia, existe hoje a necessidade de promover a sua articulação 
e, nalgumas situações, a sua complementaridade. 
 
O permanente acompanhamento do enquadramento político e legislativo aplicado ao setor e às 
entidades gestoras, por exemplo, tem merecido uma particular atenção por parte da APDA. 
 
A divulgação regular da atividade da APDA por todos os membros, em particular, e pelo setor, 
em geral, será efetuada através das diversas ferramentas de comunicação da Associação, 
sempre que possível com espaço para discussão, que se incentivará em todos os momentos. 
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Os planos de atividade de cada uma das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e 
Núcleos da APDA são apresentados detalhadamente em 3.. 
 
 
2.4. Conselho Consultivo 
 
O Conselho Consultivo da APDA – que continuará a reunir, conforme disposto nos estatutos da 
Associação, bianualmente – permanecerá como um verdadeiro espaço de reflexão e debate 
estratégico, não apenas sobre a vida interna da Associação, como também do setor das águas 
na sua globalidade. 
 
 
2.5. Conselho Científico 
 
Entende o CD da APDA que a coordenação das Comissões Especializadas, dos Grupos de 
Trabalho e Núcleos é um aspeto decisivo, a ser concretizado, designadamente, através da 
preparação concertada de documentação de apoio que propicie esse debate e na sugestão de 
temas para aprofundamento ao nível das diversas estruturas da Associação. 
 
O Conselho Científico da APDA, estrutura técnica criada em 2015, deverá consolidar neste ano 
a sua intervenção no desenvolvimento de todas as virtualidades da atividade das Comissões 
Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos e na respetiva coordenação. 
 
Desta forma, pretende-se melhorar a articulação entre as várias Comissões Especializadas, 
Grupos de Trabalho e Núcleos que desenvolvem a sua atividade no seio da APDA, potenciando, 
assim, novas propostas de intervenção técnica, provenientes daquelas estruturas ou de iniciativa 
do próprio Conselho Científico. 
 
Para lograr cabalmente a sua missão, o Conselho Científico poderá também a entidades 
gestoras, instituições de ensino superior (universidades e institutos politécnicos) e entidades 
públicas ou privadas, por forma a alargar a sua abrangência, âmbito de análise e enfoque 
estratégico. 
 
O Coordenador do Conselho Científico deverá continuar a ser convidado a participar nas 
reuniões do Conselho Consultivo, dada a relevância deste para a dimensão estratégica da 
APDA e a apreciação do seu nível de intervenção técnica. 
 
Uma vez que o Conselho Científico é um órgão que ainda não figura nos estatutos da 
Associação, o seu funcionamento terá, nesta fase inicial, uma natureza que diríamos 
experimental, como extensão das competências do CD, sendo, se a experiência o demonstrar 
adequado, sujeita a sua previsão estatutária a subsequente deliberação por parte dos seus 
membros. 
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2.6. Formação 
 
A formação profissional tem sido – ao longo dos anos de existência da APDA – uma atividade 
que é importante desenvolver, até porque a Associação deve extrair as vantagens decorrentes 
do conhecimento das necessidades dos seus membros. 
 
Tendo em atenção a proliferação de entidades a ministrar formação no âmbito do setor das 
águas, o CD da APDA considera essencial que se leve a cabo uma reflexão aprofundada sobre 
o tipo de formação que é útil promover junto dos seus membros e do setor em geral. 
 
Dando continuidade àquela que tem sido a política da Associação, serão de aprofundar as 
parcerias com entidades públicas e privadas, destacando-se, neste domínio, a ERSAR e a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como as universidades e institutos politécnicos 
com os quais a APDA celebrou Acordos de Cooperação. 
 
Durante a reunião para apresentação de cumprimentos ao Exmo. Ministro do Ambiente e 
Secretário de Estado do Ambiente foi, de uma forma ainda muito ligeira, detetado o interesse 
comum de, em parceria com o LNEC, a Associação promover um ciclo de formação sobre a 
avaliação de custos associados à distribuição de água e saneamento em Municípios com menos 
de 20.000 habitantes. Atendida a dimensão desta ação de  formação, provavelmente será 
necessário recorrer a financiamentos. Estão a ser feitos contactos preliminares e espera-se o 
lançamento deste projeto ainda durante este ano. 
 
 
2.7. Os novos desafios 
 
2.7.1. Reforço da implantação da Associação 
 
É intenção do CD da APDA continuar a alargar a implantação nacional da Associação. Com 
esse intuito, prosseguir-se-á o esforço de captação do interesse de entidades gestoras que ainda 
não são membros para que passem a sê-lo, através de realizações concretas, a nível 
institucional e técnico, com convites específicos para colaborações nesses âmbitos ou realização 
de eventos em zonas que propiciem maior adesão de entidades gestoras. 
 
De modo complementar, a APDA manterá o seu esforço de remoção de entraves ao 
associativismo neste setor, desejavelmente em articulação com outras entidades. 
 
Todas as entidades gestoras e outros organismos e personalidades de relevo no setor das 
águas poderão ser, estatutariamente, membros da Associação. 
 
Desta forma, o alargamento e consolidação da implantação da APDA, continuará a constituir-se 
como uma linha de trabalho constante. 
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Neste contexto, a APDA dará continuidade às iniciativas tendentes à alteração da Lei da 
Atividade Empresarial Local, no tocante aos aspetos que conflituem com a presença de 
empresas municipais em “associações, fundações e cooperativas”, propondo-se que esta norma 
excetue as “situações em que aquelas prossigam fins não lucrativos”. 
 
 
2.7.2. Relações institucionais 
 
A manutenção e consolidação da representação e participação da APDA, tanto a nível nacional 
como a nível internacional, continua a ser um desígnio central para o CD. 
 
No plano nacional, pretendemos que a APDA continue a ser uma parceira ativa na discussão 
das políticas públicas para o setor das águas. 
 
Relembre-se, a este propósito, que por várias vezes foi a APDA convocada no passado para se 
pronunciar quer no Ministério do Ambiente, quer na Comissão de Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder Local da Assembleia da República. 
 
Avulta, também, a relevante participação e intervenção propositiva da APDA na Comissão de 
Acompanhamento do Plano Estratégico Nacional para o Setor de Abastecimento de Águas e 
Saneamento de Águas Residuais (PENSAAR 2020), onde foram apresentadas dezenas de 
propostas setoriais e dois eixos estruturantes em matéria de “Inovação e Desenvolvimento” e de 
“Exploração e Gestão Sustentável de Lamas de ETAR”, as quais, se aceites, confeririam ao 
documento um caráter diferenciador e em linha com as políticas europeias. 
 
A APDA manter-se-á como parceira indispensável na procura da sustentabilidade do setor. A 
participação da Associação no Conselho Consultivo da ERSAR, no Conselho Nacional da Água, 
no Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa para a Água e nos Conselhos de Região 
Hidrográfica, bem como no Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR 2020 e no Comité de 
Acompanhamento do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR), demonstram bem a relevância alcançada pela APDA, que se pretende manter e, 
desejavelmente, reforçar. 
 
A APDA está ciente das alterações efetuadas nos últimos tempos no âmbito da atividade 
regulatória da ERSAR, assim como das que se perspetivam para o futuro e procurará apoiar os 
seus membros na análise e gestão das questões que venham, neste âmbito, a ser suscitadas. É 
objetivo do CD da APDA manter um relacionamento muito positivo com a ERSAR, continuando a 
cooperação próxima que tem sido prosseguida, e colaborar ativamente com o seu Conselho de 
Administração. 
 
Também se assume como objetivo estratégico – dada a evolução recente do setor –, o 
estreitamento das relações com a ANMP, na sequência da melhoria que tem vindo a registar-se, 
como elemento fundamental para o aprofundamento do relacionamento com os municípios 
portugueses. 
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A APDA continuará a acompanhar a evolução dos sistemas multimunicipais e fará o possível 
para o estabelecimento de convergências que apoiem um diálogo construtivo que a todos traga 
vantagens. A Águas de Portugal, ator significativo no setor, terá da APDA toda a cooperação. 
 
Uma vez que a Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente (AEPSA) 
representa um importante conjunto de entidades gestoras – muitas das quais membros da APDA 
–, procuraremos encontrar áreas de interesse comum que permitam articular esforços entre as 
duas associações. 
 
Para além das relações com as associações atrás mencionadas, a consolidação da cooperação 
técnica e institucional com a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a 
Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) e a Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (APEMETA), entre outras organizações 
técnicas e profissionais e de representação da sociedade civil, será também uma prioridade para 
a APDA. 
 
Nos anos mais recentes, e a nível internacional, a APDA incrementou bastante a sua relevância, 
assumindo o CD o desejo de promover o seu alargamento e aprofundamento. Será dada a maior 
relevância ao acompanhamento das principais tendências a nível europeu e mundial, no que 
concerne à organização, governança, ferramentas de gestão e desenvolvimento tecnológico, 
procurando, assim, estar mais capacitados para dar o nosso ativo contributo no contexto das 
instituições em que participamos. 
 
Como particularmente longeva e importante, 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 
voltará a presidir à CNAIA, nos termos da aplicação do critério de rotatividade com a APRH e a 
APESB. 
 
Importa, ainda, o desenvolvimento de iniciativas de cooperação com a Global Water Operators’ 
Partnership Alliance (GWOPA), organização que a APDA integra desde 2013. 
 
No quadro das relações bilaterais, o desenvolvimento do Acordo de Cooperação celebrado com 
a AQUASHARE – Rede Moçambicana de Partilha de Conhecimento no Domínio de Águas e do 
Acordo de Reciprocidade assinado com a Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento (AEAS), continuarão a merecer especial atenção por parte da APDA. 
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Também é objetivo da APDA o estabelecimento ou reforço das relações institucionais e técnicas 
com associações congéneres dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), através da celebração de acordos de cooperação em matérias de interesse mútuo. 
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3. COMISSÕES ESPECIALIZADAS, GRUPOS DE TRABALHO E NÚCLEOS 
 
 
As Comissões Especializadas, os Grupos de Trabalho e os Núcleos constituem um suporte 
técnico e científico de grande importância para a vida da APDA. 
 
Seguidamente, apresentar-se-ão as perspetivas de trabalho para 2016 de cada Comissão 
Especializada, Grupo de Trabalho e Núcleo, de acordo com as informações prestadas pelos 
respetivos Coordenadores/as. 
 
 
CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “Medição de Escoamento de Água em 

Condutas Fechadas” 
 
Está prevista a realização de 11 reuniões da CT 116, durante o ano de 2016, tendo o respetivo 
calendário sido já aprovado. 
 
A CT 116 fará o acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, conforme 
a documentação recebida do Instituto Português da Qualidade (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. 
 
Prosseguirá o trabalho da versão portuguesa para o conjunto de normas da futura série NP EN 
ISO 4064. 
 
Importa finalizar os dois documentos com as traduções das EN ISO 4064-1 e 5; também, 
complementarmente, será analisada a norma EN 14154-4:2014 para se averiguar da sua 
aplicabilidade e eventual interesse na sua tradução. 
 
Também está prevista uma revisão das normas portuguesas NP 2938:2008 e NP 2939:2008; no 
entanto, também essa revisão fica dependente de uma eventual publicação de uma nova 
Portaria que substitua a atual Portaria n.º 21/2007, de 5 de janeiro. 
 
Como já referido em anteriores relatórios, o tema da sub-medição 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. 
 
De salientar que o ano de 2016 é o ano da entrada em pleno vigor da MID (Measurement 
Instruments Directive), pelo que, a partir de outubro, os contadores resultantes das antigas 
aprovações CEE ficam interditos de ser colocados no mercado. 
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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 setor. 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) 
 
A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) tem programado realizar as seguintes 
atividades no período 2016-2017: 
 
 Organização de Encontros: 

 

 Encontro conjunto CEQA/ Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) 
“Desafios da Gestão Integrada dos Micropoluentes em Sistemas de 
Abastecimento e Saneamento Básico”, a realizar em maio de 2016; 
 

 Encontro conjunto CEQA/ CEAR sobre “Aplicação de Lamas de Águas 
Residuais na Agricultura e Riscos para os Aquíferos” – 1.º semestre de 2017; 
 

 Encontro sobre a “Importância e Controlo do Desempenho da Instrumentação 
em Linha da Qualidade da Água” – 2.º semestre de 2016. 

 
 Participação nas reuniões da EU 1 da EurEau: 

 

 Análise de documentos da EU 1, com impacto para as atividades das entidades 
gestoras nacionais. 

 
Distribuição de temas em discussão na EU 1, pelos membros da CEQA, 
possibilitando uma análise mais aprofundada sobre os assuntos em discussão 
na EurEau: 

 
- GT Política Europeia da Água (Diretiva-Quadro, Blueprint); 

  - Águas subterrâneas; 
  - Reutilização de água; 
  - Biocidas. 

- GT Consumo Humano; 
  - Radioatividade. 
- GT Ambiente (alterações climáticas); 
- GT Gestão de Risco. 
 
Ao receber os documentos da EU 1, a coordenação da CEQA faz a distribuição 
pelos membros, competindo a cada membro identificar quais os documentos 
que devem trabalhar e apresentar comentários. 
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 Assuntos técnicos a tratar no âmbito da CEQA: 
 

 Continuação da Ficha de Boas Práticas de suporte aos Planos de Segurança da 
Água (2016/2017): 

- Reservatórios de água tratada – junho de 2016; 
- Estações elevatórias e sobrepressoras – outubro; 
- Condutas adutoras, rede de distribuição e ramais – maio de 2016; 
- Válvulas – maio de 2016. 

 

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

 Aplicação de lamas de águas residuais na agricultura e riscos para as massas 
de água (2016/2017); 

 

 Apoio da APDA/ CEQA na Comissão Técnica da ERSAR sobre PSA; 
- Revisão da documentação produzida no âmbito da CT PSA da ERSAR. 

 

 Revisão do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto – a ERSAR irá solicitar a 
diversas entidades o envio de sugestões de melhorias ao atual diploma. Deve-
se fazer o mesmo exercício até ao final do mês de junho de 2016; 

 

 Acompanhamento do projeto “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos 
Serviços de Águas”; 

 

 Acompanhamento da implementação do regulamento de aprovação de materiais 
e produtos em contacto com água destinada ao consumo humano; 

 

 Acompanhamento da revisão do Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de 
agosto; 

 

 Preparação de comunicação para o ENEG 2017. Propõe-se a elaboração de 
uma comunicação sobre a implementação e gestão dos PSA nas entidades 
gestoras, com base na elaboração de um inquérito; 

 

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

 Resposta a questões colocadas pelo CD da APDA; 
 
 Estabelecimento de reuniões periódicas com a ERSAR, a APA e outros stakeholders da 

APDA e entidades gestoras. 
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Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) 
 
A Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) prevê durante o ano de 2016 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 projetos: 
 
1. Desenvolvimento e atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em 

Portugal, promovendo-se a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos 
sistemas municipais e multimunicipais praticados até ao ano de 2015, inclusive; 

 
2. Preparação da apresentação da nova edição de “Água e Saneamento em Portugal – O 

Mercado e os Preços 2016”, a concretizar em outubro/ novembro de 2016; 
 
3. Colaboração na organização de evento, nomeadamente um Colóquio, em que para além da 

apresentação da nova edição do livro, seja analisada/ debatida a temática da reestruturação 
do setor e as implicações nas diversas entidades gestoras da política tarifária resultante das 
denominadas “agregações” levadas a efeito no grupo Águas de Portugal; 

 
4. Para além do atrás referido, será feito o acompanhamento e análise dos projetos nacionais e 

comunitários remetidos à CELE. Também continuará a ser analisada a evolução dos modelos 
de gestão no setor das águas, 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. 

 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) 
 
As atividades previsivelmente a desenvolver pela Comissão Especializada de Sistemas de 
Informação (CESI) encontram-se identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos, 
nomeadamente: 
 

 Colaborar na atualização da página no sítio da APDA ou em outras publicações, onde 
possam ser publicados documentos, artigos, notícias e apresentadas hiperligações para 
outras organizações; 
 

 Divulgar a atividade da CESI com o objetivo de captar mais elementos, realização de 
sessão de apresentação do trabalho desenvolvido; 
 

 Apresentação dos resultados do inquérito “Caracterização do Setor em Termos de 
Sistemas de Informação” com a realização de eventual sessão de apresentação pública 
das conclusões do trabalho; 
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 Publicação de case-studies do setor dos Sistemas de Informação nas entidades 
gestoras de água e saneamento; 
 

 Organização de visita técnica à empresa Thames Water (inglesa) ou a entidade gestora 
de água e saneamento holandesa. 

 
 

Comissão Especializada de Recursos Humanos (CERH) 
 
Para o ano de 2016, a Comissão Especializada de Recursos Humanos (CERH) prevê dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido, no âmbito das suas atribuições, entre as quais se 
incluirá, em especial, a contínua análise e acompanhamento da evolução legislativa do setor, 
merecendo ainda atenção especial os seguintes temas: 
 
a) Acompanhamento e análise de novos diplomas legais sobre remunerações e carreiras 

profissionais da Administração Pública, em especial no que se refere à Administração Local 
e/ou com interesse para as entidades gestoras no âmbito da distribuição de água e da 
drenagem de águas residuais; 

 
b) Avaliação e acompanhamento da aplicação da Lei do Orçamento do Estado para 2016, em 

especial no que se refere à sua aplicação à gestão dos Recursos Humanos nas entidades 
gestoras; 

 
c) Análise de questões práticas no âmbito dos efeitos produzidos pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, que procedeu à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, respeitante ao Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública; 

 
d) Continuar, igualmente, a proceder à análise prática dos efeitos produzidos pelo regime 

estabelecido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o atual regime jurídico da 
atividade empresarial local e das participações locais, criando também um novo regime legal 
para os Serviços Municipalizados e novas regras para a criação e manutenção das 
empresas integradas no setor empresarial local; 
 

e) Colaboração no eventual Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis 
participações de colaboradores das entidades gestoras representadas na CERH; 

 
f) Eventual colaboração na elaboração de um Plano de Formação específico, tendo em vista 

as necessidades sentidas pelas entidades gestoras, em especial no que se refere às 
temáticas inerentes aos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas 
residuais; 

 
g) Dar continuidade à recolha, análise e tratamento de dados e indicadores de gestão de 

Recursos Humanos relativos a 2015, tendo em vista a elaboração e divulgação de um novo 
documento sobre “Indicadores de Recursos Humanos no Setor da Água e Saneamento”, 
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para além da elaboração de uma proposta de indicadores para a Gestão de Recursos 
Humanos a utilizar, em geral, pelas entidades gestoras membros da APDA; 

 
h) Acompanhamento da situação das entidades gestoras na área da Segurança, Higiene e 

Saúde no Trabalho; 
 
i) Elaboração de um documento onde se indiquem os efeitos das diversas faltas respeitantes 

ao regime dos trabalhadores ao serviço das diversas entidades gestoras, tendo em vista o 
esclarecimento de muitas das dúvidas existentes e, se possível, uma aplicação mais 
uniforme da legislação em vigor; 

 
j) Seleção e preparação de temas para eventual participação nos eventos a realizar pela 

APDA. 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) 
 
Em 2016, a Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) irá 
desenvolver o seu trabalho dentro do tema definido no ano anterior: eficiência dos sistemas de 
abastecimento de água. O trabalho continuará a focar a temáticas das perdas de água em 
sistemas de abastecimento. 
 
Dentro desta temática será desenvolvido um documento síntese sobre as perdas de água em 
Portugal. 
 
Irão ser realizadas duas novas fichas de trabalho de boas práticas, mantendo-se o objetivo de 
orientar as entidades gestoras na abordagem de vários temas relacionados com as perdas de 
água em sistemas de abastecimento, nomeadamente gestão de pressões, monitorização, 
consumos ilícitos e cadastro. 
 
Pretende-se elaborar documentos sobre casos de estudo de sucesso em várias entidades 
gestoras, nas diversas vertentes das perdas de água em sistemas de abastecimento. 
 
De acordo com os dados provisórios do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em 
Portugal – RASARP 2015, publicado pela ERSAR, a média de água não faturada no serviço em 
baixa em 2014 foi de 30,0%. Apesar da ligeira melhoria face aos anos anteriores (30,7% em 
2011 e 2012 e 30,9% em 2013), permanece a necessidade de melhoria. 
 
Assim que a ERSAR divulgar os dados definitivos, a CESDA irá desenvolver um pequeno 
documento sobre os indicadores relativos ao ano de 2014. 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 terminadas as Fichas de Boas Práticas em falta, nomeadamente as sobre 
monitorização, cadastro e consumos ilícitos. 
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Por último, pretende-se elaborar documentos sobre casos de sucesso, em diversas entidades 
gestoras, nas várias vertentes das perdas de água, tais como consumos ilícitos, perdas por sub-
medição, perdas reais, etc.. 
 
 

Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) 
 
Introdução 
 
Na sequência dos anos transatos, a atual coordenação da Comissão Especializada de Águas a 
Residuais (CEAR) da APDA pretende permanecer interventiva, ao nível do saneamento em 
Portugal, durante o ano de 2016. 
 
No contexto de uma melhoria das condições económicas que se registam no País e nas 
entidades gestoras, das alterações que ocorreram ao nível do Ministério do Ambiente, bem 
como, e em especial, de novos processos legislativos, que envolvem o setor de saneamento e 
que agora se iniciam, é expetável e necessária uma intervenção da CEAR, para poder contribuir 
expondo as posições das entidades gestoras. 
 
Realce-se igualmente que a CEAR pretende dar continuidade às principais preocupações 
expressas na EurEau – Federação Europeia das Associações Nacionais dos Serviços de Águas, 
nomeadamente na Comissão EU 2 (Águas Residuais), uma vez que participa regularmente nas 
suas reuniões, que refletem os pontos de vista dos vários países europeus. 
 
Definiram-se os seguintes objetivos para o ano de 2016, que deram origem ao planeamento dos 
grupos de trabalho. 
 
a) Prosseguir a divulgação, discussão e debate de temas relacionados com o saneamento 

básico e gestão de águas pluviais em Portugal, direcionados para as entidades gestoras – 
algo que distingue a atividade da APDA das restantes iniciativas existentes em Portugal; 
 

b) Prosseguir a atuação da APDA, através dos diferentes grupos de trabalho (GT), que têm 
vindo a desenvolver um trabalho meritório ao longo dos últimos anos; 
 

c) Alertar as entidades gestoras para as principais preocupações e desafios deste setor 
existentes na Europa, em especial as expressas na EurEau; 
 

d) Promover a apresentação de novas iniciativas diretamente relacionadas com este setor, 
preparando as entidades gestoras para os novos desafios que se antevêem num futuro 
próximo; 
 

e) Prosseguir com uma atuação da APDA que defenda os interesses das entidades gestoras, 
por meio da introdução de melhorias contínuas na atuação das mesmas, que permitam uma 
melhoria dos serviços prestados; 
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f) 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 APDA; 
 

g) Continuar a divulgar sistematicamente a atuação da APDA e a importância da adesão de 
novos colaboradores, de modo a permitir prosseguir e/ou melhorar a atuação desta 
Comissão Especializada; 
 

h) Prosseguir com a organização de Seminários/ Debates/ Workshops e outras iniciativas 
associadas ao saneamento básico e gestão de águas pluviais, que se considerem 
particularmente úteis para as entidades gestoras; 
 

i) Manter 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 Comissão EU 2 da EurEau, garantindo a sua participação em pelo menos uma das 
reuniões que têm lugar ao longo do ano, mesmo que não venham a obter-se patrocínios 
para a comparticipação de viagem, alojamento e restantes despesas associadas à 
deslocação. 

 
Dando continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos anos 
pela APDA, pretende-se prosseguir com a atividade desta Comissão em GT, que desenvolvem e 
concretizam os objetivos e atividades previstos. 
 
A CEAR tem atualmente três GT ativos: 
 

 GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem; 
 GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais; 
 GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas; 

 
Esta subdivisão tem como objetivo abranger as principais áreas de intervenção dos membros 
que compõem a CEAR. Caso se verifique a manifestação de inclusão de novas áreas de 
interesse, poderão ser sempre criados novos GT. 
 
GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem 
 
Para o ano de 2016, este GT prevê a realização de mais um evento fora da área de Lisboa, 
neste caso previsto para ser efetuado em Santarém, no primeiro semestre de 2016. Esta 
iniciativa já tinha sido prevista ser efetuada em anos anteriores, mas teve que ser adiada por 
questões de organização interna. O debate em causa terá o tema “Eficiência Energética em 
Sistemas de Saneamento Básico”. 
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GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais 
 
À semelhança do ano transato, este GT pretende desenvolver um amplo e ambicioso conjunto 
de iniciativas para 2016. É possível que nem todas sejam passíveis de se realizar (por motivos 
vários), 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. 
 
Será realizado um outro Seminário com o tema “Desafios da Gestão Integrada dos 
Micropoluentes em Sistemas de Abastecimento de Água e de Saneamento” 
 
Esta iniciativa foi proposta pela CEAR e pretende envolver igualmente a CEQA. 
 
Enquadramento: A gestão dos sistemas de saneamento básico prepara-se para se confrontar 
com novos desafios, com o surgimento de novos micropoluentes que poderão necessitar de ser 
removidos nos sistemas de abastecimento de água e das descargas finais das ETAR. 
 
Terá ainda lugar um Seminário sobre “Saneamento em Pequenos Agregados Populacionais. 
Soluções Individuais de Tratamento” 
 
Enquadramento: Pretende-se organizar um Seminário sobre este tema, em parceria com o 
Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) da APDA, uma vez que será uma matéria que pode ser 
abordada, tanto do ponto de vista de saneamento, como de inovação, mas que é de elevada 
relevância e importância para as entidades gestoras. 
 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
 
Continuará a ser acompanhada a produção de nova legislação sobre lamas de ETAR, tendo 
designadamente em conta que se crê que a APA se encontra a proceder à reformulação da atual 
legislação sobre este setor. 
 
Reuniões da CEAR e Visitas Técnicas 
 
Tal como nos anos transatos prevê-se a continuação da realização das reuniões da CEAR, na 
sede da APDA, em Lisboa. 
 
A realização de vistas técnicas tem sido utilizada, nos últimos anos, como uma forma de 
proporcionar uma maior partilha de conhecimento técnicos, bem como a possibilidade de expor e 
obter novas abordagens aos diferentes problemas. Apesar de originalmente previstas, não tem 
sido possível concretizar a sua realização. Espera-se que este ano estejam concretizadas as 
condições necessárias para a sua realização. 
 
Para 2016, prevê-se a realização das seguintes visitas: 
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 Unidade de formação de composto; 
 Linha de lamas da ETAR da Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA (com secagem 

térmica). 
 
Novo Galardão Nacional “Gestão de Lamas de ETAR – Transporte, Tratamento e Destino Final” 
 
No sentido de proporcionar à APDA/ CEAR uma maior intervenção ao nível de saneamento em 
Portugal, esta Comissão desenvolveu o programa para a atribuição de um prémio anual de 
gestão de tratamento e destino final das lamas, a ser atribuído a entidades gestoras que 
manifestem um especial cuidado e atenção com o transporte, tratamento e destino final das 
lamas de ETAR por si produzidas. 
 
Participação na EurEau 
 
Na sequência de anos anteriores, a APDA/ CEAR pretende manter em 2016 a sua participação 
nas reuniões da EurEau, nomeadamente na Comissão EU 2 (Águas Residuais), esperando 
contar com os apoios externos necessários para o efeito. 
 
 

Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) 
 
A Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) esteve inativa durante o ano de 
2015, aguardando-se a eleição da nova coordenação e a subsequente planificação dos trabalhos 
a desenvolver durante o ano de 2016. 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC) 
 
Relativamente ao Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC) a primeira atividade para o 
ano de 2016 será a de editar o Guia de Reclamações de forma a poder divulgá-lo e distribuí-lo 
pelas diferentes entidades gestoras. Numa primeira fase, o Guia terá apenas uma edição digital 
que será mais fácil de divulgar e distribuir, além de ter custos mais reduzidos. 
 
Tem ainda a vantagem de poder ser mais facilmente actualizável podendo assim ser um 
documento dinâmico e que possa vir a acolher outras sugestões. 
 
Levanta-se, no entanto, a questão da sua divulgação e de como fazer chegar este documento às 
entidades gestoras de menor dimensão. Neste aspeto, coloca-se o problema geral da APDA. As 
entidades gestoras que mais poderão beneficiar deste documento são as que estão igualmente 
mais afastadas da APDA. Com maior ou menor profundidade as maiores entidades gestoras têm 
procedimentos para análise e tratamento de reclamações. 
 
Assim, a divulgação deste Guia deve contribuir complementarmente para: 
 

 Promover o foco das entidades gestoras nos seus clientes; 
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 Divulgar a atividade do GTGC e alargar a sua composição; 
 

 Aproximar a APDA das entidades gestoras de menor dimensão. 
 
Assim, além da comunicação do Guia pelos meios habituais da APDA, é objetivo do GTGC levar 
a cabo Workshops relacionados com o tema do “relacionamento com clientes”, de forma 
descentralizada, ou seja, em zona de entidades de média dimensão. O modelo e conteúdo 
destes Workshops não foi ainda definido. 
 
Também em 2016, e tirando partido do relacionamento estabelecido com a ERSAR, o GTGC vai 
levantar e analisar diversas questões que de acordo com a legislação e recomendações em 
vigor são potencialmente geradoras de conflitos entre as entidades gestoras e os seus clientes, 
uma vez mais com o objetivo de facilitar o relacionamento entre estes. 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA) 
 
O Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA) tem programado realizar as seguintes 
atividades em 2016: 
 

 Conclusão do “Guia Prático de Aplicação de Gestão de Ativos a Sistemas de 
Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais” e preparação de evento 
para o seu lançamento; 
 

 Participar no projeto da APDA “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de 
Águas”, através do preenchimento de inquéritos e/ou participação em Workshops. 

 
 

Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) 
 
Ao longo do ano de 2016, o Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) da APDA pretende levar a 
cabo um conjunto de atividades. Essas atividades, abaixo discriminadas, têm como objetivo 
permitir ao GTI consolidar a sua atividade e constituir-se como um interlocutor privilegiado em 
matéria de inovação, quer por parte das entidades gestoras, quer por parte das entidades do 
Sistema Científico e Tecnológico (SCT) Nacional, contribuindo desta forma para a afirmação da 
APDA como uma associação com uma posição relevante no âmbito da temática da inovação. 
 
Assim, no ano de 2016, é intenção do GTI promover a realização das seguintes atividades: 
 

 Realização de 11 reuniões mensais ao longo do ano; 
 

 Continuação e aprofundamento do trabalho realizado sobre a temática das soluções 
individuais e para pequenos aglomerados de tratamento de águas residuais; 
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 Organização de um Seminário sobre a temática indicada no ponto anterior, em parceria 
com a CEAR (ainda sujeito a confirmação por parte desta); 
 

 Realização de um inquérito às entidades gestoras sobre a temática da inovação. 
Pretende-se obter informação que permita conhecer a realidade das entidades gestoras, 
em matéria de inovação, designadamente do interesse que esta temática tem para as 
organizações, da sua disponibilidade para participar em projetos, da utilização ou não de 
tecnologias e soluções inovadoras, entre outras. A realização deste levantamento é 
considerada essencial pelo GTI, na medida em que até agora nunca foi feito nenhum 
trabalho similar, e uma vez que a informação daí resultante permitirá ao GTI uma 
atuação mais direcionada e eficaz; 
 

 Promoção de 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 entidades gestoras 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 
Especializadas e Grupos de Trabalho da APDA, com vista à identificação de outros 
temas que possam ser objeto de estudo por parte do GTI. 

 
 

Núcleo de Jovens Profissionais de Águas (JOPA) 
 
Introdução 
 
O núcleo de JOvens Profissionais de Águas (doravante, “JOPA” ou “núcleo”) possui atualmente 
25 membros. O JOPA foi formalmente criado em 14 de outubro de 2013, tendo um período de 
desenvolvimento e organização até janeiro de 2015. Em 2015, iniciaram-se as atividades do 
núcleo. Neste primeiro ano de atividade a principal milestone foi a realização de um relatório 
para o ENEG 2015, com o título “Telemetria – Nudges para Uso Eficiente de Água, 2015”. 
 
As principais áreas de atividades a desenvolver no ano de 2016 são descritas na figura abaixo: 
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Na continuidade do trabalho desenvolvimento no ano de 2015, o relatório produzido pelo JOPA 
“Telemetria – Nudges para Uso Eficiente de Água, 2015” e apresentado no ENEG 2015 – “Os 
Desafios da Sustentabilidade Integral do Setor da Água” (dia 1 de dezembro) será traduzido para 
inglês. 
 
A ideia central da produção de conteúdos será não limitar o âmbito às entidades gestoras do 
setor das águas, permitindo que haja uma abordagem integrada, mas também integradora 
incluindo a academia (ou meio académico), conforme mostra a figura abaixo. Futuramente, esta 
abordagem deve ser solidificada e poderá ser estendida a outras entidades de interesse, como 
por exemplo fundações, ERSAR ou Governo. 
 
A manutenção do bom funcionamento do primeiro ano de atividade do JOPA dependerá da 
capacidade de angariação de novos membros a trabalhar ou que venham a trabalhar no setor 
das águas. Neste sentido, a base deverá estar centrada em vários grandes grupos de áreas de 
estudo: 
 

 Ciências de engenharia que incluem, por exemplo, Engenheira do Ambiente, Engenharia 
Civil, etc.; 

 Ciências sociais que incluem, por exemplo, Economia, Sociologia, Psicologia, etc.; 
 Ciências empresariais que incluem, por exemplo, Gestão, Marketing, Finanças, 

Contabilidade, Controlo de Gestão, etc.. 
 
No entanto, importa realçar que outras áreas poderão ser importantes, apesar de não 
identificadas como prioritárias. A título de exemplo, podem ser mencionadas as ciências 
tecnológicas. 
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Adicionalmente, informar os jovens que já atuam diariamente no setor das águas sobre a 
existência do JOPA. Para isto poder-se-á recorrer às redes de contactos dos membros atuais do 
JOPA, o que permitirá estender a nossa divulgação e recrutar novos membros. Neste sentido, 
um esforço conjunto e mais ativo com a APDA (e.g. divulgar nas redes sociais e outros meios 
como a newsletter da APDA, disponibilização de lista de contactos da APDA ou de membros, 
bem como a divulgação do JOPA junto das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e 
Núcleos da APDA) poderá aumentar o grau de reconhecimento e adesão ao JOPA. Esta 
abordagem de contacto também deverá ser melhorada de forma a ser uma abordagem regular, 
ativa e constante de captação de novos membros, não sendo como até aqui uma abordagem 
esporádica e pontual. 
 
A internacionalização, apesar de bastante importante, estará em certa medida correlacionada 
com as duas dimensões anteriores, angariação de novos membros e produção de conteúdos. É 
necessário ganhar dimensão e mostrar autonomia e trabalho desenvolvido para iniciar um 
processo de internacionalização.  
 
O JOPA permite a união de vários membros jovens do setor das águas, das mais distintas áreas 
e colocou-os a pensar em conjunto, o que é uma aposta ganha. Para o futuro, será importante o 
JOPA ser uma barragem, que permita agregar os jovens das melhores águas, para que estas 
sejam libertadas para ser utilizadas da melhor forma possível com um interesse comum. Os 
incentivos aos jovens desenvolverem aquilo que consideram interessante nas suas áreas de 
atuação, no setor das águas, sem nunca perder de vista a inovação, deverá ser a aspiração de 
longo prazo do JOPA. 
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