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ENQUADRAMENTO 

 
A Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) pertencente à APDA, e no enquadramento 
do seu plano de atividades para o ano de 2016 encontra-se a promover uma visita técnica, tendo a 
escolha dos locais e empresas a visitar sido efetuada com base nos pontos de interesse da própria 
CESI – os sistemas de informação – e nos temas atuais e desafiantes para as entidades gestoras em 
Portugal, que são o controlo e monitorização do ciclo urbano da água e o combate às perdas de água 
em sistemas de abastecimento e distribuição de água em baixa. 
 
Neste enquadramento, dado o conhecimento da existência de casos de sucesso de entidades gestoras 
fora de Portugal, que têm nos últimos anos investido nesta área de conhecimento e de gestão do ciclo 
urbano da água, apoiadas por sistemas de informação integradores e inovadores, a CESI decidiu 
promover a visita à Dinamarca, mais precisamente às cidades de Copenhaga e de Aarhus, pelo 
trabalho efetuado nestas áreas (AARHUS WATER E COPENHAGEN UTILITY). 
 
Dada a diversidade de conhecimento existente nas várias comissões especializadas da APDA, e no 
sentido de dar abertura a que os membros das restantes comissões especializadas participem 
ativamente na visita, para além da visita às cidades de Copenhaga e de Aarhus, a CESI decidiu propor 
a inclusão de duas visitas adicionais, designadamente: 
 

 Visita a empresas de produção de equipamentos relacionados diretamente com a gestão da 
água, cujas representantes nacionais são membros da APDA (GRUNDFOS E AVK); 

 Visita a uma empresa especializada no controlo e combate às perdas e fugas (COMPANY LEIF 
KOCH). 

 
Estas visitas irão decorrer de dia 21 a 24 de Setembro de 2016. Face ao exposto, a proposta de preços 
para a visita técnica a efetuar à Dinamarca – Copenhaga e Aarhus, é a seguinte: 
 

 Preço para membro da APDA em quarto single/ duplo: € 1320/ € 1100; 
 Preço para não membro em quarto single/ duplo: € 1400/ € 1170. 

 
Os valores apresentados incluem: 
 

 Passagem aérea entre Lisboa / Estocolmo / Aarhus / Copenhaga / Lisboa incluindo taxas 
aeroportuárias e suplemento de combustível; 

 Estada de 2 noites no Hotel Koldkaergaard (Aarhus) em regime de alojamento e pequeno-almoço 
(Quarto duplo); 

 Estada de 2 noites no Hotel Koldkaergaard (Aarhus) em regime de alojamento e pequeno-almoço 
(Quarto Individual); 

 Estada de 1 noite no Hotel Scandic Sydhavn (Copenhaga) em regime de alojamento e pequeno-
almoço (Quarto duplo); 

 Estada de 1 noite no Hotel Scandic Sydhavn (Copenhaga) em regime de alojamento e pequeno-
almoço (Quarto Individual); 

 Transporte em autocarro privativo aeroporto de Aarhus / hotel Koldkaergaard (Aarhus) com 
assistência de guia local inglês (21 Setembro 2016); 

 Autocarro privativo (sem guia local) com capacidade de 30 lugares à disposição durante oito 
horas para visitar as instalações da Aarhus Water, AVK e Grundfos (22 Setembro 2016); 

 Transporte em autocarro privativo hotel Koldkaergaard (Aarhus) / aeroporto de Aarhus  com 
assistência de guia local inglês (23 Setembro 2016); 

 Autocarro privativo (sem guia local) com capacidade de 30 lugares à disposição durante oito 
horas para visitar as instalações da DHI, HOFOR e Company Leif Koch. (23 Setembro 2016); 

 Transporte em autocarro privativo hotel Scandic Sydhavn / aeroporto de Copenhaga com 
assistência de guia local inglês; 

 Seguro de assistência em viagem no valor de € 25.000,00; 
 
 
* Devido às frequentes alterações a que estão sujeitas as taxas (portuárias, de aeroporto, segurança e suplemento de combustível) são apenas 
indicativas, sendo o seu valor correto aquele que estiver em vigor aquando a emissão dos bilhetes. 

 



 

VISITA TÉCNICA À DINAMARCA  

(Copenhaga-Aahrus) 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação 

De 21 a 24 de Setembro de 2016 

 

 

Os preços não incluem: 
 

 Quaisquer despesas extras de caráter pessoal que não estejam explicitamente mencionadas no itinerário ou como 
incluídas; 

 Tours ou atividades opcionais; 
 Refeições que não referidas; 
 Serviço de bagageiros no hotel; 
 Early check-in e late check-out no hotel. 

 
Os interessados poderão obter informações mais detalhadas sobre esta visita técnica contactando o Secretariado da 
APDA, através do telefone 218 551 359 e do endereço de correio eletrónico geral@apda.pt.  
 
Estamos ainda a ultimar a inclusão de refeições, apoiadas por alguns dos parceiros que iremos visitar. 

 

PROGRAMA GERAL DA VISITA TÉCNICA 

 

 1º Dia 
21/09 

2º Dia - 
22/09 

3º Dia - 
23/09 

4º Dia - 
24/09 

Pequeno-
almoço 

x Hotel Hotel Hotel 

Manhã x Aahrus Voo  Visita 

Almoço Voo A definir A definir A definir 

Tarde Voo Aahrus Copenhaga Voo  

Jantar Livre Livre Livre x 

 

A visita terá um número limitado de participantes, pelo que as inscrições serão aceites por ordem de 
chegada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Associação Portuguesa 
de Distribuição e 
Drenagem de Águas 
Av. de Berlim, 15 - 
1800-031 Lisboa 
Tel.: 218551359 ● Fax: 
218551360 
geral@apda.pt ● 
www.apda.pt 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome  Cargo  
 

Entidade  
 

Morada  Cód. Postal  
 

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  Telefone  Fax  
 

E-mail  Data  Assinatura  
 

Inscrição                  Pagamento 

 Membro (single) € 1320  Numerário    
      

 Membro (duplo) € 1100  Cheque n.º  endossado à APDA, sobre o banco  
    

 Não Membro (single) € 1400          no valor de   
    

 Não Membro (duplo) € 1170  Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA) 
 
 

A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida e respetivo pagamento para o Secretariado da APDA. 

mailto:geral@apda.pt
http://www.apda.pt/

