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Proposta do Conselho Diretivo de atribuição da qualidade de membro efetivo da APDA 

14 de dezembro de 2020 

O Conselho Diretivo congratulou-se com as propostas recebidas para aquisição, enquanto pessoas 

singulares, da qualidade de membro efetivo da APDA do Eng.º Frederico José de Melo Franco, do    

Eng.º João Álvaro Bau, do Dr. José Henrique Guimarães Salgado Zenha, do Eng.º José Manuel da Costa 

Baptista Alves e do Eng.º Nelson Carlos Geada de Sousa.  

Os curricula vitae apresentados, pela sua relevância, são evidentes quanto ao preenchimento da 

previsão do Artigo 6.º, n.º 3, dos Estatutos da APDA do requisito de inserção «da respetiva atividade 

profissional no âmbito de sistemas de serviços públicos de águas de abastecimento e de águas 

residuais em Portugal» ou de «significativo relacionamento profissional» nesse âmbito, e confirmam 

a já existente perceção do Conselho Diretivo sobre o contributo dos correspondentes trajetos 

profissionais para os serviços da Água, que a APDA representa. 

É, por isso, com naturalidade e total adesão, que o Conselho Diretivo reconhece e confirma a relevância 

especial da contribuição das personalidades em causa para esses sistemas. 

Acresce que todos contribuíram também para a APDA, como Presidente do Conselho Diretivo, no caso 

do Eng.º João Bau, como Vice-Presidente e Presidente do Conselho Diretivo, no caso do Eng.º Nelson 

Geada, como Presidente da Assembleia Geral e do Conselho Consultivo, no caso do Eng.º José Baptista 

Alves, como Presidente da Comissão Organizadora do ENEG, no caso do Eng.º Frederico Melo Franco, 

e como Vice-Presidente do Conselho Diretivo e membro da Comissão Especializada de Legislação e 

Economia, no caso do Dr. J. Henrique Salgado Zenha. 

O Conselho Diretivo constatou ainda que a aquisição da qualidade de membros da APDA em análise 

não põe em causa, nem de longe, o limite de um quinto do total de membros efetivos previsto no 

Artigo 6.º, n.º 3, dos Estatutos da APDA para membros que não sejam entidades gestoras.  

Assim, o Conselho Diretivo considera preenchidos os requisitos previstos no mencionado Artigo 6.º, 

n.º 3, dos Estatutos da APDA e, com gosto e marcado apreço, nos termos do Artigo 7.º, n.º 2, dos 

mesmos Estatutos, deliberou solicitar ao Conselho Consultivo parecer sobre a atribuição ao                

Eng.º Frederico José de Melo Franco, ao Eng.º João Álvaro Bau, ao Dr. José Henrique Guimarães 

Salgado Zenha, ao Eng.º José Manuel da Costa Baptista Alves e ao Eng.º Nelson Carlos Geada de Sousa 

da qualidade de membro efetivo da APDA, bem como propor à Assembleia Geral tal atribuição. 


