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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS APDA 2015 
 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 
 
O ano de 2015 foi um ano muito intenso no que respeita às Políticas da Água, que a APDA 
acompanhou com bastante envolvimento. 
 
De facto, a reestruturação geográfica do grupo Águas de Portugal, as 
dúvidas quanto à bondade da solução e a exclusão das autarquias nas 
decisões que foram tomadas, criaram um ambiente propício à 
discussão, quer das matérias diretamente associadas às alterações 
propostas, quer de outras matérias que, de uma forma ou de outra, 
estão também relacionadas, como por exemplo a recorrente questão 
dos tarifários no consumidor e a sustentabilidade das entidades 
gestoras de serviços de águas. 
 
Sendo a APDA uma associação, com larga representatividade no 
âmbito das entidades gestoras de sistemas de distribuição de água e 
de saneamento de águas residuais, não pode no entanto deixar de, 
sobre as iniciativas que os vários governos têm vindo a tomar no setor, assumir as posições que 
considera mais avisadas, umas vezes aplaudindo e outras criticando, mas sempre procurando 
contribuir para se encontrarem as melhores soluções para o setor, os utentes e o País. 
 
Desenvolvemos, assim, várias atividades em que procurámos deliberadamente propiciar a discussão, 
que existiu, e conseguimos colocar em debate todas as partes interessadas, apesar de nem sempre 
colhermos o agrado de todos. 
 
É esta a forma saudável de dar vida a uma associação como a nossa. A uma associação que se reúne 
pela água para consumo humano, como bem essencial e económica e ambientalmente valioso, e pelo 
saneamento como segmento fundamental do ciclo urbano da água e da promoção da melhoria da 
saúde pública e da qualidade das massas de água. 
 
A APDA procurou sempre explicitar com clareza as suas posições públicas, mesmo quando pareceram 
não ser compreendidas por todos os intervenientes no processo, fundamentando rigorosamente os 
seus argumentos, iniciativas e propostas. Estamos também certos que nos colocámos sempre na 
defesa dos consumidores, pela certeza, que temos, de ser essa uma posição consensual no universo 
dos nossos associados. A ética e o direito humano à água são valores pelos quais os operadores dos 
serviços de águas todos pugnam. 
 
Foi o caminho que trilhámos durante o ano de 2015 e que nos deu muito gosto percorrer. 
 
Nelson Geada 
Presidente do Conselho Diretivo da APDA 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) prosseguiu em 2015 o 
desenvolvimento de atividades tendentes a reforçar a sua representatividade e intervenção institucional 
no setor das águas e na sociedade em geral, assim como na organização e promoção de diversas 
iniciativas de relevo e na prossecução de ações de caráter técnico e de análise e debate dos principais 
temas com atualidade. 
 
No plano interno avulta a aprovação dos novos Estatutos da APDA, em Assembleia Geral 
Extraordinária convocada expressamente para o efeito, e realizada a 14 de fevereiro de 2015, em 
Lisboa. 
 
A 28 de abril de 2015 foram eleitos os órgãos sociais da APDA para o triénio 2015-2017, tendo os 
mesmos tomado posse a 5 de maio. 
 
Nota de particular realce também para a criação do Conselho Científico da APDA, estrutura que 
reporta diretamente ao Conselho e visa dinamizar a coordenação e articulação da atividade das 
Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos que funcionam no seio da Associação e o 
desenvolvimento de projetos especiais. 
 
O ano de 2015 foi mais um ano de intensa atividade para a APDA no que diz respeito a iniciativas de 
diversa natureza e ao estabelecimento, e aprofundamento, de relações institucionais, formais e 
informais, nos planos nacional e internacional. 
 
No plano das iniciativas levadas a efeito pela APDA no ano transato, avulta a realização do Encontro 
Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento – ENEG 2015, o maior certame nacional a 
congregar a indústria da água e um dos momentos centrais da vida da Associação. O ENEG 2015 
decorreu entre os dias 1 e 4 de dezembro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, tendo 
como tema central “Os Desafios da Sustentabilidade Integral do Setor da Água”. O evento contou com 
465 participantes. 
 
Mas outras foram as iniciativas realizadas pela APDA que merecem natural relevo. 
 
No dia 12 de fevereiro de 2015, no Auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a APDA, levaram a efeito o Debate Público “Os 
Municípios, a Restruturação e o Futuro Modelo Organizacional dos Serviços de Água e 
Saneamento em Portugal”. 
 
A 26 de fevereiro de 2015, através da Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE), 
realizou no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, o Colóquio “Água e 
Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços”. Neste Colóquio foi apresentada a edição de 
2014 da publicação com o mesmo nome. 
Com a publicação “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços 2014”, estudo de 
referência para o setor das águas em Portugal, a APDA atualizou a sua contribuição para um melhor e 
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mais completo conhecimento acerca da evolução do mesmo, num momento particularmente complexo 
e incerto, enquadrando-o numa perspetiva internacional. 
 
A 27 de maio de 2015, através da Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR), levou a 
efeito no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, um Debate subordinado ao tema 
“Estratégia Nacional para o Setor das Lamas em Portugal”, que contou com 124 participantes. 
 
A dia 23 de setembro de 2015, através da sua Comissão Especializada de Qualidade da Água 
(CEQA), promoveu no Cineteatro da Academia Almadense, em Almada, o Encontro “Substâncias 
Radioativas Presentes na Água para Consumo Humano – A Transposição para o Direito 
Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM, de 22 de outubro”, que contou com mais de uma centena 
de participantes. 
 
A 30 de outubro de 2015, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, foi organizado um  
Seminário titulado “Políticas Tarifárias e Regulação Económica”, com mais de seis dezenas de 
participantes. 
 
A APDA também colaborou com a empresa Aquasis – Sistemas de Informação, SA, na divulgação da 
terceira edição de um Fórum de partilha de experiências e divulgação de boas práticas, este ano 
subordinado ao tema “Inovação na Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água e 
Saneamento””, que teve lugar no dia 22 de maio de 2015 no Grande Auditório do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa. 
 
As Comissões Especializadas, os Grupos de Trabalho e os Núcleos da APDA prosseguiram o seu 
papel absolutamente fundamental de atividade técnica, no que concerne ao estudo, análise e 
formulação de propostas e pareceres no domínio técnico e de envolvimento no lançamento, 
preparação e organização de seminários, encontros e outros debates relevantes.  
 
Foi dada continuidade à atividade de normalização setorial, no âmbito dos trabalhos desenvolvidos 
pela CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “Medição de Escoamento de Água em 
Condutas Fechadas”. 
 
A APDA reiterou os seus esforços no sentido de garantir a representação e defesa dos interesses 
das entidades gestoras de serviços de água e saneamento e de todos os agentes que se 
movimentam na chamada “indústria da água”, ao nível nacional e também internacional. 
 
Mantivemos relações formais com diversos organismos e instituições, nacionais e internacionais, nos 
vários domínios de intervenção da Associação, tendo mesmo estabelecido outras. 
 
A APDA manteve as suas representações no Conselho Nacional da Água e na Agência Portuguesa 
do Ambiente, nos Conselhos das Regiões Hidrográficas do Norte, Centro, Tejo e Oeste, Alentejo 
e Algarve. 
 
Foi mantida a representação no Conselho Consultivo da ERSAR. 
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A APDA continuou a acompanhar atentamente a atividade da Parceria Portuguesa para a Água 
(PPA), permanecendo representada no respetivo Conselho Estratégico. 
 
No âmbito nacional, a APDA foi convidada a integrar o Grupo de Apoio à Gestão do Plano 
Estratégico Nacional para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas 
Residuais – PENSAAR 2020, após ter integrado a respetiva Comissão de Acompanhamento. 
 
Foi assinado no dia  7 de abril de 2015, um Acordo de Cooperação com a empresa Acquawise 
Consulting (membro associado coletivo), no âmbito da realização de atividades relacionadas com 
planos de segurança da água e planos de segurança de saneamento. 
 
No plano internacional, APDA manteve a sua representação e continuou a participar empenhadamente 
nas estruturas da EurEau (Federação Europeia das Associações Nacionais dos Serviços de Águas), 
quer na General Assembly (Assembleia Geral), quer nas várias Comissões Técnicas: EU 1 (Água de 
Abastecimento), EU 2 (Águas Residuais) e EU 3 (Legislação, Economia e Gestão). 
 
Merece referência especial a participação ativa da APDA no âmbito da CNAIA – Comissão Nacional 
da International Water Association (IWA), juntamente com outras associações do setor: a 
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) e a Associação Portuguesa de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (APESB) e da Governing Assembly da IWA. Em 2016, a APDA assumirá a 
presidência (rotativa) da CNAIA. 
 
Ao longo de 2015,  prosseguiu  a sua participação no âmbito da OECD Water Governance Initiative, 
programa internacional dedicado ao estudo, análise e discussão das matérias ligadas à governação da 
água, à escala global. A Associação integra o Grupo de Trabalho 1 – Stakeholder Engagement for 
Effective Water Governance. 
 
A APDA assegurou em 2015 a sua qualidade de membro da GWOPA – The Global Water Operators 
Partnership Alliance, organismo da UN Habitat destinado a agregar entidades gestoras de todo o 
mundo, doadores, centros de conhecimento e outros atores envolvidos interessados na troca de 
experiências e de conhecimento avançado e no lançamento de ações no âmbito dos desafios que se 
colocam às entidades gestoras e à constituição de parcerias para fazer face a eles. 
 
Foi dada continuidade ao Acordo de Colaboração com a AQUASHARE – Rede Moçambicana de 
Partilha de Conhecimento no Domínio de Águas, com vista a facilitar a comunicação entre ambas 
as instituições, partilhar experiências e procurar soluções para os desafios futuros que se colocam ao 
ambiente, designadamente nos domínios sectoriais estratégicos da água, saneamento, gestão de 
recursos hídricos e áreas afins. 
 
Foram estabelecidos contactos informais entre a APDA e a sua congénere espanhola, a Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), sobre diversos assuntos de 
interesse comum. 
 
A APDA continuou também a integrar, em 2015, o consórcio internacional do projeto WATERSENSE – 
Innovative and Integrated Solution Supporting Groundwater Management in the Contexts of 
Rural, Urban and Industrial Water Exploitation, que se candidatou a financiamento no âmbito do 
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programa Horizonte 2020. Os outros parceiros nacionais deste projeto são a Águas do Ribatejo, EM, 
SA, o Centro de Geo-Sistemas do Instituto Superior Técnico (IST) e a Hidromod. 
 
A APDA integra o Action Group SPADIS – Smart Prices and Drought Insurance Schemes in 
Mediterranean Countries com o IST, no âmbito da European Innovation Partnership on Water (EIP-
Water). 
 
Em 2015, a Associação apoiou o projeto eWISER – Energy for Water: Advanced management 
solutIonS in agriculturE and uRban areas, cujo objetivo é melhorar a eficiência energética dos 
sistemas de distribuição de água em pressão para consumo público e para rega. Do lado português, 
participam o LNEC, a Universidade de Évora, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de 
Alqueva (EDIA) e o IST. 
 
No ano transato, manifestámos o nosso apoio ao projeto VITRUWIOSM – Validation of Innovative 
Technologies for Rural and Urban Water Management Through Integral Operation Based on the 
Results of Smart Metering, coordenado pela Águas de Valencia, SA, cujo principal propósito passa 
por demonstrar, a uma escala real de grandes dimensões, a viabilidade e a rentabilidade de um 
sistema eco-inovador de gestão de abastecimento de água, promissor e sustentável, baseado nos 
benefícios e capacidades acrescidas dos sistemas inteligentes de medição de água. Os parceiros 
portugueses deste projeto são a INOVA, EM, SA (Cantanhede), a Universidade de Coimbra e a 
QUERCUS. 
 
Recebemos a visita de um estudante palestiniano de pós-graduação que realizou em Portugal um 
estágio no âmbito do programa Transbasin, intitulado Water Management and Transboundary 
Issues – Portugal Experience and Lessons to Situation in Palestine, tendo com ele realizado uma 
profícua reunião de troca de informação. 
 
O portal da APDA (www.apda.pt) continuou a ser uma ferramenta essencial para incrementar a 
visibilidade das posições da Associação e das diversificadas atividades que desenvolve – aos níveis 
nacional e internacional – e assim contribuir para reforçar o seu papel enquanto parceira indispensável 
na definição e implementação das políticas dos serviços de águas em Portugal e na Europa. 
 
A APDA deu continuidade à publicação regular do boletim informativo Inforágua (exclusivamente em 
formato eletrónico). Em 2015, a Associação manteve também a sua página institucional na rede 
social Facebook. 
 
A 2 de julho e a 22 de dezembro de 2015 reuniu em Lisboa, na Sala de Reuniões do Laboratório 
Central da EPAL, SA, o Conselho Consultivo, órgão de apoio da APDA, tendo em ambas as ocasiões 
sido abordados diversos assuntos da maior relevância para a vida da Associação, entre os quais 
avultam o processo de reestruturação do setor das águas, o Regulamento Tarifário dos Serviços de 
Águas, a organização e balanço do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento 
– ENEG 2015, entre outros. 
 
Na sequência do inscrito no programa de candidatura dos atuais órgãos sociais da APDA, o Conselho 
Científico da APDA, que tem agora como projeto especial  a criação de uma revista online de âmbito 
técnico e científico, centrada nos serviços de águas, e o desenvolvimento de um projeto de 

http://www.apda.pt/


 

 9/59 

investigação sobre o futuro a longo prazo destes serviços, intitulado “Os Próximos 30 Anos: Sobre o 
Futuro dos Serviços de Águas”. No ano transato, o Conselho Científico da APDA reuniu a 11 de 
junho e a 13 de julho de 2015 e, já no corrente ano de 2016, a 22 de fevereiro (reunião com os 
coordenadores das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos). 
 
A 31 de dezembro de 2015, a APDA tinha um total de 139 membros (menos três do que no final de 
2014), sendo que os membros efetivos eram em número de 83 (menos 6), os membros associados 
coletivos 44 (mais quatro), os membros associados individuais 11 (menos 1) e os membros 
correspondentes 1 (igual número). 
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2. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
 
No plano da organização interna da APDA, ressalta a aprovação – em Assembleia Geral Extraordinária 
convocada expressamente para o efeito e realizada a 9 de fevereiro de 2015 – dos novos Estatutos da 
Associação, como já foi referido. 
 
Sendo o primeiro desígnio da APDA o de prosseguir os interesses das entidades gestoras, a 
experiência acumulada durante os já longos anos da sua existência demonstra que aqueles são melhor 
servidos através do cruzamento da participação dos serviços de águas com as opiniões, as perspetivas 
e as distintas naturezas e dinâmicas de outros associados com empenho no seu desenvolvimento, 
como tem sido patente nas suas participações qualificadas nos trabalhos das Comissões 
Especializadas, Grupos de Trabalho, representações externas e Comissões Organizadoras do ENEG. 
 
Interessa, por conseguinte, à APDA, contar com a participação do mais amplo leque de entidades e 
pessoas singulares, exatamente para reforço sustentado dos fins que as entidades gestoras 
prosseguem, como aliás acontece em outras associações congéneres. Sendo assim, foi ampliado o 
acesso à qualidade de membro efetivo, através de algumas alterações aos anteriores Estatutos, 
implicando também o alargamento do Conselho Consultivo, bem como das suas competências. 
 
No dia 28 de abril de 2015 teve lugar a Assembleia Geral Eleitoral, na qual foram eleitos os órgãos 
sociais da APDA para o triénio 2015-2017, tendo os mesmos tomado posse no dia 5 de maio. 
 
No ano transato, avulta também a criação do Conselho Científico (CC) da APDA, estrutura técnica 
que reporta ao Conselho Diretivo e que o apoia no desenvolvimento de todas as virtualidades da 
atividade das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos e na respetiva coordenação. 
 
Entre os objetivos do CC está a melhoria da articulação entre as Comissões Especializadas, Grupos de 
Trabalho e Núcleos e potenciar novas propostas de intervenção técnica, provenientes das Comissões e 
Grupos referidos ou de iniciativa do próprio CC. Uma vez que o CC não consta dos atuais Estatutos da 
Associação, este órgão tem funcionado, nesta fase inicial, com um caráter experimental. 
 
Como principais projetos agregadores estão a criação de uma revista online de âmbito técnico e 
científico, centrada nos serviços de águas, e o desenvolvimento de um projeto de investigação sobre o 
futuro a longo prazo dos serviços de águas: “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de 
Águas”. 
 
Como Coordenador do CC da APDA foi designado Sérgio Hora Lopes. 
 
Em 2015, continuaram a ser envidados esforços tendentes à recuperação de montantes em dívida à 
APDA, com sucesso, possibilitando assim uma importante redução da lista de entidades devedoras a 
esta Associação e, consequentemente, do montante total em dívida. 
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3. FORMAÇÃO 
 
 
Não foi levada a efeito qualquer ações no âmbito da formação profissional. 
 
Em novembro de 2015, a APDA acolheu a visita de um estudante palestiniano de pós-graduação, Alaa 
Al-Hasan, que realizou em Portugal um estágio no âmbito do programa Transbasin, intitulado Water 
Management and Transboundary Issues – Portugal Experience and Lessons to Situation in 
Palestine. A coordenação esteve a cargo da Prof. Susana Neto e do Prof. Monther Hind, tendo o Eng.º 
António Branco acompanhado o trabalho por parte da Associação. 
 
Foi dada continuidade aos Protocolos de Cooperação celebrados com a Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra (FEUC) – assinado em junho de 2013 –, com o Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP-FDUL) – assinado em 
novembro de 2013 – e com o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), assinado em julho de 2014. 
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4. AÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS 

 
 
Entre as diversas iniciativas levadas a cabo pela APDA em 2015, merece especial destaque a 
realização do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento – ENEG 2015, o 
maior certame nacional a congregar a indústria da água e um dos momentos centrais da vida da 
Associação. 
 
O ENEG 2015 decorreu nos dias 1 a 4 de dezembro, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, 
tendo como tema central “Os Desafios da Sustentabilidade Integral do Setor da Água”. Ao longo de 
em três dias pautados por intensa reflexão e debate, o evento contou com 465 participantes, foram 
apresentadas 131 comunicações e posters distribuídos por nove temas técnicos e decorreram seis 
mesas redondas em que estiveram envolvidos mais de 30 oradores. A exposição contou com 33 
entidades e com 46 stands de exposição e 12 encontros empresariais, com apresentações comerciais. 
Durante o Jantar e Gala que teve lugar no dia 2 de dezembro foram entregues pela APDA os Prémios 
“Tubos de Ouro” – nas temáticas de “Melhor informação institucional e empresarial”, “Melhor ação de 
responsabilidade social”, “Melhor ação de inovação” e “Melhor ação em prol da redução de perdas de 
água” – e do Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga – Pipe Contest Portugal 2015. 
O ENEG, organizado bienalmente pela APDA, há muito se afirma como uma referência obrigatória 
para todos os que se movimentam no setor das águas em Portugal, quer sejam entidades gestoras, 
prestadores de serviços ou outros profissionais e instituições que desenvolvam atividades nestas 
áreas. 
 
Ao longo de 2015, e já no início de 2016, a APDA organizou e colaborou na realização de reuniões, 
encontros e seminários. 
 
No dia 12 de fevereiro de 2015, no Auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Coimbra, a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a APDA, levaram a efeito o Debate Público “Os 
Municípios, a Restruturação e o Futuro Modelo Organizacional dos Serviços de Água e 
Saneamento em Portugal”. Este Debate Público, que se pretendeu o mais abrangente possível, teve 
como principal público os municípios e as entidades gestoras dos serviços de água e saneamento. 
Pretendeu-se promover um debate alargado entre todos os atores intervenientes nestes domínios 
(perspetiva municipal, intermunicipal, da Águas de Portugal, SA, do setor privado, do Regulador e dos 
consumidores). No centro da discussão estiveram, entre outros aspetos, o PENSAAR 2020, o 
POSEUR 2014-2020, a sustentabilidade do setor, o papel dos municípios, da Águas de Portugal, SA, 
da ERSAR e o equilíbrio tarifário. 
 
A 26 de fevereiro de 2015, a APDA, através da Comissão Especializada de Legislação e Economia 
(CELE), realizou no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, o Colóquio “Água 
e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços”. Neste Colóquio foi apresentada a edição de 
2014 da publicação com o mesmo nome. Com este estudo de referência para o setor das águas em 
Portugal, a APDA atualizou a sua contribuição para um melhor e mais completo conhecimento acerca 
da evolução do mesmo, num momento particularmente complexo e incerto, enquadrando-o numa 
perspetiva internacional. 
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Na base deste trabalho estão dados referentes às tarifas reportadas a 31 de dezembro de 2013, os 
provenientes do “Quem é Quem no Setor das Águas em Portugal”, disponibilizado pela APDA no 
seu portal na internet, bem como da ERSAR, que, mais uma vez, apoia esta publicação. Este trabalho 
mantém uma lógica analítica idêntica à levada a cabo nas anteriores edições, o que facilita a 
comparação da situação presente com a de anos anteriores. Esta abordagem analiticamente coerente 
revela-se, sobretudo, na caraterização das entidades gestoras, na tipificação dos tarifários e na recolha 
e tratamento dos preços da água e saneamento em Portugal, de modo a permitir uma leitura evolutiva 
do setor das águas. Esta publicação integra, mais uma vez, o tratamento de um inquérito efetuado à 
análise dos efeitos da atual conjuntura económico-financeira nas entidades gestoras do setor. 
 
A 27 de maio de 2015, a APDA, através da Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR), 
levou a efeito no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, um Debate subordinado ao tema 
“Estratégia Nacional para o Setor das Lamas em Portugal”, que contou com 124 participantes. As 
questões relacionadas com as lamas de ETAR continuaram a merecer especial atenção por parte da 
APDA. Isto porque, no entender da Associação, esta permanece como uma das áreas que carece de 
uma reformulação no seu funcionamento, apesar de Portugal dispor de legislação muito específica 
para este setor. Com este Debate, a APDA promoveu uma discussão alargada sobre o futuro que se 
pretende para o setor das lamas em Portugal, de forma objetiva e transparente. 
 
A 23 de setembro de 2015, a APDA, através da sua Comissão Especializada de Qualidade da Água 
(CEQA), promoveu no Cineteatro da Academia Almadense, em Almada, o Encontro “Substâncias 
Radioativas Presentes na Água para Consumo Humano – A Transposição para o Direito 
Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM, de 22 de outubro”, que contou com mais de uma centena 
de participantes. Pretendeu-se com este Encontro proporcionar às partes interessadas um espaço para 
o debate sobre os impactos da aplicação da Diretiva 2013/51/EURATOM, do Conselho, de 22 de 
outubro de 2013, que estabelece os requisitos para a proteção da saúde do público em geral no que 
diz respeito às substâncias radioativas presentes na água destinada ao consumo humano, e cuja 
entrada em vigor estava aprazada para 28 de novembro de 2015. Este evento visou possibilitar a 
partilha de experiências de algumas entidades gestoras que monitorizam regularmente os parâmetros 
radioativos e ainda dar a conhecer as principais conclusões do inquérito às entidades gestoras sobre a 
“Caracterização do setor no que se refere às análises de radioatividade efetuadas”. 
 
A 30 de outubro de 2015, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, a APDA organizou o 
Seminário “Políticas Tarifárias e Regulação Económica”, que contou com mais de seis dezenas de 
participantes. Este evento surgiu do entendimento que a APDA faz de que, da legislação vigente, 
nomeadamente da que se relaciona com a nova lei orgânica da ERSAR decorre a necessidade de 
avaliar o regulamento em que se estabeleçam as regras que presidirão à fixação dos tarifários entre as 
várias relações comerciais no setor, incluindo, obviamente, a relação com o consumidor final. A análise 
das regras tarifárias relativas às concessões privadas, às relações entre as entidades gestoras da “alta” 
e da “baixa” e entre as entidades com relação direta com o consumidor foi o objetivo deste Seminário 
para o qual se convidaram personalidades de reconhecido mérito na área e profissionais ligados aos 
vários stakeholders. 
 
Durante 2015, a APDA fez-se representar em diversos seminários, encontros e outros eventos, de 
entre os quais há a destacar: 
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 Seminário “Água para o Desenvolvimento – Pontes e Parcerias nos Países de Língua 
Portuguesa” (Org.: Águas do Porto, EM, e Parceria Portuguesa para a Água (PPA), 7 e 8 de 
maio de 2015, Porto); 
 

 Sessão “Innovative Water Resource Management — An Israeli Perspective” (Org.: Embaixada 
de Israel em Portugal e Parceria Portuguesa para a Água, 8 de julho de 2015, Lisboa). 

 
Ao longo de 2015, a APDA deu continuidade ao seu envolvimento ativo em vários projetos nacionais e 
internacionais da maior importância para o setor da água. 
 
A APDA continuou a integrar o consórcio do projeto WATERSENSE – Innovative and Integrated 
Solution Supporting Groundwater Management in the Contexts of Rural, Urban and Industrial 
Water Exploitation, que tem como objetivo central o desenvolvimento de um sensor multi-espécies de 
água doce que seja capaz de usar fauna de águas subterrâneas (crustáceos) como bioindicadores de 
alerta precoce e de funcionar com dados em tempo real. Este projeto visa, pois, o desenvolvimento de 
um novo nicho de mercado, por via da introdução de uma solução integrada de gestão das águas 
subterrâneas e dos ecossistemas relacionados. Esta solução disponibilizará aos interessados know-
how e ferramentas eficientes de gestão para assegurar que a alocação e uso sustentável dos recursos 
hídricos subterrâneos gera o maior valor possível com os menores custos ambientais. Este projeto 
passou a primeira fase do processo de candidatura no âmbito do programa Horizonte 2020 mas não 
lhe foi atribuído financiamento, tendo ficado posicionado em segundo lugar na lista de reserva. Estão a 
ser desenvolvidos esforços para aquilatar da possibilidade de ainda ser atribuído financiamento a este 
projeto. Os restantes parceiros nacionais deste projeto são a Águas do Ribatejo, EM, SA (líder), o 
Centro de Geo-Sistemas do Instituto Superior Técnico (IST-CVRM) e a Hidromod. 
 
A APDA prosseguiu em 2015 a sua participação no Action Group SPADIS – Smart Prices and 
Drought Insurance Schemes in Mediterranean Countries, juntamente, em Portugal, com o IST-
CVRM, no âmbito da European Innovation Partnership on Water (EIP-Water). Este Action Group foca-
se na definição e implementação de instrumentos económicos com elevado potencial para induzir 
decisões individuais relativas ao uso da água, de forma a contribuir para as metas coletivas de redução 
da vulnerabilidade à escassez e de incremento da resiliência a situações de seca no contexto 
mediterrânico (em particular em Espanha e Portugal). Este Action Group segue os princípios 
orientadores da EIP-Water e, desta forma, procura contribuir para reforçar as atividades de 
investigação e inovação nos seus parceiros. Almeja desenvolver projetos piloto e de demonstração, 
assim como antecipar qualquer regulação sobre os instrumentos inovadores para enfrentar a escassez 
de água e as secas. Procura ainda gerar condições para a criação de outputs relevantes e inovadores 
que cheguem diretamente ao mercado. 
 
Em 2015, a APDA manifestou o seu apoio ao projeto eWISER – Energy for Water: Advanced 
management solutIonS in agriculturE and uRban areas, que visa melhorar a eficiência energética 
dos sistemas de distribuição de água em pressão para consumo público e para rega. Da parte 
portuguesa, participam o LNEC, a Universidade de Évora, a EDIA e o IST. Trata-se de um trabalho de 
grande oportunidade, interesse prático, e potencial de grande impacte económico, uma vez que tanto o 
setor urbano como o agrícola apresentam grandes ineficiências no uso da energia por deficiências quer 
de equipamento quer de layout e modos de operação dos sistemas. Este projeto, para além de 
oferecer uma metodologia inovadora mas já testada com sucesso para elaborar auditorias energéticas, 
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estabelecer diagnósticos e apontar para medidas concretas de melhoria, prevê ainda a montagem e 
teste de um esquema de certificação energética para este tipo de sistemas, a assegurar pelo KIWA 
(Holanda). 
 
No ano transato, a APDA apoiou também o projeto VITRUWIOSM – Validation of Innovative 
Technologies for Rural and Urban Water management through Integral Operation based on the 
results of Smart Metering, coordenado pela Aguas de Valencia, SA, e que pretende demonstrar, a 
uma escala real de grandes dimensões, a viabilidade e a rentabilidade de um sistema eco-inovador de 
gestão de abastecimento de água, promissor e sustentável, baseado nos benefícios e capacidades 
acrescidas dos sistemas inteligentes de medição de água. Os parceiros portugueses deste projeto são 
a INOVA, EM, SA (Cantanhede), a Universidade de Coimbra e a QUERCUS. O projeto VITRUWIOSM 
visa, assim, divulgar e avaliar os múltiplos benefícios ambientais, económicos e sociais associados à 
implementação de sistemas inteligentes de medição de água, abordando todos os aspetos da cadeia 
do abastecimento de água, desde a medição inteligente, o tratamento de dados e o sistema de 
comunicação, até à sensibilização do consumidor e a sustentabilidade dos recursos hídricos. O projeto 
também irá definir estratégias de governância de água, desde procedimentos operacionais até políticas 
de preços para a água e formas de relação fornecedor-cliente. 
 
Em 2015, a APDA foi também convidada a integrar o Conselho Estratégico do Green Business Week 
2016 – Economia Verde e também o Grupo de Trabalho do Acqualive. Este evento – organizado pela 
Fundação AIP com o apoio de diversas entidades – teve lugar entre os dias 1 e 3 de março de 2016 no 
Centro de Congressos de Lisboa. 
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5. PROJETO “OS PRÓXIMOS 30 ANOS” 
 
 
Os desafios que os serviços de águas terão de ultrapassar no futuro próximo e principalmente no longo 
prazo são imensos. Podem-se referir como exemplos as alterações climáticas, a escassez de recursos, 
a ocorrência de fenómenos naturais extremos, a evolução demográfica, as reduções da procura, a 
incerteza do comportamento da economia com seus impactos sociais, o desenvolvimento tecnológico, 
a evolução dos valores sociais e culturais dos cidadãos e consumidores, etc.. 
 
Refira-se que estes desafios configuram alterações estruturais no ambiente, quer geral quer específico, 
em que os serviços de águas operam. Nesse sentido, a resposta aos desafios só se fará com 
adaptações e reconfigurações que exigirão possivelmente a formulação de novos modelos de negócio, 
ajustados às novas circunstâncias. 
 
Em 2018, a APDA celebra o 30.º aniversário e, para comemorar esse facto, pretende, com o exercício 
prospetivo a que chamou “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas”, 
contribuir para que os atores-chave (decisores públicos, entidades gestoras, empresas) possam decidir 
providos de informação mais completa sobre a(s) direção(ões) para que o setor pode e/ou deve dirigir -
se. 
 
Uma versão do estudo deverá estar concluída até janeiro de 2018, após o que se seguirá um período 
de discussão pública da mesma, de modo a que a versão final esteja concluída no final desse ano. 
 
O objeto de estudo serão os serviços de águas e não os recursos hídricos, tendo sido já definido o foco 
do projeto: Como Irão os Serviços de Águas Cumprir a sua Missão em 2050. 
 
A direção do projeto é da responsabilidade da Equipa de Coordenação Executiva (ECE), que integra 
pessoas que cobrem as várias valências (prospetiva, gestão de projetos, governância, económica/ 
financeira, empresarial, tecnológica, social, etc.) necessárias ao desenvolvimento do projeto: 
 

 Ana Luís (Águas de Portugal, SA/ APDA); 
 Carlos Póvoa (Águas de Portugal, SA); 
 Fátima Azevedo (SG-SPP-MA); 
 Hilário Ribeiro (ITRON, SA/ APDA); 
 João Simão Pires (UCP/ PPA/ APDA); 
 J. Henrique Salgado Zenha (APDA); 
 Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo, EM, SA/ APDA); 
 Paulo Nico (SMAS de Almada/ APDA); 
 Pedro Béraud (AdP Energias, SA/ APDA); 
 Sérgio Hora Lopes – Coordenador (Águas de Portugal, SA/ APDA); 
 António Branco – Gestor do projeto (APDA). 

 
Até ao momento, a ECE já reuniu em dez ocasiões na sede da APDA, em Lisboa. 
 
Para apoiar a ECE foi instituída uma Comissão de Acompanhamento (CA) que congrega 
personalidades representantes de vários stakeholders do setor, parceiros do projeto: 
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 AEPSA – Associação de Empresas Portuguesas do Setor do Ambiente; 
 Águas de Coimbra, EM; 
 Águas do Porto, EM; 
 AdP – Águas de Portugal, SGPS, SA; 
 ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
 APA – Agência Portuguesa do Ambiente; 
 APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas; 
 ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
 CNA – Conselho Nacional da Água; 
 DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor; 
 DGS – Direção-Geral da Saúde; 
 ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 
 EurEau – Federação Europeia das Associações Nacionais dos Serviços de Águas; 
 LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 
 PPA – Parceria Portuguesa para a Água; 
 Ministério do Ambiente – Secretaria Geral; 
 SMAS de Almada; 
 SMSB de Viana do Castelo. 

 
A CA reuniu uma vez, a 23 de fevereiro de 2016, na Sala Plenário da Secretaria-Geral do Ministério do 
Ambiente, em Lisboa. 
 
O projeto está a ser desenvolvido com recurso a metodologias e técnicas próprias da prospetiva e 
cenarização, em torno de quatro áreas/ temas centrais: 
 
GT 1: Demografia, território, economia, sociedade – Evolução da população e sua distribuição 
regional; evolução do urbano, periurbano e rural; a economia (crescimento e decrescimento; setores e 
geografias); inovação tecnológica (big data, digital, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, etc.); 
evolução tecnológica e eficiência no uso dos recursos; rendimento e sua distribuição; disponibilidade 
de recursos financeiros públicos e privados, mercado e estado; globalização; integração e 
nacionalismos; geopolítica e os seus riscos; valores e sua evolução; hábitos de consumo, etc.. 
 
GT 2: Ambiente e recursos hídricos – Alterações climáticas (alteração de padrões, variação da 
temperatura e precipitação; eventos extremos – cheias, secas e ondas de calor); quantidade e 
qualidade da água nas origens; poluição tópica (descargas de águas residuais tratadas e não tratadas) 
e difusa (escorrências agroindustriais; lixiviados de tratamento de resíduos e da indústria mineira; 
lamas de ETAR); gestão de águas pluviais; outras utilizações da água/ competição pelo recurso; 
eventos catastróficos pontuais de origem natural ou antropogénica com impacte potencial no ciclo 
integral da água (incêndios florestais, sismos, terrorismo, contaminação nuclear, roturas de barragens, 
acidentes industriais, entre outros); legislação ambiental; etc.. 
 
GT 3: Evolução e futuro das tecnologias de tratamento e informação – Tecnologias de tratamento 
de água e tratamento e reutilização de águas residuais e pluviais e valorização de lamas; aplicações da 
economia circular; tecnologias de informação; evolução das caraterísticas do produto/ serviço; smart 
water solutions; cidades inteligentes; novos produtos e serviços; novas interfaces de relacionamento 
com os utilizadores/ clientes; internet das coisas; etc.. 
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GT 4: Governância e modelos de gestão dos serviços de águas – Âmbitos local/ nacional/ regional; 
participação do setor privado; centralização e descentralização; utilities integradas ou separadas; 
efeitos de escala e densidade; gestão de ativos; internacionalização; regulação; benchmarking com 
países OCDE; evolução internacional; envolvimento dos stakeholders e participação; legislação 
setorial; custos e a sua recuperação (aplicação do princípio dos 3T); fiscalidade; âmbito da 
responsabilidade de gestão e seus riscos; diferenciação dos níveis de serviço; condicionamentos 
impostos pela atividade política internacional e nacional, etc.. 
 
No desenvolvimento do projeto utilizar-se-á quer a revisão da literatura quer investigação própria. Os 
estudos serão produzidos por equipas que integram, como responsáveis, membros da ECE mas 
também outros peritos convidados. 
 
O recurso a inquérito(s) de opinião dirigido(s) a um painel alargado de especialistas nacionais e 
estrangeiros também será utilizado. Serão promovidos encontros periódicos e workshops, restritos e 
abertos, de brainstorming e divulgação, com o envolvimento de peritos. 
 
O cronograma, apresentado em seguida, estabelece, em linhas gerais, as fases em que o projeto se 
estrutura. Refira-se que o cronograma reflete o estádio atual do projeto e é um documento flexível que 
necessariamente se ajustará ao desenvolvimento do estudo. De qualquer modo, como já se referiu, o 
arranque da discussão pública das conclusões será no início de 2018 e a construção dos cenários 
finais terá de estar concluída nesse ano. 
 
O projeto “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas” estrutura-se nas seguintes 
fases: 
 

 Arranque, difusão e incitamento do projeto; (concluída) 
 

 Âmbito: definição de área de pesquisa – foco, objetivos do projeto e sistema a analisar; 
(concluída) 
 

 Elaboração do diagnóstico: o setor e o seu ambiente interno e externo, nomeadamente: 
 

- Definição das questões corretas a colocar; 
 
- Definição dos temas a analisar, das variáveis-chave e dos jogos dos atores; 
 
- Tendências, necessidades e análise de potencial. 

 
 Prospeção do campo dos futuros possíveis e caracterização das incertezas e impactes; 

 
 Escolha dos fatores-chave (incertezas críticas) para a construção dos cenários; 

 
 Construção dos cenários; 

 
 Transferência/ divulgação. 
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O cronograma do projeto (objeto de permanente atualização) é que se segue: 
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6. PRÉMIOS APDA – ENSINO SUPERIOR 
 
 
Em 2015 não se realizaram os Prémios APDA – Ensino Superior, estando os moldes de realização 
desta iniciativa a serem reequacionados, podendo vir, no futuro, a assumir outro modelo, sujeito a uma 
definição prévia de temáticas pela Associação. 
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7. COMISSÕES ESPECIALIZADAS, GRUPOS DE TRABALHO E NÚCLEOS 
 
 
A atividade das Comissões Especializadas, dos Grupos de Trabalho e dos Núcleos constituem um 
suporte técnico e científico de importância fundamental para a atividade da APDA. 
 
Presentemente, funcionam na APDA oito Comissões Especializadas: 
 

 CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “Medição de Escoamento de Água 
em Condutas Fechadas”; 

 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). 

 
Três 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). 

 
E dois 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 2015 por cada Comissão 
Especializada, Grupo de Trabalho e Núcleo, tendo por base as informações prestadas pelos respetivos 
Coordenadores. 
 
 

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”. 
 
Em 2015, a CT 116 desenvolveu as seguintes atividades: 
 
1 – Acompanhamento de normas europeias e internacionais 
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Não tendo havido apoios financeiros, por parte do Instituto Português da Qualidade (IPQ), não foi 
possível acompanhar presencialmente as reuniões do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7, 
contrariamente ao que foi prática corrente no passado. Resta o acompanhamento documental e as 
votações e, ainda, eventuais comentários de textos recebidos, o que tem sido feito. 
 
Depois de ter sido aprovada, pelo Comité Europeu de Normalização (CEN), a unificação da série de 
normas ISO 4064 com as EN 14154, sob a designação de EN ISO 4064 (do que virá a resultar a 
versão portuguesa NP EN ISO 4064), a CT 116 deu início aos respetivos trabalhos de tradução, tendo 
concluído em 2014 a tradução da Parte 1 da referida série de normas. 
 
No entanto, o documento foi-nos devolvido pelo IPQ, por razões processuais, pois aquele organismo 
entendeu não estarem cumpridos determinados requisitos formais da apresentação de um documento 
desse tipo. 
 
Essa parte da norma, que se pensa que virá a ser publicada, pelo IPQ, com a designação de NP EN 
ISO 4064-1-pt, foi colocada em fila de espera para reanálise, a fim de não prejudicar o trabalho que 
estava em curso. 
 
Entretanto, seguindo o mesmo processo de tradução, encontra-se em fase final a versão portuguesa 
do documento que virá ser a NP EN ISO 4064-5-pt. 
 
2 – Outros trabalhos ou atividades 
 
O tema da redução das perdas de água não faturada por sub-medição tem sido, também, objeto das 
preocupações da CT 116. 
 
Resultando de uma colaboração entre os SIMAS de Oeiras e Amadora e os SMAS de Almada (ambos 
membros ativos da CT 116), sobre as perdas aparentes por sub-medição dos contadores, aquelas 
duas entidades apresentaram no ENEG 2015 uma comunicação conjunta sobre os trabalhos realizados 
naquelas entidades gestoras. 
 
Identicamente, o Coordenador da CT 116, também apresentou, no ENEG 2015, uma comunicação 
sobre o mesmo tema, dando suporte teórico à comunicação anteriormente referida, e apresentando 
dados obtidos em ensaios metrológicos realizados sobre amostras reais, colhidas expressamente para 
o efeito junto de consumidores, neste caso, dos SIMAS de Oeiras e Amadora. 
 
A composição atual da CT 116 é a que se segue: 
 
Presidente: José Colarejo 
Secretário: Pedro Clemente dos Reis (Tecnilab Portugal, SA) 
 
Ana Almeida (IPQ – Serviço de Metrologia Legal) 
Carlos Nunes (SMAS de Sintra) 
Hilário Ribeiro (Itron, Lda) 
João Viegas (Hubel Indústria da Água, SA) 
Joaquim Silva (CM de Sesimbra) 
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Jorge Marques (SMAS de Almada) 
Nuno Fontes (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Nuno Simões (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Pedro Santos (Águas do Sado, SA) 
Ricardo Silva (Janz, SA) 
Sara Carriço (Aquapor Serviços, SA) 
Teresa Castro (Resopre, SA) 
Vitor Rocha (EPAL, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 
 
A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) participou e desenvolveu as seguintes 
atividades durante o ano 2015: 
 
 Realização de uma reunião mensal, entre os membros da Comissão Especializada; 
 
 Participação de dois membros da CEQA (Ana Alegria e Maria João Benoliel) na reunião da 

EurEau realizada em Milão (Itália), a 5 e 6 de outubro de 2015; 
 
 Análise de documentos da Comissão EU 1 da EurEau, com impacto para as atividades das 

entidades gestoras nacionais; 
 
 Participação de Paulo Nico, enquanto representante da APDA, nas reuniões da Associação de 

Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE) da certificação de operadores de colheitas; 
 
 Participação de Rui Sancho, enquanto representante da APDA, nas reuniões da Comissão Setorial 

para a Água do IPQ (CS/ 04 – IPQ). Por motivo de sobrecarga de trabalho solicitou a sua 
substituição, tendo para este efeito sido nomeado o membro David Cabanas; 

 
 Participação de Rui Sancho, enquanto representante da APDA, na reunião da Comissão Técnica 

dos Planos de Segurança da Água da ERSAR; 
 

- Foi analisado o documento “Relatório da Visita de Auditoria ao PSA” preparado pelo GT 1 – 
Auditorias, da CT – PSA da ERSAR. 

 
 Organização do Encontro “Substâncias Radioativas Presentes na Água para Consumo Humano – A 

Transposição para o Direito Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM, de 22 de outubro de 2013”, o 
qual teve lugar em Almada, a 23 de setembro de 2015; 

 
 Apresentação da comunicação “Caracterização do Setor no que se Refere às Análises de 

Radioatividade Efetuadas”, no Encontro “Substâncias Radioativas Presentes na Água para 
Consumo Humano – A Transposição para o Direito Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM, de 22 
de outubro de 2013”; 
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 Apresentação da comunicação “Substâncias Radioativas Presentes na Água para Consumo 
Humano – A Transposição para o Direito Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM”, no ENEG 
2015. Esta comunicação foi preparada com base na informação obtida através do inquérito sobre 
“Caracterização do Setor no que se Refere às Análises de Radioatividade Efetuadas” em sistemas 
de abastecimento e enviado à APDA para aprovação e envio às entidades gestoras; 

 
 Foi realizada uma reunião com o Coordenador da CEAR, Pedro Béraud, com vista a se organizar 

em 2016/ 2017, Encontros de interesse para ambas as Comissões: 
 

- “Desafios da Gestão Integrada dos Micropoluentes Emergentes em Sistemas de Abastecimento e 
Saneamento Básico”. 

 
 Deu-se continuidade à elaboração de fichas de boas práticas de operação de diferentes órgãos dos 

sistemas de abastecimento: 
- Válvulas (redutoras de caudal, de pressão, etc.); 
- Estações de cloragem; 
- Condutas adutoras e distribuidoras e ramais. 

 
 Participação nas reuniões do Conselho Científico e Diretivo da APDA; 
 
 Colaboração da CEQA no Projeto da APDA “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços 

de Águas”. 
 
A composição atual da CEQA é a seguinte: 
 
Coordenador: Paulo Nico (SMAS de Almada) 
Vice-Coordenadora: Ana Alegria (SMAS de Sintra) 
 
Ana Nunes (SMAS de Torres Vedras) 
Carla Cavaco (EMAS de Beja, EM) 
Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços, SA) 
Cristina Cortez (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Cristina Martinho (Acquawise Consulting, Lda) 
Cristina Paiva (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
David Cabanas (CM do Barreiro) 
Elsa Oliveira (SMAS de Leiria) 
Inês Freitas (Águas do Norte, SA) 
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) 
Marisa Silva (Indaqua, SA) 
Pedro Nogueira (CTGA, Lda) 
Rui Sancho (Águas do Algarve, SA) 
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Comissão Especializada de Legislação e Economia 
 
A Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) manteve durante o ano de 2015 a sua 
atividade regular, promovendo a análise e discussão das matérias integradas no âmbito da sua 
atuação. 
 
Foram realizadas dez reuniões da Comissão programadas para o ano de 2015, com uma participação 
média de 12 elementos. Manteve-se, a nível internacional, a participação nas Comissões 
Especializadas da EurEau. 
 
Concretizou-se a publicação de um novo livro em resultado do trabalho realizado nos anos anteriores. 
Com efeito, desenvolvidos os trabalhos de atualização do estudo relativo aos tarifários de água em 
Portugal, que deram origem, em 2004, ao livro “Abastecimento de Água em Portugal – O Mercado e os 
Preços”, em 2006, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços - 2006”, em 
2009, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços - 2008”, em março de 2011, 
ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços - 2010”, e por último, em 
novembro de 2012, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços - 2012”, 
esteve esta Comissão empenhada na apresentação de um novo livro “Água e Saneamento em 
Portugal – O Mercado e os Preços - 2014”. 
 
O novo livro foi apresentado no Colóquio “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços”, 
realizado no dia 26 de fevereiro de 2015, no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal de 
Peniche. 
 
Promoveu-se também a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos sistemas 
municipais e multimunicipais praticados até ao ano de 2015, inclusive, de modo a concretizar-se a 
atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em Portugal. 
 
A CELE esteve também envolvida no ENEG 2015, através da participação em mesa redonda e na 
moderação de sessões técnicas, nomeadamente do relato do Tema 5 – “Sustentabilidade Económico-
Financeira e Social do Setor da Água”. 
 
No ano de 2015, mereceram também análise continuada diversos diplomas, nomeadamente: 
 

 Lei n.º 12/2014, de 6 de março, que procedeu à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 
194/2009, de 20 de agosto, que veio estabelecer o regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de 
resíduos urbanos; 
 

 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 
aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 
de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 
aprova o regime jurídico do associativismo autárquico; 
 

 Lei n.º 19/2014, de 14 de abril, que define as bases da política de Ambiente; 
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 Lei n.º 23/96, de 26 de julho – (Com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 12/2008, de 26 
de fevereiro, n.º 24/2008, de 2 de junho, n.º 6/2011, de 10 de março, n.º 44/2011, de 22 de 
junho, e n.º 10/2013, de 28 de janeiro), que cria no ordenamento jurídico alguns mecanismos 
destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais; 
 

 Lei n.º 10/2014, de 6 de março, que aprova os atuais Estatutos da ERSAR; 
 

 Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico da atividade empresarial local e 
das participações sociais e revoga as Leis n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro, e n.º 55/2011, de 
15 de novembro; 
 

 Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que define o regime de exploração e gestão dos 
sistemas multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 
público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos 
sólidos, revogando o Decreto-Lei n.º 379/93, de 5 de novembro. 

 
Para além das atividades referidas foi feito o acompanhamento do setor, sendo também objeto de 
análise os projetos nacionais e comunitários remetidos à CELE, tendo sido efetuado, nomeadamente, o 
acompanhamento da denominada reestruturação do setor das águas (Grupo AdP), a evolução dos 
modelos de gestão no setor da água, o acompanhamento das Diretivas Comunitárias com interesse 
para o setor e o projeto de Regulamento Tarifário divulgado pela ERSAR. 
 
A composição atual da CELE é a que se segue: 
 
Coordenadora: Lídia Lopes (SMAS de Sintra) 
Vice-Coordenador: Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada) 
 
Ana Oliveira (Águas do Sado, SA) 
Ana Paula Tavares 
Anita Ferreira (EPAL, SA) 
Carlos Medeiros (Águas do Porto, EM) 
Eduardo Paulino 
Ema Loureiro (Águas de Coimbra, EM) 
Helena Moura Campos (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Isabel Ricardo (Be Water, SA) 
João Simão Pires 
Joaquim Fonseca (SMAS de Almada) 
J. Henrique Salgado Zenha 
José Manuel Pires (Águas de Cascais, SA) 
Nuno Vitorino (AIA da Região de Setúbal) 
Paula Lopes (SMAS de Sintra) 
Paulo Gromicho (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Sérgio Hora Lopes (Águas do Norte, SA) 
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Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
 
As atividades desenvolvidas pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI), em 
2015, encontram-se identificadas de forma sucinta seguidamente: 
 

 Preparação de inquérito “Caracterização do Setor em Termos de Sistemas de Informação”, 
atividade ainda não concluída; 

 
 Visita à Academia das Águas Livres e Aqueduto e Mãe de Água da EPAL, SA – Lisboa; 

 
 Organização da visita técnica a Barcelona, realizada em outubro de 2015; 

 
 Apresentação no ENEG 2015. 

 
Para o ano de 2015 foram planeadas 12 reuniões. Do total das reuniões previstas realizaram-se sete, 
representando 58% do previsto. 
 
Foi igualmente planeada a realização de três reuniões em entidades gestoras, no entanto apenas foi 
possível efetuar uma das previstas, tendo-se reunido na Academia das Águas Livres/ EPAL, SA, onde 
foi possível visitar parte do Aqueduto das Águas Livres e a Mãe de Água das Amoreiras. 
 
A composição atual da CESI é a seguinte: 
 
Coordenador: Pedro Clemente dos Reis (Tecnilab Portugal, SA) 
Vice-Coordenadora: Elsa Ferreira (SMAS de Sintra) 
 
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) 
Francisco Cardoso (Águas do Porto, EM) 
Gil Afonso (Águas do Norte, SA) 
Luís Rocha (Águas do Centro Litoral, SA) 
Miguel Casadinho (EMAS de Beja, EM) 
Patrícia Paulo (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Pedro Martins (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Ramiro Leão (Águas do Norte, SA) 
Sónia Martins (SMAS de Sintra) 
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Comissão Especializada de Recursos Humanos 
 
Durante o ano de 2015 a Comissão Especializada de Recursos Humanos (CERH) manteve a sua 
atividade, através da análise e discussão das matérias integradas no âmbito da sua atuação, tendo 
realizado sete reuniões. 
 
Em especial, foram analisados diplomas legais e outros assuntos com relevância direta nos recursos 
humanos das entidades gestoras do setor das águas, dos quais salientamos a análise da seguinte 
legislação: 
 
a) Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, que estabeleceu os mecanismos das reduções remuneratórias 

temporárias e as condições da sua reversão; 
 
b) Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2015 e que, à 

semelhança do ano anterior, incluiu diversas normas com influência direta nas remunerações e na 
progressão das carreiras dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

 
c) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), que veio regular o atual vínculo do trabalho em funções públicas, revogando a Leis n.os 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, e 59/2008, de 11 de setembro, bem como a demais legislação 
complementar; 

 
d) Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, que adaptou aos serviços da administração 

autárquica o sistema integrado de avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP), 
aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; 

 
e) Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, que regulamentou o Programa de Rescisões por Mútuo 

Acordo na Administração Local, estabelecendo os requisitos do mesmo; 
 
f) 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, bem como das suas diversas alterações, respeitante ao Estatuto do 
Pessoal Dirigente da Administração Pública; 

 
g) Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o novo regime jurídico da atividade empresarial local 

e das participações locais, que revogou a Lei n.º 53-F/2006, de 29 de dezembro. 
 
No âmbito da legislação indicada foram tratados diversos temas, dos quais, em especial, se salientam 
os seguintes:  
 

a) Regime de férias em situações de suspensão do contrato de trabalho; 
b) Regime de compensação do trabalho extraordinário; 
c) Constituição dos Júris dos concursos para o recrutamento de pessoal dirigente; 
d) Regime de remuneração em situações de mobilidade; 
e) Regime de aposentação/ reforma; 
f) Regime de férias; 
g) Regime de faltas; 
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h) O novo regime de avaliação do desempenho dos dirigentes. 
 
Houve também lugar às seguintes atividades 
 

 Elaboração de proposta para os temas a tratar no ENEG 2015, no âmbito da gestão dos 
recursos humanos; 

 
 Moderação da apresentação e debate das comunicações ao ENEG 2015, no âmbito do Tema 

8 – “Gestão dos Recursos Humanos e Qualidade do Serviço”, e elaboração do respetivo relato; 
 

 Elaboração do Relatório de Atividades de 2014 e do Plano de Atividades para o ano de 2015. 
 
A composição atual da CERH é a que se segue: 
 
Coordenador(a): A definir 
Vice-Coordenadora: Manuela Alves (Águas do Sado, SA) 
 
Ana Nogueira (Águas de Coimbra, EM) 
Ana Teresa Dinis (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Carlos Mendes (SMAS de Almada) 
Eduardo Paulino 
João Mendes (Águas de Coimbra, EM) 
José Costa (Águas de Cascais, SA) 
Maria João Ferreira (SMAS de Sintra) 
Regina Tavares (SMAS de Torres Vedras) 
Rogério Gaspar (Aquapor Serviços, SA) 
Rui Sá (Águas de Santarém, EM, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
 
Em 2015, a Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) deu seguimento 
ao trabalho iniciado em 2014, na área da eficiência dos sistemas de abastecimento de água. 
 
Foi desenvolvida uma ficha na área da gestão de pressões na rede de distribuição, cuja apresentação 
foi efetuada no ENEG 2015. 
 
Dentro da temática das perdas de água foi desenvolvida uma ficha relativa à gestão das pressões na 
rede. A redução de perdas constitui um objetivo da grande maioria das entidades gestoras com vista a 
alcançar a médio e longo prazo a sustentabilidade do serviço prestado. O excesso de pressão na rede 
de distribuição provoca na rede uma maior frequência e dimensão das roturas, o que implica um maior 
volume de água perdida. Por outro lado, o excesso de pressão provoca um maior consumo por parte 
dos consumidores e uma diminuição da vida útil das condutas e equipamentos, levando ao incremento 
dos custos de manutenção. 
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Com a ficha de gestão de pressões procurou-se definir metodologias para a gestão de pressões com 
vista a redução das perdas reais de água, ganhando eficiência nossos sistemas de distribuição de 
água. 
 
Iniciou-se, ainda, o desenvolvimento da ficha de monitorização das redes, mas não foi possível 
terminar a ficha no ano de 2015. 
 
Em dezembro, a CESDA (Margarida Pinhão) fez uma comunicação no ENEG 2015 onde foi 
apresentada a ficha de gestão de pressões. 
 
A composição atual da CESDA é a seguinte: 
 
Coordenadora: Alexandra Veiga (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Vice-Coordenador: Luís Gomes (Afluxo, SA) 
 
Abel Luís (EPAL, SA) 
Bruno 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) 
Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal, SA) 
Maria do Carmo Almeida (Ibergás, SA) 
Maria José Neto (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Nuno Pedroso (Hubel Indústria da Água, SA) 
Pedro Pereira (Be Water – Águas de Mafra, SA) 
Pedro Saraiva (EPAL, SA) 
Raquel Mendes (Acquawise Consulting, Lda) 
Rodrigo Duarte (Águas de Cascais, SA) 
Rute Parente (SMAS de Sintra) 
 
 

Comissão Especializada de Águas Residuais 
 
Na sequência dos anos anteriores, a Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) 
desenvolveu no decorrer do ano de 2015, um conjunto de iniciativas que visaram responder às 
principais necessidades das entidades gestoras em matéria de saneamento básico. 
 
1 – Introdução 
 
Na sequência dos anos anteriores, a atividade da CEAR durante o ano de 2015 prosseguiu com uma 
atividade interventiva no setor de saneamento. 
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A coordenação desta Comissão manteve-se inalterada, a cargo de Pedro Béraud. A vice coordenação 
esteve a cargo de Sandra Jorge, tendo terminado em finais de dezembro, por motivo de alteração da 
sua intervenção profissional, passando para o abastecimento público de água. 
 
Este ano, a atenção da CEAR centrou-se na organização e participação em seminários, debates e 
workshops, bem como na elaboração e apresentação de comunicações no Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras (ENEG 2015). Foi igualmente organizada uma visita técnica. Todos os eventos que 
efetivamente se realizaram tiveram uma elevada adesão de participantes. 
 
O trabalho desenvolvido pela CEAR manteve-se alicerçado nos diversos grupos de trabalho, que este 
ano foram reorganizados do seguinte modo: 
 

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

 
Prosseguiu a representação de Portugal na EurEau – Federação Europeia das Associações Nacionais 
dos Serviços de Águas, nomeadamente na sua Comissão EU 2 (Águas Residuais). A participação ativa 
do Coordenador da CEAR nos diversos Grupos de Trabalho desta organização internacional manteve-
se, apesar da crise económica e da ausência de qualquer tipo de patrocínio, nomeadamente da Águas 
de Portugal (AdP) que se verificou até 2014. 
 
Tal como nos anos transatos, e à semelhança de outras Comissões da APDA, as reuniões e encontros 
desenvolvidos pela CEAR continuaram a realizar-se, apesar da menor disponibilidade das entidades 
gestoras em “libertar” os seus técnicos, para este tipo de atividade. 
 
2 – Objetivos 
 
Tal como tem vindo a ser mencionado, ao longo dos últimos anos mantiveram-se os objetivos da 
CEAR, no desenvolvimento da sua atividade, nomeadamente: 
 

 Prosseguir com a atividade da CEAR, garantindo que a intervenção que se tem vindo a registar 
nos últimos anos prossegue e eventualmente até se diversifica; 

 Conseguir assegurar a participação dos colaboradores da CEAR, não só dos que 
habitualmente colaboram nesta Comissão, como igualmente tentar alargar para novos 
elementos; 

 Manter as áreas de intervenção já assumidas pelos diversos grupos de trabalho; 
 Dar resposta a todas as solicitações endereçadas à CEAR e/ou à APDA na área do 

saneamento; 
 Intervir, sempre que necessário, no desenvolvimento de projetos, comissões e/ou outras 

solicitações relacionadas com saneamento básico em Portugal; 
 Garantir a realização de, pelo menos, uma visita técnica englobada num programa de 

programa de visitas a infraestruturas de elevado interesse, para os membros da CEAR, de 
modo a permitir uma contínua atualização técnica; 

 Prosseguir a estratégia de organização dos eventos da CEAR fora dos grandes centros 
populacionais, fomentando o desenvolvimento de iniciativas regionais; 
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 Assegurar a participação portuguesa nas reuniões na Comissão EU 2 da EurEau, bem como a 
representação deste organismo sempre que solicitado; 

 Prosseguir a estratégia de partilha da informação técnica relevante da EU 2, com os elementos 
da CEAR, de modo a facultar-lhes a mais recente informação debatida a nível europeu. 

 
3 – Atividades desenvolvidas 
 
Tal como se verifica desde há diversos anos, a atividade da CEAR encontra-se subdividida por 
diversos grupos de trabalho. Seguidamente apresenta-se o trabalho desenvolvido por cada um destes 
grupos, assim como de atividades específicas desenvolvidas por esta Comissão. 
 
Atividades dos Grupo de Trabalho 
 
GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem 
 
Decorrente das diversas iniciativas desenvolvidas pela CEAR ao longo de 2015, bem como das 
limitações profissionais e de agenda da dinamizadora, este grupo de trabalho desenvolveu o programa 
para a realização, em 2016, de um debate sob o título “Eficiência Energética em Sistemas de 
Saneamento Básico”, com os seguintes objetivos principais: 

 
 Promover a reflexão sobre o setor energético em Portugal e as repercussões da energia na 

drenagem e tratamento de águas residuais; 
 Apresentar às entidades gestoras as principais linhas de orientação passíveis de serem utilizadas 

numa estratégia de eficiência energética a ser aplicadas em sistemas de bombagem e Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR); 

 Proporcionar o debate alargado entre entidades gestoras e o setor da energia, no sentido de 
minimizar os consumos energéticos e maximizar as possibilidades de produção de energia nos 
sistemas de saneamento básico. 
 

GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais 
 
Por solicitação da empresa Resíduos do Nordeste, EIM, foi solicitado a este grupo de trabalho a 
organização de um debate sob o título “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, efetuadas em Faro 
(2014) e Ourém (2013). 
 
Esta iniciativa esteve prevista para ser concretizada em 2015, mas acabou por ser adiada por 
dificuldades de agenda da Resíduos do Nordeste, EIM, e da CEAR. Haverá a necessidade de adaptar 
o programa deste evento à realidade local, mas deverá ser realizado em 2016. 
 
A organização deste debate pretende responder, não só às especificidades locais, como igualmente ao 
objetivo da CEAR/ APDA de descentralização das iniciativas da APDA, para fora dos grandes centros 
populacionais: Lisboa, Porto e Coimbra. 
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Este grupo de trabalho desenvolveu para o ENEG 2015, uma comunicação e uma apresentação sob o 
título “Sistemas de tratamento de águas residuais e os micropoluentes emergentes. A nova fronteira 
tecnológica e de gestão de infraestruturas de saneamento”. 
 
Saliente-se, igualmente, a apresentação conjunta, pelos Coordenadores da CEAR e da CEQA no 
ENEG micropoluentes, que pretendeu dar enfoque na importância que este tema tem para as 
entidades gestoras, tanto a nível de água, como de saneamento (daí ter sido realizado pelo dois 
Coordenadores destas duas Comissões da APDA). O título da comunicação e apresentação foi 
“Micropoluentes. Os novos desafios aos sistemas de abastecimento e saneamento”. 
 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
 
Tal como tem vindo desde há anos a ser referido pela CEAR, em Portugal o tratamento e destino final 
das lamas, persiste como uma dos principais fragilidades do setor de saneamento.  
 
Deste modo, a CEAR organizou um debate, a 27 de Maio, na sede da Ordem dos Engenheiros, em 
Lisboa, tendo a CEAR procedido a uma apresentação inicial com o enquadramento, seguido da 
intervenção do Bastonário da Ordem dos Engenheiros e do Presidente do Conselho Diretivo da APDA, 
para por último intervir o então Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos. 
 
Seguidamente, foi efetuado um enquadramento do setor, tendo sido realçado que apesar da existência 
de legislação específica muito rígida é necessário equacionar em termos concretos o transporte e o 
destino final de lamas. Este setor apresenta um forte dinamismo, mas sem a comparticipação de 
fundos comunitários dificilmente se concretizarão os necessários investimentos. Mencionou-se 
igualmente que os diversos planos estratégicos para os setores das águas e dos resíduos, 
nomeadamente: o PENSAAR 2020 e o PERSU 2020, “Crescimento Verde”, PO SEUR, entre outros, 
definem de forma inequívoca o rumo que terá que ocorrer neste setor, mas que é igualmente urgente e 
necessária, uma profunda alteração no modo de funcionamento deste setor. 
 
Procedeu-se a um debate com a intervenção de um amplo e representativo painel de oradores, desde 
empresas de valorização direta e indireta de lamas, como igualmente associações e defesa do 
ambiente e empresas do setor e da própria Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
 
4 – Intervenções da CEAR no ENEG 2015 
 
Tal como ocorre tradicionalmente em todos os ENEG, a CEAR apresentou quatro comunicações que 
pretenderam dar o seu contributo para este importante evento a nível nacional. 
 
4.1 Comunicações CEAR 
 
a) Título: “Sistemas de tratamento de águas residuais e os micropoluentes emergentes. A nova 

fronteira tecnológica e de gestão de infraestruturas de saneamento” 
 
Tendo em linha de conta a interferência deste novo tipo de compostos nos processos de tratamento 
atualmente existentes nas ETAR, bem como a sua presença no efluente final das ETAR, é evidente 
que este tema deveria ser divulgado pela CEAR às entidades gestoras. 
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Esta é uma matéria que só agora começa a ser abordada do ponto de vista técnico, económico, 
ambiental e até social, mas cujas repercussões para as entidades gestoras poderão ser muito 
relevantes num futuro próximo, daí que tenha suscitado curiosidade nas entidades gestoras presentes. 
 
b) Título: “Breve abordagem da gestão de efluentes suinícolas em Portugal. Provavelmente a 

derradeira oportunidade de resolução o problema” 
 
Tal como já foi anteriormente mencionado, os efluentes suinícolas, apesar de serem gerados por uma 
atividade industrial, têm uma forte influência na atividade das entidades gestoras, em especial as 
localizadas em zonas onde as suiniculturas têm um forte impacte. 
 
Apesar do debate que esteve previsto para ter lugar em Leiria não se ter realizado e de muitas 
entidades gestoras ainda não darem a devida importância a este problema, foi importante a 
concretização desta comunicação e apresentação, como forma de alertar para os problemas e 
antecipar soluções. 
 
c) Título: “Gestão de lamas de ETAR. As oportunidades do início de uma nova era” 
 
À semelhança de todas as comunicações sobre lamas apresentadas publicamente pela CEAR, esta 
comunicação alertou, mais uma vez, para o problema das lamas de ETAR em Portugal. 
 
Realcem-se, contudo, o tom de otimismo e a esperança de alteração de procedimentos neste setor, 
que se espera venham a ser tomados num futuro próximo. 
 
4.2 Comunicação e apresentação conjuntas das coordenações CEAR e CEQA 
 
a) Título: “Micropoluentes. Os novos desafios aos sistemas de abastecimento e saneamento”, 

elaborada conjuntamente por Pedro Béraud e Maria João Benoliel 
 
Esta comunicação e apresentação conjuntas foram particularmente marcantes, não só pelo facto de ter 
sido a primeira vez que dois coordenadores de Comissões Especializadas da APDA apresentam 
publicamente num ENEG um trabalho conjunto, mas em especial por evidenciar a importância que os 
micropoluentes têm no ciclo integral da água, tanto para o abastecimento, como para o saneamento. 
 
Esta comunicação foi, provavelmente, a que mais debate suscitou não só de entidades relacionadas 
com o saneamento, como muito em especial as relacionadas com o abastecimento.  
 
Os objetivos foram absolutamente atingidos, dado que se pretendia alertar para os potenciais 
problemas e soluções para estes novos poluentes – e tal foi conseguido. Este tipo de apresentação 
conjunta deverá ser repetido sempre que tal facto se revelar necessário. 
 
5 – Intervenções da CEAR em resposta a solicitações exteriores 
 
a) 9º Fórum de Resíduos, 22 e 23 de abril de 2015, Hotel Sana Lisboa 
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A coordenação da CEAR foi convidada a intervir no âmbito desta iniciativa, para expor o seu ponto de 
vista sobre as lamas de ETAR em Portugal. Deste modo, o Coordenador Pedro Béraud foi orador na 
mesa redonda “Entidade Gestora de Lamas de ETAR: Sim ou Não. Vantagens e desvantagens: a 
perspetiva do setor. Especificidades do fluxo de lamas de ETAR”. 
 
b) Geospatial World Forum, 25 de maio de 2015, Centro de Congressos de Lisboa 
 
Foi elaborada uma comunicação em língua Inglesa, sob o título “INSPIRE. The EurEau Point of View”. 
 
O resultado final foi muito satisfatório, uma vez que permitiu transmitir aos coordenadores deste projeto 
europeu o ponto de vista das entidades gestoras de água e saneamento representadas pela EurEau – 
Comissões EU 1 e EU 2 – que aprovaram e contribuíram para a apresentação desenvolvida pela 
CEAR. 
 
c) Universidade da Beira Interior (UBI), 1 de dezembro de 2015 
 
Decorrente das diversas intervenções públicas da CEAR, a Universidade da Beira Interior (UBI) efetuou 
um convite para expor o panorama das lamas em Portugal. Foi possível apresentar a comunicação, 
sob o título “Gestão de Lamas de ETAR e ETA”, integrada na unidade curricular de “Impactes 
Ambientais”, do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, desta Universidade. 
 
6 – Visitas técnicas 
 
A CEAR organizou mais uma vista técnica, desta vez à unidade de processamento de resíduos da 
unidade industrial de produção de cimento da SECIL, no Outão. Esta unidade de produção de cimento 
(e clinquer) é já hoje uma forte consumidora de combustíveis secundários, nos quais se podem incluir 
as lamas de ETAR, desde que devidamente processadas (secas). 
 
Deste modo, foi com curiosidade e interesse que os elementos da CEAR, bem como técnicos de 
entidades gestoras exteriores a esta Comissão participaram na visita que ocorreu em 8 de abril de 
2015 e que permitiu confirmar que esta unidade, bem como outras espalhadas pelo País, se encontram 
já preparadas para consumir lamas de ETAR, desde que estas sejam previamente secas (e não 
apenas desidratadas, tal como hoje se verifica em Portugal). 
 
A visita foi um sucesso, tendo a APDA sido muito bem recebida pela SECIL e o resultado final ter 
excedido as expetativas dos elementos da CEAR, evidenciando que este tipo de indústria poderá fazer 
parte de uma solução global para as lamas em Portugal. 
 
7 – Coordenação e Vice Coordenação da CEAR 
 
Tal como já foi anteriormente referido, a coordenação da CEAR manteve-se com Pedro Béraud e a vice 
coordenação a cargo de Sandra Jorge. 
 
A vice coordenação esteve a cargo de Sandra Jorge, que durante o ano de 2015 alterou a sua 
intervenção profissional para o setor de abastecimento. Deste modo, foi com pesar que a CEAR ficou 
privada de um dos seus colaboradores mais ativos, deixando provisoriamente de ter vice coordenação. 
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Aproveita-se para agradecer, com especial atenção, o ótimo trabalho desenvolvido por Sandra Jorge. 
 
Mais uma vez, a CEAR agradece a disponibilidade da Águas do Centro Litoral, SA, em participar 
ativamente nesta Comissão. Estamos seguros que esta disponibilidade se manterá. 
 
A composição atual da CEAR é a que se segue: 
 
Coordenador da Comissão e dos GT 2 e 3: Pedro Béraud (AdP Energias, SA) 
Vice-Coordenador(a): A definir 
 
Alexandra de Sousa (SMAS de Almada) 
Ana Cristina Silva (CM do Seixal) 
Ana Lopes (Ambiporto, ACE) 
Ângela Romão (Águas de Santo André, SA) 
António Lopes (CM de Sesimbra) 
Carlos Alves (Águas de Cascais, SA) 
Cristina Caldas (Contimetra, Lda) 
Cristina Martinho (Acquawise Consulting, Lda) 
Ezequiel China (CTGA, Lda) 
Filipa Pires (Gintegral, SA) 
Jorge Matos (Dégremont Portugal) 
Luís Lopes (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Luís 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 Marques (CM de Ourém) 
Pedro Duarte (AGS, SA) 
Raquel Mendes (Acquawise Consulting, Lda) 
Sónia Pinto (Águas de Santarém, EM, SA) – Coordenadora do GT 1 
Tedi Oliveira (Águas do Centro Litoral, SA) 
Vânia Jesus (Aquapor Serviços, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 
 
A Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) da APDA esteve inativa durante o ano de 
2015. 
 
A composição atual da CEIG é a seguinte: 
 
Coordenador(a): A definir 
Vice-Coordenador: José Ceia (SMAS de Almada) 
 
Alice Ganhão (AGS, SA) 
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Cátia Gueidão (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Conceição Granger (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Joana Pinto Coelho (AdP - Serviços Ambientais, SA) 
Luis Lopes (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Maria da Graça Paulino 
Maria dos Prazeres Libório (Águas de Coimbra, EM) 
Marta Paço (EPAL, SA) 
Paula Costa (SMAS de Sintra) 
Sara Carriço (Aquapor Serviços, SA) 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes 
 
Durante o ano de 2015 a atividade do Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC) centrou-se na 
conclusão do Guia de Reclamações. Os trabalhos do Guia ficaram concluídos em setembro e o 
resultado foi apresentado em comunicação apresentada no ENEG 2015 com o título “Gestão de 
Reclamações como Instrumento para Aumentar a Eficiência”. 
 
Na introdução, este documento apresenta a justificação e necessidade deste Guia. De facto, o inquérito 
de caracterização do setor das águas efetuado pelo GTGC em 2013 revelou inconsistências nas 
respostas em resultado de nem todas as entidades gestoras utilizarem o mesmo critério na abordagem 
do tema e consequentemente na forma de tratar as reclamações. 
 
Por outro lado, entende o GTGC que o tratamento e gestão de reclamações é um tema que se destaca 
pela sua relevância no contexto da relação entre a entidade gestora e os seus clientes. Surgiu assim a 
necessidade de criar orientações que permitissem uma uniformidade na abordagem ao tema e desta 
forma permitir no futuro, informação estatística mais fiável e conclusiva. 
 
Além da valorização da potencial informação de caráter estatístico que se poderá obter, o Guia 
pretende igualmente contribuir para um maior enfoque da entidade gestora na satisfação dos clientes, 
na melhoria da qualidade de serviço potenciando ainda ganhos de eficiência. Um adequado tratamento 
de reclamações permite identificar pontos fracos da organização e/ou falhas de informação aos 
clientes, cuja resolução tornará a operação em geral mais eficaz e eficiente. 
 
Assim, o Guia inclui definições, tipologia e classificação de reclamações, propostas de indicadores e de 
procedimentos de resolução. Na sua elaboração o GTGC contou com a colaboração da ERSAR, que 
aceitou o convite que lhe foi dirigido pela APDA. 
 
A composição atual do GTGC é a seguinte: 
 
Coordenador: Luís Branco (EPAL, SA) 
Vice-Coordenador: José Peças (Aquapor Serviços, SA/ AGS) 
 
Ana Baldaia (Indaqua, SA) 
Carlos Nunes (SMAS de Sintra) 
José Colarejo 
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José Paulo Fernandes (Águas do Sado, SA) 
Lino Moreira (Águas de Gondomar, SA) 
Marta Marques (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Susana Martins (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Virgínia Boto (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos 
 
O Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA) realizou em 2015 as seguintes atividades: 
 

 Pretendia-se para este ano a conclusão do “Guia Prático de Aplicação de Gestão de Ativos a 
Sistemas de Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais”. No entanto, apesar 
do documento se encontrar em fase final, não foi de todo possível a sua conclusão; 
 

 O outro objetivo traçado para o ano de 2015 era o de promover a divulgação da norma ISO 
55000:2014 e a sua aplicação às empresas do setor, o que foi conseguido através da 
participação do grupo de trabalho no III Fórum de Partilha e Experiências e Divulgação de 
Boas Práticas, promovido pela empresa Aquasis, SA, em maio de 2015, com a apresentação 
de uma comunicação e a moderação de um painel. 

 
A composição atual do GTGA é a que se segue: 
 
Coordenador: Carlos Mariano (Aquasis, SA) 
Vice-Coordenadora: Ana Luís (EPAL, SA) 
 
Adriana Espanha (Águas do Algarve, SA) 
Catarina Sousa (Águas do Sado, SA) 
Célia Reis (EPAL, SA) 
Filipe Carraco (CTGA, Lda) 
Filipe Vargues (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Jorge Vilela (SMAS de Sintra) 
José Rito (Águas do Porto, EM) 
Luís Costa (Águas de Coimbra, EM) 
Luís 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 (CM de Palmela) 
 
 

Grupo de Trabalho de Inovação 
 
O Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) manteve durante o ano de 2015 a sua atividade regular, 
promovendo a análise e discussão das matérias integradas no âmbito da sua atuação. 
 



 

 39/59 

Foram realizadas as reuniões programadas para o ano de 2015. 
 
Ao longo do ano de 2015 foi dado um especial enfoque à temática das soluções individuais e para 
pequenos aglomerados de tratamento de águas residuais. 
 
Foram estabelecidos contactos com vários investigadores em relação a este tema, e realizadas 
reuniões com alguns dos mesmos, visando obter informação relativamente ao “estado da arte”. 
 
Com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a temática referida, foi realizado um questionário 
junto das entidades gestoras que integram o GTI, permitindo uma caracterização mais abrangente 
sobre a forma como cada entidades gestoras lida com as soluções individuais e para pequenos 
aglomerados. 
 
O GTI esteve também envolvido no ENEG 2015, através da apresentação de uma comunicação, 
participação na moderação de sessões técnicas e/ou mesas redondas. 
 
Em setembro de 2015, Miguel Carrinho, até então Vice-Coordenador, passou a exercer as funções de 
Coordenador do GTI. 
 
A composição atual do GTI é a seguinte: 
 
Coordenador: Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo, EM, SA) 
 
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar, SA) 
Francisco Marques (SMAS de Tomar) 
Maria Cândida Marreiros (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
Maria Manuela Sobral (CM do Barreiro) 
Nuno Campilho 
Paulo Sá (Indaqua, SA) 
Vítor Cardoso (EPAL, SA) 
Zélia Fernandes (Esposende Ambiente, EM) 
 
 

Núcleo de Jovens Profissionais de Águas 
 
Tendo sido formalmente criado em 14 de outubro de 2013, o Núcleo de Jovens Profissionais de Águas 
(JOPA) passou por um período de desenvolvimento até janeiro de 2015. 
 
Nesse ano, iniciaram-se as atividades enquanto núcleo que pretende zelar pelos interesses dos jovens 
profissionais no setor das águas. Para 2015, o primeiro ano de atividade do JOPA, o principal objetivo 
ou milestone foi a realização de um relatório para o ENEG 2015, realizado no Porto, entre 1 e 4 de 
dezembro. O trabalho apresentado intitulou-se “Telemetria – Nudges para Uso Eficiente de Água, 
2015”. 
 
Para além disso, foi desenvolvido um conjunto de outras atividades. Independentemente, do cariz das 
atividades e tarefas desenvolvidas, sendo algumas mais administrativas ou de organização, promoção 
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e divulgação, bem como de produção de conhecimento, importa compreender que o JOPA se encontra 
numa fase embrionária do seu desenvolvimento. 
 
É de realçar que o enfoque do JOPA tem que ter, portanto, duas visões. Uma que olha para o seu 
interior, que se foca na sua organização e nos seus membros. Uma segunda visão que olha além, que 
observa o exterior, e que se centra em dar a conhecer o JOPA, a divulgação do seu trabalho, ainda em 
estado inicial, e a angariação de novos membros. Desta forma, futuramente poder-nos-emos focar 
numa estratégia de internacionalização. No entanto, será importante nunca descurar esta visão 
integrada. Uma visão de dentro para fora. 
 
O JOPA, ao longo do seu primeiro ano de atividade, revelou ter atingido uma comunidade consistente, 
ainda que reduzida, de membros com elevada capacidade de execução e de adaptação, provenientes  
de diversas áreas profissionais. 
 
As atividades prioritárias definidas pela JOPA focam-se em três prioridades, que podem ser 
organizadas da seguinte forma: 
 

 Angariação de novos membros (nacionais e internacionais); 
 Produção de conteúdos (e.g. Relatório, newletters); 
 Internacionalização (e.g. YWP Portuguese Chapter). 

 
Estas prioridades foram definidas de forma a cumprir a sua missão e visão, que reflete as visões de 
curto e de longo prazo para o núcleo. 
 

 
 
As atividades específicas estão divididas por tipo de atividade e conceitos-chave, o que nos permite ter 
uma orientação clara e uma definição de etapas para o cronograma de atividades. Desta forma, as 
tarefas estão organizadas por conceitos-chave conforme se demonstra na figura seguinte. Esta 
organização permite definir as tarefas a realizar consoante o estádio de desenvolvimento do JOPA. 
 
O JOPA cumpriu os seus objetivos iniciais, de forma geral, no seu primeiro ano de atividade. A fase de 
internacionalização ficou adiada, pois compreendeu-se que não só a dimensão do núcleo, como 
também a própria produção de conteúdos e desenvolvimento de atividades, contribui para essa 
dimensão.  
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O ano de 2015 permitiu atingir o seu primeiro milestone, a elaboração de um relatório sobre um tema 
inovador a Telemetria e os Nudges, bem com a sua apresentação no ENEG de 1 a 4 de dezembro de 
2015, no Porto. 
 
Desta forma, consideramos que o ano de 2015 foi um ano de construção do JOPA. 
 
A composição atual do JOPA é a que se segue: 
 
Coordenador: Ricardo Correia (ISCTE-IUL) 
 
Ana Lanham (Joint Research Centre – European Commission) 
Ana Figueiras (Triede, SA) 
André Duarte 
Ariana Pintor (Universidade do Porto) 
Carla Cruz (Penafiel Verde, EM) 
Daniel Cardoso (Águas de Gondomar, SA) 
David Cabanas (CM do Barreiro) 
Diana Correia (CIMAL) 
Filipa Falcão (Luságua – Serviços Ambientais, SA) 
Irene Marques (Águas de Coimbra, EM) 
Joana Barros (SMSB de Viana do Castelo) 
João Drumond (CM de Lisboa) 
João Grilo (IWA) 
José Monteiro (PPA) 
Luís David (Instituto Politécnico de Leiria) 
Nuno Brás (Formato EC, Lda (EPAL, SA) 
Pedro Cruz (GR4PT, SA) 
Rita Cunha (Águas do Porto, EM) 
Rui Malheiro (IWA) 
Sílvia Barbosa (FEUP) 
Sónia Bastinho (Vitrohm Portuguesa, Lda) 
Susana Nunes (CM de Estremoz) 
Vera Abreu (Esposende Ambiente, EM) 
Vera Pires (Infratróia – Infrestruturas de Tróia, EM) 
Vítor Sousa (Águas de Gondomar, SA) 
 
 

Núcleo de Mulheres pela Água 
 
O Núcleo de Mulheres pela Água (NuMA), aberto a todas as mulheres que nele queiram participar, tem 
como objetivo central desenvolver a participação das mulheres no setor da água, aos vários níveis de 
intervenção. 
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O NuMA visa contribuir para a quantificação e caracterização da presença das mulheres no setor das 
águas em Portugal, nas diversas áreas, através da partilha de conhecimentos, experiências e boas 
práticas num grupo de excelência que integra profissionais com diferentes formações, percursos e 
ângulos de abordagem sobre as várias temáticas. 
 
Dada a saída da anterior Coordenadora em 2015, o NuMA encontra-se, neste momento, em fase de 
reestruturação, aguardando-se pela sua reativação em 2016. 
 
A composição atual do NuMA é a seguinte: 
 
Coordenadora: A definir 
 
Albertina Ribeiro (Estrutágua, SA) 
Ana Camacho (Águas do Vouga, SA) 
Ana Nogueira (Águas de Coimbra, EM) 
Ana Bárcia (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Ana Antão (APDA) 
Ana Cardoso (Águas do Norte, SA) 
Ana Carlos (PPA) 
Ana Poças (LNEC) 
Ana Luísa Guimarães (Sérvulo & Associados, Sociedade de Advogados) 
Ana Ferreira (Águas do Centro Litoral, SA) 
Ana Fernandes (Águas de Coimbra, EM) 
Ana Santos (Águas de Coimbra, EM) 
Ana Barros (Águas de Gondomar, SA) 
Ana Duque (APA/ ARH do Alentejo) 
Ana Proença (Ambitrevo, Lda) 
Anabela Durão (IPBeja) 
Andreia Silva (SMAS de Almada) 
Carla Simões (Centro de Saúde de Ferreira do Zêzere) 
Carla Cruz (Penafiel Verde, EM) 
Catarina Matos (Águas da Região de Aveiro, SA) 
Catarina Roseta Palma (ISCTE – IUL) 
Cátia Vieira (Águas de Gondomar, SA) 
Cristina Martinho (Acquawise Consulting, Lda) 
Cristina Castro (Águas de Santo André, SA) 
Cristina Rodrigues (ERSAR) 
Diana Matos (Águas do Norte, SA) 
Elisabete Vieira (SMAS de Sintra) 
Elsa Ferreira (SMAS de Sintra) 
Eva Castro (CM de Chaves) 
Filipa Alves (Águas do Centro Litoral, SA) 
Gisela Valente (SMAS da Guarda) 
Helena Moura Campos (SIMAR de Loures e Odivelas) 
Inês Castro (Águas do Norte, SA) 
Irene Marques (Águas de Coimbra, EM) 
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Isabel Andrade (ERSAR) 
Isabel Nunes (SMAS de Almada) 
Isabel Ricardo (Be Water, SA) 
Julieta Caldarella (Telvent (Schneider-Electric) 
Laura Monteiro (LNEC) 
Lília Azevedo (EPAL, SA) 
Liliana Castanheira (Águas de Santarém, EM, SA) 
Lisete Epifâneo (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Lúcia Fonseca (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Luísa Rodrigues (CM de Miranda do Corvo) 
Márcia Reis (SMAS de Peniche) 
Margarida Esteves (Águas do Centro Litoral, SA) 
Maria da Conceição David (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Maria Fátima Duarte (SMAS da Guarda) 
Maria Soares (Águas do Algarve, SA) 
Maria Manuela Pinto (Águas de Gondomar, SA) 
Maria Margarida Capucho (GR4PT, SA) 
Maria Margarida Valente (Águas do Norte, SA) 
Maria Paula Mendes (CVRM – IST – UL) 
Maria Virgínia Silva (Taviraverde, EM) 
Marina Ladeiras 
Marta Castanheira 
Nazaré Rebola (EPAL, SA) 
Nídia Caetano (ISEP) 
Paula Viana (Águas de Gondomar, SA) 
Raquel Mendes (Acquawise Consulting, Lda) 
Rita Marteleira IST – UL) 
Rita Martins (Universidade de Coimbra) 
Rita Cunha (Águas do Porto, EM) 
Rosa Afonso (SMAS de Almada) 
Sandra Tralhão (Universidade de Coimbra) 
Sandra Silva (Águas de Coimbra, EM) 
Sandra Calvário (CM de Pombal) 
Sara Duarte Antunes (AdP Serviços Ambientais, SA) 
Sara Boavida 
Sónia Machado (Taviraverde, EM) 
Sónia Bastinho Engenheira do Ambiente (Vitrohm Portuguesa, Lda) 
Sónia Gonçalves (CM do Sabugal) 
Sónia Abreu (SMAS de Sintra) 
Susana Valente (SM de Castelo Branco) 
Susana Ferreira (Águas de Coimbra, EM) 
Susana Santos (Águas de Cascais, SA) 
Vanda Barroso (Águas de Lisboa e Vale do Tejo, SA) 
Virgínia Boto (SIMAS de Oeiras e Amadora) 
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8. EurEau 
 
 
A APDA deu continuidade em 2015 a sua participação na EurEau (Federação Europeia das 
Associações Nacionais dos Serviços de Águas), quer ao nível da sua General Assembly 
(Assembleia Geral) quer nas Comissões Técnicas: EU 1 (Água de Abastecimento), EU 2 (Águas 
Residuais) e EU 3 (Legislação, Economia e Gestão), através de seus representantes. 
 
 

General Assembly (Assembleia Geral) 
 
A APDA está representada na General Assembly (Assembleia Geral) da EurEau por Rui Godinho, 
Presidente da Assembleia Geral. 
 
Em 2015, a General Assembly da EurEau reuniu-se em Namur (Bélgica) (7 e 8 de maio) e em Milão 
(Itália) (5 a 7 de outubro). 
 
Nas reuniões havidas em 2015, a General Assembly da EurEau analisou e debateu, para além de 
assuntos do foro interno, de cariz estratégico, organizativo, regulamentar, financeiro, questões 
relacionadas com a água e a economia circular, a proteção dos recursos hídricos europeus, a iniciativa 
europeia de cidadãos Right2Water, a fraturação hidráulica e seus impactos, entre outras. 
 
 

Comissão EU 1 – Água de Abastecimento 
 
As representantes da APDA na Comissão de Água de Abastecimento da EurEau (EU 1) são: 
 

Ana Alegria 
Maria João Benoliel 

 
A EU 1 teve as seguintes reuniões ao longo do ano 2015: 
 

 Malta – 19 e 20 de fevereiro; 
 Antuérpia (Bélgica) – 22 e 23 de maio; 
 Milão (Itália) – 5 e 6 de outubro – Presentes: Ana Alegria e Maria João Benoliel. 

 
Nestas reuniões foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 

Diretivas 
 

 Diretiva da qualidade da água para consumo humano – alterações dos anexos II e III; 
 Diretiva dos biocidas – discussão de questões relativas a desinfetantes produzidos no local 

(dióxido de cloro, ozono, cloraminas); 
 Revisão da diretiva do impacte ambiental – exploração de gás não convencional (shale gas) 

– influência sobre as captações de água para consumo humano; 
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 Revisão da diretiva das águas subterrâneas – proteção das captações destinadas a água 
para consumo humano; 

 Diretiva INSPIRE. 
 

Foram ainda abordadas as seguintes questões: 
 

 Planos de Segurança da Água e sua aplicação a pequenos distribuidores; 
 Reutilização de águas residuais – recursos alternativos domésticos/ águas cinzentas e 

pluviais (possível regulamentação em finais de 2016 com valores da qualidade de água para 
reutilização); 

 Alterações climáticas (secas e inundações); 
 Blueprint – recursos hídricos europeus; 
 Poluentes emergentes, micropoluentes; 
 Produtos fitofarmacêuticos em captações de água para consumo humano; 
 Materiais e produtos em contacto com a água para consumo humano; 
 Disruptores endócrinos. 

 
Reuniões programadas para 2016: 
 

 Luxemburgo – fevereiro; 
 Bratislava (Eslováquia) – maio; 
 Copenhaga (Dinamarca) – setembro. 

 
 

Comissão EU 2 – Águas Residuais 
 
O representante da APDA na Comissão de Águas Residuais da EurEau (EU 2) é: 
 

Pedro Béraud 
 
Tal como nos anos transatos, a APDA/ CEAR participou no desenvolvimento dos trabalhos dos 
diversos grupos de trabalho setoriais, nomeadamente no da “reutilização” e das “lamas de ETAR”. 
 
A reunião ocorrida de 4 a 6 de outubro de 2015, em Milão, teve elevado interesse para a APDA/ CEAR, 
uma vez que permitiu obter as mais recentes informações e desenvolvimentos do setor do 
saneamento, incluindo lamas, na Europa, bem como tomar conhecimento das principais preocupações 
e desafios associados a este setor. 
 
A reunião foi seguida de uma sessão plenária no dia seguinte, com um workshop sobre micropoluentes 
e o ciclo integral da água, que se revelou de grande importância tanto para a CEAR da APDA, como 
para a CEQA da APDA, que se encontrava igualmente presente nas reuniões de Milão. 
 
Como resultado desta deslocação a Milão foi possível desenvolver um conjunto de comunicações e 
apresentações pela CEAR no ENEG 2015, bem como a programação, para 2016, de um workshop 
conjunto (CEAR e CEQA), em Portugal, sobre micropoluentes emergentes. 
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No ENEG 2015 foi igualmente apresentada uma comunicação conjunta CEAR/ CEQA sobre este tema, 
motivada pelas informações obtidas em Milão. 
 
Por solicitação expressa da EurEau, a CEAR procedeu à representação deste organismo, bem como 
desenvolveu uma apresentação específica sobre a posição desta organização sobre o programa 
“INSPIRE”. 
 
Apesar de não ser uma matéria que a CEAR tivesse originalmente grande intervenção neste setor em 
Portugal, apos a obtenção da necessária informação, bem como a clarificação de dúvidas pontuais 
respondidas pelos elementos da EurEau, foi apresentada uma comunicação, em inglês, no Geospatial 
World Forum, realizado a 25 de maio de 2015, Centro de Congressos em Lisboa, sob o título 
“INSPIRE. The EurEau Point of View”. Esta apresentação foi um sucesso tendo sido transmitido de 
forma clara os pontos de vista das entidades gestoras representadas na EurEau. 
 
 

Comissão EU 3 – Legislação, Economia e Gestão 
 
Os representantes da APDA na Comissão de Legislação, Economia e Gestão da EurEau (EU 3) são: 
 

Lídia Lopes 
J. Henrique Salgado Zenha 

 
Em 2015, foi efetuado o acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Legislação, Economia e 
Gestão da EurEau (EU 3), em que se destacou a análise das alterações à Diretiva de Qualidade da 
Água, que veio a ser publicada como Diretiva 2015/1787, de 6 de outubro, bem como a apreciação de 
algumas questões suscitadas pela Diretiva 2014/24, de 26 de fevereiro, sobre contratação pública. 
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9. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES INTERNACIONAIS 
 
 
Ao longo de 2015, a APDA manteve contactos regulares com outras entidades internacionais, 
elencadas seguidamente: 
 
 

IWA – Associação Internacional da Água 
 
A APDA continuou em 2015 a integrar a Governing Assembly da IWA – International Water Association 
(Associação Internacional da Água), através da CNAIA (Comissão Nacional da Associação 
Internacional da Água). 
 
O representante da APDA na Governing Assembly da IWA é o seu Presidente, Nelson Geada, que 
também representa a Associação na Comissão Executiva da CNAIA. 
 
Na Comissão Plenária da CNAIA têm também assento os Vice-Presidentes da APDA, J. Henrique 
Salgado Zenha e Isabel Ricardo. 
 
 

CEN – Comité Europeu de Normalização 
 
Em 2015, continuaram a ser mantidas as relações com o Comité Europeu de Normalização (CEN), a 
diferentes níveis, designadamente através da CT 116 – Comissão Técnica de Normalização da APDA, 
que acompanha os trabalhos de normalização das Comissões CEN/TC 92 (Contadores de Água) e 
CEN/TC 294 (Teleleitura de Contadores), sendo José Colarejo o representante da APDA nestas 
Comissões. 
 
 

ISO – Organização Internacional de Normalização 
 
A APDA continuou a representar Portugal na Comissão ISO/TC 30/SC 7 (Contadores de Água), 
através da participação da CT 116 – Comissão Técnica de Normalização. O representante da APDA na 
Comissão ISO/TC 30/SC 7 é José Colarejo. 
 
 

AEAS – Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
 
A APDA e a sua congénere espanhola, a Asociación Española de Abastecimientos de Agua y 
Saneamiento (AEAS) mantiveram contactos no sentido de darem continuidade ao Protocolo de 
Colabração assinado. 
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WWC – Conselho Mundial da Água 
 
A APDA manteve ao longo de 2015 a sua condição de membro do Conselho Mundial da Água (World 
World Council), plataforma internacional de stakeholders, fundada em 1996 por iniciativa de reputados 
especialistas e organizações internacionais em resposta ao aumento das preocupações da 
comunidade global relativas às questões relacionadas com a água. O Conselho Mundial da Água conta 
atualmente com 350 membros ativos, provenientes de mais de 60 países. 
 
 

OECD Initiative on Water Governance 
 
A APDA prosseguiu em 2015 a sua participação ativa na OECD Water Governance Initiative, 
dedicada ao estudo, análise e discussão das matérias ligadas à governação da água, à escala global. 
A Associação – através de Rui Godinho – integra o Grupo de Trabalho 1 – “Stakeholder Engagement 
for Effective Water Governance”. 
 
 

GWOPA – The Global Water Operators´ Partnership Alliance 
 
Em 2015, a APDA continuou a ser membro da GWOPA – The Global Water Operators´ Partnership 
Alliance, organismo da UN Habitat destinado a juntar entidades gestoras de todo o mundo, doadores, 
centros de conhecimento e outros atores envolvidos interessados na troca de experiências e de 
conhecimento avançado e no lançamento de ações no âmbito dos desafios que se colocam às 
entidades gestoras e à constituição de parcerias para fazer face a eles. 
 
 

AQUASHARE – Rede Moçambicana de Partilha de Conhecimento no Domínio de Águas 
 
A APDA e a AQUASHARE – Rede Moçambicana de Partilha de Conhecimento no Domínio de Águas 
deram continuidade ao Acordo de Cooperação assinado em Coimbra, em dezembro de 2013. 
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10. RELAÇÕES COM ENTIDADES NACIONAIS 
 
 

MAmb – Ministério do Ambiente/ SEAmb – Secretaria de Estado do Ambiente 
 
A APDA (através do Presidente do CD, Nelson Geada) integra o Grupo de Apoio à Gestão do Plano 
Estratégico Nacional para o Setor de Abastecimento de Águas e Saneamento de Águas Residuais – 
PENSAAR 2020, tendo acompanhado de perto o evoluir de todo este processo, da maior importância 
para o futuro do setor da água e do saneamento em Portugal. 
 
A APDA integra também o Comité de Acompanhamento do Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR, sendo o representante da Associação o Presidente da 
Assembleia Geral, Rui Godinho. 
 
 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
 
Em 2015, a APDA manteve a sua representação no Conselho Consultivo da ERSAR, através do 
Presidente do CD da Associação, Nelson Geada (tendo como suplente a Vice-Presidente, Isabel 
Ricardo). 
 
A APDA manteve a sua participação na Comissão Técnica da ERSAR – Esquema de Aprovação em 
Portugal (EAP) para os produtos em contacto com a água destinada ao consumo humano, sendo 
representada nesta Comissão Técnica por Paulo Nico, e na Comissão Técnica de Planos de 
Segurança da Água, sendo o seu representante Rui Sancho. 
 
A APDA continuou a estar representada no Júri dos “Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e 
Resíduos” promovidos pelo jornal “Água & Ambiente” em parceria com a ERSAR, através de José 
Manita Vaz. Esta iniciativa visa identificar, premiar e divulgar casos de excelência relativos à qualidade 
dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de 
resíduos sólidos urbanos. 
 
 

Conselho Nacional da Água 
 
A APDA manteve em 2015 a sua representação regular no Conselho Nacional da Água, através de 
Rui Godinho. 
 
 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
 
A APDA continuou a estar representada nos vários Conselhos de Região Hidrográfica (estruturas 
descentralizadas integradas na APA – Agência Portuguesa do Ambiente): 
 

 Conselho de Região Hidrográfica do Norte 
Representante: Sérgio Hora Lopes 
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 Conselho de Região Hidrográfica do Centro 
Representante: Nelson Geada 
 

 Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste 
Representante: Lídia Lopes 
 

 Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo 
Representante: Alexandre Leal 
 

 Conselho de Região Hidrográfica do Algarve 
Representante: Paulo Azevedo 

 
A APDA continuou a integrar em 2015 a Comissão de Implementação e Acompanhamento do Plano 
Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA 2012/2020), sendo Sónia Pinto a representante da 
Associação. 
 
 

IPQ – Instituto Português da Qualidade 
 
Como Organismo de Normalização Setorial (ONS) no domínio de “Meios de Medição de Caudal em 
Sistemas de Abastecimento de Água”, a APDA, através da CT 116 – Comissão Técnica de 
Normalização, cujo âmbito é a “Medição de Escoamento de Água em Condutas Fechadas”, prosseguiu 
e desenvolveu o protocolo de cooperação com o IPQ no domínio da normalização setorial, tendo em 3 
de agosto de 2015 sido assinado o Protocolo de Cooperação no Domínio da Normalização. 
 
A APDA está igualmente representada na CT 90/ LNEC (Sistemas Urbanos de Água) através de: 
 

Plenária CT 90: 
  Ana Alegria 
  Raquel Mendes 
  Sónia Pinto 
 
CT 90/ SC 1: Abastecimento de Água 
  Ana Alegria 
 
CT 90/ SC 2: Sistemas de Águas Residuais 
  José Saldanha 
 
CT 90/ SC 3: Utilização de Águas Residuais Tratadas 
  Sónia Pinto 
 
CT 90/ SC 4: Desempenho de Sistemas de Abastecimento e de Águas Residuais 
  Raquel Mendes 

 
A APDA manteve igualmente em 2015 a sua participação na CS/04 – Comissão Setorial para a Água, 
tendo sido David Cabanas (efetivo) e Cristina Martinho (suplente) os representantes da Associação. 
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PPA – Parceria Portuguesa para a Água 
 
A APDA continuou em 2015 a integrar a Parceria Portuguesa para a Água (PPA) – organismo de que é 
Membro-Fundador –, sendo a participação da Associação neste organismo assegurada por Isabel 
Ricardo (representante) e Nelson Geada (suplente). 
 
A APDA continuou a integrar o Conselho Estratégico da PPA, sendo Rui Godinho, o representante da 
Associação neste órgão. 
 
A APDA continua a constituir-se como uma mais-valia para a missão, objetivos e atividades da PPA, 
sobretudo ao nível da contribuição para uma maior capacitação técnica, institucional e empresarial do 
setor, beneficiando do know-how em domínios como consultoria, serviços, equipamentos e materiais, e 
também no estabelecimento de parcerias no quadro dos relacionamentos internacionais que a APDA 
mantém e venha a desenvolver. 
 
A PPA tem por missão a promoção de uma efetiva ligação entre pessoas, instituições e empresas de 
forma a projetar o conhecimento e as capacidades nacionais no setor das águas para o exterior e 
catalisar oportunidades a nível internacional. 
 
 

PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção 
 
A APDA manteve a sua representação na PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, 
através de José Rito. 
 
 

APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
 
Em 2015, foram mantidos contactos regulares com a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (APESB), nomeadamente no âmbito da CNAIA – Comissão Nacional da Associação 
Internacional da Água. 
 
 

APRH – Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 
 
Ao longo de 2015, mantiveram-se contactos regulares com a Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos (APRH), designadamente no âmbito da CNAIA – Comissão Nacional da Associação 
Internacional da Água. 
 
 

RELACRE – Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal 
 
No âmbito da Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE), a APDA manteve em 
2015 a sua representação na Comissão Consultiva e de Esquema do Organismo de Certificação de 
Pessoal (representante: Maria João Benoliel) e na Comissão de Certificação de Técnicos de Colheita 
de Amostras de Água (representante: Paulo Nico). 
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CERTIF – Associação para a Certificação 
 
Em 2015, a APDA continuou a assegurar a sua representação na CERTIF – Associação para a 
Certificação ao nível da Comissão Técnica de Certificação “Sistemas de Tubagens em Matéria 
Plástica”. O representante da APDA nesta CTC é José Saldanha. 
 
 

FEUC – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 
 
A APDA e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) deram continuidade em 
2015 ao Protocolo de Colaboração no âmbito do desenvolvimento de iniciativas enquadradas no Curso 
de Especialização em “Economia e Gestão da Água”, nas suas diversas edições, a que seja 
reconhecido superior interesse por ambas as instituições, como ciclos de conferências, jornadas de 
estudo e seminários. 
 
 
ICJP-FDUL – Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa 
 
A APDA e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
(ICJP-FDUL) deram continuidade ao Protocolo de Colaboração que assinaram no âmbito do 
desenvolvimento de pós-graduações (designadamente em “Direito da Água” e “Direito dos Resíduos”), 
publicações e áreas de investigação tendo como base o Direito da Água, a Regulação dos Serviços de 
Águas e a Legislação Nacional e Comunitária de interesse para ambas as instituições. 
 
 

Águas do Ribatejo, EM, SA 
 
A APDA manteve em 2015 a parceria com a empresa Águas do Ribatejo, EM, SA, no âmbito do projeto 
WATERSENSE – Innovative and Integrated Solution Supporting Groundwater Management in the 
Contexts of Rural, Urban and Industrial Water Exploitation. 
 
 

Águas de Coimbra, EM 
 
A APDA assinou, a 23 de janeiro de 2015, um Protocolo de Colaboração com a Águas de Coimbra, 
EM, com vista a promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, financeiros, jurídicos e 
administrativos, bem como o estudo e a discussão dos problemas relacionados com as atividades 
ligadas ao setor das águas, através da partilha de experiências em domínios, nomeadamente da 
gestão, do planeamento, do desenvolvimento, da administração, da ciência, da tecnologia e da 
investigação. 
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Centro de Geo-Sistemas do Instituto Superior Técnico (IST-CVRM) 
 
A APDA manteve ao longo de 2015 contactos regulares com o Centro de Geo-Sistemas do Instituto 
Superior Técnico (IST-CVRM) no âmbito do projeto WATERSENSE – Innovative and Integrated 
Solution Supporting Groundwater Management in the Contexts of Rural, Urban and Industrial Water 
Exploitation e do Action Group SPADIS – Smart Prices and Drought Insurance Schemes in 
Mediterranean Countries. 
 
 

Acquawise Consulting 
 
A APDA assinou, a 7 de abril de 2015, um Acordo de Cooperação com a empresa Acquawise 
Consulting (membro associado coletivo), que visa criar condições para a realização de atividades e 
projetos relacionadas com a gestão do risco em sistemas de abastecimento de água para consumo 
humano e em sistemas de saneamento de águas residuais, mais comumente designados por planos 
de segurança da água e planos de segurança de saneamento. 
 
 



 

 54/59 

11. PUBLICAÇÕES, PORTAL E FACEBOOK 
 
 
A APDA deu continuidade em 2015 à atualização constante do seu portal na internet, no sentido de 
este continuar a ser uma ferramenta útil da maior utilidade com o objetivo de incrementar a visibilidade 
das várias atividades que a Associação desenvolve, aos níveis nacional e internacional. 
 
O número total de acessos ao portal da APDA na internet (www.apda.pt), verificados durante o ano de 
2015, foi de 22.760. 
 
Consciente da importância que as redes sociais têm atualmente enquanto plataformas de contactos e 
informações, a APDA manteve a atualização da sua página institucional no Facebook. Esta é uma 
outra via para a APDA divulgar, aos níveis nacional e internacional, as diversas atividades que 
desenvolve (notícias, eventos, documentos, formação, etc.). A página institucional da APDA na rede 
social Facebook está disponível em www.facebook.com/apda.pt. 
 
Em 2015, foi produzida e distribuída uma nova brochura de divulgação institucional da APDA, com 
informação atualizada sobre a Associação, estrutura organizacional, principais atividades, 
representações nacionais e internacionais, entre outra relevante. 
 
No ano transato, foram publicadas seis edições (exclusivamente em formato eletrónico) do boletim 
informativo Inforágua, tendo as entidades ligadas ao setor – sobretudo os membros da APDA – 
continuado a ser exortadas a enviar as suas notícias e assim verem, também elas, as suas atividades 
divulgadas através deste canal privilegiado. 
 
Em 2015, a APDA criou um novo de mecanismo de comunicação, o APDA News, destinado a fazer a 
divulgação simultânea de iniciativas promovidas pela Associação. 
 
A APDA decidiu, em 2015, no âmbito das atividades do seu Conselho Consultivo, editar uma nova 
revista técnico-científica a ser editada exclusivamente em formato eletrónico. 
 
 

http://www.apda.pt/
http://www.facebook.com/apda.pt
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12. MEMBROS 
 
 
A 31 de dezembro de 2015, a APDA tinha um total de 139 membros (menos três do que no final de 
2014). 
 
Os membros efetivos eram em número de 83 (menos 6), os membros associados coletivos 44 
(mais 4), os membros associados individuais 11 (menos 1) e os membros correspondentes 1 
(igual número). 
 
Ao longo de 2015, a APDA continuou a desenvolver esforços no sentido de captar membros novos 
para a Associação, tendo como objetivo incrementar ainda mais a sua representatividade no universo 
das entidades gestoras e de outras entidades ligadas ao setor das águas em Portugal. 
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13. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
 
 
No ano de 2015, o Resultado Líquido do Exercício apurado foi de € 72.523,36, que compara com o 
Resultado Líquido do Exercício de 2014 de € - 13.077,45. 
 
Tendo 2015 sido ano de realização de Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e 
Saneamento (ENEG), os resultados financeiros foram, como era esperado, acima dos verificados em 
2014, embora, de alguma forma, reflitam a realidade que o País, e o setor, continuam a viver. 
 
O Conselho Diretivo deu continuidade em 2015 aos esforços de recuperação de dívidas e de 
contenção de custos de funcionamento da APDA. 
 
Recorde-se que o valor das quotizações dos seus membros continua a não cobrir os custos de 
funcionamento da APDA e os encargos de pagamento da quotização da EurEau (cerca de € 20.000,00 
anuais), continuam a representar um custo muito relevante para a APDA. Não obstante, é da maior 
importância que a APDA mantenha um participação ativa nas diversas estruturas da EurEau, visto 
tratar-se de uma atividade internacional da maior relevância. 
 
Na sequência do que aconteceu em anos anteriores, no que diz concerne a quotizações dos membros 
efetivos e associados (coletivos e individuais) da APDA, que há vários anos não são atualizadas, volta 
a não se propor, neste momento, o aumento do seu valor. 
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14. AGRADECIMENTOS 
 
 
O Conselho Diretivo da APDA deseja deixar expressos os agradecimentos devidos a várias entidades 
e personalidades que colaboraram ativamente com a Associação ao longo de 2015, nas diversas 
iniciativas promovidas: 
 
Aos membros efetivos, associados coletivos e individuais da APDA pelo apoio prestado e pelo 
empenho com que no ano findo se envolveram nas atividades da Associação; 
 
À EPAL, SA, pela cedência de instalações para funcionamento da sede da APDA, pela cedência das 
instalações e logística para a realização das reuniões do seu Conselho Consultivo e da sua Assembleia 
Geral; 
 
Aos organismos oficiais que connosco colaboraram, designadamente Ministério do Ambiente, 
Secretaria de Estado do Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente, Entidade Reguladora dos 
Serviços de Águas e Resíduos, Instituto Português da Qualidade; 
 
Às diferentes entidades que colaboraram com a APDA na organização de seminários, encontros, 
colóquios e reuniões, tanto no que concerne a cedências de instalações, como aos apoios técnicos, 
financeiros e logísticos concedidos; 
 
Aos patrocinadores e apoiantes do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento – 
ENEG 2015; 
 
À Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e aos apoiantes do Debate Público “Os 
Municípios, a Restruturação e o Futuro Modelo Organizacional dos Serviços de Água e Saneamento 
em Portugal”; 
 
Aos apoiantes do Colóquio “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços”, organizado 
pela APDA/ CELE; 
 
Ao patrocinador e apoiantes do Debate “Estratégia Nacional para o Setor das Lamas em Portugal”, 
organizado pela APDA/ CEAR; 
 
Aos apoiantes do Encontro “Substâncias Radioativas Presentes na Água para Consumo Humano – A 
Transposição para o Direito Nacional da Diretiva 2013/51/EURATOM, de 22 de outubro”, organizado 
pela APDA/ CEQA; 
 
Aos apoiantes do Seminário “Políticas Tarifárias e Regulação Económica”; 
 
Ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Secretários; 
 
À Presidente do Conselho Fiscal e Secretários; 
 
Aos membros do Conselho Consultivo; 
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Aos membros do Conselho Científico; 
 
Aos representantes da APDA nos diversos organismos e instituições, nacionais e internacionais; 
 
Aos Coordenadores, Vice-Coordenadores e membros das várias Comissões Especializadas, Grupos 
de Trabalho e Núcleos da APDA; 
 
Aos funcionários e colaboradores da APDA, pela sua competência e empenho. 
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Lisboa,  março de 2016 
 
 
 
 

O Conselho Diretivo da APDA 
 
 
 
 
 

Nelson Carlos Geada de Sousa 
 
 
 
 
 

António José Ferreira Sousa Correia Santos 
 
 
 
 
 

Isabel Maria Reis Martins Ricardo 
 
 
 
 
 

Jorge Ferreira da Silva Nemésio 
 
 
 
 
 

José Henrique Guimarães Salgado Zenha 
 
 
 
 


