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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Os resultados das contas dos anos pares são obrigatoriamente (ou quase) diferentes 
dos que ocorrem nos anos ímpares. A influência decorre, naturalmente, da realização 
ou não do ENEG – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento. 
Assim, só faz sentido comparar o fecho de contas de 2016 com as de anos em que se 
não realizou o evento em causa. Nesta breve análise consideraremos os anos de 
2012, 2014 e 2016. 
 
No que respeita aos resultados líquidos: 
 
2016: -35.435,43 Euros 
2014: -13.077,45 Euros 
2012: -33.772,11 Euros 
 
pode concluir-se pelo alinhamento dos resultados de 2016 e 2012, parecendo-nos ter 
sido 2014 um ano de exceção em termos de resultados líquidos da Associação. 
 
Porém, só uma análise mais fina permite clarificar a evolução dos resultados. Com 
efeito, no ano de 2016 a APDA lançou a sua nova revista digital – com o sucesso que 
até agora é sobejamente reconhecido – tendo por isso incorrido numa despesa global 
de 11.562 Euros (4.920 € relativos ao desenvolvimento criativo e 2.214 € por cada 
um dos três números publicados). Por outro lado, os juros de depósitos bancários têm 
vindo a decrescer consideravelmente ano após ano, sendo habitualmente de cerca de 
10.000 Euros. Poderá, portanto, para já, concluir-se que, mantendo os pressupostos 
de 2012 e 2014 o ano corrente teria resultados líquidos equivalentes a cerca de -
13.800 Euros... 
 
Pese embora esta não seja uma análise ortodoxa das contas anuais quando 
comparadas com as contas de anos anteriores serve aqui para justificar os 
diferenciais e concluir, no mínimo, que os resultados de 2016 estão alinhados com os 
últimos dois anos “não ENEG”. 
 
Os fornecimentos e serviços externos evoluíram, no mesmo período, da seguinte 
forma: 
 
2016: -68.837,12 Euros 
2014: -34.393,11 Euros 
2012: -68.838,28 Euros 
 
não se tratando de mais do que uma coincidência a quase igualdade de valores em 
2016 e 2012. 
 
De facto, o aumento desta rúbrica face a 2014, deve-se em grande parte ao 
acréscimo de despesas relacionadas quer com a revista digital (o que já se referiu), 
mas também ao maior número de eventos realizados em 2016 em temas de 
especialidade.  
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A título informativo, ao único seminário com receitas, realizado em 2012 
correspondeu um montante de 4.014,08 Euros no balanceio entre custos e valor das 
inscrições, aos três eventos realizados em 2014 correspondeu um saldo de 11.592,12 
Euros e aos sete realizados em 2016 um saldo de 20.988,76 Euros. 
 
No que respeita aos gastos com pessoal: 
 
2016: -69.179,91 Euros 
2014: -80.514,11 Euros 
2012: -72.110,35 Euros 
 
Que reflete a diminuição da equipa de apoio, hoje apenas com três elementos. Que 
cabe aqui saudar pelo empenho e qualidade do trabalho desenvolvido. 
 
Em conclusão, o ano de 2016 foi um ano de grande atividade e iniciativa das nossas 
comissões especializadas, que aqui se saúdam, e também da APDA como um todo, 
naquilo que foram os projetos novos, com relevância para o projeto “Os Próximos 30 
Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas”, o lançamento da Revista APDA e a 
reformulação e revitalização dos restantes veículos de informação e comunicação 
digitais, com destaque para a APDANews, agora com roupagem e funcionalidades 
bastante melhoradas. 
 
 
 
Nelson Geada 
Presidente do Conselho Diretivo da 
APDA 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O ano de 2016 foi um ano de sedimentação do trabalho realizado pela Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), com participação intensiva 
de representações institucionais, locais, regionais, nacionais, europeias e 
internacionais, numa monitorização constante das políticas e legislação para as 
entidades e empresas e para a Água em geral.  

Para além deste desígnio fundamental da Associação o projeto de análise científica 
prospetiva “Os próximos 30 Anos” tem vindo a ser uma ponte interdisciplinar entre o 
trabalho dos Órgãos Sociais, as comissões e grupos técnicos, as entidades e 
instituições relevantes e principalmente a sociedade civil e académica. Este projeto 
começa a apresentar resultados em cada um dos seus grupos de trabalho específicos, 
com atividades entusiasmantes que nos trazem o horizonte do mundo em 2050 e das 
suas implicações e soluções para o setor da Água, em debates, estudos, intervenções 
e questionários que enriquecem cada vez mais o nosso trabalho e o trabalho de todas 
as entidades.  

E que seria da APDA sem o trabalho intensivo das Comissões Especializadas e os 
Grupos de Trabalho, que continuam a ser um esteio da nossa atuação com uma 
participação considerável e resultados apreciáveis ao nível do acompanhamento 
técnico de cada uma das matérias transversais ao setor da Água com atualidade e 
pertinência, para além de serem o principal motor do sucesso dos eventos que 
realizamos e das publicações. 

Mantivemos um acompanhamento afincado do ambiente internacional tanto do que é 
notícia e ação de boas práticas europeias e internacionais, como dos mais relevantes 
debates seja nas vertentes técnicas mais específicas, seja nas inovações ou nas 
questões fundamentais sobre as alterações climáticas e a sustentabilidade da 
economia circular.  

Em ano intercalar do ENEG, a APDA tem vindo a preparar o maior evento do setor 
da Água em Portugal de forma progressiva e consistente, tendo sido desde já lançada 
a Comissão Organizadora do evento de 2017, que este ano é presidida pelo “nosso” 
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Eng.º Rui Godinho, que tem vindo a trabalhar para a realização de mais um 
excelente evento APDA.  

Tal como explanado na estratégia da APDA e nas suas ações de reflexão, temos vindo 
a desenvolver um trabalho de atração de mais especialistas do setor, stakeholders e 
empresas que reforcem ainda mais a já vasta abrangência de atuação da Associação, 
com objetivo de maior abertura a toda a sociedade e de diálogo intergeracional 
constante. A acompanhar estes objetivos e como pilar imprescindível da APDA e da 
difusão de todo nosso trabalho, vem o trabalho que temos vindo a desenvolver no 
reforço do alcance da nossa comunicação institucional e imagem, de forma a 
chegarmos a cada vez mais entidades, municípios, empresas, técnicos e especialistas e 
ao cidadão que usufrui do trabalho que desenvolvemos no setor.  

EVENTOS E INICIATIVAS 

[CONFERÊNCIA] PROTEÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FACE AO TERRORISMO [LOCAL] AUDITÓRIO DA ORDEM DOS 
ENGENHEIROS – LISBOA [DATA] 13 DE ABRIL 2016 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

 Proteção das infraestruturas de abastecimento de água face ao terrorismo 
 Desenvolvimento e implementação de políticas de segurança pelas entidades 

gestoras 

PARCEIROS: 

Ordem dos Engenheiros 

SIS – Serviço de Informações de Segurança 

ENQUADRAMENTO:  

Sendo o abastecimento de água uma função crítica basilar ao funcionamento das 
sociedades contemporâneas, a atual conjuntura de agravamento da ameaça terrorista 
na Europa justifica uma reflexão sobre a natureza desta ameaça ao setor da água.   

Para uma política de proteção eficaz, importa conhecer os potenciais agentes da 
ameaça terrorista, os seus modi operandi e a sua probabilidade de materialização, 
bem como definir princípios de gestão de risco que contribuam para mitigar 
eventuais ameaças terroristas.   

As entidades responsáveis pelo setor são, neste contexto, atores fundamentais para o 
desenvolvimento e implementação de políticas de segurança que contribuam para 
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garantir a continuação dos elevados níveis de confiança pública na qualidade da 
água, sendo por isso os destinatários privilegiados deste evento.  

Hiperligação 

 

[SEMINÁRIO] O MUNDO EM 2050-TENDÊNCIAS, RISCOS E IMPACTO NO 
TERRITÓRIO [LOCAL] AUDITÓRIO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS – LISBOA 
[DATA] 27 DE ABRIL DE 2016 

ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 Riscos geopolíticos e a configuração dos territórios 
 Drivers da resiliência das cidades 
 Pessoas, território e sustentabilidade 

PARCEIROS: 

Águas do Ribatejo 

Ordem dos Engenheiros 

ENQUADRAMENTO:  

No âmbito das atividades do projeto de investigação “Os Próximos 30 Anos: Sobre o 
Futuro dos Serviços de Águas”, coordenado pela Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas, coloca-se a necessidade pensar o mundo (e 
Portugal) antes mesmo de pensar os serviços de águas. 

 

 

 

http://www.apda.pt/pt/noticia/2517/conferencia-apda-sobre-protecao-das-infraestruturas-de-abastecimento-de-agua-face-ao-terrorismo/
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ORADORES: 

José M. Félix Ribeiro  

José Manuel Sobral  

Daniel Bessa  

André Magrinho 

João Ferrão  

António Figueiredo  

Teresa Marat-Mendes 

Susana Fonseca  

Isabel Salavisa  

João Guerra  

Sofia Santos 

Hiperligação 

[ENCONTRO] DESAFIOS DA GESTÃO INTEGRADA DOS MICROPOLUENTES 
EMERGENTES NO CICLO URBANO DA ÁGUA [LOCAL] AUDITÓRIO DA APA - 
AMADORA [DATA] 8 DE JUNHO DE 2016  

 ASSUNTOS PRINCIPAIS:  

 Micropoluentes: novos desafios para as Entidades Gestoras 
 Riscos para a saúde pública de micropoluentes e poluentes emergentes em 

sistemas de abastecimento e saneamento  
 Regulação de micropoluentes emergentes em sistemas de abastecimento de água 

e de saneamento  
 Impactes expectáveis em sistemas de abastecimento e saneamento 

http://www.apda.pt/pt/noticia/2526/apda-organiza-seminario-o-mundo-em-2050-tendencias-riscos-e-impacto-no-territorio/
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PARCEIROS: 

APA – Agência Portuguesa do Ambiente 

ENQUADRAMENTO:  

O contínuo desenvolvimento de novos compostos pela indústria química e 
farmacêutica, nomeadamente os compostos orgânicos emergentes, entre outros, 
associado à sua gradual utilização pela sociedade, tem provocado o seu 
aparecimento em sistemas de abastecimento e de saneamento, que deverão estar 
preparados para os remover. Estes riscos e desafios para a distribuição de água e o 
saneamento são cada vez maiores e a APDA tem vindo a dar cada vez mais 
relevância ao assunto que é um dos mais referenciados na revisão da Diretiva 
Quadro da Água (DQA) prevista para o ano de 2017. 

ORADORES: 

Paulo Nico  

Pedro Béraud  

Nelson Geada  

Nuno Lacasta  

Paula Viana 

Luís Simas 

Cristina Almeida 

Cristina Lopes 

Vítor Cardoso 

Maria João Benoliel 

Maria João Rosa 

Jaime Gabriel Silva 

Cristina Delerue Matos 

Rita Maurício 

João Dinis 

Filipa Pires 

Hiperligação  

http://apda.pt/site/upload/files/desafios_da_gesto_integrada_dos_micropoluentes_emergentes_no_ciclo_urbano_da_gua_v2.pdf
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[ENCONTRO] A SATISFAÇÃO DO CLIENTE COMO ESTÍMULO AO AUMENTO 
DA EFICIÊNCIA [LOCAL] AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE 
[DATA] 12 DE OUTUBRO DE 2016 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

 Comunicações – a experiência de outros operadores 
 Apresentação do GTGC e do guia de reclamações 
 Gestão de reclamações como oportunidade de melhoria 
 Gestão de reclamações como instrumento para aumentar a eficiência 

PARCEIROS: 

Câmara Municipal de Peniche 

ENQUADRAMENTO:  

Na sequência de um inquérito de caracterização do setor efetuado em 2013 pelo 
Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes, este grupo decidiu, face a alguma 
inconsistência na informação obtida, levar a cabo a elaboração do Guia de 
Reclamações. 

O encontro teve vários pontos de interesse para a gestão de clientes e para o setor, 
tanto com a partilha de experiências de diferentes áreas como a energia (EDP) e as 
telecomunicações (NOS), como com os contributos de departamentos e especialistas 
da gestão de clientes e reclamações das entidades gestoras, do regulador e da 
Secretaria de Estado do Ambiente, tendo o Secretário de Estado, Eng.º Carlos 
Martins, acompanhado os trabalhos, intervindo na sessão de abertura. 
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Hiperligação 

 ORADORES: 

Carlos Martins  

Allen Vasconcelos   

Ana Cristina Pereira 

José Peças  

Luís Branco   

Cristina Aleixo  

José Moura de Campos     

Margarida Almodôvar  

Susana Santos  

[SEMINÁRIO] SANEAMENTO EM PEQUENOS AGREGADOS POPULACIONAIS. 
SOLUÇÕES INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO [LOCAL] AUDITÓRIO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS [DATA] 11 DE NOVEMBRO DE 2016 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

 Soluções individuais de armazenamento e/ ou tratamento 
 Inovação na definição de soluções individuais para águas residuais 
 Modelos de gestão e soluções técnicas 

 
 

http://www.apda.pt/pt/noticia/2600/novo-guia-de-reclamacoes-apda-apresentado-em-peniche/
http://www.apda.pt/pt/noticia/2600/novo-guia-de-reclamacoes-apda-apresentado-em-peniche/
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PARCEIROS: 

CERTOMA 

ECODEPUR 

SIMAS Oeiras e Amadora 

ENQUADRAMENTO:  

Portugal assistiu a um notório e acentuado desenvolvimento do setor do saneamento 
nas duas últimas décadas, decorrente não só do evidente atraso que se verificava 
nesta área, comparativamente com a Europa Ocidental, bem como de uma vontade 
política central e local para solucionar um problema disseminado por todo o 
território. A esta vontade, associou-se igualmente a disponibilização de fundos da 
União Europeia. Os planos estratégicos PEAASAR I e II e mais recentemente o 
PENSAAR, Estratégia para o Crescimento Verde, entre outros, consolidaram as 
linhas orientadoras necessárias para a efetivação dos investimentos em Estações de 
Tratamento de Águas Residuais (ETAR), das respetivas condutas, formação de 
técnicos, etc..  

Consequentemente, verificou-se uma notável progressão dos indicadores de 
cobertura da população com rede de saneamento e de tratamento em Portugal, em 
especial desde o início desde século, regularmente divulgados pela entidade 
reguladora (ERSAR), que apenas nos podem fazer sentir orgulhosos enquanto 
Portugueses. 

  

Tendo já solucionado os principais problemas do tratamento de águas residuais dos 
aglomerados urbanos, resta agora proceder ao tratamento das populações dispersas, 
mas que conduzem ainda a um ligeiro afastamento dos indicadores dos países mais 
desenvolvidos, sendo aliás um dos objetivos do PENSAAR 2020. Se é verdade que até 
hoje tem prevalecido uma estratégia de centralização em ETAR de média/grande 
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dimensão, com a inerente construção de infraestruturas, ao dia de hoje, para as 
populações dispersas, esta solução poderá não ser a mais indicada, pelos elevados 
custos de investimento e exploração associados.   

Neste enquadramento, deverão ser (igualmente) consideradas as soluções individuais 
de armazenamento e/ou tratamento, que podem fazer todo o sentido do ponto de 
vista económica, técnico e ambiental. Este é o ponto de partida que deverá ser 
considerado pelas Entidades Gestoras, nas opções que venham a ser tomadas no 
sentido de progredir nos indicadores relativos ao saneamento, que nesta fase terão 
que abranger povoações dispersas, afastadas de centros populacionais significativos, 
mas que merecem ter um adequado tratamento das suas águas residuais, tal como se 
verifica no resto do país.  

ORADORES 

Pedro Béraud   

Miguel Carrinho  

José Henrique Salgado Zenha  

Nuno Campilho  

Carlos Raposo  

António Jorge Monteiro 

José Calmeiro  

Francisco Marques  

Bernardo Taneco 

Paula Freixial  

José Saldanha Matos  

Maria João Rosa 
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Hiperligação 

[COLÓQUIO] ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL – O MERCADO E OS 
PREÇOS [LOCAL] AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PALMELA 
[DATA] 24 DE NOVEMBRO DE 2016 

ASSUNTOS PRINCIPAIS: 

 O mercado e os preços: apresentação do livro e caracterização do setor   
 Regime jurídico e realidades: as questões pendentes 
 Qualidade dos serviços de água em baixa  
 O mercado e os preços no contexto internacional 

PARCEIROS: 

Câmara Municipal de Palmela 

ENQUADRAMENTO:  

Colóquio para apresentação e debate do estudo 
“Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os 
Preços”, mantendo, assim, a sua contribuição para um 
melhor conhecimento da evolução do Setor da Água 
em Portugal.  

Este trabalho tem sido efetuado com uma periodicidade bienal e permite manter uma 
lógica analítica idêntica ao longo dos anos, facilitando a comparação da situação 
atual com a evolução anterior. Essa identidade analítica com as edições anteriores 
persiste, sobretudo, na caracterização das entidades gestoras, na tipificação dos 
tarifários e na recolha e tratamento dos preços da água e saneamento em Portugal, 
de modo a disponibilizar uma leitura evolutiva do Setor da Água.  

Decorridos dois anos sobre a edição mais recente, procede-se à atualização do 
estudo do abastecimento de água e do saneamento – e das respetivas tarifas - 
respeitantes a entidades gestoras de sistemas “em alta” e “em baixa”, bem como a 
abordagem de outros temas relevantes para o Setor.   

A edição abrange, designadamente, capítulos específicos sobre a evolução da 
qualidade do abastecimento de água em baixa, os resultados de um inquérito a 
entidades gestoras sobre as suas perspetivas económicas e de gestão no contexto 
nacional e uma análise comparada do mercado e dos preços no âmbito internacional. 

 

http://www.apda.pt/pt/noticia/2606/casa-cheia-para-ouvir-falar-das-solucoes-de-saneamento-para-pequenos-agregados-populacionais/
http://www.apda.pt/pt/noticia/2606/casa-cheia-para-ouvir-falar-das-solucoes-de-saneamento-para-pequenos-agregados-populacionais/
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ORADORES 

Carlos Martins  

J. Henrique Salgado Zenha  

Paulo Lopes Marcelo  

Álvaro Amaro  

Lídia Lopes 

Paula Lopes  

Paulo Gromicho   

Sérgio Hora Lopes  

João Simão Pires  

Adelino Fortunato  

Eduardo Marques  

Frederico Fernandes  

José Gonçalves  

Paula Freixial  

Sofia Martins  

 

Hiperligação  

 

 

http://www.apda.pt/pt/noticia/2610/o-mercado-e-os-precos-ja-vai-na-sua-7-edicao-e-foi-apresentado-em-palmela/
http://www.apda.pt/pt/noticia/2610/o-mercado-e-os-precos-ja-vai-na-sua-7-edicao-e-foi-apresentado-em-palmela/
http://www.apda.pt/pt/noticia/2610/o-mercado-e-os-precos-ja-vai-na-sua-7-edicao-e-foi-apresentado-em-palmela/


 

 17 

[VISITA TÉCNICA] SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS E 
ENTIDADES DINAMARQUESAS [LOCAL] AARHUS E COPENHAGA [DATA] 21 
A 24 DE SETEMBRO DE 2016 

VISITAS: 

DHI 

GRUNDFOS 

AVK 

AARHUS VAND 

LEIF KOCH 

HOFOR 

ENQUADRAMENTO 

A Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) da APDA, e no 
enquadramento do seu plano de atividades para o ano de 2016, encontra-se a 
promover uma visita técnica, tendo a escolha dos locais e empresas a visitar sido 
efetuada com base nos pontos de interesse da própria CESI – os sistemas de 
informação – e nos temas atuais e desafiantes para as entidades gestoras em 
Portugal, que são o controlo e monitorização do ciclo urbano da água e o combate 
às perdas de água em sistemas de abastecimento e distribuição de água em baixa. 

Neste enquadramento, dado o conhecimento da existência de casos de sucesso de 
entidades gestoras fora de Portugal, que têm nos últimos anos investido nesta área de 
conhecimento e de gestão do ciclo urbano da água, apoiadas por sistemas de 
informação integradores e inovadores, a CESI decidiu promover a visita à 
Dinamarca, mais precisamente às cidades de Copenhaga e de Aarhus, pelo trabalho 
efetuado nestas áreas (AARHUS WATER E COPENHAGEN UTILITY) e às outras 
entidades já referidas anteriormente neste documento. 

RESPONSÁVEL 

Pedro Clemente dos Reis (Coordenador da CESI) 
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PROJETO “OS PRÓXIMOS 30 ANOS” 

Uma das pedras basilares da nossa atividade desde 2015 é o projeto e estudo 
prospetivo “Os Próximos 30 Anos” que se iniciou nesse mesmo ano e que durante 
2016 contou com o evento “O Mundo em 2050 – Tendências, Riscos e Impacto no 
Território” e que foi uma iniciativa de amplo sucesso em que os oradores e as 
apresentações foram um contributo de supra-relevância para este estudo e 
principalmente para o GT1 (Demografia, território, economia, sociedade) mais 
concentrado nestas matérias, tendo algumas dessas apresentações dado lugar a 
artigos mais desenvolvidos e que contribuem em grande medida para a alta qualidade 
da nossa Revista APDA.  

Para além deste evento e da análise e diagnóstico do setor e do que o rodeia, o GT3 
(Evolução e futuro das tecnologias de tratamento e informação) levou a cabo um 
inquérito ao setor sobre estas matérias e que foi um dos alicerces do evento 
realizado já em janeiro de 2017, “O Mundo em 2050 - A nova revolução industrial: 
implicações no setor da água”, no dia 23 de janeiro na Águas de Portugal, e onde 
foram apresentados os resultados desse mesmo inquérito. 

A coordenação 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 (EPAL, SA/ APDA); 

 Carlos Póvoa (Águas de Portugal, SA); 

 Fátima Azevedo (Secretaria Geral do Ministério do Ambiente); 

 Francisco Narciso (Águas de Portugal, SA) 

 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); 
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Com a saída da APDA do António Branco, a gestão de projetos transitou para a 
responsabilidade da Inês Trindade (APDA). 

Para apoiar a ECE mantêm-se os trabalhos da Comissão de Acompanhamento (CA) 
que congrega personalidades representantes de vários stakeholders do setor, 
parceiros do projeto: 

 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; 

 Secretaria Geral do Ministério 
do Ambiente; 

 SMAS de Almada; 
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 SMSB de Viana do Castelo. 

ORGANIZAÇÃO INTERNA 

O ano de 2016 foi igualmente um ano de reestruturação interna principalmente ao 
nível do acompanhamento técnico do Secretariado da APDA. Por novos objetivos e 
desafios profissionais e pessoais os nossos colaboradores António Branco e Carina 
Pereira, deixaram o Secretariado da APDA, aos quais deixamos um agradecimento 
especial pelo seu trabalho e dedicação e os votos de maior sucesso para esta nova 
etapa das suas vidas. 

Para colmatar esta saída foi realizado um processo de seleção de um novo 
colaborador, tendo sido escolhido para estas funções David Ferreira da Silva, que 
iniciou o seu contrato de trabalho a 15 de junho de 2016. A APDA procedeu ainda à 
contratação da Inês Trindade como Gestora do Projeto “Os Próximos 30 anos” 
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EUREAU 

 
A APDA deu continuidade em 2016 à 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. 
 
A relevância desta relação é cada vez mais importante para ambas as partes tendo 
em conta a interdependência e interdisciplinaridade que se vai verificando entre as 
entidades gestoras e representantes nacionais do setor da água em todo o território 
Europeu. A revisão da DQA e o papel da EurEau no acompanhamento deste 
processo junto do Parlamento e da Comissão Europeia, as legislações com 
Micropoluentes, as campanhas e incentivos feitos para a reutilização de água com os 
mecanismos adequados, os estudos e iniciativas sobre o ciclo urbano da água e as 
suas preocupações globais com as alterações climáticas são matérias indissociáveis 
do horizonte de trabalho da APDA e que vai permitindo uma colaboração cada vez 
mais estreita com a EurEau. 

GENERAL ASSEMBLY (ASSEMBLEIA GERAL) 

 
A APDA está representada na General Assembly (Assembleia Geral) da EurEau por 
Rui Godinho, Presidente da Assembleia Geral da APDA. 
 
Em 2016, a General Assembly da EurEau reuniu em Haia a 26 e 27 de maio e em 
Copenhaga a 19 a 22 de setembro. 

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 2016: 
 

 Bratislava 19 a 20 de maio de 
 Luxemburgo 4 a 5 de fevereiro. 

COMISSÃO EU 2 – ÁGUAS RESIDUAIS 

 
O representante da APDA na Comissão de Águas Residuais da EurEau (EU 2) é: 
 
Pedro Béraud 
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A EU 2 teve as seguintes reuniões ao longo do ano 2016: 
 

 Copenhaga 19 a 20 de setembro 
 Bucareste 3 de junho  
 Antuérpia 1 a 2 de fevereiro 

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 
 
A EU 3 teve as seguintes reuniões ao longo do ano 2016: 
 

 Copenhaga 19 a 20 de setembro 
 Estocolmo 19 a 20 de maio 
 Berlim 11 a 12 de fevereiro 

 

 
 

COMUNICAÇÕES E IMAGEM EUREAU 

 

Durante o ano de 2016, estreitámos os laços com a EurEau ao nível da comunicação 
partilhada, realizando duas reuniões via skype, com os vários gabinetes de 
comunicação dos membros da EurEau.  

Para além disso passou a ser parte da nossa comunicação um resumo traduzido da 
newsletter mensal da EurEau chamado “EurEau News”, que tem vindo a ter uma 
grande aceitação pelos nossos membros e foi reconhecido pelo gabinete de 
comunicação da EurEau uma boa prática potenciadora desta cooperação 
internacional. 
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RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES INTERNACIONAIS 

Ao longo de 2016 a APDA manteve contactos regulares com outras entidades 
internacionais, elencadas seguidamente: 

IWA – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DA ÁGUA 

 

 

A APDA continuou em 2016 a integrar a Governing Assembly da IWA – International 
Water Association (Associação Internacional da Água), através da CNAIA (Comissão 
Nacional da Associação Internacional da Água) a qual é agora Presidida pela APDA. 

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), 
tendo esta Assembleia sido realizada em 2016 em Brisbane na Austrália, elegendo 
como nova Presidente Diane D’Arras. 

Na Comissão Plenária da CNAIA tem também assento os Vice-Presidentes da APDA, J. 
Henrique Salgado Zenha e Isabel Ricardo. 

CEN – COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO 

Em 2016, 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 
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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 Colaboração assinado. 

WWC – CONSELHO MUNDIAL DA ÁGUA 

A APDA manteve ao longo de 2016 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 2016 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”. 
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PARTICIPAÇÕES, REPRESENTAÇÕES E PARCERIAS 

MINISTÉRIO DO AMBIENTE – SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE 

Durante o ano de 2016, a cooperação institucional com a pasta Ministerial 
responsável pelo setor da Água e pela sua gestão tem-se mantido bastante 
aprofundada. De destacar a presença constante do Secretário de Estado do 
Ambiente Carlos Martins, em variadas iniciativas da APDA com um espirito de 
prestação de contas e de troca de informação e ideias que incorporam o espírito de 
think thank e advocacy da APDA junto das instituições políticas nacionais.    

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 Água 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 da 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR, sendo o representante 
da Associação o Presidente da Assembleia Geral, Rui Godinho. 

Para além destas participações e parcerias, a APDA tem sido um parceiro ativo de 
divulgação e participação nas iniciativas do governo, nas matérias mais relevantes do 
setor. 

ERSAR – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

Em 2016, 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. 

CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA 

A APDA manteve em 2016 a sua representação regular no Conselho Nacional da 
Água, através de Rui Godinho. 
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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 

 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 2016 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 

A APDA está representada na CT 90/ LNEC (Sistemas Urbanos de Água) através de: 

Plenária CT 90: 

Ana Alegria 

Raquel Mendes 

Sónia Pinto 

CT 90/ SC 1: Sistemas de Abastecimento de Água 

Ana Alegria 

CT 90/ SC 2: Sistemas de Águas Residuais 

José Saldanha 

CT 90/ SC 3: Utilização de Águas Residuais Tratadas 
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Sónia Pinto 

CT 90/ SC 4: Desempenho de Sistemas de Abastecimento e de Águas Residuais 

Raquel Mendes 

A APDA manteve igualmente em 2016 a sua participação na CS/04 – Comissão 
Setorial para a Água, tendo sido David Cabanas (efetivo) e Cristina Martinho 
(suplente) os representantes da Associação. 

PPA – PARCERIA PORTUGUESA PARA A ÁGUA 

A APDA continuou em 2016 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. 

APESB – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 

Em 2016, 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 2016, 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 
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No âmbito da Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE), a 
APDA manteve em 2016 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). 

CERTIF – ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO 

Em 2016, 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 2016 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. 

Representantes: 

Rui Godinho  

Isabel Ricardo  

ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, SA 

A APDA manteve em 2016 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. 
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ÁGUAS DE COIMBRA, EM 

A APDA continuou o 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. 

PARTICIPAÇÔES E APOIOS 

[SEMINÁRIO] ÁGUAS E RESIDUOS [ENTIDADE] ERSAR [LOCAL] NO 
AUDITÓRIO DO FÓRUM TECNOLÓGICO LISPOLIS [DATA] 29 DE NOVEMBRO 
DE 2016 [PRESENÇA] NELSON GEADA / SECRETARIADO 

 

[WORKSHOP] LIFE SMART SUPPLY SYSTEM – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS 
SISTEMAS DE ÁGUA [ENTIDADE] ISQ [LOCAL] AUDITÓRIO DO ISQ [DATA] 
30 DE JUNHO DE 2016 [PRESENÇA] SECRETARIADO IDC DIRECTIONS, NO 
CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL. 

 

[WORKSHOP] GPA'16 "HORIZONTE 2020: OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO NA ÁREA DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA" 
[ENTIDADE] GREEN PROJECT AWARDS [LOCAL] ISCTE [DATA] 17 DE 
NOVEMBRO DE 2016 [PRESENÇA] SECRETARIADO 

 

[CONFERÊNCIA-EXPO] IDC DIRECTIONS [ENTIDADE] IDC [LOCAL] CENTRO 
DE CONGRESSOS DO ESTORIL [DATA] 13 DE OUTUBRO DE 2016 
[PRESENÇA] SECRETARIADO 

 

[DEBATE] PORTUGAL NA UNIÃO EUROPEIA: 30 ANOS, 10 DEBATES 
«ÁGUAS E RESÍDUOS - PERSPETIVAS DE FUTURO” [ENTIDADE] 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS [LOCAL] UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR [DATA] 17 DE JUNHO DE 2016 [PRESENÇA] NELSON 
GEADA 
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[CARTA DE SUPORTE] PARA AS INICIATIVAS CCWI AND WDSA E AS 
CONFERENCIAS CCWI/WDSA 2020 [LOCAL] UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 
PORTUGAL 

 

[CARTA DE SUPORTE] COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM O CENTRO 
INTERNACIONAL DA ÁGUA DE LISBOA (LIS-WATER) [ENTIDADE] LNEC  

 

[CARTA DE SUPORTE] COMPROMISSO INSTITUCIONAL COM PROJETO DE 
CONSÓRCIO LIVIN-WATER [ENTIDADE] CIIMAR - INTERDISCIPLINARY 
CENTER OF MARINE AND ENVIRONMENTAL RESEARCH - UNIVERSIDADE 
DO PORTO 

 

[CARTA DE SUPORTE]  4TH EIP WATER CONFERENCE – 4ª CONFERENCIA 
DA PARCERIA PARA A INOVAÇÃO EUROPEIA NO SETOR DA ÁGUA 
[ENTIDADE] MUNÍCIPIO DO PORTO E OUTROS [DATA] SETEMBRO 2017 

 

[JÚRI] DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS PROFISSÕES DA ÁGUA 
[ENTIDADE] AGUAS DO NORTE 
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E IMAGEM  

REVISTA APDA 

 
Um dos objetivos para 2016 era o de 
criar uma revista técnico-científica e 
apelativa sobre os serviços de Água, e 
que fosse disponibilizada de forma 
gratuita e em formato digital. 
 
Para esse efeito foi criada uma equipa 
editorial com Direção de Nelson 
Geada, Coordenação de Ana Antão e 
com um Conselho Editorial composto 
pelos nossos ilustres colaboradores: 
Arnaldo Pêgo; Domingos Castro, Paulo 
Nico, Pedro Béraud e Pedro Laginha. 
Este projeto tem ainda a Direção 
Criativa a cargo de Sandra Souza e o 
Projeto Gráfico é da responsabilidade 
da OTNovesete Comunicação.  
 
A APDA lançou o primeiro número no 
segundo trimestre de 2016, com um 
sucesso de alcance e feedback acima 
das nossas expetativas e que torna 
hoje a Revista APDA numa 
incontornável publicação do Setor da Água que teve já a publicação do seu 4º 
número já em 2017, com um caráter comemorativo dos 29 anos da APDA.  
 
Nestas edições tivemos o contributo dos mais reputados especialistas do setor bem, 
como os mais altos representantes políticos e institucionais com uma perspetiva 
abrangente e multidisciplinar do setor da água, desde o nível local ao internacional, 
tendo até agora sido publicados 25 artigos destas respeitáveis personalidades. 
 

PORTAL APDA E REDES SOCIAIS 

 
O ano de 2016 foi o ano de cumprimento de um objetivo vincado deste Conselho 
Diretivo, que foi a revista digital técnico-científica da APDA que orgulhosamente 
apresenta padrões de qualidade de conteúdo e imagem de excelência. Para além dos 
elogios largos a revista tem tido resultados muito entusiasmantes de leituras diretas 
na plataforma e número de downloads. 
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O número total de acessos ao portal da APDA na internet (www.apda.pt), verificados 
durante o ano de 2016, foi de 18 414. 
 
O facebook da APDA (www.facebook.com/apda.pt) passou a ser uma ferramenta 
fundamental de comunicação da associação que as estatísticas de agosto a dezembro 
de 2016 (período em que foi feito o levantamento estatístico aprofundado desta 
plataforma) exprimem um alcance de 27.366 perfis/pessoas/entidades.   
 
Em setembro de 2016 a APDA lançou a sua página institucional de Twitter 
(https://twitter.com/APDA_PT) que conta já com 148 Tweets, 116 seguidores de todo o 
Mundo, cerca de duas mil impressões alcançadas por mês e segue 655 perfis, que 
nos permite estar em constante contacto com o que se passa no setor da Água. 
 
A estratégia de comunicação da APDA tem vindo a ser alvo de um aprofundado 
trabalho de reestruturação e reflexão, e por isso 2016 colocou já em marcha uma 
nova plataforma/portal da APDA que está em fase de maquetização para 
apresentação durante o ano de 2017, bem como a criação agregada do Linked in e 
do Google + da APDA, para uma comunicação abrangente e intercalada entre todas 
as redes sociais.  

http://www.apda.pt/
http://www.facebook.com/apda.pt
https://twitter.com/APDA_PT
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MEMBROS 

A 31 de dezembro de 2016, a APDA tinha um total de 136 membros (menos 3 do que 
no final de 2015). 

Os membros efetivos eram em número de 83 (igual ao ano passado) os membros 
associados coletivos 40 (menos 4), os membros associados individuais 12 (mais 1) e os 
membros correspondentes 1 (igual número). 

 

  

Tipologia Resultado quantitativo Variação (Números de 
2015) 

Membros (total) 136 -3 (139) 
Membros efetivos 83 0 (=) 
Membros Coletivos  40 -4(44) 
Membros Individuais 12 +1(11) 
Membros Correspondentes 1 0(=) 
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COMISSÕES | GRUPOS DE TRABALHO | NÚCLEOS 

A APDA contou, ao longo do ano de 2016, com o contributo imprescindível das suas 
Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos.  

Neste momento a APDA tem: 

8 Comissões Especializadas: 

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

Água em Condutas Fechadas”; 

3 Grupos de Trabalho: 

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

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

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

NOTA METODOLÓGICA: A informação do relatório de atividades de 2016 neste 
capítulo é fornecida pelos coordenadores das Comissões | Grupos de trabalho | 
Núcleos da APDA sendo apenas feitas algumas retificações de formatação e em 
alguns casos um esforço de sintetização dos documentos fornecidos ao Secretariado 
da APDA, que podem ser consultados pelos nossos membros, de forma mais 
detalhada, caso assim o entendam. 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)  

Em 2016, decorrente das ações desenvolvidas pela CEAR nos últimos anos, a 
Comissão prosseguiu com uma atividade interventiva no setor de saneamento, 
nomeadamente nos temas com mais interesse para as Entidades Gestoras. 

A coordenação desta Comissão manteve-se inalterada e a cargo de Pedro Béraud.  

Este ano, a atenção da CEAR centrou-se na organização e participação em 
seminários, debates e workshops, com a particularidade de ter sido organizado 
conjuntamente com outras Comissões e Grupos de Trabalho da APDA.  

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 – European Federation of 
National Associations of Drinking Water Suppliers and Waste Water Services, 
nomeadamente na sua Comissão 2, de “Águas Residuais”.  

À semelhança do que se tem verificado ao longo dos últimos anos e tal como ocorre 
noutras 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. Deste modo optou-se pela 
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redução do número de reuniões, concentrando-se mais assuntos e temas para serem 
debatidos nas reuniões, mas aumentando-se deste modo o número de participantes.  

COORDENAÇÃO 

PEDRO BÉRAUD (AdP INTERNACIONAL) 

COMPOSIÇÃO 

Alexandra de Sousa | SMAS de Almada 

Ana Cristina Silva | Câmara Municipal do Seixal 

Ana Diogo Lopes | Ambiporto 2, ACE  

Ângela Romão | Águas de Santo André, SA 

António Manuel Lopes | Câmara Municipal de Sesimbra 

Carlos Alves | Águas de Cascais, SA 

Cristina Caldas | Contimetra, Lda 

Cristina Martinho | Acquawise Consulting, Lda 

Ezequiel China | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental 

Filipa Pires | Gintegral, SA 

Jorge Mato | SUEZ Treatment Solutions, SA  

Luís Lopes | SIMAR de Loures e Odivelas  

Luís Manuel Gomes | Afluxo, SA 

Marco Antunes | Alfa Laval Portugal, Lda 

Maria da Graça Paulino  
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Norberta Coelho | Águas do Norte, SA 

Nuno Pedroso | Hubel Indústria da Água, SA 

Paula Couto Marques | Câmara Municipal de Ourém 

Pedro Ferreira Béraud | AdP Internacional, SA 

Pedro Andrez Duarte | AGS, SA 

Raquel Mendes | Acquawise Consulting, Lda 

Sónia Dorado Pinto | Águas de Santarém, EM, SA 

Tedi Oliveira | Águas do Centro Litoral, SA 

Vânia Jesus | Luságua - Serviços Ambientais, SA 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

Como vimos a CEAR está distribuída em 3 grupos de trabalho, que realizaram 
trabalho em várias iniciativas e estudos que podem ser consultados de forma 
detalhada em documentos onde destacamos a “Eficiência Energética em Sistemas de 
Saneamento Básico” do GT1 e o debate “Águas Residuais de Unidades Hoteleiras. 
Implicações de Óleos e Gorduras na Gestão de Coletores e Sistemas de Tratamento” 
que serão alvo de iniciativas próximas pela CEAR. Contudo, em 2016 a CEAR teve 
atividades realizadas no âmbito do GT2 e 3 e em cooperação com outras Comissões 
Especializadas e Grupos de trabalho. 

 “Desafios da Gestão Integrada dos Micropoluentes emergentes no ciclo urbano 
da Água” 

Durante o ano de 2016 este Grupo de trabalho organizou o encontro: “Desafios da 
Gestão Integrada dos Micropoluentes, emergentes no ciclo urbano da Água”, 
realizado a 8 de Junho no Auditório da Agência Portuguesa do Ambiente, em Lisboa. 

Esta iniciativa foi organizada pela CEAR, conjuntamente a Comissão Especializada da 
Qualidade da Água (CEQA).  

Realce-se que esta iniciativa foi a prossecução da comunicação conjunta dos dois 
coordenadores CEAR/CEQA, apresentada no ENEG 2015 e face ao elevado 
interesse das Entidades Gestoras, concretizou-se na forma de um encontro. 

De facto a gestão dos sistemas de saneamento básico prepara-se para se confrontar 
com novos desafios, com o surgimento de novos micropoluentes que poderão 
necessitar de ser removidos nos sistemas de abastecimento de água e das descargas 
finais das ETAR. 
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O contínuo desenvolvimento de novos compostos pela indústria química e 
farmacêutica, nomeadamente os compostos orgânicos emergentes, entre outros, 
associado à sua gradual utilização pela sociedade, tem provocado o seu 
aparecimento em sistemas de abastecimento e de saneamento, que não deverão estar 
preparados para os remover. 

Associado ao anteriormente descrito, grande parte destes poluentes emergentes não 
se encontram regulados, pela legislação nacional e/ou internacional, contribuindo 
deste modo para a ausência de efetivo controlo, tanto no seu ciclo de vida, como nos 
seus efeitos adversos. 

Os impactes no ambiente e os potenciais riscos na saúde pública são aspetos que 
preocupam fortemente as Entidades Gestoras, que antecipam a necessidade de ter 
que proceder ao seu tratamento, com as infraestruturas atualmente existentes, mas 
cuja responsabilidade deverá ainda ser sujeita a um amplo debate. 

Por último, mas não menos importante os investimentos necessários, bem como o 
acréscimo de custos de exploração não são fatores despicientes, em especial em 
Portugal no atual contexto económico e com as baixas tarifas de abastecimento e 
saneamento usualmente praticadas em território nacional. 

Esta iniciativa teve um enorme êxito, que superou mesmo as expetativas originalmente 
previstas, esgotando a lotação da sala e provou a capacidade das duas Comissões, no 
desenvolvimento de um trabalho conjunto. 

É possível que em 2017 venha a ser possível a apresentação de um artigo na revista 
da APDA. 

 Seminário: “Saneamento em pequenos agregados populacionais. Soluções 
individuais de tratamento.” 

Igualmente desenvolvido pela CEAR, conjuntamente com o Grupo de Trabalho da 
Inovação (GTI) foi organizado o Seminário: “Saneamento em pequenos agregados 
populacionais. Soluções individuais de tratamento.” 

O envolvimento do Trabalho de Inovação (GTI) da APDA, deveu-se ao facto deste 
tema ser uma matéria que pode ser abordada, tanto do ponto de vista de 
saneamento, como de inovação, mas que é de elevada relevância e importância para 
as Entidades Gestoras. 

O forte desenvolvimento que se assistiu em Portugal no setor de saneamento nos 
últimos 20 a 30 anos permitiu infraestruturar o país de unidades de tratamento 
(ETAR) dos principais núcleos populacionais. Este facto é demonstrado pelos elevados 
índices de cobertura de população com rede de saneamento e tratamento. Há 
contudo que abranger os núcleos populacionais mais dispersos e de menor dimensão, 
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sendo que as soluções de tratamento de águas residuais para estes casos serão 
significativamente diferentes das preconizadas para o país até agora. 

Existem diversas alternativas passiveis de serem aplicadas, nomeadamente as soluções 
individuais ou de pequena dimensão, que deverão ser equacionadas como fazendo 
parte de uma solução, que se pretende global e integradora para todo o País. 

 Participação da CEAR, em representação da EurEau, na “Global Storm- and 
Waste-water Initiatives: Past, present and future”. 

Por solicitação direta da EurEau, a CEAR procedeu à representação e apresentação 
de comunicação deste organismo, em 18 de setembro, com o título: “Water Reuse in 
Europe”, na Global Storm- and Waste-water Initiatives: Past, present and future, 18 
setembro 2016, Coimbra, Portugal. A comunicação apresentada foi desenvolvida pela 
EurEau, mais concretamente pelo seu Presidente Bruno Tisserand, tendo sido 
adaptada à realidade Portuguesa com contribuições específicas.  

O resultado foi aparentemente um sucesso, tendo sido interpostas diversas questões e 
pedidos de esclarecimento pela audiência. 

Efetuou-se também uma visita técnica aos SMAS de Almada em julho, com uma 
apresentação dos novos sistemas de bombagem da DIP. O objetivo foi o de partilhar 
este inovador sistema de bombagem, que já se encontra a ser usado em Portugal. 

A CEAR teve ainda participação ativa na Coligação para o Crescimento Verde, no 
projeto dos “Próximos 30 Anos”, através dos GT2 e GT3, e na Revista APDA.  

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
(CESDA) 

Em 2016 foi continuado o trabalho iniciado em 2014, na área da Eficiência dos 
Sistemas de Abastecimento de Água.  

Em 2016 foram desenvolvidas duas fichas de boas práticas, uma sobre monitorização 
e outra sobre consumos não autorizados tendo em vista a sua apresentação em 
evento a realizar no 1º trimestre de 2017. 
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COORDENAÇÃO 

ABEL LUÍS (EPAL) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

MARGARIDA PINHÃO (TECNILAB) 

LUÍS GOMES (AFLUXO) 

COMPOSIÇÃO 

Abel Almeida Luís | EPAL, SA 

Andreia Miguel | SIMAR de Loures e Odivelas 

Bruno Cravino Santos | Fucoli-Somepal, SA 

Cristina Caldas | Contimetra, Lda 

Daniel Cardoso | Águas de Gondomar, SA 

Fernanda Lacerda | Águas do Porto, EM 

Hilário Ribeiro | Itron, Lda 

João Curinha | Águas do Sado, SA 

João Santos | EMAS de Beja, EM 

Luís Manuel Gomes | Afluxo, SA 

Margarida Pinhão | Tecnilab Portugal, SA 

Maria do Carmo Almeida | Ibergás, SA 

Maria José Neto | SIMAR de Loures e Odivelas 
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Nuno Pedroso | Hubel Indústria da Água, SA 

Pedro Miguel Pereira | Águas de Mafra 

Raquel Mendes | Acquawise Consulting, Lda 

Rodrigo Duarte | Águas de Cascais, SA 

Rute Parente | SMAS de Sintra 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

Dentro do tema das perdas de água foram desenvolvidas duas fichas relativas à 
“Monitorização” e aos “Consumos não autorizados”.  

Em Portugal ainda há entidades gestoras de sistemas de distribuição de água que 
passam por situações de abastecimento deficitário e dificuldades financeiras pelo que 
a otimização do uso da água e a redução de perdas ainda é uma prioridade do setor. 
A divulgação pela ERSAR dos relatórios de avaliação da qualidade do serviço 
prestado aos utilizadores (RASARP) tem permitido a comparação do desempenho dos 
diferentes serviços incentivando a redução de perdas através de uma gestão eficiente 
das redes de abastecimento de água. 

De igual modo o PENSAAR 2020 definiu uma nova estratégia de investimento no 
setor de abastecimento de água que implica uma mudança de paradigma com maior 
ênfase na melhoria da qualidade do serviço, na redução das perdas de água e na 
renovação das redes dos sistemas em baixa. 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.  

Com as duas fichas elaboradas procurou-se definir metodologias para combater 
tanto as perdas reais de água como as perdas aparentes e obter ganhos efetivos na 
eficiência global dos sistemas de distribuição de água.  

Em abril procedeu-se a uma recomposição da coordenação da CESDA a pedido da 
anterior coordenadora  
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE) 

A Comissão Especializada de Legislação e Economia manteve durante o ano de 2016 
a sua atividade regular, promovendo a análise e discussão das matérias integradas 
no âmbito da sua atuação. 

Foram realizadas as reuniões da Comissão programadas para o ano de 2016, 
mantendo-se, a nível internacional, a participação nas Comissões Especializadas da 
EUREAU. 

COORDENAÇÃO 

LÍDIA LOPES (SMAS SINTRA) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

JORGE NEMÉSIO (SMAS DE PONTA DELGADA) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Oliveira | Águas do Sado, SA 

Ana Paula Tavares  

Anita Ferreira | EPAL, SA 

Carlos Medeiros |Águas do Porto, EM 

Eduardo Paulino  

Ema Isabel Loureiro | Águas de Coimbra, EM 

Helena Moura Campos | SIMAR de Loures e Odivelas 

Isabel Martins Ricardo | Be Water, SA 
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João Simão Pires | Universidade Católica 

Joaquim Fonseca | SMAS de Almada 

Jorge Ferreira da Silva Nemésio | SMAS de Ponta Delgada 

José Henrique Salgado Zenha  

José Manuel Pires | Águas de Cascais, SA 

Lídia Lopes | SMAS de Sintra 

Nuno Vitorino | AIA 

Paula Lopes  | SMAS de Sintra 

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

Sérgio Hora Lopes | Águas do Norte, SA 

TRABALHO DESENVOLVIDO 

Concretizou-se a publicação de um novo livro em resultado do trabalho realizado 
nos anos anteriores. Com efeito, e seguindo a publicação bienal que se iniciou em 
2004, esta Comissão esteve empenhada na apresentação de um novo livro “Água e 
Saneamento em Portugal – o Mercado e os Preços 2016”.  

O novo livro foi apresentado no Colóquio “Água e Saneamento em Portugal – o 
Mercado e os Preços”, realizado no dia 24 de novembro de 2016, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Palmela. 

Promoveu-se também a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos 
Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados até ao ano de 2016, inclusive, de 
modo a concretizar-se a atualização do estudo sobre os tarifários de água e 
saneamento em Portugal. 

No ano de 2016, 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 
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locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico; 

 Lei n.º19/2014, de 14 de abril, que define as bases da política do ambiente; 

 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, 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos; 

 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; 

 Despacho n.º 4385/2015, de 30 de abril, que aprova a estratégia para o 
abastecimento de água e o saneamento de águas residuais, para Portugal 
continental no período 2014-2020, designado por «PENSAAR 2020»; 

 Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, sobre a evolução da Companhia das 
Águas de Lisboa, criação e evolução do estatuto jurídico da EPAL, S.A., atual 
sociedade anónima de capitais públicos e seu regime tarifário e de regulação; 

 Decreto-Lei n.º 92/2015, de 29 de maio, que cria o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Centro Litoral de Portugal, 
atribuindo a sua concessão à Águas do Centro litoral, S.A., substituindo as 
sociedades SIMRIA, A.A., SIMLIS, S.A., e Águas do Mondego, S.A.; 

 Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio, que cria o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, atribuindo a sua 
concessão à Águas do Norte, S.A., substituindo as sociedades Águas do Douro e 
Paiva, S.A., Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., SIMDOURO, S.A., e 
Águas do Noroeste, S.A.; 

 Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, que cria o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, atribuindo a 
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sua concessão à Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., substituindo as 
sociedades Águas do Norte Alentejano, S.A., Águas do Zêzere e Coa, S.A., 
SANEST, S.A., SIMARSUL, S.A., SIMTEJO, S.A., Águas do Centro, S.A., Águas do 
Oeste, S.A., e Águas do Centro Alentejo, S.A.. Este diploma legal delega ainda 
na EPAL, S.A. a gestão do sistema. 

Para além das atividades referidas foi feito o acompanhamento do setor, sendo 
também objeto de análise os projetos nacionais e comunitários remetidos à Comissão 
de Legislação e Economia, tendo sido efetuado, nomeadamente, o acompanhamento 
da denominada reestruturação do setor da água (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. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA) 

COORDENAÇÃO 

PAULO NICO (SMAS ALMADA) 

VICE-COORDENAÇÃO:  

ANA AGUIAR (SMAS DE SINTRA) 

 

COMPOSIÇÃO 

Ana Alegria Aguiar | SMAS de Sintra 

Ana Cláudia Nunes | SMAS de Torres Vedras 

Carla Cavaco | EMAS de Beja, EM 
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Cláudia Guerreiro | Aquapor Serviços, SA 

Cristina Cortez | SIMAR de Loures e Odivelas - Laboratório 

Cristina Martinho | Acquawise Consulting, Lda 

Cristina Paiva | SIMAS de Oeiras e Amadora 

David Cabanas | Câmara Municipal do Barreiro 

Elsa Oliveira | SMAS de Leiria 

Inês Lopes | Tecnilab Portugal, SA 

Isabel Hespanhol | Águas do Porto, EM 

Maria de Fátima Coimbra | Águas do Centro Litoral, SA 

Maria João Benoliel | EPAL, SA 

Marisa Silva | INDAQUA, SA 

Paulo Nico Casimiro | SMAS de Almada 

Pedro Nogueira | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental 

Rui Sancho | Águas do Algarve, SA 

Susana Carvalho | Águas do Norte, SA 

TRABALHO DESENVOLVIDO  
 
A Comissão Especializada da Qualidade da Água participou e desenvolveu as 
seguintes atividades durante o ano 2016: 
 

 Realização de uma reunião mensal, entre os membros da Comissão 
Especializada; 

 Participação de dois membros da CEQA (Ana Alegria e Maria João Benoliel) 
nas reuniões da EUREAU, de acordo com a autorização das EG: 

 Análise de documentos da EUREAU 1, com impacto para as atividades das EG 
nacionais; 

 Participação de Paulo Nico, enquanto representante da APDA, nas reuniões da 
Relacre da certificação de operadores de colheitas; 

 Participação do David Cabanas, enquanto representante da APDA, nas reuniões 
da Comissão Sectorial da Água do IPQ (CS04/IPQ); 

 Participação do Rui Sancho, enquanto representante da APDA, na reunião do 
GT dos Planos de Segurança da Água; 

 Organização em parceria com a CEAR do Encontro “Desafios da gestão 
integrada de micropoluentes emergentes no ciclo urbano da água”, o qual teve 
lugar em APA, a 8 de junho de 2016; 

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



 

 48 

 Foi discutido o interesse e oportunidade de rever as publicações já produzidas 
pela CEQA; 

 Foi debatida a próxima revisão da Diretiva da Qualidade da Água, e dos 
contributos que poderão ser dados; 

 Foi preparada uma proposta de revisão do Decreto-lei 306/2007 de 27 de 
agosto, apresentada à ERSAR; 

 Foram dados contributos para uma recomendação ERSAR relativa à limpeza e 
desinfeção de reservatórios; 

 Participação nas reuniões do Conselho Científico e Conselho Consultivo da 
APDA 

 Colaboração da CEQA no Projeto da APDA “Futuro a 30 anos dos serviços de 
água”, na Comissão executiva; 

 Foi iniciada a preparação de um encontro sobre equipamentos online utilizados 
no controlo da qualidade da água; 

 Foi preparada uma resposta para enviar ao Tribunal de Viana do Castelo 
relativa ao uso de equipamentos purificadores de água para uso doméstico; 

 Foi discutida e enviada proposta para Regulamento ERSAR que visa substituir o 
Decreto Regulamentar 23/95. 

 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI) 

COORDENAÇÃO 

PEDRO CLEMENTE DOS REIS (TECNILAB) 

 

 

 

 

 

 

 

VICE-COORDENAÇÃO:  

ELSA FERREIRA (SMAS SINTRA) 
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COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha | Águas do Algarve, SA 

Carlos Godinho | AQUASIS, SA 

Carlos Gonçalves | EPAL, SA 

Célia Reis | EPAL, SA 

Cláudia Brás | Águas de Coimbra, EM 

Cláudio Tenório| Águas do Algarve, SA 

Elsa Ferreira | SMAS de Sintra 

Francisco Cardoso | Águas do Porto, EM 

Gil Afonso | Águas do Norte, SA 

Ivo Braga | Luságua-Serviços Ambientais, SA 

João Branco | Câmara Municipal do Barreiro 

José Manuel Costa | SMSB de Viana do Castelo 

Luís Filipe Rocha | SIMRIA, SA 

Miguel Casadinho | EMAS de Beja, EM 

Patrícia Paulo | SIMAR de Loures e Odivelas 

Paulo Batalha Azevedo | Câmara Municipal de Albufeira 

Pedro Clemente dos Reis | TECNILAB, SA 

Pedro Martins | SIMAR de Loures e Odivelas 

Pedro Pascoal | Infraquinta, EM 

Ramiro Leão | Águas do Norte, SA 

Sónia Martins | SMAS de Sintra 
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TRABALHO DESENVOLVIDO  

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

 Recolha de respostas ao inquérito “Caracterização do sector em termos de 
Sistemas de Informação”, a preparação deste inquérito foi efetuada na 
coordenação anterior; 

 Organização da Visita Técnica à Dinamarca em setembro de 2016. Esta visita 
foi objeto de relatório específico; 

 Início do desenvolvimento do documento “Casos com História” a lançar durante 
o ENEG 2017; 

O presente relatório foi elaborado com o contributo de todos os membros da 
comissão e aprovado na reunião da CESI, de dia 27 de Janeiro de 2017, realizada 
nas instalações da APDA, nos Olivais. 

CT 116 – COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO SOBRE “MEDIÇÃO DE 
ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS” 

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

PRESIDENTE 

JOSÉ MANUEL COLAREJO  

SECRETÁRIO 
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PEDRO CLEMENTE DOS REIS (TECNILAB) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Almeida | IPQ - Serviço de Metrologia Legal 

Carlos Nunes | SMAS de Sintra 

Daniel Silva  | Aquapor Serviços, SA 

Hilário Ribeiro | Itron, Lda 

Joaquim Pais da Silva | SMAS de Almada 

Jorge Manuel Marques | SMAS de Almada 

José Manuel Padinha Colarejo  

Margarida Esteves | Hubel Indústria da Água, SA 

Miguel Filipe Duarte | SIMAR de Loures e Odivelas 

Nuno Filipe Fontes | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Paulo Celso Camacho | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Pedro Clemente dos Reis | Tecnilab Portugal, SA 

Pedro Santos | Águas do Sado, SA 

Ricardo Silva | Janz, SA 

Teresa Castro | Resopre, SA 

Vítor Manuel Rocha | EPAL, SA 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

Em 2016, a CT 116 desenvolveu as seguintes atividades: 

1 – Trabalhos de normalização portuguesa desenvolvidos 

Não tiveram lugar quaisquer novos trabalhos de normalização, de âmbito 
exclusivamente nacional. No entanto, foi iniciada a revisão da norma NP 2938:2008. 

2 – Acompanhamento de Normas Europeias e Internacionais 

Não tendo havido apoios financeiros, por parte do 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. 
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Resta o acompanhamento documental e as votações e, ainda, eventuais comentários 
de textos recebidos, o que tem sido feito, sempre que considerado oportuno. 

Depois de ter sido aprovada, pelo 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, foi finalizada a versão 
portuguesa do documento que virá ser a NP EN ISO 4064-5-pt. 

Assim, no final de 2016, e após – supomos – resolvidas as razões processuais 
invocadas pelo IPQ, ambos os referidos documentos foram entregues para serem 
enviados àquela entidade. 

3 – Outros trabalhos ou atividades 

O tema da redução das perdas de água não faturada por submedição tem continuado 
a ser, também, objeto principal das preocupações da CT 116, pelo que os 
desenvolvimentos da matéria que foi apresentada no ENEG 2015 têm prosseguido. 

GRUPOS DE TRABALHO 

GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE CLIENTES (GTGC) 

COORDENAÇÃO 

LUÍS BRANCO (EPAL) 
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VICE-COORDENAÇÃO:  

JOSÉ PEÇAS (AQUAPOR) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Valhena | SMAS de Sintra 

Joana Frada | INDAQUA, SA 

José Manuel Padinha Colarejo  

José Paulo Fernandes | Águas do Sado, SA 

José Peças | Aquapor Serviços, SA 

Lino Moreira | Águas de Gondomar, SA 

Luís Branco | EPAL, SA 

Marta Marques | SIMAR de Loures e Odivelas 

Raquel Martins | Águas da Região de Aveiro, SA 

Susana Martins | SIMAR de Loures e Odivelas 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

Após a apresentação do Guia de Reclamações efetuada durante o ENEG de 2015, em 
2016 e conforme planeado procedeu-se à edição do guia no seu formato final. 
Optou-se pela edição apenas em formato digital pela maior facilidade de divulgação 
e menores custos além de poder ser mais facilmente atualizável. Objetivo que este 
Guia possa ser atualizável em função de futuras sugestões e contribuições. 

No sentido de divulgar o Guia e complementarmente divulgar a atividade deste Grupo 
de Trabalho foi planeado um encontro com o título “A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 
COMO ESTÍMULO AO AUMENTO DA EFICIÊNCIA - Apresentação do Guia de 
Reclamações” que teve lugar no Auditório do Edifício Cultural da Câmara Municipal 
de Peniche que por motivos de calendário só se veio a ter lugar a 12 de outubro de 
2016. 

Como se constata do programa este encontro teve duas grandes linhas de ação além 
da divulgação do guia. Por um lado foram convidadas algumas entidades gestoras a 
divulgarem as práticas já existentes no tratamento de reclamações mas também ouvir 
a perspetiva de outras entidades prestadoras de serviços públicos no relacionamento 
com  os seus clientes e fora do setor das águas. Este seguindo aspeto revelou-se 
bastante interessante tendo motivado várias questões por parte da assistência. 
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A escolha de Peniche, num contexto de descentralização, tinha como objetivo 
imediato cativar essencialmente os municípios de região do oeste aproximando-os da 
APDA. Este aspeto não foi particularmente bem sucedido pois a presença destes 
municípios limitou-se a Peniche Município anfitrião. 

No final do ano iniciámos a preparação das atividades para 2017 do GTGC tendo 
sido estabelecido a preparação de mais dois Guias que venham num futuro a formar 
um Manual de gestão de Clientes e que serão detalhados a seguir. 

GRUPO DE TRABALHO DE INOVAÇÃO (GTI) 

COORDENAÇÃO 

MIGUEL CARRINHO (ÁGUAS DO RIBATEJO) 

COMPOSIÇÃO 

Ana Paula Barros  | Águas de Gondomar, SA 

Francisco Marques | SMAS de Tomar 

Maria Cândida Marreiros | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Maria Manuela Sobral | Câmara Municipal do Barreiro  

Miguel Carrinho | Águas do Ribatejo, EM, SA 

Nuno Campilho | SIMAS de Oeiras e Amadora 

Nuno Medeiros | EPAL, SA 

Paulo Sá | INDAQUA, SA 
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Vítor Vale Cardoso | EPAL, SA 

Zélia Fernandes | Eamb - Esposende Ambiente, EM 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

O Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) manteve durante o ano de 2016 a sua 
atividade regular, promovendo a análise e discussão das matérias integradas no 
âmbito da sua atuação.  

Foram realizadas 8 reuniões do GTI no ano de 2016. Para além destas reuniões, o 
GTI esteve representado nas reuniões do Conselho Científico e do Conselho 
Consultivo. 

Ao longo do ano de 2016, foi dada continuidade ao trabalho sobre a temática das 
soluções individuais e para pequenos aglomerados de tratamento de águas residuais.  

A este respeito, importa salientar a organização conjunta com a CEAR do seminário 
“Saneamento em pequenos aglomerados populacionais – Soluções individuais de 
tratamento”, que se realizou no dia 11 de novembro de 2016, no Auditório da 
Assembleia Municipal de Oeiras. 

Este seminário contou com uma elevada participação e, no nosso ponto de vista, 
contribuiu de forma importante para colocar no centro da discussão, esta temática 
tão relevante para as Entidades Gestoras. 

Para além deste trabalho, foi iniciado o processo tendente à realização de um 
Inquérito às EG sobre a temática da Inovação. A este respeito, foram estabelecidos 
contactos com a CESI para avaliar a possibilidade de incluir algumas questões no 
Inquérito promovido por aquela Comissão mas, em virtude daquele processo estar já 
numa fase bastante adiantada, tal não foi possível. Em 2017 será dada continuidade 
a este processo. 

Durante o ano de 2016 foram igualmente promovidos contactos com algumas 
entidades do Sistema Científico e Tecnológico nacional, visando divulgar e promover 
a atividade da APDA, bem como potenciar o papel do GTI como “facilitador” de um 
envolvimento mais ativo das EG nas dinâmicas de Inovação. Apesar desses contactos, 
esta é claramente uma das áreas que deverá merecer atenção durante 2017. 

De salientar também o envolvimento ativo do GTI no projeto “Os Próximos 30 Anos: 
Sobre o Futuro dos Serviços de Águas”. O Coordenador do GTI integra a Equipa de 
Coordenação Executiva do projeto, possibilitando ao Grupo acompanhar de uma 
forma muito dinâmica o andamento do projeto e contribuir diretamente para o 
desenvolvimento do mesmo. 
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Para além destas atividades, foram acompanhadas e discutidas no seio do Grupo 
diversas matérias e temas, considerados relevantes pelos membros do Grupo e pela 
APDA, alguns dos quais serão, possivelmente, objeto de um trabalho mais 
sistematizado no decurso do ano de 2017. 

Durante o ano de 2016 houve 3 alterações na composição do GTI: a primeira, com a 
saída de Luís Manuel Lopes, do SIMAS Oeiras e Amadora, a segunda, com a entrada 
de Francisco Marques e a saída de Artur Marques, ambos do SMAS de Tomar, e a 
terceira com a entrada de Nuno Medeiros, da EPAL, S.A..  

GRUPO DE TRABALHO DE GESTÃO DE ATIVOS (GTGA) 

COORDENAÇÃO 

CARLOS MARIANO (AQUASIS) 

COMPOSIÇÃO 

Adriana Espanha | Águas do Algarve, SA  

Ana Luís | EPAL, SA  

Artur Marques | SMAS de Tomar  

Carlos Mariano | Aquasis, SA  

Catarina Sousa | Águas do Sado, SA  

Célia Reis | EPAL, SA  

Filipe Carraco | Centro Tecnológico de Gestão Ambiental  

Filipe Vargues | SIMAR de Loures e Odivelas  

Jorge Vilela | SMAS de Sintra  
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Luís Costa | Águas de Coimbra, EM 

Luis Mamouros | AdP - Serviços Ambientais, SA  

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

Pedro Francisco | SMAS de Sintra 

Ricardo Casquilho | SIMAR de Loures e Odivelas 

Sónia Traitolas | Câmara Municipal de Palmela – DAAR 

TRABALHO DESENVOLVIDO 

Pretendia-se para o ano de 2016 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 de se encontrar em fase final não foi de todo possível 
a sua conclusão. 

Participação, enquanto moderadores do painel Operar e Manter, no IV Fórum de 
Partilha de Conhecimento e Divulgação de Boas Práticas – Produtividade de 
Infraestruturas Conhecer para Gerir Melhor, em maio de 2016, no grande auditório 
do LNEC 

O Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos contribui, de acordo com o solicitado, com 
sugestões no âmbito do ponto 2 – Temáticas Prioritárias do plano de formação a 
Entidades Gestoras até 10000 habitantes, com uma ação de formação com vista à 
materialização dos aspetos descritos no Guia, sendo que os temas a abordar seriam: 

 Políticas e Conceitos de Gestão de ativos; 

 Informação essencial à Gestão de Ativos; 

 Inventariação e Cadastro; 

 Registo de falhas e avarias; 

 Avaliação de condição; 

 Criticidade e Análise de Risco(s) (não apenas nos PSAs); 

 Ferramentas de Apoio à decisão (matrizes, …); 

 Priorização de Investimentos; 

 Implementação de boas práticas. 

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

NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DE ÁGUAS (JOPA) 

As principais atividades desenvolvidas pelo núcleo de Jovens Profissionais de Águas 
(daqui em diante, “JOPA” ou “núcleo”) durante o ano de 2016 são descritas neste 
relatório. Criado formalmente em 14 de Outubro de 2013, o núcleo atravessou um 
período de desenvolvimento e criação até Janeiro de 2015. Nesse ano iniciaram-se 
as atividades que pretende zelar pelos interesses dos jovens profissionais no setor de 
águas em Portugal.  

Em 2016, o segundo ano de atividade do JOPA, os principais objetivos foram tentar 
alargar os membros do JOPA, melhorar a divulgação do núcleo e iniciar um ciclo de 
criação de novas parcerias. De forma a internacionalizar os nossos contributos e 
serem compreendidos por públicos internacionais decidimos realizar uma tradução do 
nosso primeiro relatório “Telemetria - Nudges para uso eficiente de água, 2015”. 
Este objetivo foi alcançado, no entanto, após a revisão foi observado que o resultado 
final, necessita de melhoria, pois carece de uma linguagem homogénea e uma 
melhoria do inglês. Foi criada a “estratégia 1+1” para cada membro do JOPA 
angariar outro jovem profissional. No final do ano de 2016, foi realizada a primeira 
parceria com os núcleo de jovens profissionais de Espanha (YWP Spain), o que 
permite criar networking e pensar problemas e soluções para o setor de águas na 
península ibérica 

COORDENAÇÃO 

RICARDO CORREIA (ISCTE-IUL) 
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COMPOSIÇÃO 

André Duarte | SMAS de Sintra 

David Cabanas | Câmara Municipal do Barreiro 

Diana Correia | Aquapor Serviços, SA 

Filipa Falcão | Luságua – Serviços Ambientais, SA 

Flávio Oliveira | Águas do Porto, EM 

Irene Marques |Águas de Coimbra, EM 

Joana Barros | SMSB de Viana do Castelo 

João Filipe Drumond | Câmara Municipal de Lisboa 

João Manuel Grilo | IWA - International Water Association 

José Manuel Costa | SMSB de Viana do Castelo 

José Maria Monteiro  

Maria João Oliveira | Águas do Porto, EM 

Ricardo Correia | ISCTE-IUL 

Rui Malheiro | IWA - International Water Association 

Sílvia Barbosa | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

Vera Abreu | EAmb – Esposende Ambiente, EM 

TRABALHO DESENVOLVIDO  

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS   

Prioridades e estratégias desenvolvidas – Balanço do segundo ano de atividade  

O JOPA encontra-se ainda neste segundo ano numa fase embrionária. Esta situação 
é influenciada essencialmente por dois temas: i) participação em atividades regulares 
do JOPA (reuniões, votações, avaliações) e ii) atividade de cariz esporádico 
(colaborar em relatórios, identificar outros núcleos de jovens internacionais, 
partilhar artigos de Relatório e balanço de atividades do JOPA 2016 opinião sobre 
temas de estudo ou conferências em que participaram). Estes dois temas estão 
intrinsecamente ligados a um problema central: a falta de tempo de alguns dos 
membros para participar no desenvolvimento do núcleo.  
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Neste sentido, o JOPA necessitará de continuar a apostar em estratégias de 
crescimento, bem como incrementar o grau de envolvimento dos membros. À 
semelhança das condicionantes existentes (e já apontadas no balanço de atividade de 
2015) é necessário atuar naquele que tem sido o grande “calcanhar de Aquiles” do 
JOPA, o tempo limitado dos membros, dado as suas atividades profissionais e as 
cargas horárias que têm. Isto por vezes, associado a falta de disponibilidade para 
participar em reuniões quer fisicamente quer por Skype, como ocorreu no decorrer 
do ano anterior. Esta questão será um dos principais desafios a resolver no decorrer 
do ano de 2017. De acordo com o plano de atividades deliniado as três grandes 
prioridades do núcleo foram i) produção de conteúdos, ii) angariação de novos 
membros, iii) internacionalização. 

Prioridades do JOPA: 

 Unir os atuais e futuros jovens profissionais do setor de Águas 
 Produção de conteúdos (e.g. Relatório, newletters)  
 Angariação de novos membros (nacionais e internacionais) 
 Internacionalização (e.g. YWP Portuguese Chapter) 

O balanço geral da atividade é positivo, mas existe uma elevada margem para 
evolução e maior concretização das estratégias definidas para alcançar os objetivos. 

Na produção de conteúdos foi efetuada a tradução do primeiro relatório do grupo 
“TELEMETRIA – Nudges para uso eficiente de água”, mas devido à pouca 
disponibilidade de tempo dos membros na revisão do relatório, e ao tempo alocado 
ao trabalho, chegou-se a conclusão que o relatório necessita de uma linguagem 
homogénea e de melhoria significativas de inglês e de consistência. Este será um 
trabalho necessário a realizar, caso se queira divulgar o trabalho do JOPA 
internacionalmente. Iniciou-se a criação de um Guia de Contadores de Água, sendo a 
equipa de trabalho a Diana Correia, Joana Barros e José Costa. Este relatório 
encontra-se ainda numa fase inicial. Finalmente, de realçar o lançamento da 
newsletter do JOPA (JOPA.news), em Dezembro de 2016. Um trabalho conjunto em 
que participaram vários membros, mas de realçar o trabalho de Irene Marques, José 
Costa e José Monteiro na concretização deste milestone. Futuramente, o José Costa 
tem em fase de construção um portal do JOPA, uma plataforma que permitirá 
centralizar informação do JOPA e poderá ser utilizada com várias finalidades, desde 
da realização de formações online até a uma acesso fácil e rápido ao JOPA e às 
novidades sobre o núcleo.  

Relativamente à angariação de novos membros foi elaborada a estratégia de 
crescimento definida por “estratégia 1+1”. Esta consistiu em cada um dos membro 
conseguir angariar um membro novo para o grupo. A estratégia teve impacto 
limitado, visto que apesar de parecer exequível, não foi possível duplicar o número 
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de membros, o objetivo do início de ano de 2016. Esperamos que a produção de 
conteúdos e ao dar a conhecer o JOPA, com iniciativas com a JOPA.news, poderemos 
atrair novos membros em 2017. Para além disso, poderá permitir que haja um maior 
grau de reconhecimento do “JOPA” enquanto grupo representante dos jovens 
profissionais do setor de águas.  

A nível de internacionalização, conseguimos uma primeira parceira com a YWP Spain 
(o núcleo de jovens de Espanha) e foi estabelecida uma plataforma ibérica para a 
discussão de temas comuns a ambos os países. Esta plataforma desenvolvida através 
de um grupo no LinkedIn, foi saudada com agrado por parte dos nossos colegas 
espanhóis e foi valorizada esta necessidade de criar pontes na Ibéria.  

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO  

O JOPA desenvolveu e publicou a sua newsletter própria, lançada em Dezembro, 
apesar das limitações e do processo moroso até a publicação da primeira edição, que 
demorou sensivelmente um ano. A expectativa, será que com o processo estruturado 
e funcional, o JOPA.news seja publicado com uma periodicidade quadrimestral. No 
entanto, importa salientar que o processo de espera pelas entrevistas pode ser 
moroso, algo a ter em consideração nas próximas edições.  

Também no âmbito da divulgação e promoção do JOPA a estratégia focar-se-á na 
partilha de informação e conhecimento via redes sociais. A rede social mais ativa tem 
sido o Facebook, com 123 seguidores. Apesar de terem sido solicitado um esforço dos 
membros para divulgação da página, não se observou um incremento do número de 
seguidores. Atualmente existe aplicações que convidam automaticamente todos os 
contactos e que poderão ser utilizadas, com benefícios significativos e que exigem 
pouco tempo por parte dos membros. 

Com estas iniciativas pretendemos dar-nos a conhecer aos jovens profissionais do 
sector de Águas e também angariar novos membros. A aposta na newsletter própria 
(JOPA.news) parece dar-nos alguma visibilidade adicional e relevante. A título de 
exemplo, a divulgação da nossa newsletter por todo o grupo AdP (Águas de 
Portugal), pelo qual estamos gratos ao Tiago Jesus Ribeiro, da AdP Internacional por 
a ter solicitado junto da Diretora de Comunicação da AdP. E a intermediação do 
processo por parte do nosso membro José Monteiro. Para além disso, foi mencionada 
a total disponibilidade para colaborar com o JOPA. Este tipo de iniciativas parece ter 
criado, no período de umas semanas, não só novos contactos para o JOPA, como 
também a criação de pontes com outras instituições do setor e ativar o 
reconhecimento do JOPA no panorama nacional. Neste sentido, deverá ser um tipo 
de iniciativa a promover.     
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Por fim o JOPA realizou novamente o questionário de avaliação do trabalho 
realizado neste período de forma a manter a prestação de contas e a participação 
ativa dos nossos membros na nossa atividade. 

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

No ano de 2016, o Resultado Líquido do Exercício apurado foi de €-35.435,43, que 
compara com o Resultado Líquido do Exercício de 2015 de € 72.523,36. 

Em 2016, o resultado líquido é afetado pela não realização do Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de Água e Saneamento (ENEG), que tem uma periocidade bienal, 
sendo que se mantêm uma tendência para resultados menos positivos em anos 
intercalares deste evento.  

O Conselho Diretivo deu continuidade em 2016 aos esforços de recuperação de 
dívidas e de contenção de custos de funcionamento da APDA. 

Contudo, existiu um investimento importante no projeto prospetivo “Os próximos 30 
anos” que prepara uma construção de cenários para 2050 e que será uma 
importante ferramenta estratégica para os anos que se avizinham.  

Mesmo assim, e com uma reestruturação dos recursos humanos da APDA, fez-se um 
esforço assinalável para melhorarmos o nosso alcance e contributos para o setor, 
como verificado com a publicação digital de 4 números da nova Revista APDA, 
melhoria das estratégias de comunicação e imagem da APDA e a publicação da 
versão de 2016 do “Mercados e Preços”, mas também sem deixar baixar a fasquia na 
realização de eventos como seminários, encontros e conferências mantendo a 
importância da descentralização destas iniciativas que, como sabemos, comporta um 
peso financeiro que tentamos gerir da forma mais equilibrada e sustentável para 
todos. 

Os resultados Financeiros detalhados da APDA podem ser analisados de forma mais 
discriminada no anexo das contas deste documento.  
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ANEXOS 

 

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 

BALANÇO 
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DEMONSTRAÇÂO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
 

(VALORES EXPRESSOS EM EUROS) 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, com sede na Avenida de 
Berlim, nº 15, em Lisboa, foi constituída sob a forma jurídica de associação, atualmente com 
um capital social de 5.092,73 €, e desenvolve como atividade principal a associação 
profissional não sindical. Tem como identificação fiscal o número 501944893. 
 
 
2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
 
2.1. Bases de apresentação 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de julho de 2010, no 
pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da 
Entidade de acordo com as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF). 
 
2.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da entidade. 
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC. 
 
2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 
 
 
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 
 
3.1 – Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos 
contabilísticos da APDA, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro. 
 
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidas as 
respetivas depreciações. 
 
Os ativos fixos tangíveis são depreciados pelo método das quotas constantes a partir da data 
em que os mesmos se encontram disponíveis para ser utilizados no uso pretendido, de acordo 
com as seguintes vidas úteis estimadas: 
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Ativo fixo tangível Vida útil estimada 

Edifícios e Outras Construções - 

Equipamento Transporte - 

Equipamento Administrativo 3 a 5 anos 

Outros Ativos Fixos Tangíveis - 

    

 
FINANCIAMENTOS E LOCAÇÕES 
A classificação das locações financeiras (com transferência de todos os riscos e vantagens 
inerentes à posse) ou operacionais (sem transferência de todos os riscos e vantagens 
inerentes à posse) é realizada em função da substância dos contratos. 
 
Na APDA não existe atualmente qualquer tipo de financiamento ou locação. 
 
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
As propriedades de investimentos são constituídas por terrenos e edifícios cujos fins e 
destinam à obtenção de proveitos (rendas) e valorização do capital investido, e não para uso 
ou fins administrativos, ou para venda no decurso da atividade corrente. 
 
Na APDA não existe atualmente qualquer tipo de propriedade de investimento. 
 
IMPARIDADES DE ACTIVOS 
Foi verificado perdas por imparidade de clientes de cobrança duvidosa.  
 
INVENTÁRIOS 
As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas 
ao custo de aquisição. 
 
Estes valores são nulos já que as existências são para consumo imediato e sem valor 
minimamente expressivo. 
 
CRÉDITO 
As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua 
concretização. 
 
Os rendimentos decorrentes da prestação de serviços são reconhecidos na demonstração dos 
resultados no período em que são prestados. 
Os juros e rendimentos financeiros são reconhecidos de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios. 
 
EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO 
À data de fecho do exercício é efetuada a atualização cambial dos saldos existentes. 
As diferenças de câmbio, favoráveis ou desfavoráveis, são registadas, respetivamente, como 
rendimentos ou gastos na demonstração de resultados na rubrica de ganhos/perdas cambiais. 
 
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 
O imposto sobre o rendimento do período é calculado com base no resultado tributável da 
Empresa de acordo com as regras fiscais em vigor. 
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A situação específica da APDA determina um cálculo próprio do imposto sobre o rendimento, 
sendo que este é calculado na base dos proveitos financeiros ocorridos no período e a uma 
taxa reduzida (21,5%). 
 
INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Ativos financeiros e passivos financeiros são valorizados de acordo com os seguintes 
critérios: 
 
Caixa e equivalentes a caixa 
Os montantes incluídos na rubrica de Caixa e equivalentes de caixa correspondem aos 
valores de caixa, depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, 
quando imediatamente realizáveis. 
 
Contas a receber 
As contas a receber são mensuradas pelo valor inicial deduzido das imparidades verificadas. 
 
Empréstimos bancários 
Os empréstimos são reconhecidos no passivo pelo seu valor nominal.  
 
Contas a pagar 
As contas a pagar são mensuradas pelo valor inicial deduzido das imparidades verificadas.  
 
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo valor nominal dado que 
não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 
 
Periodizações 
Os rendimentos e gastos são contabilizados no período a que dizem respeito, 
independentemente, da data do seu pagamento ou recebimento. Os ganhos e gastos cujo 
valor real não seja conhecido são estimados. 
 
Benefícios aos empregados 
As obrigações decorrentes dos benefícios aos empregados são reconhecidas como gastos no 
período em que os serviços são prestados, e que se extinguem com o respetivo pagamento. 
 
De acordo com a legislação laboral vigente, o direito a férias e subsídio de férias relativas 
ao período, que coincide com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo 
pago durante o período seguinte, encontrando-se os gastos reconhecidos e tratados como 
tal. 
 
Principais pressupostos relativos ao futuro 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos registos contabilísticos. 
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4. FLUXOS DE CAIXA 
 
4.1 – Desagregação dos valores inscritos em Caixa e depósitos bancários 
 
 

Descrição Conta 2016 2015 
  

  
  

Caixa 11 100,00 199,92 

Depósitos à ordem 12 45.038,84 520.036,69 

Depósitos a prazo 13 480.000,00 0,00 

        

Total de Caixa e Depósitos Bancários   525.138,84 520.236,61 

 
 
5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS 
  
Não foram detetados erros relativamente ao exercício de 2016.  
 
 
6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 
a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 
deduzidas das correspondentes depreciações.  
 
b) As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes.  
 
c) As vidas úteis não foram alteradas, tendo-se mantido os prazos considerados nas tabelas 
de amortizações fiscais, já que não se prevê uma expectativa de desempenho com alterações 
significativas. 
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Os valores brutos e as depreciações acumuladas foram calculados conforme o quadro a 
seguir apresentado: 
 

  
Saldo 
Inicial Aumentos Alienações Transf. Saldo 

Final 
Ativos fixos tangíveis           

Terrenos e Recursos 
Naturais 

0,00       0,00 

Edifícios e Outras 
Construções 

0,00       0,00 

Equipamento Básico 0,00       0,00 

Equipamento 
Transporte 

0,00       0,00 

Ferramentas e 
Utensílios 

0,00       0,00 

Equipamento 
Administrativo 

148.497,62       148.497,62 

Outros Ativos Fixos 
Tangíveis 

0,00       0,00 

  148.497,62 0,00 0,00 0,00 148.497,62 

Depreciações           

Edifícios e Outras 
Construções 

0,00       0,00 

Equipamento Básico 0,00       0,00 

Equipamento 
Transporte 

0,00       0,00 

Ferramentas e 
Utensílios 

0,00       0,00 

Equipamento 
Administrativo 

145.979,94 1.954,96     147.934,90 

Outros Ativos Fixos 
Tangíveis 

0,00       0,00 

  145.979,94 1.954,96 0,00 0,00 147.934,90 

 
7. ACTIVOS INTANGIVEIS 
Não aplicável 
 
 
8. LOCAÇÕES 
Não aplicável 
 
 
9. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 
Não existem quaisquer Financiamentos bancários, nem locações, quer financeiras quer 
operacionais, quer mobiliárias ou imobiliárias. 
 
 
10. INVENTÁRIOS 
Não aplicável 
 
 
11. RÉDITO 
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Cada categoria de rédito no exercício tal como se descreve: 
 

Rubricas Ano 2016 Ano 2015 

Prestação de Serviços     

Quotas 51.170,00 € 60.620,00 € 

Jóias 170,00 € 1.035,00 € 

Livro/Publicações 0,00 € 610,00 € 

Eneg -35,00 € 271.853,50 € 

Eureau 0,00 € 0,00 € 

Outros seminários 20.210,00 € 23.705,00 € 

Patrocínios 1.450,00 € 8.850,00 € 

CNAIA 2014-2015 23.823,62 € 0,00 € 

Viagens/Diversos 29.803,50 € 30.247,00 € 

Cursos 200,00 € 0,00 € 

Outros Rendimentos     

Restituição de Processos Judiciais 0,00 € 0,00 € 

Outros 0,00 € 341,67 € 

Juros     

Depósitos bancários 0,00 € 10.199,44 € 

TOTAL 126.792,12 € 407.461,61 € 
 
 
12. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 
Não aplicável 
 
13. SUBSIDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 
Não aplicável 
 
 
14. EFEITOS DE ALTERAÇÕES DE TAXAS DE CÂMBIO 
Não aplicável 
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15. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 
O detalhe dos impostos sobre o rendimento expressos na Demonstração de Resultados de 
2016 e 2015 é o seguinte: 
 

Rubricas 2016 2015 

Resultado antes de impostos -35.435,43 € 74.979,76 € 

Imposto sobre o rendimento 0,00 € 2.192,88 € 

Tributações Autónomas 0,00 € 263,52 € 

Resultado Liquido -35.435,43 € 72.523,36 € 

 
 
16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Políticas contabilísticas 
Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas 
contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a 
compreensão das demonstrações financeiras. 
 
 
16.1 – Fornecedores/Clientes/Outras contas a receber e a pagar 
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as rubricas Fornecedores/Clientes/Outras contas a 
receber apresentavam a seguinte decomposição: 
 

Descrição 2016 2015 

Ativo     

Clientes 14.975,00 60.062,50 

Adiantamentos a fornecedores 0,00 373,00 

Estado e outros entes públicos 504,52 803,71 

Outras contas a receber 87,19 461,12 

Total contas do Ativo 15.566,71 61.700,33 

Passivo     

Fornecedores 636,34 0,00 

Adiantamentos de clientes 617,38 1.207,50 

Estado e outros entes públicos 2.214,85 4.640,49 

Outras contas a pagar 8.854,52 10.138,67 

Total contas do Passivo 12.323,09 15.986,66 

Total Liquido 3.243,62 45.713,67 

16.2 – Perdas por imparidades de dívidas a receber: 
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Em 31 de dezembro de 2016 existem perdas por imparidades nesta rubrica. 
 

  
Saldo 
Inicial 

Aumentos Reversões Saldo 
Final 

Clientes Cobrança Duvidosa         

Luneng 12.500,00 0,00   12.500,00 

Arsol 1.300,00 0,00   1.300,00 

Lusofane 450,00 0,00   450,00 

Sousa Pedro Proj. 450,00 0,00   450,00 

ACE Internacional Consultants 14.000,00 0,00   14.000,00 

  28.700,00 0,00 0,00 28.700,00 

Perdas por Imparidade         

Luneng 5.000,00 2.500,00   7.500,00 

Arsol 1.300,00 0,00   1.300,00 

Lusofane 450,00 0,00   450,00 

Sousa Pedro Proj. 450,00 0,00   450,00 

ACE Internacional Consultants 14.000,00 0,00   14.000,00 

  21.200,00 2.500,00 0,00 23.700,00 

Valor Líquido 7.500,00 -2.500,00 0,00 5.000,00 

 
 
16.3 – Caixa e depósitos bancários: 
 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as rubricas caixa e depósitos bancários apresentavam a 
seguinte decomposição: 
 

Descrição 2016 2015 
  

 
  

Caixa 100,00 199,92 

Depósitos à ordem 45.038,84 520.036,69 

Depósitos a prazo 480.000,00 0,00 

      

Total de Caixa e Depósitos Bancários 525.138,84 520.236,61 

 
16.4 - Financiamentos obtidos: 
 
Em 2016 não existia qualquer financiamento.  
 
Os rendimentos e gastos financeiros ocorridos na anuidade foram os seguintes: 
 
 

Descrição 2016 2015 

Gastos     

Juros Empréstimos Bancários 0,00 0,00 
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Juros de Contratos de Leasing 0,00 0,00 

Juros de Mora e Compensatórios 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

Rendimentos     

Juros obtidos de outras aplicações 0,00 10.199,44 

Juros obtidos de depósitos 0,00 0,00 

Outros 0,00 0,00 

Total 0,00 10.199,44 

Resultado Financeiro 0,00 10.199,44 

 
 
17. PESSOAL / BENEFICIOS DE EMPREGADOS 
 
 

Descrição Ano 2016 Ano 2015 

Remunerações dos Orgãos Sociais   0,00 

Encargos s/remunerações dos Orgãos 
Sociais   0,00 

Remunerações do pessoal 55.932,17 68.081,76 

Encargos s/remunerações do pessoal 11.775,59 13.429,32 

Outros gastos 1.472,15 4.117,00 

Total 69.179,91 85.628,08 

 
 
A rubrica “outros gastos” inclui gastos com medicina no trabalho e seguro de acidentes de 
trabalho. 
 
18. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS 
Não aplicável 
 
19. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
19.1 – Capital, reservas e resultados: 
 
Decomposição da rubrica: 
 

Descrição Saldo 
Inicial 

Débitos Créditos Saldo Final 

Capital 5.092,73     5.092,73 

Ações       0,00 

Outros instrumentos de capital       0,00 

Reservas Legais 10.425,46   7.252,34 17.677,80 

Outras Reservas       0,00 
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Resultados Transitados 481.330,69   65.271,02 546.601,71 

Resultado Líquido do Exercício 72.523,36 -72.523,36 -35.435,43 -35.435,43 

Excedentes e revalorização de 
AFT 

      0,00 

Valor Líquido 569.372,24 -72.523,36 37.087,93 533.936,81 

 


