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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

No ano de 2022 prosseguirá o
cumprimento das “Linhas Programáticas”
aprovadas para o triénio 2021/2023 na
Assembleia Eleitoral de 27 de abril de 2021
e que elegeu os atuais Corpos Sociais da
APDA.

De assinalar que, entretanto, o Conselho
Diretivo passou a ser constituído por
seis membros, dada a renúncia
apresentada pelo Vice-Presidente
Frederico Fernandes, em virtude de ter
mudado a sua atividade profissional
para uma área não relacionada com os
serviços de água e saneamento ou a
gestão da água.
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Quero aqui expressar-lhe, em meu nome e do Conselho Diretivo, a nossa
homenagem e agradecimento pelo seu inestimável contributo, desde o mandato de
2018/2020 até à sua saída, para a continuada afirmação da APDA como parceiro
incontornável do Setor da Água e Saneamento em Portugal e a nível internacional,
bem como desejar-lhe o melhor para o novo ciclo da sua vida pessoal e profissional.

Como bem documenta o Plano de Atividades agora apresentado, a intervenção
institucional e em processos legislativos que interessem ao Setor merecerá uma
atenção reforçada, em seguimento do que aconteceu em 2021, no momento ainda
mais justificada pelo facto de ter entrado em funções um novo Governo num
contexto em que as dificuldades estruturais do Setor se mantêm preocupantes.

Entretanto, o importante trabalho das Comissões Especializadas consolida-se como
um pilar fundamental da afirmação da APDA em praticamente todas as áreas
estratégicas, que convergem na construção das melhores soluções para uma boa
governança da gestão da água e do saneamento.
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
No âmbito das iniciativas e eventos relevantes destaco a já concretizada participação
da Associação no 9.º Fórum Mundial da Água, em Dakar (21 a 26 de março de 2022),
tanto na sua organização como na preparação da presença oficial de Portugal. 

A “Declaração de Dakar - Segurança Hídrica para a Paz e o Desenvolvimento” está
disponível para consulta, estando em preparação para Lisboa, 2 e 3 de julho 2022,
em cooperação com o Conselho Mundial da Água a “Reunião do Conselho de
Governadores do Conselho Mundial da Água”, imediatamente após o encerramento
da “Conferência dos Oceanos das Nações Unidas - 27 de junho a 1 de julho 2022”.

É nosso objetivo também poder realizar, ainda em 2022, uma Conferência sobre “A
Gestão Escassez da Água e as Disponibilidades Hídricas”, dada a premência que esta
temática vem ganhando, em Portugal, na Península Ibérica, e em todo o Planeta,
ameaçando tornar-se um problema sistémico.

Ganha, aqui, importância a iniciativa para a assinatura pelas Entidades Gestoras de
Água e Saneamento da “Declaração de Compromisso para a Adaptação e Mitigação
das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas”, preparada pela respetiva Comissão
Especializada. 

Em termos de “Publicações”, 2022 é ano do “Água e Saneamento em Portugal: O
Mercado e os Preços”, a que se juntarão o “Guia para Otimização da Cobrança e
Recuperação de Valores em Dívida” e “As Perdas de Água em Portugal: Uma Visão
Retrospetiva”.

Mantendo-se, ainda, em vigor uma situação de “Alerta” com respeito à incidência da
pandemia da COVID-19, a APDA continuará a funcionar no estrito cumprimento de
todas as recomendações e medidas sanitárias decretadas pelas autoridades de
saúde, na expetativa que mais cedo do que tarde possamos voltar a trabalhar o mais
possível de forma presencial em todas as nossas iniciativas.
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CONSELHO
DIRETIVO
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Presidente: 
Rui Godinho

Vice-Presidente:
J. Henrique Salgado
Zenha

Vice-Presidente:
Joana Felício

Vice-Presidente:
Nuno Campilho

Vice-Presidente:
Susana Ferreira

Vice-Presidente:
Rui Marreiros
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS E
INSTITUCIONAIS
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O acompanhamento dos processos políticos e institucionais mais importantes, a nível
nacional e internacional, é um aspeto de primeira relevância da Associação. A APDA procede
também ao acompanhamento da atividade governamental e regulatória respeitante aos
serviços de água e saneamento, sempre na perspetiva dos interesses dos seus associados e
dos consumidores.

No ano corrente, a APDA já teve a oportunidade de se pronunciar através  dos documentos
apresentados de seguida, estando estes também disponíveis no website da APDA
(Documentação-Pareceres).
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS E
INSTITUCIONAIS

ESTUDO DO REGADIO 2030

O estudo “Regadio 2030 - Levantamento do
Potencial de Desenvolvimento do Regadio de
Iniciativa Pública no Horizonte de uma
Década”, do Ministério da Agricultura, esteve
em consulta pública entre 15 de dezembro de
2021 e 14 de janeiro de 2022. Neste sentido, a
APDA apresentou o seu contributo,
manifestando a sua surpresa e preocupação
com a perspetivação unilateral e a ausência
de enquadramento sistémico na gestão global
de recursos hídricos que emergem do Plano
de Regadio 2030. 

De facto, esperar-se-ia que um Plano de
Regadio para a década fosse integrado numa
lógica de análise global das necessidades de
afetação dos recursos hídricos, atuais e
potenciais, a todos os utilizadores, e tivesse
em atenção os efeitos das alterações
climáticas. Sublinhou-se a indispensável
equidade para uma gestão global e
sustentável dos recursos hídricos e de como
as crescentes dificuldades já existentes no
setor do abastecimento de água para
consumo humano e de saneamento de águas
residuais poderão ser agravadas. 

APDA - Plano de Atividades 2022
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS E
INSTITUCIONAIS

RECOMENDAÇÃO TARIFÁRIA
DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS

A ERSAR promoveu um processo de consulta
pública da “Recomendação Tarifária dos
Serviços de Águas” entre 24 de janeiro a 11 de
fevereiro de 2022, tendo a APDA apresentado
os seus contributos no devido tempo. 

Esta nova Recomendação incide sobre a
formação de tarifários dos serviços públicos
de abastecimento de água para consumo
humano e de saneamento de águas residuais
urbanas e vem substituir parcialmente as
recomendações n.os 1/2009, de 28 de agosto,
e 2/2010, de 21 de fevereiro, bem como o n.º
2 da Recomendação n.º 4/2007 e ainda a
Recomendação n.º 2/2018.

APDA - Plano de Atividades 2022
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS E
INSTITUCIONAIS

a reduzida relevância dada aos sistemas
de secagem solar;
o não envolvimento da Academia
(universidades, politécnicos e outras) na
investigação que fomente a utilização das
lamas em processos de valorização
agrícola, direta e indireta (compostagem,
ou outra);
o não envolvimento da indústria como
potencial consumidor de lamas, em
processos de valorização de lamas, por
meio de valorização energética e
incorporação material; 
a necessidade de critérios uniformes em
todo o território nacional na análise de
documentação indispensável para a
valorização agrícola direta de lamas (DPO,
PGL, etc.).

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA
A GESTÃO DE LAMAS DE ETAR
URBANAS 2030
Promovida pela Agência Portuguesa do
Ambiente, a “Estratégia Nacional para a
Gestão de Lamas de ETAR Urbanas 2030”
esteve em consulta pública entre 28 de
janeiro e 28 de fevereiro de 2022. Foi com
agrado e satisfação que a APDA apreciou o
referido documento, evidenciando a
necessidade da resolução do problema das
lamas de ETAR, que desde há muito necessita
de uma estratégia a nível nacional, para se
obter a sua valorização. No entanto, o
documento é passível da introdução de
diversas sugestões de melhoria, de que se
destacam: 

APDA - Plano de Atividades 2022
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ACOMPANHAMENTO DE
PROCESSOS LEGISLATIVOS E
INSTITUCIONAIS

PENSAARP 2030, atualmente em consulta pública;
Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos (POSEUR);
Grupo de Trabalho de assessoria técnica à Comissão Permanente de Prevenção,
Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca;
Grupo de Trabalho da ERSAR sobre a transposição da Diretiva 2020/2184 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa à Qualidade da Água para Consumo
Humano (ACH).

CONTRIBUIÇÕES FUTURAS
A APDA prevê também dar continuidade aos trabalhos de acompanhamento dos seguintes
projetos:

Para além dos acima referidos, a Associação pretende contribuir para outros projetos que
venham tornar-se passíveis de análise ao longo do ano.

APDA - Plano de Atividades 2022
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INTERNACIONALIZAÇÃO

APDA - Plano de Atividades 2022

Neste capítulo, destaca-se a atividade no seio da EurEau - European Federation of National
Associations of Water Services, tanto nos seus órgãos de direção como nas Comissões
Especializadas, a qual se manterá e, se possível, incrementará.

Também a manter com participação muito ativa é a parceria com o World Water Council
(WWC - Conselho Mundial da Água), com o Presidente do Conselho Diretivo da APDA, Rui
Godinho, a integrar o Board of Governors e o Bureau deste organismo internacional.

O WWC visa acompanhar as estratégias mundiais relativas aos recursos hídricos e aos
serviços da água e saneamento e contribuir para a promoção da sua definição e
desenvolvimento. É também a instituição responsável pela organização trienal do Fórum
Mundial da Água, realizado este ano em Dakar, Senegal, entre 21 e 26 de março. É
constituído por um conjunto diversificado de organizações relacionadas com a Água,
intergovernamentais como a UNESCO, estaduais ou tuteladas pelos governos, entidades
gestoras de água e saneamento, organizações da sociedade civil e instituições académicas
ou de natureza profissional.

A APDA manterá também a sua participação ativa como na CPLP, como Observador, e na
Iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sobre
Governança da Água.

Através da CNAIA - Comissão Nacional da Associação Internacional da Água - manter-se-á a
participação da APDA na IWA - International Water Association, embora esta careça de
redefinição de objetivos e métodos de trabalho. A presidência da CNAIA em 2022 é da APDA,
nos termos da aplicação do critério de rotatividade com a APESB e a APRH.

11
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H2OFF - HORA DE FECHAR A TORNEIRA
Organização: Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental
Assuntos Principais: Consciencialização | Preservação da água

Promovida e impulsionada pela Comissão Especializada de Comunicação e Educação
Ambiental no âmbito da celebração do Dia Mundial da Água, 22 de março, a iniciativa H2OFF
realizou-se pela segunda vez consecutiva, com base num desafio realizado a toda a
sociedade: fechar a torneira no dia 22 de março, entre as 22h00 e as 23h00, num gesto
deliberado e consciente.

O objetivo é apelar à consciencialização e à mudança de comportamentos sobre o uso
correto e eficiente da água, visando a proteção e preservação da mesma.
A campanha arrancou em fevereiro e contou com mais de uma centena de parceiros a nível
nacional, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, e novos Embaixadores, para
além dos existentes da edição passada, assumindo estes um papel significativo na
divulgação e visibilidade da iniciativa.

Na edição de 2022, e a pensar no impacto próspero da difusão da mensagem junto dos mais
novos, foi envolvida de uma forma mais direta a comunidade escolar. Neste seguimento,
foram desenvolvidas peças gráficas específicas para este público, que respondeu ao desafio
com a realização de diversos trabalhos a divulgar no website da H2OFF (aqui).

Os resultados da H2OFF 2022, tanto a nível de adesão de público e entidades, como a nível
de partilha de divulgação em meios de comunicação social, incluindo redes, ultrapassaram,
mais uma vez, as expectativas, demonstrando que a iniciativa está no bom caminho para
realizar-se anualmente com sucesso, como é intenção da Comissão.

12
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Reflexão sobre os desafios e problemas das atividades que visam a redução de
incobráveis;
Partilha das diferentes práticas e abordagens sobre o controlo da dívida;
Enquadramentos legislativos e dificuldades face a algumas limitações de atuação;
Acompanhamento das situações de maiores dificuldades, sem a perda do foco da
recuperação dos valores faturados;
Melhores práticas no que respeita ao serviço ao cliente no âmbito dos meios
disponibilizados para pagamento.

ENCONTRO “GESTÃO DA DÍVIDA NAS ENTIDADES GESTORAS” 
Organização: Comissão Especializada de Gestão de Clientes
Assuntos Principais: Reflexão | Partilha

Uma gestão ineficiente da cobrança pode levar a um impacto na tesouraria da entidade
gestora capaz de comprometer o equilíbrio económico-financeiro e, em algumas situações,
implicar a aplicação de níveis tarifários mais elevados do que o necessário.

A diversidade dos modelos de gestão das entidades gestoras, a sua diferente dimensão,
maturidade organizacional e a forma como se relacionam com a comunidade levam a que as
práticas de controlo de cobrança e respetiva eficiência sejam também muito diversas.

Deste modo, a Comissão Especializada de Gestão de Clientes da APDA iniciou o trabalho do
“Guia da Otimização da Cobrança das Entidades Gestoras em Baixa”, acompanhado da
realização de um questionário às entidades gestoras, para conhecer o atual estado de
desenvolvimento das atividades relacionadas com a gestão eficiente da cobrança, das
práticas conducentes à cobrança de valores em dívida e o nível de valores incobráveis.

É neste âmbito que é promovido este Encontro, que tem por objetivos analisar, partilhar e
sistematizar alguns itens como:

Todos estes são fatores determinantes da sustentabilidade económica e financeira das
entidades gestoras, sendo essencial que a atividade de controlo de cobrança seja
desenvolvida com rigor e profissionalismo, de forma a poder compatibilizar um bom
relacionamento com os clientes sem comprometer a eficácia e eficiência de cobrança.
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ENCONTRO “PERDAS DE ÁGUA - A INSUSTENTÁVEL REALIDADE” 
Organização: Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água
Assuntos Principais: Perdas | Escassez hídrica

Agendado para o dia 3 de junho em Beja, o 4.º Encontro da Comissão Especializada de
Sistemas de Distribuição de Água pretende despoletar o debate em torno das diversas áreas
que integram a atividade de redução das perdas de água, cada vez mais emergente perante
situações de seca.

Vai ser privilegiada a partilha de experiências vivenciadas por técnicos e entidades, de forma
a promoverem a reflexão, bem como inspirar os participantes a adotarem as medidas certas
e necessárias para a melhoria dos processos de gestão das perdas de água. 

Atendendo às necessidades de apoio financeiro para investimento na área da redução das
perdas de água, vão também ser apresentadas as atuais oportunidades criadas para o setor.

Entretanto e tendo em consideração o local do Encontro, torna-se incontornável uma
abordagem à escassez hídrica que tanto afeta o país e, em particular, a região do Alentejo,
na qual o Projeto do Alqueva tem um papel determinante.
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ASSINATURA PÚBLICA DA “DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
PARA ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS NOS SERVIÇOS DE ÁGUAS” 
Organização: Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas
Assuntos Principais:  Transição climática | Economia circular

A importância capital do setor da água ficou refletida em 2010, quando a ONU declarou os
serviços de abastecimento e saneamento como um Direito Humano, incluindo-o em 2015 na
Agenda 2030 como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6. 

Neste âmbito, em linha com instrumentos europeus já implementados em Portugal, como o
Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e a Nova Estratégia da União Europeia para as
Alterações Climáticas, onde se inclui a nova Lei Europeia do Clima,  a APDA, dando sequência
a uma iniciativa da Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas pretende
convidar as Autarquias e Entidades Gestoras para assinatura da “Declaração de
Compromisso para Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas”.
Espera também que algumas entidades, deveras importantes neste processo, se associem e
apoiem institucionalmente esta iniciativa, tais como o MAAC, a APA, a ERSAR e a ANM.

Este documento visa o compromisso de todos os envolvidos na implementação de medidas
de adaptação e mitigação, entre as quais se destacam as relacionadas com a economia
circular, melhoria da eficiência energética e hídrica, bem como as que visam reduzir a
vulnerabilidade atual e futura aos efeitos das alterações climáticas, indo de encontro aos
objetivos definidos nas várias estratégias europeias e nacionais.

O setor dos serviços de abastecimento e saneamento de água urbana deve, no seu conjunto,
sustentar o esforço de apoiar, propor e operacionalizar estratégias e medidas para o
combate à emergência climática.
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ESTADO DA ARTE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA ACH
Organização: Comissão Especializada de Qualidade da Água
Assuntos Principais:  Monitorização | Risco

A Comissão Especializada de Qualidade da Água pretende efetuar um encontro para dar
conta às entidades gestoras das mudanças que a transposição da Diretiva 2020/2184 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa à Qualidade da Água para
Consumo Humano (ACH), pode trazer em termos de monitorização, abrangência, custos e
outras adaptações. 

O processo de transposição está em curso, pelo que a calendarização do evento deverá ser
ajustada à data mais conveniente.
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Poluentes emergentes - Desafios e oportunidades;
Saneamento em populações dispersas como forma de ampliar a cobertura da população
portuguesa;
Reutilização de águas residuais - Aspetos estratégicos e exequibilidade da sua aplicação;
Eficiência energética em sistemas de saneamento - Os novos desafios;
Inovação em sistemas de saneamento.

TERTÚLIAS DE SANEAMENTO 
Organização: Comissão Especializada de de Águas Residuais
Assuntos Principais:  Análise de temas de águas residuais

A Comissão Especializada de Águas Residuais retoma a intenção de avançar com a realização
das “Tertúlias de Saneamento”, adiada pelo contexto de pandemia de COVID-19. A iniciativa
consiste num ciclo de debates de temas relacionados com o saneamento, tendo em conta as
necessidades das entidades gestoras, cada vez mais sujeitas a novos desafios de ordem
técnica, para além de constrangimentos financeiros.

Programadas para horário pós-laboral, pretende-se que as Tertúlias decorram com grande
proximidade do público, em ambiente informal, por forma a fomentar a participação,
partilha de conhecimentos e um debate de ideias.

Estão já delineados cinco temas:

É expectável que as sessões se realizem entre o final do primeiro semestre e início do
segundo de 2022, através de eventos presenciais, com a possibilidade de videoconferências.
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MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE REDES E RESTANTES
INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO
Organização: Comissão Especializada de de Águas Residuais| Comissão Especializada de
Gestão de Ativos
Assuntos Principais:  Conservação | Reabilitação 

A Comissão Especializada de Águas Residuais e a Comissão Especializada de Gestão de
Ativos pretendem com este seminário realçar a necessidade de as entidades gestoras
efetuarem a correta conservação e recuperação das infraestruturas de saneamento, desde
as tubagens, caixas de visita, até estações elevatórias e estações de tratamento de águas
residuais.

Fazendo parte da gestão de ativos, este processo envolve custos para os quais as entidades
gestoras frequentemente não se encontram focadas, conduzindo à degradação dos
equipamentos e instalações e, consequentemente, a posteriores investimentos mais
significativos na sua recuperação e/ou substituição, para além do acréscimo de riscos
ambientais e, eventualmente, de saúde pública envolvidos.
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PURA 2022
Organização: Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental
Assuntos Principais:  Consciencialização | Preservação

O PURA 2022 - Comunicar como Água constitui-se como o III Encontro de Comunicação
Ambiental promovido pela Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental
da APDA. O objetivo é tornar-se num evento anual, o que foi condicionado pelas
contingências da pandemia.

Pretendendo ser um espaço de partilha de boas práticas e de discussão sobre como
comunicar mais e melhor, principalmente no setor da água, o PURA é direcionado para um
vasto público, como estudantes, profissionais de comunicação e os mais diversos atores na
gestão da água.

O evento está agendado para 20 de outubro em Sintra.
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COLÓQUIO “O MERCADO E OS PREÇOS 2022”
Organização: Comissão Especializada de Legislação e Economia
Assuntos Principais:  Economia | Perspetivas do Setor

O evento visa apresentar a publicação da Comissão Especializada de Legislação e Economia
“Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2022”, um trabalho desenvolvido
bienalmente por esta Comissão com o objetivo contínuo de contribuir para um melhor
conhecimento do Setor da Água em Portugal.

A publicação já vai na décima edição, abrangendo pela caracterização das entidades
gestoras, a tipificação dos tarifários e a recolha e tratamento dos preços da água e
saneamento, bem como a atualização das tarifas respeitantes a entidades gestoras de
sistemas “em alta” e “em baixa”. Por outro lado, cobre também a evolução legislativa,
designadamente do último biénio, e aborda as perspetivas de evolução do setor nos planos
nacional e internacional. 

O colóquio pretende igualmente abordar temas relacionados com a dimensão económica
dos serviços de águas.
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“GUIA OTIMIZAÇÃO DA COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE
VALORES EM DÍVIDA”

O controlo de cobrança é uma atividade de extrema importância no bom desempenho
económico de qualquer entidade gestora, uma vez que a sua sustentabilidade económica e
financeira também depende do recebimento efetivo da faturação emitida a clientes. Uma
gestão ineficiente da cobrança pode levar a um impacto na tesouraria da entidade gestora
capaz de comprometer o equilíbrio económico-financeiro e, em algumas situações, implicar
a aplicação de níveis tarifários mais elevados do que o necessário.

Elaborado pela Comissão Especializada de Gestão de Clientes da APDA, o “Guia “Otimização
da cobrança e recuperação de valores em dívida” contextualiza o tema no atual panorama
português.

As principais áreas exploradas na publicação são o enquadramento legislativo, a descrição
dos processos/atividades, a análise de dificuldades dos processos e respetivas causas, bem
como a sugestão de boas práticas e recomendações legislativas.

A conclusão do guia está prevista para final de abril de 2022.
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“AS PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL - UMA VISÃO
RETROSPETIVA”

A Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água da APDA vai dar continuidade
à elaboração da publicação “As Perdas de Água em Portugal - Uma Visão Retrospetiva”. Este
trabalho basear-se-á no vasto conjunto de informações que o setor foi disponibilizando ao
longo dos anos, com particular destaque à análise dos Relatórios Anuais dos Serviços de
Águas e Resíduos em Portugal (RASARP).

A divulgação destes relatórios pela ERSAR tem permitido a comparação do desempenho dos
diferentes serviços, entre entidades gestoras. No que ao serviço de abastecimento de água
respeita, as ações de benchmarking, baseadas nos indicadores preconizados para a temática
da água não faturada e das perdas de água, têm potenciado um maior conhecimento da
realidade do País nesta matéria, contribuindo para a melhoria da eficiência na gestão das
redes de abastecimento de água e, consequentemente, para a redução das perdas de água.

Com esta publicação, na esperança de a mesma poder ser um contributo importante para a
rápida e definitiva resolução da problemática das perdas de água em Portugal, pretende-se
não só dar a conhecer o vasto trabalho já realizado pelo setor na área da eficiência hídrica
dos sistemas de abastecimento de água, mas, principalmente, sensibilizar as entidades
gestoras para a necessidade de trabalharem ainda mais e melhor. 
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“ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO E OS
PREÇOS 2022”

A décima edição desta publicação bienal da Comissão Especializada de Legislação e
Economia da APDA tem apresentação prevista para o mês de novembro de 2022.

Através de um enquadramento legal do setor, caracterização das entidades gestoras quanto
ao tipo, dimensão e distribuição geográfica, preços da água e do saneamento praticados em
Portugal, preços dos serviços em “alta” versus preços de serviços em “baixa”, a publicação
visa contribuir para um melhor conhecimento da evolução do setor da água no território
nacional, apoiando as entidades gestoras.

À semelhança das edições anteriores, é composta pelos seguintes capítulos: Regime jurídico
do setor das águas; Caracterização das entidades gestoras; Tipificação dos tarifários; Preço
da água e do saneamento; O Mercado e os preços no contexto internacional: evolução
recente; O impacto nos serviços de águas da COVID-19; Conclusões e perspetivas; Anexos.
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A realização de webinars, cruciais para a atividade da Associação durante a emergência da
COVID-19, tornou-se uma prática fundamental de comunicação, divulgação e formação, que
certamente se manterá.

No entanto e como já referido, a APDA conta em 2022 reiniciar os eventos presenciais, de
forma a potenciar uma troca de experiências mais intensa dentro do Setor.

A Revista APDA, com as habituais quatro edições previstas para 2022, constitui um marco
relevante para divulgação do conhecimento e da evolução do Setor. 

De destacar também o contínuo investimento nas redes sociais, que aumentou no ano
transato com a presença da APDA no Instagram, juntando-se, desta forma, ao Twitter,
Linkedin e Facebook.

Perspetiva-se a afirmação da APDA News (newsletter) como meio de informação quinzenal,
prosseguindo com o trabalho já realizado em 2021.

A renovação do website institucional, projeto que, não obstante a sua relevância, tem sido
sujeito a diversos condicionalismos, emerge como a prioridade da APDA no âmbito da
comunicação. Pretende-se que a nova plataforma possibilite uma maior interação entre as
entidades gestoras, as comissões e os profissionais do setor, num conceito aberto de
informação e promoção das atividades e oportunidades, não só da APDA, mas de todo o
setor da Água. Um website apelativo, simples e intuitivo, contribuindo para uma navegação
fácil, que em conjunto com os conteúdos trabalhados, impulsionará a captação e fidelização
do público, é o objetivo a alcançar.
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https://www.apda.pt/pt/pagina/87/revista-apda/
https://www.apda.pt/pt/
https://www.instagram.com/apda.pt/
https://twitter.com/APDA_PT
https://www.linkedin.com/company/apda.pt/
https://www.facebook.com/apda.pt
https://www.youtube.com/channel/UC3JyyfBt1FBmOiRQMLZx8sQ
https://www.apda.pt/pt/


A APDA vai continuar a contar, ao longo do ano de 2022, com o contributo imprescindível das
suas 14 Comissões Especializadas e 1 Núcleo, que, no âmbito do desenvolvimento dos  seus
trabalhos,  se reúnem, por norma, mensalmente.

Nas secções seguintes estão sumariadas as respetivas perspetivas da atividade para o ano
corrente.

COMISSÕES ESPECIALIZADAS  
 E NÚCLEO
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Coordenador:
Paulo Nico
Qualidade Água

Coordenador:
José Costa
Sistemas Informação

Coordenador:
Paulo Nunes
Sistemas Distribuição  Água

Coordenador:
António Mamede
Gestão Ativos

Coordenador:
Miguel Carrinho
Inovação

Coordenador: 
Nuno Medeiros
Indicadores Gestão

Coordenadora:
Elza Ferraz
Economia Circular

Coordenadora:
Maria Alves
Recursos Humanos

Coordenador:
José Peças
Gestão Clientes

Coordenadora: 
Lídia Lopes
Legislação Economia

Coordenador:
Pedro Béraud
Águas Residuais

Coordenadora:
Teresa Fernandes
Comunicação  Ed. Ambiental

Coordenador:
Rui Teixeira
Adaptação Alt. Climáticas

Coordenador:          
 Hilário Ribeiro
CT 116 

Coordenador: 
João Galego
Jovens Profissionais Água
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Organização, no final do primeiro semestre do ano, de um encontro relacionado com o
estado da arte da transposição da Diretiva 2020/2184 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro, relativa à Qualidade da Água para Consumo Humano
(ACH).

Participação nas reuniões da Comissão EU1 - Drinking Water da EurEau e análise de
respetivos documentos com impacto para as atividades das entidades gestoras
nacionais;
Distribuição da documentação obtida pela EU1;
Recolha e tratamento de contributos para enviar à EurEau;
Encaminhamento dos assuntos que implicam interação com outras Comissões da APDA,
nomeadamente CEAR, CEAAC, CEGC, CECEA e CEGA.

Revisão do Decreto Regulamentar n.º 23/95, implicações para as entidades gestoras e
para a qualidade da água de consumo;
Apoio da CEQA no Grupo de Trabalho da ERSAR sobre a transposição da Diretiva ACH;
Acompanhamento da regulamentação sobre o uso de Água para Reutilização (ApR).

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA
(CEQA)

A CEQA prevê realizar em 2022 as atividades descritas abaixo.

Encontros 

Comissão EU1 da EurEau

Assuntos técnicos a tratar no âmbito da CEQA

Resposta a questões colocadas pela Direção da APDA.

Estabelecimento de reuniões periódicas com outras Comissões da APDA.
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Como garantir a segurança de informação geográfica quando se disponibiliza meta-
informação, vetorial e raster, interna e externamente.
Suporte à Gestão de Ativos.
Processos de integração com outros sistemas, nomeadamente CRM, SMGA e LIMS, entre
outros.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
(CESI)

As atividades que e CESI tem programadas para 2022 estão relacionadas com os temas
identificados abaixo.

Segurança de informação, cibersegurança e RGPD.

Sistemas de informação geográfica

Modelação matemática - Abastecimento de Água, Águas Residuais e Qualidade - Onde
estamos? Para onde vamos! 
Integração de sistemas de informação nas entidades gestoras.

IOT e automação, impacto 5G e novos protocolos LPWan.

Soluções industriais - OnSite e Oncloud.
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Organização do 4.º Encontro, no dia 3 de junho de 2022, na cidade de Beja, alusivo ao
tema “Perdas de Água - A insustentável realidade”. Esta sessão técnica, aberta a todo o
Setor, vai reunir um conjunto de especialistas, representantes de empresas e entidades
gestoras, para debate de importantes temáticas que se inserem no âmbito da atividade
da CESDA.
Pretende-se realizar, durante o último trimestre de 2022, um webinar para partilha de
experiências. O tema vai ser oportunamente identificado, visando este ser mais uma
oportunidade para a divulgação do trabalho da Comissão, para auxiliar as entidades
gestoras a melhorar o seu desempenho e/ou a desenvolver as suas competências. 

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
(CESDA)

No ano de 2022, a CESDA vai dar continuidade às principais linhas estratégicas do ano
anterior, privilegiando a análise de temas atuais e de suma importância no âmbito da gestão
dos sistemas de distribuição de água, partilhando o conhecimento com os associados da
APDA e demais interessados. 

Desta forma, estão previstas as atividades descritas seguidamente.

Eventos

Desenvolvimento de nova documentação técnica, com enfoque nas fichas de boas práticas,
mas abrangendo também novos formatos de comunicação e documentação diversa. 

Após a divulgação do RASARP 2021, pela ERSAR, o SIIPA vai ser atualizado com os dados da
avaliação da qualidade do serviço prestado pelas entidades gestoras de Portugal Continental
no ano de 2020. Para além desta atualização, a CESDA pretende avaliar a possibilidade de o
SIIPA progredir para uma ferramenta mais robusta e completa, ao nível da linguagem de
programação e dos conteúdos, respetivamente. Pretende-se que o SIIPA possa evoluir para
uma plataforma que seja um repositório nacional de informação sobre perdas de água e
demais vertentes do balanço hídrico, não só ao nível de indicadores, mas também de toda a
vasta informação associada a estas temáticas. Será dada continuidade ao trabalho de
elaboração da publicação “As Perdas de Água em Portugal - Uma Visão Retrospetiva”. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
(CESDA)

A CESDA, como representante da APDA na CT90/SC4, vai dar continuidade ao trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da atividade desta Subcomissão.

Pretende-se que a APDA e, no seu âmbito, a CESDA tenham um papel cada vez mais
interventivo no debate nacional em torno das questões associadas aos sistemas de
distribuição de água. Para isso, importa criar condições para uma maior aproximação à
ERSAR e fazer com que a APDA e a Comissão passem a ser vistam como parceiro do
Regulador. Neste âmbito, a Comissão visa angariar um representante da ERSAR para
participar no encontro previsto para Beja. 

Na sua missão de apoiar o Setor no trabalho desenvolvido em torno da gestão dos sistemas
de distribuição de água, a CESDA pretende criar uma relação de maior proximidade com as
entidades gestoras, principalmente com aquelas que detêm um menor grau de eficiência. O
modelo de colaboração vai ser definido em função das necessidades e do perfil de cada
Entidade Gestora, podendo apoiar-se na partilha de informação técnica, no esclarecimento
de dúvidas específicas, na organização de fóruns para debate de temas que promovam o
reforço de competências, entre outras possibilidades.

No que diz respeito à promoção e reforço da visibilidade da APDA, a Comissão, para além de
garantir o desenvolvimento das atividades acima referidas, vai procurar identificar novas
iniciativas que ajudem à concretização deste objetivo.
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Desenvolvimento e atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em
Portugal, promovendo-se a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos
sistemas municipais e multimunicipais praticados até ao ano de 2021, inclusive. 

Preparação da apresentação da nova edição de “Água e Saneamento em Portugal - O
Mercado e os Preços 2022”, a concretizar em novembro de 2022. 

Colaboração na organização de evento, nomeadamente um colóquio, em que, para além
da apresentação da nova edição da publicação, seja analisada e debatida uma temática
ligada à atualidade do setor da água e do saneamento.

Continuação do acompanhamento dos projetos de Recomendação Tarifária e de
Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas, dando especial atenção à análise das
várias vertentes envolvidas, designadamente nos planos económico e das opções de
gestão, visando a clarificação das questões e problemas antes da respetiva aprovação
pela ERSAR e das eventuais implicações resultantes do Orçamento de Estado para 2022.

Acompanhamento do desenvolvimento do próximo instrumento de planeamento
“PENSAARP 2030”, que também balizará a participação do Setor no próximo quadro
comunitário de apoio.

Análise das oportunidades que o Plano de Recuperação e Resiliência pode trazer para o
desenvolvimento e consolidação dos Serviços de Águas em Portugal.

Prosseguimento do acompanhamento e análise dos projetos nacionais e comunitários
remetidos à CELE e relevantes para as entidades gestoras dos serviços públicos de
abastecimento de água e de saneamento. Também vai ser dada continuidade à análise
da evolução dos modelos de gestão no Setor da Água. 

Continuação da participação nas reuniões da EU3 - Economics and Legal Affairs da
EurEau e acompanhamento dos diversos temas em análise.

A Comissão faz a sugestão de realização de um encontro com todas as Comissões
Especializadas da APDA, não só como forma de aprofundar o conhecimento entre todos
os elementos, mas também para apresentar projetos e trabalhos em curso, potenciando
eventuais colaborações e criação de valor para a APDA.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA
(CELE)

A CELE prevê durante o ano de 2022 dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, no âmbito das respetivas atribuições, o que inclui a análise e
acompanhamento da produção e evolução legislativa do setor. Neste âmbito, visa
concretizar os seguintes projetos:
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Arranque das “Tertúlias de Saneamento” (capítulo Eventos).

Organização do seminário “Manutenção e reabilitação de redes e restantes
infraestruturas de saneamento” (capítulo Eventos).

Criação de mais um grupo de trabalho, nomeadamente sobre otimização energética de
sistemas de saneamento, correspondendo a uma necessidade que as entidades gestoras
evidenciam e que pode contribuir para a melhoria dos serviços prestados.

Prosseguimento da participação nas reuniões e trabalhos da Comissão EU2 - Waste
Water da EurEau. Face à saída da CEAR da Vice-Coordenadora Vânia Jesus no final de
2021, e consequente saída da EU2, a Comissão vai procurar integrar um novo elemento
nesta entidade internacional.

Responder adequadamente a todas as solicitações de entidades externas, nacionais e
internacionais, no âmbito da sua atividade na área de saneamento básico e drenagem de
águas pluviais.

Continuação da colaboração na Revista APDA, sempre que pertinente.

Realização de pelo menos uma das seguintes visitas: ETAR MBR de Viseu; Unidade de
formação de composto; Linha de lamas da ETAR da Guia (com secagem térmica).

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS
(CEAR) 

Para 2022, a CEAR tem programadas as seguintes atividades:
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Conclusão do Guia “Otimização da cobrança e recuperação de valores em dívida”
(capítulo Publicações).

Promoção do Encontro “Gestão da Dívida nas Entidades Gestoras”, previsto para maio,
no Porto (capítulo Eventos).

Compilação das várias atividades comerciais num trabalho intitulado “A importância do
Cliente e o valor da gestão comercial nas Entidades Gestoras”.

Organização do Encontro “A importância do Cliente e o valor da gestão comercial nas
Entidades Gestoras”, previsto para finais de 2022 ou início de 2023.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES
(CEGC)

A atividade da CEGC para 2022 assenta nos seguintes pontos:
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Definição de requisitos mínimos do Plano de Gestão de Ativos.

Publicação de uma newsletter trimestral na página da Comissão no website da APDA. O
intuito da CEGA é emitir opinião sobre assuntos relacionados com a temática que
trabalha.

Lançamento da rubrica “5 minutos sobre Gestão de Ativos”, que consiste em pequenas
conversas gravadas entre a CEGA e personalidades do setor, ligadas à área de Gestão de
Ativos. O objetivo é debater ideias que possam acarretar valor às entidades gestoras. Os
vídeos das sessões ficam disponíveis na página da Comissão no website da APDA.

Colaboração com ERSAR, LNEC, Academia e criação de um grupo de trabalho sobre a
vida útil dos materiais dos ativos horizontais.

Partilha de soluções inovadoras na área de Gestão de Ativos.

Realização de evento presencial sobre Gestão de Ativos.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS 
(CEGA)

A CEGA pretende continuar a trabalhar numa ótica de partilha de conhecimento, de recolha
e discussão sobre as soluções mais inovadoras e como podem ser implementadas com o
objetivo de garantir eficiência para as entidades gestoras. Sob o mote “Conhecer e depois
Planear para garantir Eficiência Operacional”, a Comissão tem programado para 2022 os
seguintes trabalhos:
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No último trimestre de 2021 foi lançada esta iniciativa, com o intuito de recolher e
divulgar contributos, ideias e reflexões sobre o futuro do setor, refletindo a importância
da Inovação na construção desse futuro. Inicialmente definida para 31 de dezembro de
2021, a recolha dos referidos contributos foi alargada até 30 de junho de 2022. É
expectável que a finalização e divulgação do trabalho aconteçam durante o segundo
semestre do ano.

No segundo semestre de 2021 foi promovido um inquérito dirigido aos trabalhadores de
entidades gestoras, visando obter informação sobre a respetiva experiência em
teletrabalho. Os resultados preliminares deste inquérito, que contou com 700 respostas,
foram apresentados no ENEG 2021. No entanto, a CEI entende ainda que, para se obter
uma perspetiva abrangente e integrada sobre esta temática, é importante obter
informação numa outra ótica, nomeadamente dos gestores e chefias com equipas e
pessoas a seu cargo. Com efeito, para que se possam retirar conclusões e lições neste
campo, é importante “confrontar” as experiências individuais de cada um com a visão
mais “macro” das organizações. Para atingir este objetivo, vai ser promovido, no decurso
do primeiro semestre de 2022, um novo inquérito sobre esta temática. Após a análise e
tratamento de dados, a CEI pretende apresentar um documento que integre toda a
informação recolhida e as principais conclusões, prevendo-se que tal venha a suceder no
segundo semestre do ano.

Este programa foi apresentado no final de 2019, para ser implementado a partir de 2020.
Contudo, devido ao contexto pandémico e à natureza do programa, que pressupõe o
estabelecimento de contactos diretos com diversos stakeholders, essa implementação
ficou inviabilizada. Sendo um programa de inovação aberta, o H2O-IN tem como missão
a criação de valor, numa lógica de melhoria da eficiência do serviço e da “experiência do
cliente”, contribuindo para a criação de “ecossistemas” de inovação envolvendo
entidades gestoras, universidades e centros de investigação, bem como start-ups e
outras empresas ligadas ao setor. Pretende-se que 2022 seja o ano em que este
programa terá o seu verdadeiro arranque.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO
(CEI)

Ao longo do ano de 2022, o trabalho da CEI vai incidir sobre as vertentes abaixo definidas.

Dinamização da iniciativa “Livro Branco sobre a Inovação no Setor da Água”

Aprofundamento da análise das dinâmicas de teletrabalho nas entidades gestoras

Arranque da implementação do programa de inovação aberta H2Open Innovation (H2O-IN)
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO
(CEI)

Realização de um evento, no segundo semestre de 2022, cujo tema será definido
posteriormente, tendo sempre como pano de fundo a inovação.

Levantamento e análise de oportunidades para projetar a imagem da APDA, em matéria
de Inovação, designadamente a possibilidade da respetiva participação em órgãos e
estruturas relevantes nesta matéria (por exemplo, Water Europe, EIP Water, World Water
Council).

Acompanhamento da execução do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e
Resiliência, no sentido de identificar e divulgar oportunidades de apoio à Inovação.

Colaboração com o Conselho Diretivo e com outras Comissões Especializadas da APDA
em temas que possam ser objeto de trabalho conjunto.

É ainda intenção da CEI a levar a cabo as seguintes atividades:

35

COMISSÕES ESPECIALIZADAS  
 E NÚCLEO



APDA - Plano de Atividades 2022

Promover a imagem da CECEA, no âmbito da APDA, como referência nacional, junto das
várias entidades públicas e privadas.
Consolidar a vertente do conhecimento e práticas multidisciplinares de todos os
membros da CECEA de forma coesa e inovadora, centrado na qualidade e comunicação; 
Contribuir para o necessário processo de aprendizagem a nível local e nacional, na
promoção de uma cidadania mais informada e ativa, para as problemáticas associadas
ao ambiente, com especial enfoque nas águas de consumo humano e residuais, visando
a construção de um futuro sustentável através de uma perspetiva de diagnóstico e de
recomendações.
Acompanhar e dinamizar ações articuladas com as políticas de desenvolvimento
nacionais em matéria de ambiente, comunicação e educação ambiental.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
(CECEA)

A CECEA pretende desenvolver em 2022 as seguintes atividades:

Continuação das reuniões mensais virtuais, através da utilização de ferramentas
colaborativas (open-meetings, Skype e sistemas de videoconferência) e reuniões presenciais
que se pretendem realizar a partir de março 2022.

Segunda edição do Movimento H2OFF - A Hora da Água (capítulo Projetos).

PURA 2022 - Sintra (capítulo Eventos).

Práticas de Comunicação com Clientes - Plano de Comunicação.

Promover a interligação entre as Comissões da APDA.

Crescimento sustentado da CECEA e valor acrescentado à APDA:
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
(CEAAC)

A CEAAC pretende desenvolver em 2022 os trabalhos abaixo identificados.

Manutenção do portfólio de medidas de adaptação às Alterações Climáticas disponível no
website da ADPA em colaboração com outras Comissões.

Desenvolvimento e conclusão de metodologia expedita para autoavaliação da
vulnerabilidade às Alterações Climáticas por parte das entidades gestoras, com posterior
organização de eventos de apresentação da mesma.

Formalização de uma declaração pública de compromisso para adaptação e mitigação das
alterações climáticas nos serviços de águas, para ser assinada pelas várias entidades
gestoras e municípios, através de diversas sessões no território nacional.

Retomar contacto com a AGWA - Alliance for Global Water Adaptation (entidade congénere).

Reforçar a produção regular de notícias relacionadas com Alterações Climáticas. 

Participação no projeto sobre ondas de calor e secas a realizar pela investigadora Selma
Guerreiro, da Newcastle University, com vista a acompanhar de perto a realização do estudo,
testar as soluções em entidades gestoras portuguesas e disponibilizar a ferramenta final no
site da APDA.

Colaboração em candidatura ao Fundo Ambiental.

Eventual articulação com a ERSAR para partilha e divulgação da metodologia expedita para
autoavaliação da vulnerabilidade às Alterações Climáticas, com a organização de eventos
específicos.

Estabelecer contacto com IWA, nomeadamente com comissão congénere, para eventuais
parcerias e desenvolvimento de novos projetos.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INDICADORES DE GESTÃO 
(CEIG) 

Em 2022 a CEIG procurará desenvolver uma reflexão crítica sobre a nova 4.ª Geração de
Avaliação da Qualidade do Serviço da ERSAR, recolhendo a sensibilidade das entidades
gestoras e avaliando as circunstâncias, as dificuldades e as consequências da sua aplicação
prática, com especial atenção, designadamente, à significativa diferenciação da dimensão e
das especificidades das várias entidades gestoras.
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No sentido de potenciar a divulgação do trabalho da Comissão, fazer uma proposta para
publicação de artigo na Revista APDA.

Consolidar os resultados do inquérito endereçado aos membros da APDA, obtidos e
apresentados durante o ENEG 2021. Pelo facto de se ter detetado algumas contradições
em respostas recebidas, torna-se necessário levar a cabo uma análise mais refinada dos
dados recolhidos, o que poderá levar à realização de um documento complementar com
um foco mais específico e propor um questionário mais específico. Com base nas novas
respostas, levar-se-á a cabo um trabalho de avaliação das necessidades de instrumentos
e de identificação de recomendações a encaminhar para a Direção da APDA com o
objetivo de as levar a conhecimento das entidades competentes.

No sentido de impulsionar ações relacionadas com a implementação de novidades
relacionadas com a Economia Circular, a Comissão vai propor que o próximo ENEG possa
integrar um prémio ligado à temática, de forma a dar visibilidade aos projetos e
estimular a partilha de boas práticas no setor da água em particular. Caso esta proposta
seja aceite, esta Comissão está disposta a integrar a respetiva agenda trabalhos para
definição do projeto.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ECONOMIA CIRCULAR 
(CEEC)

Para 2022 a CEEC mantém como objetivo principal a avaliação das práticas de economia
circular no setor das águas e a disponibilização de instrumentos para a promoção do
desenvolvimento destas práticas pelas entidades gestoras. Desta feita, propõe-se
desenvolver as seguintes ações:
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Acompanhamento e análise dos regimes de gestão da atividade empresarial local e das
participações locais, serviços municipalizados e das empresas integradas no setor
empresarial local com impacto para a Gestão de Recursos Humanos.

Acompanhamento e análise de novos diplomas legais com interesse para as entidades
gestoras no âmbito da distribuição de água e da drenagem de águas residuais com
impacto na Gestão de Recursos Humanos.

Análise da aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2022, no que vier a ter impacto
na gestão dos Recursos Humanos nas entidades gestoras.

Levantamento de necessidades de formação das entidades gestoras, em áreas
operacionais críticas essenciais ao negócio, identificação e mapeamento de entidades
formativas parceiras para o projeto.

Identificação de programas/iniciativas de desenvolvimento de líderes para o Setor da
Água com vista ao estabelecimento de parcerias.

Análise e identificação de soluções possíveis para implementação da gestão de
desempenho nas entidades gestoras, face ao atual quadro legal do Sistema de Avaliação
de Desempenho na Administração Pública.

Análise e identificação dos regimes retributivos e de carreiras atualmente existentes nas
entidades gestoras com vista à elaboração de uma proposta-quadro desta temática.

Recolha, análise e tratamento de dados e indicadores de gestão de Recursos Humanos
tendo em vista a elaboração e divulgação de um documento “Guia Prático de Conceitos e
Indicadores em Recursos Humanos no Setor da Água e Saneamento”.

Acompanhamento da situação das entidades gestoras na área da segurança, higiene e
saúde no trabalho e elaboração de um Manual de Saúde e Segurança no Trabalho, em
cumprimento da Portaria n.º 762/2002 de 1-7 (Regulamento de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho na Exploração dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais).

Colaborar e participar na abordagem de desenvolvimento de temas, programas,
atividades de interesse ou integradas no Plano de Atividades da APDA.

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE RECURSOS HUMANOS
(CERH)

Para o ano de 2022 (e seguintes) a CERH prevê, no âmbito das suas atribuições, analisar,
desenvolver e elaborar propostas no âmbito dos seguintes temas:
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO
“MEDIÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS”

A CT 116 pretende desenvolver em 2022 os projetos abaixo descritos.

Fazer o acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, conforme a
documentação recebida do IPQ sobre a matéria relevante. Neste seguimento, vão ser
analisados, comentados e votados os documentos oriundos do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC
7 que o IPQ remeta à Comissão.

Prosseguimento da revisão da NP 2938: 2008.

Dar continuidade aos trabalhos do CEN TC 294 com natureza muito específica relacionada
com a telemetria de contadores.

Acompanhamento das iniciativas desenvolvidas relativas à submedição em contadores de
água, já que esta será a causa principal das perdas aparentes, tanto por desadequação
metrológica dos contadores instalados nos pontos de consumo, como pelo envelhecimento
desses mesmos contadores, quer seja em instalações residenciais, quer seja nos grandes
consumidores. Este tema constitui uma das preocupações da CT 116, para além do âmbito
estritamente normativo.

Atualização do manual de telemetria “A Telemetria nas Entidades Gestoras - Presente ou
Futuro?”, a ser coordenado com outras Comissões, de forma a incrementar a amplitude aos
temas abordados.

Realização de dois webinars, em datas a acordar, no âmbito das “Conversas com Tema” da
APDA. A gestão do parque de contadores, bem como as características metrológicas e
parâmetros de base para a seleção de contadores são os temas a abordar nas sessões.

Iniciar a planificação/atualização do guia de contadores editado pela Comissão em
novembro de 2012.

Dada a importância crescente do tema economia circular, avaliar e debater o futuro das
reparações dos contadores.

Colaborar com a APDA e outras entidades do setor sempre que possível.
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Promover sessões de partilha de experiências, onde três a quatro elementos do JOPA
apresentam, em cada edição, o respetivo trabalho ou temas de interesse aos restantes
elementos. Eventualmente poderá ser convidada uma figura com conhecimento
reconhecido para promover a discussão e o debate. Estas sessões visam conhecer as
diferentes áreas de trabalho do JOPA/temáticas de interesse e até promover o
networking entre os membros do JOPA. Prevê-se que as apresentações se realizem de
dois em dois meses e durem cerca de hora e meia.

Promover, em colaboração com a CERH, um Barómetro ao trabalho no Setor da Água,
com o intuito de recolher informação de caracterização geral - género, idade, nível de
escolaridade e região de residência -, bem como informação diretamente relacionada
com o mercado de trabalho - condição perante o trabalho, setor de atividade económica
da empresa onde trabalha, profissão, situação na profissão, número de horas
trabalhadas, situação um ano antes e o percurso profissional -, entre muitos outros
elementos.

Desenvolvimento da segunda edição do Programa de Mentoria aberto a todo o setor da
água em Portugal.

Criação do Capítulo Português de Jovens Profissionais da Água da IWA. 

Realização de uma visita técnica a local a combinar posteriormente.

Marcar maior presença na revista e na Newsletter da APDA e outras revistas do setor.

Articular com a CESDA e com a CT 116 um grupo de trabalho para abordar as
dificuldades do setor em contratar trabalhadores operacionais (canalizadores,
eletricistas, manobradores de máquinas, etc.). 

Manter a cooperação com a AEAS - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento e desenvolver os contactos com os jovens da YWP Spain e, também,
colaborar com a SWA - Sanitation and Water for All, assim como com contactos que se
possam desenvolver com outras entidades.

NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DA ÁGUA
(JOPA)

O JOPA pretende desenvolver em 2022 as seguintes atividades:
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É com grande admiração pela dedicação de todos os que connosco colaboram e trabalham,
que deixamos um agradecimento aos que continuam a planear e a agir para um setor cada vez
mais desenvolvido, sustentável e de qualidade, tal como se pode verificar com a ambição deste
Plano de Atividades para 2022.
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