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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O ano de 2021 continuou a ser marcado pela prevalência da pandemia de COVID-19,
com reflexos na atividade da APDA em praticamente todas as áreas, embora com a
diferença de a adaptação iniciada em 2020 ter sido assumida com ainda um maior
empenho e eficácia por todas as partes relevantes: Órgãos Sociais, Comissões
Especializadas, Revista APDA, APDA NEWS e Redes Sociais, bem como colaboradores da
APDA, como se demonstra no Relatório de Atividades, nas Contas e nos excelentes
Resultados Financeiros obtidos.

Destaco, em primeiro lugar, no cumprimento do calendário estatutário, a eleição dos
novos Órgãos Sociais para o triénio 2021/2023, com especial relevância para o
alargamento do Conselho Diretivo de 5 para 7 membros, mercê de uma alteração
estatutária, entretanto concretizada, que teve como objetivo reforçar a capacidade de
resposta do Conselho Diretivo aos novos desafios do Setor da Água e Saneamento e ao
aumento de responsabilidades da APDA, tanto a nível interno como no plano
internacional, num contexto global e nacional de acrescida exigência.

De sublinhar também o facto de todos os membros eleitos no anterior mandato terem
assumido que se deveriam recandidatar, dado termos considerado que na muito difícil
situação em que se trabalhou em 2020 e 2021, com a crise pandémica e suas
implicações sempre presentes, deveríamos continuar a dar o nosso contributo para o
pleno cumprimento dos objetivos programáticos então aprovados, prosseguindo e
consolidando o trabalho e a gestão da Associação, apesar das incertezas que nos
passaram a condicionar. 
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Destaco, em primeiro lugar, no cumprimento do calendário estatutário, a eleição dos
novos Órgãos Sociais para o triénio 2021/2023, com especial relevância para o
alargamento do Conselho Diretivo de 5 para 7 membros, mercê de uma alteração
estatutária, entretanto concretizada, que teve como objetivo reforçar a capacidade de
resposta do Conselho Diretivo aos novos desafios do Setor da Água e Saneamento e ao
aumento de responsabilidades da APDA, tanto a nível interno como no plano
internacional, num contexto global e nacional de acrescida exigência.

De sublinhar também o facto de todos os membros eleitos no anterior mandato terem
assumido que se deveriam recandidatar, dado termos considerado que na muito difícil
situação em que se trabalhou em 2020 e 2021, com a crise pandémica e suas
implicações sempre presentes, deveríamos continuar a dar o nosso contributo para o
pleno cumprimento dos objetivos programáticos então aprovados, prosseguindo e
consolidando o trabalho e a gestão da Associação, apesar das incertezas que nos
passaram a condicionar. 

Assim, é meu dever agradecer a todos, os que aceitaram continuar e aos novos membros
que se juntaram a nós na eleição para o novo triénio, terem respondido prontamente aos
convites endereçados, constituindo uma equipa reforçada que apresenta agora à
Assembleia Geral o resultado do primeiro ano do seu mandato.

Como o Relatório de Atividades expressa de forma clara e desenvolvida, em 2021, a
capacidade de readaptação da nossa ação, nos múltiplos aspetos que inclui, aprofundou-se
com um envolvimento ainda mais mobilizador das várias frentes de trabalho. 

As “Conversas com Tema” prosseguiram, tendo sido caracterizadas por uma ainda maior
participação, dado o acerto na escolha dos assuntos que foram colocados à discussão pela
iniciativa competente e criadora das respetivas Comissões Especializadas.

Entretanto, a reflexão sobre a situação atual e futura do Setor, agora sob o impacto de uma
crescente emergência climática e da crise sanitária, conduziu a uma intensificação do
relacionamento institucional, designadamente com o XXII Governo Constitucional e o
regulador ERSAR, este principalmente através do Conselho Consultivo, que integramos. 

A produção de documentos de índole estratégica, como é o caso da “Exposição” sobre as
“Dificuldades do setor, novos encargos e definição de prioridades” e a “Pronúncia da APDA
sobre o Plano de Recuperação e Resiliência 2026”, apresentados aos principais responsáveis
pela conformação e governança dos serviços de água e saneamento e dos recursos hídricos,
mereceram uma atenção especial, dado refletirem de uma forma muito concreta o que há a
fazer em prol da sua sustentabilidade atual e futura, nomeadamente nos planos da sua
organização estrutural, necessidades de financiamento e variação fiscal.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Também nos pronunciámos, apresentando propostas de trabalho e de orientação
estratégica, para o PENSAARP 2030, que esteve em fase de elaboração desde junho de 2020
e por todo o ano de 2021. A pertinência dos contributos da APDA, através dos seus
representantes na Comissão Consultiva, que podem ser discutidos e avaliados com a sua
consulta disponível no nosso Website.

Atentos aos tempos de escassez e de secas persistentes que já se verificam em Portugal, a
APDA manteve, e mantém, uma presença no Grupo de Trabalho do Ministério do Ambiente
e da Ação Climática (MAAC) sobre a “Monitorização Agrometeorológica e Hidrológica”, que
produz um relatório mensal sobre a evolução em todas as Bacias Hidrográficas e Regiões do
País.

Sem dúvida que, no plano nacional, o lançamento e a preparação do ENEG 2021, que teve
lugar de 23 a 26 de novembro, no Vilamoura Marina Hotel, mobilizou de uma forma
particularmente intensa a nossa atenção e trabalho, tanto na constituição e
acompanhamento da Comissão Organizadora, como na sua concretização, com assinalável
sucesso, tanto em adesão e participação de todo o setor nacional, como no facto ter
constituído também um fator de afirmação internacional da APDA, com a presença como
Keynote Speaker na Sessão de Abertura, o Presidente do World Water Council, Loïc Fauchon.
Os Debates e as Comunicações Livres, acrescentaram significativas mais-valias ao
importante acervo de conhecimento inovador, que a APDA persiste em produzir,
indispensável ao estado atual e ao que se deseja ser o futuro do Setor da Água e do
Saneamento.

No plano internacional, a organização do 9.º Fórum Mundial da Água de Dakar 2022 teve
uma importante participação da APDA, quer no que toca a toda a estruturação e
desenvolvimento deste importante evento, como também na “task force” do MAAC
encarregue de preparar a presença oficial de Portugal, com pavilhão e promoção de Painéis
e Sessões Temáticas de debate. 

Tendo sido já divulgada a “Declaração de Dakar”, será posteriormente difundido o Relatório
Final, neste momento em fase de elaboração pelo Secretariado Executivo e pelo ISC - 
 International Steering Committee, que a APDA integrou.

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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CONSELHO FISCAL

Os Órgãos Sociais acima referidos foram eleitos durante a Assembleia
Geral da APDA, que se realizou a 27 de abril em formato online, tendo os
mesmos tomado posse no dia 11 de maio de 2021. Por razões de
alteração da sua vida profissional o Vice-Presidente do Conselho Diretivo
Frederico Fernandes renunciou ao mandato em 19 de novembro de
2021. 
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Sustentabilidade Económico-financeira dos serviços;
Transparência das contas e correção dos défices estruturais;
Reconhecimento da relevância do setor e necessidades de reabilitação e renovação das
infraestruturas;
Ampliação e fiabilidade da cobertura dos serviços; 
Reforço da necessária prioridade da consolidação do setor sobre atribuição de novas
responsabilidades;
Contribuição para as questões de reutilização de águas residuais e de recolha e
aproveitamento de águas pluviais, de modo a não ser posto em causa o interesse dos
consumidores;
Reconhecimento pelos seus utilizadores do valor dos serviços e acompanhamento dos
níveis de qualidade de serviço; 
Contribuição para o fim da diferenciação fiscal de tratamento dos serviços; 
Reforço da contribuição da APDA no plano nacional; 
Sustentação continuada do apoio ao relevante trabalho das Comissões Especializadas.

LINHAS PROGRAMÁTICAS PARA O MANDATO 
As “Linhas Programáticas”, de 9 de abril de 2021, incorporam uma reflexão sobre a situação
do Setor em Portugal e a possível contribuição da APDA para a sua evolução.

Aí se preconizam as prioridades e meios para os seguintes objetivos:

As “Linhas Programáticas” estão disponíveis no website da APDA (Documentação –
Pareceres).
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EXPOSIÇÃO APDA - DIFICULDADES DO SETOR, NOVOS
ENCARGOS E DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES 
A APDA tornou pública, no dia 18 de fevereiro, a “Exposição sobre as dificuldades do Setor,
os novos encargos e a definição de prioridades”, que elaborou e remeteu a Sua Excelência o
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, à Senhora Secretária de Estado do Ambiente, ao
Senhor Presidente do Conselho de Administração da ERSAR e à Senhora Coordenadora do
Grupo de Trabalho do PENSAARP 2030. 

O documento, disponível no website da APDA (Documentação – Pareceres), pretende
suscitar junto dos Responsáveis pela conformação e governança do setor dos serviços de
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais um conjunto de preocupações
com a evolução deste, na expetativa de que as dificuldades atuais de prestação dos serviços
e a presença de novos riscos possam vir a ser enfrentados e minorados.

Podem ser observadas as seguintes questões: O dualismo do setor; Os outros problemas
estruturais; A necessária consolidação transversal do setor e os instrumentos para o efeito;
A disparidade setorial; A questão das águas pluviais; O enquadramento da reutilização; A
variação fiscal; Os encargos recentes; A sobrecarga tarifária; As prioridades centrais: o
equilíbrio transversal do setor; As prioridades centrais: corrigir os défices estruturais; Os
apoios imediatos; A gradação e a progressividade dos restantes objetivos.

Este tipo de documento vem corroborar o empenho da APDA em promover todos os
contributos que sejam necessários para que nesta década se alcancem os objetivos de
estender, a todo o setor, a estruturação e modernização que, em boa hora, foram iniciadas e
implementadas.
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PRONÚNCIA DA APDA SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E
RESILIÊNCIA 
A “Pronúncia da APDA sobre o Plano de Recuperação e Resiliência” foi disponibilizada a 8 de
março, tendo sido devidamente remetida pela Associação a 1 de março, no âmbito do
processo de “Consulta Pública” aberto pelo Governo, com respeito a este importante
instrumento de política pública.

O documento concentra-se nos seguintes capítulos: Dualismo do setor dos serviços de
abastecimento de água e de saneamento em Portugal; Problemas estruturais que põem em
causa a resiliência do setor; A contribuição potencial do setor para amenizar a questão da
interioridade; Os serviços da água como vetor essencial da recuperação e resiliência do país;
O Programa Nacional de Investimentos 2030: as suas prioridades e adequação destas; A
estratégia de financiamento do PNI e o correspondente esforço dos stakeholders do setor; A
crise do investimento, a emergência climática e os efeitos da pandemia; A forte correlação
do setor com as prioridades do PRR; A limitada contribuição do PRR para os seus próprios
objetivos e os objetivos definidos no PNI; Um investimento com fortes repercussões
económicas e sociais, uma grande contribuição para o equilíbrio estrutural de Portugal; e A
ampliação das verbas inscritas no PRR para o setor dos serviços de abastecimento de água e
de saneamento.

Entre outros aspetos, esta pronúncia alerta para a necessidade de serem incluídas
relevantes e estruturantes áreas da gestão da água em Portugal, omissas no PRR, bem como
uma afetação complementar de fundos para investimentos e financiamento das ações
julgadas necessárias e urgentes, como reforço fundamental para se alcançar a resiliência e a
coesão, a níveis regional e nacional, induzidas por abastecimento de água e saneamento de
qualidade em Portugal inteiro, em coerência com uma estratégia eficiente de gestão dos
recursos hídricos, garante de uma real segurança hídrica do País.

O documento está disponível no website da APDA (Documentação – Pareceres).
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à necessidade de o Plano ser complementado por exigências paralelas aos outros
utilizadores de captações de água e a agentes poluentes como a pecuária e a indústria,
de modo a não ser desproporcionado o esforço dos utilizadores das entidades gestoras
representadas pela APDA;

à adoção de medidas dirigidas à transparência contabilística e à tendencial recuperação
de custos;

à determinação de prioridades centrais: equilíbrio tarifário do setor, correção dos défices
estruturais como as perdas, a reabilitação, o tratamento de lamas, a eficiência energética
e os défices de cobertura remanescentes;

às necessárias gradação, progressividade e sequência dos restantes objetivos, bem como
a sua consideração à luz dos meios financeiros disponíveis e da elasticidade social do seu
suporte económico. 

PENSAARP 2030 
A Associação integra a Comissão Consultiva de elaboração do PENSAARP 2030 - Plano
Estratégico para o Setor de Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais,
criada pelo Despacho 60/SEAMB/2020, de 21 de maio. 

Nesse âmbito e na sequência do seu documento de 2020 correspondente ao “Contributo
para o enquadramento do PENSAARP 2030”, a APDA, em 23 de junho de 2021, enviou
sugestões respeitantes aos propostos Volumes 1 e 2 do PENSAARP e em 21 de julho um
comentário relativo à dimensão económica delineada no proposto Volume 3. Esses textos
estão disponíveis no site da APDA (Documentação – Pareceres): “Comentário da APDA sobre
a atribuição de prioridades às medidas do PENSAARP” e “Reflexão da APDA sobre o capítulo
8 do volume 1 do projeto de PENSAARP” e são, designadamente, respeitantes:
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A APDA apresentou a seguintes conclusões:

«A APDA congratula-se com a qualidade do projeto de PENSAARP 2030, a sua amplitude e a sua
profundidade, e espera que o PENSAARP seja o veículo para um equilíbrio do setor em Portugal.

Para isso, são necessários coerência política, instrumentos simples de regulação, contenção na
busca da excelência, progressividade e coercibilidade da recuperação de gastos, apoios
transitórios às entidades gestoras mais frágeis e políticas de subsidiação exigentes, mas
aplicáveis. 

Tal como uma forte política de comunicação, que ajude a vencer os preconceitos relativos ao
preço da água.

Antes de mais, para tudo isso, é preciso:

- não alargar as responsabilidades económicas das entidades gestoras e dos consumidores;

- definir algumas, não muitas, prioridades claras.

Só estas prioridades claras, como se vê do capítulo 8 (respeitante à dimensão económica), já
implicam significativos agravamentos tarifários. 

As previsões serão ainda mais gravosas para as entidades gestoras, se algumas das estimativas
desse Capítulo estiveram subavaliadas e, além disso, se forem acrescentados aos cenários os
gastos com águas pluviais. 

Os saltos qualitativos decorrentes do PENSAARP (socorro aos pequenos municípios, ampliação da
cobertura, maiores taxas de reabilitação e redução de perdas, investimentos urgentes na gestão
de lamas) imporão às entidades gestoras e, por extensão, aos consumidores, um grande esforço.

Consequentemente, os outros objetivos, ainda que desejáveis, terão de vir depois; ou terão de vir
com suporte financeiro, na maior parte dos casos, externo às receitas tarifárias e ao esforço
económico dos consumidores de água.»

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2021
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CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA
A APDA manteve em 2021 a sua representação como membro do Conselho Nacional da
Água, através de Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, que participou na única
reunião realizada em dezembro. Na agenda estiveram em debate os seguintes temas:
Disponibilidade de água e alterações climáticas - estudo da APA; Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (2022-2027); e Investimentos no setor da água - ponto de situação POSEUR,
REACT e PRR. 

ERSAR - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E
RESÍDUOS
Em 2021 a APDA manteve a sua representação no Conselho Consultivo da ERSAR, através do
Presidente do Conselho Diretivo da Associação, Rui Godinho, que participou nas três
reuniões que tiveram lugar.

Continuou também a sua representação no Júri dos Prémios de Excelência e Selos de
Qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos de Portugal, através de Paulo Sá, bem como
nos Grupos de Trabalho da ERSAR sobre o Regulamento Tarifário de Água, através de Lídia
Lopes, e sobre Avaliação do Risco, através de Rui Sancho. 

A Associação manteve também a sua participação nas Comissões Técnicas da ERSAR:
Esquema de Aprovação em Portugal (EAP) para os produtos em contacto com a água
destinada ao consumo humano, sendo representada nesta Comissão por Paulo Nico, e na
Comissão Técnica de Planos de Segurança da Água, por Rui Sancho.

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2021
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Conselho de Região Hidrográfica do Norte

Conselho de Região Hidrográfica do Centro

Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste

Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo

Conselho de Região Hidrográfica do Algarve

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE E CONSELHOS DE
REGIÃO HIDROGRÁFICA
A APDA continuou a estar representada nos vários Conselhos de Região Hidrográfica
(estruturas descentralizadas integradas na APA), de acordo com informação seguinte:

Representante: Sérgio Hora Lopes

Representante: Maria José Batista

Representante: José Moura de Campos

Representante: Rui Marreiros

Representante: Joaquim Peres

A APDA continuou também a integrar em 2021 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.

VARIAÇÃO FISCAL
A APDA, representada pelos Vice-Presidentes, Nuno Campilho e J. Henrique Salgado Zenha,
reuniu, em 10 de dezembro de 2021, com Assessores do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais (SEAF) para suscitar a preocupação da Associação relativa à variação da incidência do
IVA sobre os serviços de saneamento e águas residuais e, em particular, sobre as
discrepâncias resultantes do agravamento da incidência do IVA após a constituição de
empresas municipais e intermunicipais que, aliás, resultam de assumidas políticas públicas. 

Pretendeu-se, desta forma, contribuir para o estabelecimento de regras mais justas e
condizentes com o serviço público essencial que é garantido pelas entidades do setor da
água e do saneamento de águas residuais.

PENSAAR 2020
A APDA integra o Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR 2020 - Plano Estratégico de
Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais.

Em 2021, teve lugar a 7.ª reunião do grupo de apoio à gestão, para análise de uma versão
muito desenvolvida do relatório correspondente à sua atividade, tendo a APDA feito
contributos relativos a vários temas: gradação da relevância da recolha das águas pluviais,
carências de reabilitação dos sistemas, necessidade de evolução do tratamento de lamas,
assimetrias regionais dos serviços e medidas para recuperação de gastos. 
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POSEUR
A APDA integra o Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, sendo o representante da
Associação o Presidente do Conselho Diretivo, Rui Godinho.

COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS EFEITOS DA SECA
A APDA continuou a integrar o Grupo de Trabalho de assessoria técnica à Comissão
Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, no qual é
representada por Paulo Nico.

TRANSPOSIÇÃO DA DIRETIVA RELATIVA À QUALIDADE DA
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Em 2021 a APDA foi indicada como um dos parceiros para o grupo de trabalho coordenado
pela ERSAR para efetuar uma proposta de Decreto-lei para transposição da Diretiva
2020/2184 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa à Qualidade
da Água para Consumo Humano (ACH).

Além do grupo base de trabalho foram também formados alguns subgrupos temáticos (risco
em bacias de drenagem, risco em sistemas de produção e distribuição, risco em redes
prediais, pesticidas e materiais e produtos para contacto com água), na maioria dos casos
com presença da APDA.

As reuniões têm decorrido com periodicidade mensal (grupo principal e subgrupos),
baseadas em análises de alguns conjuntos de artigos previamente preparados.
Pretende-se que até junho esteja preparada uma versão final para depois seguir a
tramitação legal até aprovação do Decreto-Lei, que irá revogar os DL 306/2007 e 152/2017,
com data-limite de 12 de janeiro de 2023.

Sobre o desenvolvimento dos trabalhos e dos impactos para as entidades gestoras, a
Comissão Especializada de Qualidade da Água da APDA pretende realizar um encontro para
dar a conhecer ao setor as adaptações que serão necessárias, assim como os custos
associados às mesmas.
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CERTIF - ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO

Em 2021, a APDA continuou a assegurar a sua representação na CERTIF ao nível da Comissão
Técnica de Certificação “Sistemas de Tubagens em Matéria Plástica”. O representante da
APDA nesta Comissão é José Saldanha.

FEUC - FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

A APDA e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra deram continuidade 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 deram continuidade ao Protocolo de Colaboração que assinaram no âmbito do
desenvolvimento de pós-graduações (designadamente em “Direito da Água”), ciclos de
conferências, seminários, áreas de investigação e publicações, tendo como base o Direito da
Água, a Regulação dos Serviços de Águas e a Legislação Nacional e Europeia, de interesse
para ambas as instituições.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

A APDA e o Instituto Politécnico de Beja deram continuidade ao Protocolo de Colaboração no
âmbito do desenvolvimento de ações de colaboração nos seus domínios de atividade,
nomeadamente para colaborações na realização de estágios curriculares e em projetos
científicos e de formação técnica, no âmbito da licenciatura e Mestrado em Engenharia do
Ambiente.
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CPLP - COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
No primeiro ano como Observador Consultivo da CPLP, a APDA manteve uma interação
permanente com a instituição, nomeadamente através da agilização de contactos e partilha
de informação sobre atividades no âmbito do Dia Mundial da Água, assinalado a 22 de
março, e sobre o 9.º Fórum Mundial da Água.

Aliás, este evento, realizado pela primeira vez na África Subsariana, representa uma
oportunidade para reforçar os laços de cooperação já existentes entre Portugal e muitas
nações africanas, mas, principalmente para apoiar os vários países que integram a CPLP que
se encontram mais vulneráveis no que à boa governança da água diz respeito.

A APDA tornou-se Observador Consultivo da CPLP a 9 de dezembro de 2020, durante a XXV
Reunião do Conselho de Ministros da CPLP.

EUREAU - EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS
OF WATER SERVICES
Durante o ano de 2021 a participação na EurEau sofreu as contingências decorrentes do
cenário pandémico que motivou, a 18 de março de 2020, o cancelamento de todas as
atividades presenciais, situação que ainda se mantém. Não obstante este facto, a APDA
continuou como um parceiro presente e ativo nas diversas atividades e iniciativas lançadas
pela EurEau, tendo continuado o acompanhamento legislativo, por exemplo na revisão da
DWD ou na temática relativa aos microplásticos. 

Perante a clara singularidade deste período, para além das consequências e contingências
do cenário pandémico, a Comissão Europeia decidiu densificar esforços em direção a uma
economia verde.

A água ficou no centro de muitas das estratégias anunciadas pela União Europeia (UE), o que
confirma o facto de se tratar de um bem essencial para a vida, não havendo uma política
que não seja impactada ou tenha impacto sobre ela.

O Pacto Ecológico Europeu como nova estratégia de crescimento que visa conduzir a UE à
neutralidade climática até 2050 implica mudanças profundas em vários setores a todos os
níveis, facto que está a ser acompanhado com grande atenção pela EurEau. As questões do
clima, da energia, passando pelos transportes, pela proteção da biodiversidade, pela
agricultura ou por uma economia mais circular são fundamentais. 
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EU1: Paulo Nico e Rui Neves Carneiro 

EU2: Pedro Béraud e Vânia Jesus 

EU3: Lídia Lopes e Carla Correia 

Foi igualmente dada especial atenção à Estratégia para a Biodiversidade 2030, uma nova
estratégia de biodiversidade da UE para 2030 como um plano abrangente, ambicioso e de
longo prazo destinado a proteger a natureza e reverter o processo de degradação dos
ecossistemas, que visa colocar a biodiversidade da Europa numa trajetória de recuperação
até 2030. 

Boas notícias e desafios para o setor de água com o Plano de Ação para Poluição Zero, bem
como com o reforço da necessidade de implementar corretamente o princípio do controlo
na origem para reduzir a quantidade de poluentes potencialmente nocivos.

No que diz respeito à agricultura, destaque para a Estratégia Farm to Fork (F2F) da UE para
tornar os sistemas alimentares justos, saudáveis e amigos do ambiente. Também aqui o
setor da água é fundamental para tornar os sistemas mais seguros e protegidos na
distribuição de alimentos e sistemas alimentares justos, saudáveis e ecologicamente
corretos. 

Efetivamente muita coisa aconteceu este ano na EurEau o que abre, seguramente, caminho
a um trabalho ainda mais ambicioso no futuro. O objetivo de manter a água segura, limpa,
saudável e acessível só pode ser alcançado graças à equipa de membros especialistas que
constituem esta instituição europeia, prontos para partilhar contributos e experiências, de
forma a garantir que o conhecimento divulgado com os parceiros seja efetivamente
relevante. 

A APDA integra a General Assembly da EurEau, representada por Rui Marreiros, Vice-
Presidente da APDA.

A Associação está também representada por técnicos especialistas nas Comissões EU1
(Drinking Water), EU2 (Waste Water) e EU3 (Economics and Legal Affairs), de seguida
apresentados:

Por motivos profissionais, Vânia Jesus desvinculou-se da APDA em outubro de 2021 e,
consequentemente, da EU2. 

A assinalar a entrada de Joana Felício, Vice-Presidente da APDA, em outubro de 2021.

Em 2021, há ainda a destacar a integração de Susana Ferreira, Vice-Presidente da APDA, no
Joint Working Group on the Value of Water Services, onde a Associação já estava
representada por Paulo Nico desde 2020.

De realçar igualmente a entrada de Vitor Cardoso na task-force temporária da EurEau
dedicada às temática PFAS - substâncias perfluoroalquiladas.
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WWC - WORLD WATER COUNCIL
A APDA, através do seu Presidente do Conselho Diretivo, integra o Board of Governors (BoG)
e o Bureau do World Water Council desde 2018. Neste âmbito, Rui Godinho participou em
duas das três reuniões do BoG - 73.ª e 75.ª, tendo participado igualmente nos trabalhos de
10 das 12 reuniões do Bureau realizadas em 2021, todas através de videoconferência. 

Também em formato digital decorreu a reunião da Global Changes Task Force, grupo de
trabalho a que Rui Godinho preside desde 2021.

A convite da APDA, de sublinhar a presença de Loïc Fauchon, Presidente do WWC, como
Keynote Speaker no ENEG 2021, a 23 de novembro, tendo também inaugurado a Exposição
do evento, que decorreu no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de Congressos do Algarve
(capítulo ENEG 2021).
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FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA
O 9.º Fórum Mundial da Água é um evento organizado em parceria pelo WWC e pelo
Governo do Senegal, com realização em Dakar, Senegal, entre os dias 21 e 25 de março de
2022. O Presidente do Conselho Diretivo da APDA integra ainda o International Steering
Committee responsável pela organização do Fórum.

Em virtude deste evento, Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), em estreita
articulação com a Embaixada de Portugal em Dakar, criou uma task-force, envolvendo os
principais players do setor a nível nacional, de forma a dinamizar a presença portuguesa
neste evento. J. Henrique Salgado Zenha, Vice-Presidente da APDA, é o representante da
Associação neste grupo composto também pela Secretaria-Geral do MAAC, PPA - Parceria
Portuguesa para a Água, ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos,
APA - Agência Portuguesa do Ambiente e AdP - Águas de Portugal e AICEP.

Através desta participação portuguesa, o país procurará apresentar as respetivas
competências do setor da água e contribuir para encontrar respostas sustentáveis para os
desafios globais que o Mundo enfrenta. O eixo central desta participação é um pavilhão
exclusivo na zona nobre da Exposição do evento, que tem como mote a “Segurança da Água
para a Paz e o Desenvolvimento”. 

Ainda no âmbito deste Fórum, vai decorrer a cerimónia de entrega do Hassan II Great World
Water Prize. A sétima edição deste prémio tem como mote “Water security in territories for
sustainable development and food security”, tendo como objetivo reconhecer projetos que
promovam a segurança hídrica no mundo, a nível territorial, permitindo o desenvolvimento
sustentável e equitativo das populações, em equilíbrio com a preservação da natureza,
tendo também em conta a promoção de políticas de agricultura adequadas à segurança
alimentar. O Presidente da APDA é também é um dos membros do Comité Permanente
deste importante Prémio Internacional, em representação do WWC, juntamente com o
respetivo Presidente, Loïc Fauchon. Os restantes três membros são designados pelo
Governo de Marrocos.
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OCDE - WATER GOVERNANCE INITIATIVE
A APDA continuou a participar ativamente 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”.



COLABORAÇÕES VÁRIAS

IWA - INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION 

A APDA continuou a integrar a Governing Assembly da IWA, através da CNAIA (Comissão
Nacional da Associação Internacional da Água). O representante da APDA na Comissão
Executiva da CNAIA é o seu Presidente, Rui Godinho. Na Comissão Plenária da CNAIA tem
também assento os Vice-Presidentes da APDA, J. Henrique Salgado Zenha e Frederico
Fernandes.

WATER EUROPE

No âmbito do Acordo de Cooperação assinado em 2020, a APDA e a Water Europe
prosseguiram com o compromisso de partilharem informação e de trabalharem em
conjunto com vista a melhor contribuírem para a evolução do setor. A Comissão
Especializada de Inovação da APDA tem sido uma aliada nesta parceria.

A Water Europe é reconhecida como a voz promotora de Inovação e I&DT (Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico) da água na Europa. Atua no âmbito da coordenação e
colaboração para otimizar o desempenho das entidades gestoras, consumidores de água e
operadores de tecnologia, de forma sustentável e uniformizada.

SWA - SANITATION AND WATER FOR ALL

A APDA, através do Núcleo de Jovens Profissionais da Água (JOPA), integrou a SWA em 2020.
Este é um movimento internacional à escala global, que promove o acesso à água,
saneamento e higiene para todos os seres humanos, com o objetivo de contribuir para
mitigar as desigualdades no mundo. 

São membros da SWA os governos e os seus parceiros, desde entidades dos setores público
e privado, instituições de investigação e pesquisa, bem como organizações da sociedade
civil, onde se inclui a APDA, que pretende, assim, aumentar a respetiva capacitação de
responder aos desafios do futuro, enquanto colabora e partilha experiências com os
intervenientes da SWA em nome de um bem universal - o direito à água e saneamento, bem
como a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento, no
cumprimento da missão desta organização internacional. 

Cada parceiro dispõe de “focal points”, ou seja, mecanismos de contactos permanentes por
forma a operacionalizar a comunicação e o cumprimento dos objetivos delineados. Neste
âmbito há a assinalar a alteração, em julho de 2021, do “main SWA Focal Point” da APDA, até
à data desempenhado por Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, que passou o
testemunho a Nuno Campilho, Vice-Presidente da Associação. David Cabanas, Coordenador
do JOPA, manteve o lugar de “alternate SWA Focal Point”.
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AEAS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DEAGUAY SANEAMIENTO

A APDA e a sua congénere espanhola, a Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento, mantiveram contactos no sentido de darem continuidade ao Protocolo de
Colaboração assinado.

AGWA - ALIANCE FOR GLOBAL WATER ADAPTATION

A APDA, através da Comissão Especializada para a Adaptação às Alterações Climáticas,
manteve a parceria de colaboração e networking com a AGWA. 

A instituição nasceu nos EUA em 2010 e promove a cooperação entre agentes do setor da
água para tornar a gestão sustentável dos recursos hídricos mais eficiente. 

Abrangendo várias áreas relacionadas com a adaptação às alterações climáticas, a AGWA é
constituída por um grupo diversificado de membros, incluindo bancos de desenvolvimento
regionais e globais, agências governamentais, ministérios, organizações não-governamentais
e entidades do setor privado.

CEN - COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO

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 Hilário Ribeiro o representante da
APDA nestas Comissões.

ISO - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE NORMALIZAÇÃO

A APDA continuou a representar Portugal na Comissão ISO/TC 30/SC 7 (Contadores de Água),
através da participação da CT 116 - Comissão Técnica de Normalização, sendo Hilário Ribeiro
o representante.
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PRINCIPAIS NÚMEROS
995 participantes registados, 218 Comunicações, 44 oradores no Grande Debate e nas 7
Mesas Redondas, 16 candidaturas aos Prémios APDA - Tubos de Ouro, 9 equipas
concorrentes no Pipe Contest, 5 Visitas Técnicas e Culturais, bem como 82 stands e 53
entidades na área de Exposição resumem o ENEG 2021. Os números apurados confirmam
que esta edição do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, que
teve lugar entre os dias 23 e 26 de novembro, no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de
Congressos do Algarve, foi a mais participada de todas. Com o sentido de missão cumprida,
a APDA consolidou, uma vez mais, o contributo significativo para o setor através das
iniciativas que realiza.

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2021

ENEG 2021
24



APDA - Relatório de Atividades e Contas 2021

ENEG 2021
25

17 sobre Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas
15 sobre Economia Circular e Criação de Valor
21 sobre Transição Digital e Cibersegurança
9 sobre Satisfação e Experiência do Cliente
21 sobre Inovação
35 sobre Abastecimento de Água
23 sobre Águas Residuais e Pluviais
20 sobre Gestão de Ativos
9 sobre Economia, Legislação e Regulação
9 sobre Gestão do Cliente na Ótica Comercial
20 sobre Gestão das Organizações e do Capital Humano
19 sobre Comunicação do Valor da Água

COMUNICAÇÕES



DEBATE
Moderado pela jornalista Fernanda Freitas, o Grande Debate centrou-se no mote do
encontro “Dificuldades na Gestão da Água e a Emergência Climática: mudanças necessárias”.
O debate sobre as mudanças necessárias, envolvendo os principais atores do setor, foi
absolutamente central para traçar um roteiro que traga melhores soluções para problemas
antigos e aponte novos caminhos para problemas que ainda não são verdadeiramente
conhecidos em toda a sua dimensão.

Esta sessão contou com as intervenções de: António Costa e Silva, Presidente da Comissão
Nacional de Acompanhamento do PRR; Eduardo Marques, Presidente da AEPSA; Filipe
Duarte Santos, Presidente do CNADS; José Furtado, Presidente da Águas de Portugal;
Manuela Moreira da Silva, Professora da Universidade do Algarve e Investigadora do CIMA e
do CEiiA; Miguel Freitas, Professor da Universidade do Algarve; Nuno Lacasta, Presidente da
Agência Portuguesa do Ambiente; e Rui Godinho, Presidente da APDA. Impossibilitado de
estar presente, Afonso do Ó, Consultor da ANP|WWF Portugal, enviou uma declaração
proferida no início da sessão.
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MESAS REDONDAS
O valor da água enquanto serviço público essencial
O que podemos fazer para que o valor da água seja percecionado? Como devemos
comunicar de forma mais eficaz, para dentro e para fora? Estas foram algumas das questões
levantadas na sessão que evidenciou uma questão cada vez mais central para o setor - o
valor da água. António Cunha, CEO da Aquapor; Eduardo Cardadeiro, Professor da
Universidade Autónoma de Lisboa; Mário Raposo, Diretor Criativo da NOWA; e António
Eusébio, Presidente da Águas do Algarve, escrutinaram o tema mediante a moderação de
Paulo Sande, Advogado na Cruz Vilaça Advogados.

Circularidade, descarbonização e sustentabilidade como instrumentos para a criação
de valor
Os desafios e as oportunidades inerentes à construção de serviços de água circulares,
sustentáveis e neutros em carbono foram evidenciados durante esta mesa redonda
moderada por Rafaela Matos, Investigadora do LNEC. Como oradores estiveram Alexandra
Serra, Presidente da Águas do Tejo Atlântico; António Pina, Presidente da AMAL; e José
Pimenta Machado, Vice-Presidente de Agência Portuguesa do Ambiente.
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MESAS REDONDAS
Perdas de água - Modelos e metodologias para resultados de excelência
A abordagem dos fatores críticos para o desenho e implementação de uma estratégia bem-
sucedida de redução e controlo de perdas de água, bem como a partilha de experiências e
metodologias de referência no setor marcaram esta sessão. Claus Homann, Chief Operating
Officer and Chief of Strategic Development da Aarhus Water; Eduardo Medina Barbot,
Administrator da Indaqua; Henrik Dissing, Program Manager, Business and Innovation da
Danish Environmental Protection Agency, Ministry of Environment and Food of Denmark; e
Nuno Campilho, Diretor-Geral da Águas do Baixo Mondego e Gândara. A moderação ficou a
cargo de Andrew Donnelly, Coordenador do Departamento de Gestão de Perdas e
Afluências Indevidas da EPAL.

Satisfação e experiência do cliente
As boas práticas de otimização da experiência do cliente, bem como a digitalização
impulsionada pela COVID-19 estiveram em destaque nesta mesa redonda, que contou com a
participação de oradores de dentro e de fora do setor. Foram eles Artur Costa, Diretor de
Operações e Serviços de Cliente da Altice; José Peças, Coordenador Comercial das
Concessões da Aquapor-AGS e Coordenador da CEGC da APDA; e Pedro Fernandes, Diretor
de Gestão de Clientes da SU Eletricidade. Luís Branco, Consultor de Marketing Digital da WSI,
foi o responsável pela moderação das intervenções. 
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MESAS REDONDAS
Gestão e valorização das pessoas: desafios e oportunidades
Capacitação, motivação, envolvimento, desenvolvimento e reconhecimento assumem-se
como fatores críticos de sucesso na gestão estratégica de pessoas e, como tal, foram o foco
desta mesa redonda. Maurício Korbivcher, CEO da Great Place to Work Portugal, moderou
esta sessão que contou com os contributos dos oradores Carlos Vieira, Diretor-Delegado dos
SMAS de Sintra; Fernando Neves de Almeida, Partner da Boyden Portugal; e Rui Mendes da
Costa, Diretor de Recursos Humanos da Águas de Portugal.

A máquina do tempo - Visão do setor em 2050
Uma visão de um setor mais sustentável e do caminho para lá chegar, tendo em conta
também os desenvolvimentos tecnológicos, marcaram esta sessão moderada por Frederico
Barros Lopes, da Comissão Especializada de Inovação. Na qualidade de oradores estiveram
Ana Casaca, Global Head of Innovation da Galp; Bruno Horta Soares da Leading Executive
Advisor, IDC Portugal; e Pedro Fontes, Diretor de Inovação e Desenvolvimento da EPAL.
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MESAS REDONDAS
PENSAARP 2030 - Onde estamos e para onde vamos?

O PENSAARP 2030 dá sequência a quatro ciclos estratégicos após o início da grande reforma
do setor da água. Neste âmbito, e para discutir a visão, os objetivos e as metas definidas no
novo plano estratégico estiveram Francisco Narciso, Presidente da Águas Públicas do
Alentejo; J. Henrique Salgado Zenha, Vice-Presidente da APDA; Jaime Melo Baptista,
Coordenador do Grupo de Trabalho do PENSAARP 2030; Miguel Lemos, Presidente da Águas
de Gaia; Pedro Perdigão, CEO da Indaqua; e Vera Eiró, Presidente da ERSAR. A articulação
das intervenções ficou sob a alçada de Sérgio Hora Lopes, Coordenador do Conselho
Consultivo da APDA.
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EXPOSIÇÃO
Adequa, Afluxo, AGS, Águas de Portugal, Águas do Algarve, Águas do Ribatejo, Águas e
Energia do Porto, Águasistemas, Amiblu, Aquapor Serviços, Autarquia 360, AVK, Badger
Meter/Ati/s::can, Baseform, Be Water, Boomlift, Contaqua/Regaber, Contimetra/Sistimetra,
CTGA/Enviman, Ecodepur, Enermeter, ERSAR, Esri Portugal, Fersil, Flow Water, Fortinet,
Grundfos, Hanna instruments, Huot, Infralobo, Inframoura, Infraquinta, Itron, IWT, Janz,
Kyndryl, Maiaplas, Município de Loulé, Navia, Pinto & Braz, Planetek, Politejo, Saint-Gobain
PAM Portugal, saphety, Sewerin, SIMAS de Oeiras e Amadora, SMAS de Sintra, Techsysflui,
Tecnilab Portugal, Vodafone, Wakaru, Wavecom.
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JANTAR E GALA - LAKESIDE TIVOLI MARINA VILAMOURA
650 pessoas jantaram e assistiram à entrega dos prémios referentes aos Tubos de Ouro e
Pipe Contest - Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga.
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Melhor Projeto de Adaptação às Alterações Climáticas - Águas do Norte
Melhor Comunicação do Valor da Água - EPAL
Melhor Serviço ao Cliente - Aquapor Serviços 
Melhor Projeto de Investigação e Desenvolvimento - Câmara Municipal do Barreiro
Melhor Ação de Sustentabilidade - EPAL
Menções Honrosas - atribuídas duas à EMAS de Beja pelos trabalhos apresentados nas
temáticas de Melhor Comunicação do Valor da Água e Melhor Ação de Sustentabilidade

PRÉMIOS APDA - TUBOS DE OURO
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PIPE CONTEST - CAMPEONATO NACIONAL DE MONTAGEM DE
RAMAIS EM CARGA
1.º Classificado - SMAS de Almada (3 minutos e 48 segundos)
2.º Classificado - SMAS de Sintra -Equipa A (4 minutos e 6 segundos)
3.º Classificado - EMAS de Beja (4 minutos e 10 segundos)
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Mina de Sal-Gema
Geoparque Algarvensis
Barragem de Odelouca
ETAR da Companheira
ETA de Alcantarilha

VISITAS TÉCNICAS E CULTURAIS

O ENEG 2021 só seria possível com a colaboração de todos, nesse sentido, há que destacar
também todos os patrocinadores, apoiantes e media partner.

PATROCINADORES
Águas de Portugal, Aquapor, Município de Loulé, SMAS de Sintra.

APOIANTES
Águas do Ribatejo, Grundfos, Indaqua, Navia, Politejo, Saint-Gobain Pam Portugal, Aqualia,
AGS, Be Water, Fortinet, Acciona, CGI, saphety, AIRC e EPAL.

MEDIA PARTNER
Ambiente Magazine

Uma última nota à Comissão Organizadora do ENEG 2021 - José Moura de Campos,
António Eusébio, David Cabanas, Joana Frada, João Álvaro, José Peças, Miguel
Salvado, Nuno Medeiros, Paula Malheiro, Paulo Godinho, Regina Casimiro, Rui
Marreiros, Soraia Almeida e Ana Antão - sem a qual a realização deste evento não
seria possível.



CONVERSAS COM TEMA - O SETOR DA ÁGUA EM MOVIMENTO 

Com os eventos presenciais ainda muito limitados durante 2021, a APDA prosseguiu com as
"Conversas Com Tema - O Setor da Água em Movimento", conjunto de webinars que visam o
debate e a partilha sobre temáticas relevantes para a água e o saneamento. 

Durante o ano foram realizadas nove sessões online, que focaram a economia da água,
perdas de água, transformação digital, atendimento ao cliente, sistemas de informação
geográfica (SIG), contadores de água potável, reutilização de águas residuais, avaliação de
risco e alterações climáticas no âmbito da gestão de ativos.

A adesão a esta que se pretende uma atividade contínua para a APDA, corrobora a aposta
positiva que a Associação fez ao investir na plataforma digital Zoom, por forma a realizar
estas sessões online com todas as condições necessárias. Os números refletem um aumento
proporcional comparativamente a 2020, ano em que se realizaram 19 sessões, mais dez do
que no ano ema análise.

Em 2021, os webinars registaram 3 238 inscrições e 2 439 participantes, o que se traduz
numa média de 360 inscritos (217 em 2020) e 271 participantes (158 em 2020) por sessão. A
taxa média de participação foi de 75% (72% em 2020). 
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WEBINAR “OS DESAFIOS DA ECONOMIA DA ÁGUA”

Organização: CELE
Data: 29 janeiro
N.º de participantes: 269 

Organizado pela Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA, o evento
propôs-se a fazer o ponto de situação da economia da água em Portugal, tendo contado
com várias personalidades do setor para debater o tema.

A sessão abordou os problemas crónicos, algo estagnados depois da evolução significativa
anterior à crise da última década, que tenderão a agravar-se com a regressão do
investimento e a pressão de génese europeia, bem como os novos desafios que já
desabaram sobre os Serviços, designadamente os efeitos económicos da pandemia e o
desequilíbrio da relação contratual com os utilizadores, as novas exigências regulatórias ou
o risco de atribuição de responsabilidades complementares sem cobertura económica
adequada.

Na agenda esteve também o lançamento do livro “Água e Saneamento em Portugal - O
Mercado e os Preços 2020”, que se traduz numa publicação edição bienal da Comissão
Especializada de Legislação e Economia da APDA (capítulo Publicações). 
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WEBINAR “SIIPA 2.0 - O CAMINHO DAS PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL”

Organização: CESDA
Data: 12 março
N.º de participantes: 328

A apresentação da nova versão do SIIPA - Sistema de Informação de Indicadores de Perdas
de Água marcou este webinar promovido pela Comissão Especializada de Sistemas de
Distribuição de Água (CESDA) da APDA. De sublinhar o apoio conferido pela INDAQUA.

A ferramenta desenvolvida pela CESDA está disponível no website da APDA (aqui) e inclui os
dados disponibilizados no RASARP 2020 (Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos
em Portugal da ERSAR), permitindo também a consulta para os sistemas em alta, entre 2011
e 2019.

O evento pretendeu também ajudar as entidades gestoras com mais dificuldades em reduzir
as perdas de água, bem como explanar o trabalho positivo de outras neste campo,
nomeadamente as experiências e metodologias em uso na INDAQUA, SMAS de Sintra, SMAS
de Mafra, Águas do Norte e EMAS de Beja.

Na prática, demonstrou-se que apesar de existir um conjunto muito alargado de entidades
com grande margem para evoluir, também há entidades que já descobriram o seu “caminho
das perdas” e atingiram resultados de classe mundial.

O webinar constitui-se também como uma oportunidade para prestar o reconhecimento
devido a todos os que “no terreno” lutam para melhorar o resultado nacional das perdas,
bem como para evidenciar como diferentes metodologias podem concorrer para a melhoria
da qualidade do serviço de abastecimento de água em Portugal.
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WEBINAR “MATURIDADE DIGITAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS EM PORTUGAL E PERSPETIVA
INTERNACIONAL” 

Organização: CEI
Data: 26 março
N.º de participantes: 211

O valor da água, a assimetria da maturidade digital no setor e nas respetivas gerações, bem
como a avaliação sobre os benefícios da tecnologia no setor e como esta deve ser aplicada
para ser rentabilizada, sem descurar os riscos, foram os pontos discutidos por especialistas
nacionais e internacionais neste webinar da Comissão Especializada de Inovação (CEI) da
APDA.

A digitalização, com uma maior ou menor sofisticação e maturidade, começa a ser uma
realidade na indústria da água em todo o mundo, sendo que as soluções de IoT, mobilidade,
big data, machine learning e inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, gémeos
digitais, entre outras, conferem novas capacidades para analisar, automatizar e corrigir em
tempo real a operação dos serviços de águas, prevenindo e minimizando riscos.

As referidas soluções tecnológicas podem então contribuir para enfrentar um conjunto de
desafios, que incluem o envelhecimento das infraestruturas, a redução das perdas e
afluências indevidas, a qualidade da água, a garantia de adequados níveis de serviço e a
melhoria da eficiência operacional.

De referir o apoio da Águas do Ribatejo a este webinar.
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WEBINAR “O NOVO PARADIGMA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE”

Organização: CEGC
Data: 9 abril
N.º de participantes: 216

O webinar da Comissão Especializada da Gestão de Clientes (CEGC) APDA foi marcado pela
partilha de experiências sobre a transformação digital dos processos e dos meios de
atendimento ao Cliente dentro de organizações do setor da água e de outras utilities.

A evolução sentida com a crescente transformação digital dos processos na sociedade
sofreu um forte impulso com o impacto da pandemia de COVID-19, tendo os meios de
atendimento sido diversificados e os canais de comunicação se tornado cada vez mais
tecnológicos. No entanto, e apesar dessa diversificação, os processos são únicos e devem de
estar integrados de forma global nas entidades gestoras, respondendo às necessidades dos
consumidores finais.  

O evento, que contou com o apoio da Go Contact, evidenciou que um atendimento eficaz é
muito importante na experiência do Cliente, pelo que o cuidado neste serviço é um grande
promotor da sua satisfação global. 
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WEBINAR “SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - TRANSVERSALIDADE AOS
PROCESSOS EMPRESARIAIS”

Organização: CESI
Data: 23 abril
N.º de participantes: 240

O debate do papel dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na gestão atual de
processos nas entidades gestoras de serviço de abastecimento e saneamento foi alavancado
com este webinar organizado pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI)
da APDA.

A sessão, que contou com o apoio da AQUASIS e da ESRI, assentou no conceito de que uma
estratégia de transversalidade aplicada aos SIG incentiva a adoção de boas práticas na
gestão eficiente dos recursos, bem como pode facilitar a implementação destas ferramentas
em entidades com recursos mais escassos.

Nesse sentido, foram partilhadas experiências no desenvolvimento de soluções
diferenciadas, numa perspetiva de adoção dos SIG como plataforma de gestão de
informação transversal aos processos da organização.
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WEBINAR “CONDIÇÕES DA INSTALAÇÃO E PRECAUÇÕES A TOMAR NA INSTALAÇÃO DE
CONTADORES DE ÁGUA POTÁVEL”

Organização: CT 116
Data: 7 maio
N.º de participantes: 221

O evento, organizado pela CT 116 - Comissão Técnica de Normalização “Medição de
Escoamento de Água em Condutas Fechadas” abordou uma das variáveis fundamentais para
uma medição eficiente de um contador de água - as condições de instalação e as precauções
a tomar durante o processo de instalação dos contadores. 

Este é um tema normalmente tratado nas entidades gestoras com a sabedoria empírica das
pessoas que há já muitos anos executam estas tarefas, mas que muitas vezes não têm
acesso a detalhes ou a recomendações de instalação. Estas condições estão normalmente
relacionadas com a tecnologia dos contadores, mas não só.

Neste sentido, a CT 116 apresentou exemplos de instalações de contadores recomendadas e
explicar a razão pela qual se deve proceder da forma indicada, com intuito de poder
desenvolver não apenas o conhecimento, mas também o sentido crítico de quem está mais
direta ou indiretamente relacionado com estas tarefas e as suas implicações.

De referir o apoio da Águas de Gaia à realização desta iniciativa.
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WEBINAR “REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS - OPÇÕES TÉCNICAS PASSÍVEIS DE SEREM
UTILIZADAS PELAS ENTIDADES GESTORAS” 

Organização: CEAR
Data: 21 maio
N.º de participantes: 389

Realizado pela Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) da APDA e com o apoio do
Grupo Contimetra/Sistimetra e do CTGA, o webinar visou debater as estratégias para a
reutilização das águas residuais tratadas a serem implementadas pelas entidades gestoras.
Perante um conjunto de opções técnicas passíveis de serem utilizadas, estas precisam de ser
adaptadas à realidade técnica e económica de cada uma das entidades gestoras.

As alterações climáticas atualmente em curso em Portugal, com a consequente escassez de
recursos hídricos em vastas áreas do território nacional, associadas aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas e aos conceitos
de economia circular, têm fomentado a implementação da reutilização das águas residuais
tratadas pelas entidades gestoras.

Contudo, não só as ETAR não se encontram frequentemente preparadas para permitir a
reutilização do seu efluente final, como os potenciais consumidores se encontram afastados
da sua produção, pois a localização das ETAR predomina junto a linhas de água.

Acresce ainda que o objetivo nacional, relativo ao aumento da percentagem de águas
residuais sujeitas a reutilização, só poderá ser atingido através de intervenções diretas das
entidades gestoras, enquanto responsáveis pelas instalações e que melhor conhecem as
limitações, bem como o potencial da realidade e especificidades locais.
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WEBINAR “AVALIAÇÃO DO RISCO NAS ENTIDADES GESTORAS DE ACORDO COM OS
REQUISITOS DA ERSAR”

Organização: CEQA
Data: 18 junho
N.º de participantes: 393

O objetivo deste webinar promovido pela Comissão Especializada de Qualidade da Água
(CEQA) da APDA centrou-se em esclarecer algumas questões relacionadas com o módulo do
portal da ERSAR, no que diz respeito à introdução de dados da avaliação de risco para a
qualidade da água, procedimento que tem criado muitas dificuldades aos técnicos das
entidades gestoras.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 152/2017 as entidades gestoras de sistemas de água
ficaram com a obrigatoriedade de desenvolver um sistema de avaliação do risco (AvR) para a
qualidade da água (PCQA), com limite de implementação em abril de 2022, para ter
consequências no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) de 2023. A Diretiva
2020/2184 veio, entretanto, ajustar estas exigências para todo o espaço europeu, mas com
data-limite de transposição para janeiro de 2023, com efeitos em 2029.

O evento contou com o apoio da EMAS de Beja.
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WEBINAR “PRIORIDADES DE INVESTIMENTO CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS E OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DE ATIVOS”

Organização: CEGA
Data: 2 julho
N.º de participantes: 172

O evento da Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA) da APDA visou debater e
promover a convergência de abordagens, transversais a todas as entidades gestoras, acerca
das repercussões que as alterações climáticas poderão acarretar para a Gestão de Ativos
dessas entidades. 

Pretendeu-se também evidenciar de que forma se pode priorizar esta preocupação na
tomada de decisões para os investimentos, mantendo os princípios de gestão que
salvaguardam a eficiência operacional dos ativos, prolongam a sua vida útil e garantem a
prestação de um serviço de qualidade e excelência.

A sessão, apoiada pela INDAQUA, incluiu a partilha de diversas experiências, cujo intuito foi
apetrechar as entidades gestoras de conhecimentos práticos que permitem efetuar os
planeamentos de investimentos com razoabilidade operacional e económica, privilegiando
aqueles que melhor se adequam a este fim e que possibilitam uma menor exposição às
repercussões das alterações climáticas.
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H2OFF - HORA DE FECHAR A TORNEIRA!
A APDA, através da respetiva Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental
(CECEA), promoveu no Dia Mundial da Água, das 22h00 às 23h00, a H2OFF - Hora de fechar a
torneira. O desafio lançado a toda a sociedade era muito simples - no dia 22 de março fechar
a torneira por uma hora, num gesto deliberado e consciente. A iniciativa ultrapassou as
melhores expectativas e traduziu-se num sucesso a nível nacional. Foram diversas as
entidades que apoiaram e dinamizaram este desafio, que pretendeu motivar à mudança
consciente de comportamentos sobre o uso correto e eficiente da água, incitando à proteção
e preservação da mesma. 

A nível institucional foi possível contar com a parceria do Ministério do Ambiente e da Ação
Climática, da ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores - e
da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas da Região da
Madeira. 

Os 18 Parceiros Premium impulsionaram a iniciativa para tornar a H2OFF uma realidade.

De destacar também as 99 entidades dos mais diversos setores e de todo o país, incluindo
os arquipélagos da Madeira e dos Açores, que abraçaram a iniciativa, tendo sido igualmente
fundamentais na promoção da mesma.

A fortalecer e potenciar as relações com o público e com a imprensa estiveram 65
personalidades públicas, denominados Embaixadores, da área da cultura e do desporto,
entre outras.

Os 10 Media Partners que se associaram à campanha foram também decisivos na
divulgação da mesma.

Entretanto, a ESRI Portugal desenhou uma plataforma para o website concebido
especificamente para a H2OFF, onde foi possível simular o gesto de fechar a torneira com
identificação da localização. Foram simbolicamente fechadas 1 596 torneiras.

Há ainda a sublinhar o papel de todo o público que manifestou o interesse na campanha
através de um e-mail, telefonema, partilha da mensagem ou apenas pelo ato fundamental
de fechar a torneira.

A APDA e a CECEA querem agradecer todo o apoio nesta parceria ambiental, que vai ter
continuidade, uma vez que o uso eficiente da água deverá ser um gesto diário.

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2021

OUTROS EVENTOS
46



ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO E OS
PREÇOS 2020
Como previsto, o livro “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2020” foi
apresentado no início de 2021. Na impossibilidade da realização de eventos presenciais,
decorrente do ainda contexto de pandemia de COVID-19, a publicação foi divulgada durante
o webinar “Os Desafios da Economia da Água” (capítulo Outros Eventos).

Com cadência bienal, este é um projeto da Comissão Especializada de Legislação e Economia
da APDA, que visa contribuir para um melhor conhecimento da evolução do setor da água
no território nacional, nomeadamente a 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”. 

O livro “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2020” é composto pelos
seguintes capítulos: Regime jurídico do setor das águas; Caracterização das entidades
gestoras; Tipificação dos tarifários; O preço da água e do saneamento; As agregações das
operadoras de água e os casos das “Baixas” em Portugal; O mercado e os preços no
contexto internacional; Conclusões e perspetivas; e Anexos. 

Esta edição integra uma caracterização mais profunda do Setor e respetiva evolução, no
plano jurídico, no enquadramento económico e na tradução tarifária, bem como a análise de
novas vertentes, de avaliação das agregações em Portugal, de contextualização internacional
e de perspetivação dos atuais problemas e riscos do Setor.

Segundo a CELE, este trabalho está integrado na base de atividade desta Comissão:
continuar a contribuir para o equilíbrio económico-financeiro das entidades gestoras,
nomeadamente através da defesa da utilização de tarifários sustentáveis, bem como da
construção de melhores soluções para o setor da água.
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GUIA INTRODUTÓRIO DE CIBERSEGURANÇA PARA ENTIDADES
GESTORAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
Como resultado do debate de ideias e da simbiose do conhecimento dos elementos da
Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) da APDA, foi desenvolvido o Guia
Introdutório de Cibersegurança para entidades gestoras de Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais. A publicação tem como objetivo deixar uma visão global
sobre o contexto e interações das entidades gestoras no ciberespaço, de uma forma
suficientemente ligeira, para os gestores e, relativamente aprofundada, para os técnicos,
identificando temas incontornáveis na preparação das entidades gestoras para este novo
espaço.

Este Guia aborda temas como as infraestruturas críticas e o ciberterrorismo, o processo de
governança em cibersegurança, os riscos em redes operacionais, as diferentes armas
cibernéticas, a segurança de redes e sistemas SCADA, a proteção e monitorização de redes
ou a análise forense.

Pautado por uma linguagem acessível a qualquer gestor ou técnico, esta publicação vai
permitir às entidades gestoras ficarem com uma visão mais ampla, mas especializada, do
seu enquadramento no ciberespaço e das necessárias adaptações à realidade do mesmo,
permitindo que, de forma consciente, preparada e segura, tirem vantagem desse novo
elemento cujas potencialidades se apresentam, hoje, como infinitas. 
A CESI procurou, desta forma, sintetizar um conjunto de conceitos e procedimentos para
que as organizações, com diferentes níveis de maturidade, os possam adotar nos respetivos
processos internos, atuais e futuros. 

Integrado na documentação distribuída aos participantes do ENEG 2021, o Guia foi
apresentado neste evento. 
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A APDA possui diversas plataformas de comunicação, designadamente a Revista APDA, o
website, as redes sociais e canal YouTube e a APDA News (newsletter).

No que diz respeito ao website, há a assinalar o início do processo de atualização de layout
que, entretanto, ficou estagnado devido ao volume de trabalho na sequência da preparação
do ENEG 2021.

O investimento mais significativo efetuado durante o ano deu-se ao nível das redes sociais,
com a entrada da APDA no Instagram e com a contratação de uma empresa especialista em
Marketing Digital por ocasião do ENEG 2021. Esta estratégia traduziu-se num aumento
exponencial de interação com as redes da Associação nos períodos pré, durante e pós
evento.

As já referidas "Conversas Com Tema - O Setor da Água em Movimento" (capítulo Outros
Eventos) também prosseguiram na agenda da Associação. De sublinhar que estas sessões
promovem também a alimentação do canal YouTube da APDA.

A realçar igualmente o trabalho desenvolvido com a APDA News, que passou a ser publicada
quinzenalmente com as notícias mais significativas, a nível da Associação ou do setor em
geral, sempre acompanhadas com uma reflexão de Rui Godinho, Presidente da APDA, sobre
um determinado tema.
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REVISTA APDA
A Revista APDA pauta pela capacidade de despertar a discussão sobre uma grande
variedade de temáticas, com artigos de caráter técnico-científico, de divulgação ou de
opinião, entrevistas, partilha de legislação nacional e europeia, bem como de eventos
nacionais e internacionais a realizar num futuro próximo. No remate editorial conta também
com a infografia, com base numa pesquisa profunda, que reflete os números e destaques
do tema de cada edição.

Publicada desde 2016, tem periodicidade trimestral e é exclusivamente digital, estando
acessível gratuitamente para leitura e download, aumentando o respetivo alcance. O
número médio de leitores por edição ultrapassa os mil, sendo objetivo fidelizar os mesmos e
conquistar outros.

Em 2021 foram produzidos os quatro números previstos: #20 "Gestão de Águas Pluviais”;
#21 “Valor e Preço da Água: parceiros desavindos”; #22 “Gestão de Ativos”; e #23 “Gestão da
Água em Emergência Climática”, número também publicado em papel por ocasião do ENEG
2021. Recorde-se que a cada edição deste evento é já inerente a distribuição física da última
revista do ano na documentação dos participantes.

Através de uma estratégia redefinida, a APDA visa, em 2022, retomar a publicidade através
dos mais diversos conteúdos e formatos requeridos pelas entidades interessadas em
divulgar a respetiva marca, serviços ou produtos.
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WEBSITE
Em 2021, o website registou 43 798 visitas, mais 8 070 do que as registadas no ano anterior
(35 728), tendo o número de visualizações de página também aumentado significativamente,
com 92 230, mais 14 958 face às 77 272 assinaladas em 2020. 

REDES SOCIAIS 
As redes sociais continuam a ser uma grande mais-valia de difusão de informação que a
APDA pretende transmitir, bem como para promover a interação com a Associação. A
assinalar o aumento dessa interação nos mês de março, devido à H2OFF (capítulo Outros
Eventos) mas, principalmente, no mês de novembro, decorrente do ENEG 2021 (capítulo
ENEG 2021), que envolveu um investimento em campanhas de publicidade no Facebook e
Instagram, bem como a contratação de uma empresa especializada em Marketing Digital,
que justificam o aumento exponencial dos números registados.

O Facebook foi a rede que registou um aumento mais significativo teve um alcance de
737 691, mais 606 034, quando comparado a 2020 (131 657). Destacar também o
Instagram que, em ano de estreia e apenas em dois meses, registou um alcance de
429 875. O Linkedin, com 185 303 impressões, assinalou uma subida de 39 728
impressões (145 575 em 2020). O Twitter foi a única rede social que decresceu - com
45 885 impressões, registou menos 19 151 de alcance face ao ano anterior (65 036). 
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A APDA contou, ao longo do ano de 2021, com a atividade e contributo inestimável das
respetivas 14 Comissões Especializadas e 1 Núcleo.

Seguem-se os balanços do trabalho levado a cabo em 2021 por cada Comissão Especializada
e Núcleo, tendo por base as informações prestadas pelos respetivos Coordenadores.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA)

Coordenação
Paulo Nico (SMAS de Almada) 

Vice-Coordenação
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro)

Composição
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras); Ana Nunes (Águas do Norte); Andreia Pires
(SMAS de Sintra); António Lisboa (Águas do Alto Minho); Carla Cavaco (EMAS de Beja);
Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços); Cristina Cortez (SIMAR de Loures e Odivelas); Cristina
Martinho; Cristina Paiva (SIMAS de Oeiras e Amadora); Elsa Oliveira (SMAS de Leiria); Inês
Freitas (Águas do Douro e Paiva); Joana Pinto Coelho (AdP Serviços Ambientais); Maria
Adelaide Rocha (Águas e Energia do Porto); Maria de Fátima Coimbra (Águas do Centro
Litoral); Maria João Benoliel; Marta Dutschmann Gomes (Wase); Paula Rodrigues (Infratróia)
Pedro Nogueira (CTGA); Raquel Mendes; Rui Neves Carneiro (EPAL); Rui Sancho (Águas do
Algarve); Sara Branco (Câmara Municipal de Palmela); Telma Simões (Águas de Coimbra);
Vera Pires (Infratróia)

Trabalho desenvolvido
Durante 2021 a CEQA reuniu mensalmente em formato virtual, tendo também integrado as
reuniões do Conselho Científico e Conselho Consultivo da APDA.

No âmbito da representação na Comissão EU1 (Drinking Water) da EurEau, a referir a
participação de Paulo Nico e Rui Neves Carneiro nas respetivas reuniões, bem como na
análise de documentos, que impactam as atividades das entidades gestoras nacionais.

Sara Branco continuou a representar a APDA nas reuniões da RELACRE relativas à Comissão
de Certificação de Técnicos de Colheita de Amostras de Água, bem como David Cabanas nas
reuniões da Comissão Sectorial da Água do IPQ (CS04/IPQ) e Rui Sancho nas relativas ao
Grupo de Trabalho dos Planos de Segurança da Água da ERSAR.

De destacar ainda a participação de Paulo Nico no grupo de trabalho coordenado pela
ERSAR para 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).

Entretanto, mais precisamente a 18 de junho, a CEQA organizou o webinar “Avaliação do
Risco nas entidades gestoras de acordo com os requisitos da ERSAR” (capítulo Outros
Eventos).

Para finalizar, e tendo sido 2021 ano de ENEG, merece também ser evidenciado o trabalho
da Comissão na comunicação, e respetiva apresentação, “A Diretiva 2020/2184, de 16 de
dezembro de 2020, sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano - Qual o
impacto para as Entidades Gestoras?”.
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Na reunião de dia 28 de maio, foram apresentadas por Gianluca Pereyra as propostas da
Visor.AI para o desenvolvimento de soluções omnicanal no contacto com o cliente.
Na reunião de dia 25 de junho, foram apresentadas por João Monteiro e Vasco Vinhas as
soluções da EZ4U, onde foram destacadas disponíveis para automação de processo de
contactos com clientes (e-mail, SMS, etc.).

COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI)

Coordenação
José Manuel Costa (Águas do Alto Minho) 

Vice-Coordenação
Gil Afonso (Águas do Norte)

Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Soares (ESRI Portugal); Ana Sofia Ramalhete (SIMAR
de Loures e Odivelas); Carlos Fernandes (Águas do Douro e Paiva); Carlos Godinho
(AQUASIS); Carlos Gonçalves (EPAL); Célia Dias Reis (EPAL); Cláudia Brás (Águas de Coimbra);
Cláudio Tenório (Águas do Algarve); Elsa Sofia Ferreira (SMAS de Sintra); Ivo Braga (Aquapor
Serviços); João Branco (Câmara Municipal do Barreiro); Jorge Figueiredo (Luságua - Serviços
Ambientais); Luís Ribeiro (Tecnilab Portugal); Luís Rocha (Águas do Centro Litoral); Miguel
Casadinho (EMAS de Beja); Patrícia Paulo (SIMAR de Loures e Odivelas); Paulo Rego (AGERE);
Pedro Martins (SIMAR de Loures e Odivelas); Pedro Pascoal (Infraquinta); Sérgio Ferreira
(Águas de Santarém); Vítor Prisca (Wakaru Consulting)

Trabalho desenvolvido
Das 11 reuniões previstas para 2021, a CESI realizou nove, tendo a maioria decorrido em
formato digital ainda devido ao contexto da pandemia de COVID-19.

A Comissão organizou, a 23 de abril, o webinar “Sistemas de Informação Geográfica -
Transversalidade aos Processos Empresariais”, que contou com as intervenções dos
membros Catarina Sousa, Célia Reis, Elsa Ferreira, João Abreu e Pedro Pascoal (capítulo
Outros Eventos). 

No âmbito do desenvolvimento do tema “A Entidade Gestora Digital - A digitalização de
processos e a interface digital com o cliente”, foram realizadas duas sessões para as quais
foram convidadas as empresas Visor.AI e EZ4U, que apresentaram as respetivas soluções
tecnológicas, com foco na interação com o cliente.

Em contexto de ENEG 2021, a destacar a realização e apresentação da comunicação
“Digitalização e transformação digital de uma Entidade Gestora: a visão!”, bem como o apoio
na gestão da sala reservada às apresentações das comunicações do Tema 3 - Transição
Digital e Cibersegurança.

O ano ficou também marcado pela reeleição de José Manuel Costa e Gil Afonso, que
mantêm, respetivamente, as funções de Coordenador e Vice-Coordenador para o período de
2022-2023.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (CESDA)

Coordenação
Abel Luís (EPAL)

Vice-Coordenação
Luís Manuel Gomes (Afluxo); Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal)

Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); André Duarte (SMAS de Sintra); Cristina Caldas
(Contimetra); Daniel Marques (Infratróia); Daniel Silva (Aquapor Serviços); Flávio Oliveira
(Águas e Energia do Porto); Guilherme Santos (Águas do Norte); Hilário Ribeiro (Itron); João
Curinha (Águas do Sado); João Santos (EMAS de Beja); José Júlio Santos (Fucoli-Somepal);
Marco Costa (Águas da Região de Aveiro); Maria José Neto (SIMAR de Loures e Odivelas);
Paula Aprisco (EPAL); Paulo Nunes (Indaqua); Pedro Miguel Pereira (SMAS de Mafra); Raquel
Mendes; Rita Morais (Águas de Coimbra); Rodrigo Duarte (Águas de Cascais); Rui Alves
(Águas de Santarém); Rui Martins (AGERE); Rute Parente (SMAS de Sintra); Sameiro Roriz
(AGERE)

Trabalho desenvolvido
A atividade da CESDA centrou-se na continuação do trabalho desenvolvido nos últimos anos,
na área da Eficiência dos Sistemas de Distribuição de Água e Sustentabilidade dos Serviços
de Água. A Comissão reuniu mensalmente em formato virtual, tendo a reunião de dezembro
sido presencial.

Apesar de não terem sido concluídas as fichas de boas práticas - sobre a elaboração de um
“Plano de Controlo de Perdas” e medidas de “Eficiência Energética” -, começaram a ser
desenvolvidas duas novas fichas, com vista a serem apresentadas no encontro previsto para
Beja, em data a anunciar em função da evolução da pandemia. 

A Comissão continuou a assegurar a representação da APDA na CT90/SC4 e manteve-se
disponível para responder a questões colocadas pela Direção da APDA e respetivos
stakeholders.

No dia 12 de março organizou o webinar “SIIPA 2.0 - O Caminho das Perdas de Água em
Portugal” (capítulo Outros Eventos), onde foram divulgadas as novas potencialidades desta
ferramenta e apresentado o trabalho de várias entidades gestoras de sucesso no combate
às perdas.

Também com foco no SIIPA 2.0, mas em contexto de ENEG 2021, a CESDA preparou e
apresentou a comunicação “O contributo do SIIPA para a redução das perdas de água”,
assinalando mais um momento de desenvolvimento e partilha das melhores práticas de
controlo de perdas num setor essencial para o bem-estar e qualidade de vida dos
portugueses.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE)

Coordenação
Lídia Lopes (SMAS de Sintra)

Vice-Coordenação
Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada)

Composição
Ana Paula Tavares; Bruno Lopes (EPAL); Carla Correia (Águas de Portugal); Francisco Morais
(AGS); Helena Moura Campos (SIMAR de Loures e Odivelas); Joana Felício (Águas do Douro e
Paiva); João Simão Pires (Universidade Católica); José Henrique Salgado Zenha; José Manuel
Pires (Águas de Cascais); Maria Guilhermina Tadeia (EMAS de Beja); Nuno Vitorino (AIA);
Paula Lopes (SMAS de Sintra); Paulo Gromicho (Águas do Tejo Atlântico); Paulo Sá; Sérgio
Hora Lopes (Águas do Douro e Paiva); Susana Ferreira (Aquapor Serviços)

Trabalho desenvolvido
Devido à situação decorrente da pandemia COVID-19 a CELE manteve o sistema
implementado em março de 2020, não tendo promovido qualquer reunião presencial. As 14
reuniões da Comissão realizaram-se por videoconferência, através da ferramenta “Microsoft
Teams” disponibilizada pela APDA. 

Concretizaram-se as tarefas com vista à conclusão da edição do livro “Água e Saneamento
em Portugal - O Mercado e os Preços 2020”, tendo este sido apresentado no webinar “Os
Desafios da Economia da Água”, no dia 29 de janeiro de 2021 (capítulo Outros Eventos).

De forma a preparar a próxima edição desta publicação bienal da CELE prosseguiu-se com a
obtenção dos tarifários praticados pelas entidades gestoras até junho de 2021, em paralelo
com a recolha dos clientes relativos a dezembro de 2020. É de realçar que se verificaram
dificuldades acrescidas nesta vertente da atividade da Comissão, provavelmente uma
consequência da situação pandémica, agravada com a realização de eleições autárquicas no
final do segundo trimestre de 2021.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE)

Trabalho desenvolvido
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No que diz respeito ao acompanhamento do setor, foram objeto de análise diversos
diplomas e projetos nacionais e comunitários remetidos à CELE. Foi efetuado,
nomeadamente, o acompanhamento da evolução dos modelos de gestão no setor da água e
o acompanhamento das diretivas comunitárias com interesse para o setor, bem como
diversos projetos de regulamentos e documentos complementares divulgados pela ERSAR.

De destacar também a participação da CELE no desenvolvimento do “Inquérito de
Conjuntura e COVID-19”, levado a cabo pela APDA sobre os reflexos da pandemia no Setor
das Águas em Portugal.

Já em contexto de ENEG 2021, a CELE esteve envolvida em diversas atividades,
designadamente, ao nível da análise das comunicações recebidas por parte da Comissão
Científica e na moderação das comunicações relativas ao Tema 9 - Economia, Legislação e
Regulação, onde a Comissão apresentou duas comunicações: “Os tarifários de água e
saneamento em Portugal - Análise e evolução” e “Impactos da COVID-19 nas entidades
gestoras: sucinta análise do ano 2020”. A Comissão também integrou a moderação dos
trabalhos referentes ao Tema 11 - Gestão das Organizações e do Capital Humano, tarefa
partilhada com a Comissão Especializada de Indicadores de Gestão. Na mesa redonda
“PENSAARP 2030 - Onde estamos e para onde vamos?”, para além da moderação, participou
no debate.



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)

Coordenação
Pedro Béraud (AdP Internacional)

Vice-Coordenação
Sónia Pinto (Águas de Santarém); 
Vânia Jesus; Joana Vieira (Águas do Centro Litoral)

Composição
Alexandra de Sousa (SMAS de Almada); Andreia Ferreira (AGERE); Ângela Romão (Águas de
Santo André); Carlos Alves (Águas de Cascais); Cristina Caldas (Contimetra); Cristina
Martinho; Diana Correia (Águas de Paços de Ferreira); Fátima Pedroso (Aquapor Serviços);
Filipa Pires (Gintegral); Francisco Sousa (Águas e Energia do Porto); João Diogo (Zeben); Judite
Mota (CTGA); Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro); Margarida Esteves (Tecnilab
Portugal); Norberta Coelho (Águas do Norte); Pedro Cruz (Suez); Pedro Duarte (AGS); Pedro
Fernandes (Contimetra); Ricardo Gomes (EMAS de Beja); Rita Teixeira d'Azevedo; Rui Neves
Carneiro (EPAL); Vânia Morais (Águas e Energia do Porto)

Trabalho desenvolvido
Na sequência do ano anterior, o contexto pandémico afetou o normal desenvolvimento da
atividade da CEAR. Contudo, as iniciativas desenvolvidas tiveram resultados muito positivos. 

O trabalho desenvolvido pela Comissão manteve-se alicerçado nos diversos Grupos de
Trabalho, entretanto reorganizados da seguinte forma: GT 1 - Gestão de Redes de
Drenagem; GT 2 - Tratamento e Reutilização de Águas Residuais e GT 3 - Tratamento,
Valorização e Destino Final das Lamas.

Foi dada continuidade à participação na Revista APDA, desta vez para a edição 20, com o
artigo “Gestão de águas pluviais em meio urbano - Perspetiva das entidades gestoras”. Ainda
no âmbito das colaborações, de referir também o contributo para o inquérito que a
Comissão Especializada de Economia Circular preparou e enviou para as entidades gestoras.

No dia 21 de maio a CEAR realizou o webinar "Reutilização de Águas Residuais - Opções
técnicas passíveis de serem utilizadas pelas Entidades Gestoras" (capítulo Outros Eventos),
que contou com a participação dos principais intervenientes no setor, tendo registado uma
taxa de participação bastante significativa.

No seguimento da integração na Comissão EU2 (Waste Water) da EurEau, através de Pedro
Béraud e Vânia Jesus, assinala-se a participação nas respetivas reuniões, que decorreram
por videoconferência. Foi também preparada a resposta com a posição da Comissão sobre a
consulta ao documento “EurEau position on the Resilience of Critical Entities Directive”.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)

Trabalho desenvolvido
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Todas as reuniões da CEAR decorreram por videoconferência, excetuando a última, que se
realizou aquando da presença dos elementos no ENEG 2021.

De sublinhar que, ainda em contexto de ENEG 2021, a CEAR integrou a respetiva Comissão
Científica, tendo preparado e apresentado também quatro comunicações: “Água para
reutilização - O desafio para as Entidades Gestoras”; “Inovação em sistemas de saneamento
e gestão de águas pluviais”; “Poluentes emergentes em sistemas de saneamento - Os
próximos desafios para as Entidades Gestoras”; “Planeamento da segurança do saneamento
para as Entidades Gestoras”.

Quanto ao evento que a CEAR tinha programado realizar em conjunto com a CEAAC e CELE -
“Os principais desafios e constrangimentos na gestão de águas pluviais”, foi adiado para
durante ou após o período de discussão pública do PENSAARP 2030. Prevê-se que a
iniciativa se realize em 2022.

Em outubro, destaque para a alteração na Vice-Coordenação da Comissão, com a
substituição de Vânia Jesus, que abraçou novos desafios profissionais a nível internacional,
por Joana Vieira. O mesmo motivo levou Vânia Jesus a retirar-se da EU2 da EurEau.



COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES (CEGC)

Coordenação
José Peças (Aquapor Serviços)

Vice-Coordenação
Joana Frada (Indaqua)

Composição
Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Helena Freitas (Águas do Norte); João Barros (Águas do
Ribatejo); Luís Antunes Ferreira (EPAL); Luís Branco; Marlene Castilho (Águas do Alto Minho);
Nelson Rodrigues (SIMAR de Loures e Odivelas); Nuno de Linares Luís (SIMAS de Oeiras e
Amadora); Nuno Fidalgo (Águas do Planalto); Raquel Galego (SMAS de Sintra); Raquel Martins
(Águas da Região de Aveiro); Rita Carrapatoso (Águas e Energia do Porto); Susana Ferreira
(Águas de Santarém)

Trabalho desenvolvido
Durante 2021 a CEGC debruçou-se sobre a discussão das ações desenvolvidas face às
alterações legislativas de impedimento de interrupção de fornecimento de água e medidas
gerais adotadas no confinamento do início do ano.

Organizou também o webinar “O Novo Paradigma no Atendimento ao Cliente”, a 9 de abril
(capítulo Outros Eventos) e realizou um questionário sobre “O Impacto da COVID-19 na
Gestão da Dívida”, direcionado às entidades gestoras.

No âmbito do ENEG 2021 elaborou a comunicação “Impacto da Pandemia na Gestão da
Dívida”, tendo igualmente moderado a apresentação das comunicações relativas aos temas
4 - Satisfação e Experiência do Cliente e 10 - Gestão do Cliente na Ótica Comercial.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS (CEGA)

Coordenação
António Mamede (Indaqua) 

Vice-Coordenação
Célia Reis (EPAL)

Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Soares (ESRI); Bárbara Barbosa (AGS); Carla Costa
(SIMAR de Loures e Odivelas); Carlos Mariano (Aquasis); Carlos Tomás (SMAS de Viseu);
Catarina Tuna de Sousa (Águas e Energia do Porto); Cláudio Casimiro (Infraquinta); Eduardo
Farinha (SMAS de Sintra); Filipe Carraco (CTGA); Filipe Vítor dos Santos (SIMAR de Loures e
Odivelas); Hélder Amorim (Águas do Alto Minho); Inês Fernandes (Águas do Sado); Isabel
Tomás (Águas do Tejo Atlântico) Lígia Ramos (Águas do Douro e Paiva); Luís Adão (SMAS de
Almada); Luís Costa (Águas de Coimbra); Luís Machado (Águas da Região de Aveiro); Luís
Mamouros (AdP - Serviços Ambientais); Luís Nicolau (Águas do Norte); Miguel Ângelo Silva
(Águas do Centro Litoral); Miguel Casadinho (EMAS de Beja); Nuno Maricato (Serviços
Municipalizados de Castelo Branco); Paulo Machado (Águas de Santarém); Pedro Francisco
(SMAS de Sintra); Ricardo Casquilho (SIMAR de Loures e Odivelas); Samuel Martinho (Inova);
Sónia Traitolas (Câmara Municipal de Palmela); Susana Oliveira (SIMAS de Oeiras e
Amadora); Teresa Bastos (Águas e Energia do Porto)

Trabalho desenvolvido
O ano de 2021 registou diversas atividades para a CEGA, sentindo esta que deu pleno
cumprimento ao seu âmbito, apesar das condicionantes causadas pela pandemia de
COVID-19. 

A Comissão atualizou a respetiva página no website da APDA, onde foram introduzidos
novos conteúdos na área da Gestão de Ativos.

A CEGA prosseguiu também com as Notas Técnicas de Gestão de Ativos, tendo trabalhado
temas como a Inventariação e Cadastro, Sistema de Informação e Gestão de Ativos, bem
como a Avaliação da Condição (técnicas de inspeção de ativos). Estando em fase de
conclusão, prevê-se que as mesmas sejam publicadas em forma de guia técnico ou conjunto
de recomendações, após validação da APDA, durante 2022.

A 2 de julho, a Comissão realizou o webinar “Prioridades de Investimento considerando as
alterações climáticas e os princípios da gestão de ativos” (capítulo Outros Eventos), visando
sensibilizar as entidades gestoras para alguns aspetos elementares sobre a temática.

De referir também o papel significativo que a CEGA teve na Revista APDA #22, onde
desenvolveu os artigos “Gestão de Ativos - Uma abordagem transversal através da
uniformização de procedimentos, impreterível para contrariar a persistente prossecução do
dualismo do setor”, “Experiências de algumas Entidades Gestoras - Balanço das Políticas de
Gestão de Ativos” e “Soluções Digitais ao Serviço da Gestão de Ativos”. 
A Comissão participou igualmente no ENEG 2021 através da moderação das apresentações
sobre o Tema 8 - Gestão de Ativos. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO (CEI)

Coordenação
Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo)

Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); André Brás dos Santos (Câmara Municipal do
Barreiro); Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços); Francisco Marques (Tejo Ambiente);
Frederico Barros Lopes (Águas do Norte); Ivo Silvestre (Infraquinta); João Mugeiro (Wakaru
Consulting); Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro); Maria Cândida Marreiros
(SIMAS Oeiras e Amadora); Nuno Campilho (Águas do Baixo Mondego e Gândara); Nuno
Laranjo (Inova); Nuno Medeiros (EPAL); Patrícia Mestre (SMAS de Almada); Paulo Sá; Pedro
Vieira (Águas e Energia do Porto); Vitor Vale Cardoso (EPAL); Zélia Fernandes (Esposende
Ambiente)

Trabalho desenvolvido
À semelhança das restantes Comissões Especializadas da APDA, também a CEI prosseguiu as
atividades adaptando-se ao contexto de pandemia ainda verificado durante 2021. 

Com efeito, e por via da utilização das ferramentas e plataformas tecnológicas disponíveis,
foi possível dar continuidade (ainda que com algumas restrições) à análise e discussão das
matérias integradas no âmbito da atuação da Comissão, que reuniu oito vezes durante o
ano.

Tendo presente a dinâmica do recurso ao teletrabalho decorrente do contexto pandémico, a
CEI procurou avaliar a experiência dos trabalhadores das entidades gestoras nesta
modalidade de trabalho, visando compreender se esta poderá ser, ou não, uma tendência
que veio para ficar. Para tal, foi realizado um inquérito no verão de 2021, tendo sido
recolhidas 700 respostas. O tratamento preliminar dessas respostas e as principais
conclusões do trabalho realizado foram apresentadas no ENEG 2021, na forma de
comunicação - “Novas dinâmicas das organizações: perceção dos trabalhadores das
Entidades Gestoras sobre o teletrabalho”. A CEI apresentou uma segunda comunicação
sobre a temática da Blockchain e possíveis aplicações no setor - “A tecnologia Blockchain
para uma melhor governança da água”.

Para além destas atividades, importa salientar o lançamento da iniciativa “Livro Branco sobre
inovação no setor da água”, que visa recolher dos agentes externos ao setor as melhores
contribuições sobre a forma como o setor deve responder aos desafios futuros. 

Esta iniciativa, à qual vai ser dada continuidade em 2022, tem como principal objetivo
acolher reflexões, pensamentos, ideias possíveis para o futuro do setor, na forma de uma
visão estratégica ou reflexão sobre o papel da Inovação no futuro do setor da água ou de
uma medida ou ideia inovadora que possa ser aplicada/ incorporada pelo setor.

A Comissão acompanhou e debateu ainda diversas matérias e temas considerados
relevantes pelos membros da CEI e pela APDA, alguns dos quais, possivelmente, objeto de
um trabalho mais sistematizado no decurso de 2022.

No final do ano há ainda a assinalar a entrada de um novo elemento na CEI - João Mugeiro,
da Wakaru Consulting, terminando a Comissão em 2021 com 18 membros. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CECEA)

Coordenação
Teresa Fernandes (Águas do Algarve) 

Vice-Coordenação
Teresa Alvarez (SIMAS de Oeiras e Amadora)

Composição
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras); Ana Santos (Águas de Coimbra); Carlos Mendes
(SMAS de Almada); Clara Varandas (Be Water); Daniel Queiroz (SMAS de Almada); Davide
Simões (SMAS de Sintra); Diana Constant (EPAL); Filipa Fernandes (Águas e Energia do Porto);
Filipe Pimenta (SMAS de Sintra); Isabel Gomes (Câmara Municipal do Barreiro); Lénia Almeida
(Águas de Portugal); Lisete Oliveira (Águas do Centro Litoral); Marcos Batista (Águas do Tejo
Atlântico); Marta Vieira (AGERE); Miguel Barriga (EMAS de Beja); Nina Figueiredo (Águas de
Coimbra); Raquel Silva (Águas do Tejo Atlântico); Ricarda Barbosa (ARM - Águas e Resíduos
da Madeira); Rui Sousa (Águas do Norte); Sandra Vieira (SMAS de Leiria); Susana Tavares
(Águas e Energia do Porto)

Trabalho desenvolvido
Pese embora a singularidade do ano 2021 muito devido à pandemia COVID19, com as
contingências já conhecidas, a CECEA manteve-se ativa ao longo de todo o ano e com
resultados positivos para toda a organização, tendo reunido mensalmente.

A H2OFF - Hora de fechar a torneira! foi a grande iniciativa impulsionada e desenvolvida pela
CECEA durante o ano. Com um simples apelo a toda a sociedade de, no Dia Mundial da
Água, manter as torneiras fechadas das 22h00 às 23h00, a iniciativa traduziu-se num
verdadeiro sucesso com repercussões em todo o País, incluindo os arquipélagos da Madeira
e dos Açores. (capítulo Projetos).

Perante este impacto, a H2Off foi apresentada durante o ENEG 2021, quer através de
comunicação - “H2Off - A hora da água”, quer através da divulgação da iniciativa durante o
Jantar e Gala do evento. Ambas as intervenções contaram com a presença do artista Jorge
Benvinda que criou uma música para a H2Off.

Apologista de que a crescente atenção da opinião pública sobre o ambiente e a valorização
das questões ambientais têm vindo a alterar o paradigma de comunicação das entidades,
tornando-se fundamental informar de forma transparente e clara, implementando uma
estratégia adequada de comunicação do risco, a CECEA apresentou uma segunda
comunicação no ENEG 2021 - “Plano de Comunicação para Emergência - Retrato atual das
Entidades Gestoras”.

Ainda em contexto de ENEG 2021, a CECEA foi responsável pela moderação da apresentação
das comunicações inseridas no Tema 12 - Comunicação do Valor da Água. 
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (CEAAC)

Coordenação
Silvana Vitorino (SMAS de Almada)

Vice-Coordenação
Rita Cunha (Águas e Energia do Porto)

Composição
Alexandre Rodrigues (EPAL); Ana Madeira (EMAS de Beja); Ana Margarida Luís (Águas do Tejo
Atlântico); André Duarte (SMAS de Sintra); António Branco (Agência Portuguesa do
Ambiente); Duarte Caldeira (Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil); Inês Matos
(Águas do Ribatejo); Luís Dias (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa); Marisa
Viriato (Águas do Algarve); Nuno Lourenço (Serviços Municipalizados de Castelo Branco); Rita
Santos (Águas da Figueira); Rodrigo Duarte (Águas de Cascais); Rui Teixeira (Câmara
Municipal do Barreiro); Teresa Mariano (SMAS de Leiria); Teresa Vicêncio (Águas de Cascais)

Trabalho desenvolvido
Em 2021 a CEAAC prosseguiu com as atividades que tinha implementado no ano transato,
designadamente a promoção da consciencialização sobre a adaptação às alterações
climáticas através da divulgação e atualização de um Glossário sobre a temática e Portfolio
de Estudos e Projetos. Este é um documento dinâmico e em contínua atualização que visa
reunir os principais estudos técnicos, projetos nacionais e internacionais, artigos científicos e
vídeos relacionados com o tema.

Também foi dada continuidade às atividades de estabelecimento de rede de networking
com associações congéneres, a intenção de participação em projeto sobre ondas de calor e
secas a realizar pela investigadora Dr.ª Selma Guerreiro, bem como a produção de notícias
relacionadas com alterações climáticas.

Destaque para a conclusão do “Portfólio de Medidas de Adaptação às Alterações Climáticas”,
que visa disponibilizar às entidades gestoras do setor, e comunidade em geral, ferramentas
que permitam uma melhor adaptação dos municípios e entidades gestoras aos efeitos das
alterações climáticas. O documento já está disponível no website da APDA.

Entretanto, a CEAAC continuou a trabalhar na metodologia expedita para autoavaliação da
vulnerabilidade às alterações climáticas por parte das entidades gestoras.

De sublinhar a participação e colaboração na preparação e desenvolvimento do ENEG 2021,
nomeadamente através da avaliação e seleção de resumos alargados e da moderação do
Tema 1- Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas, onde se incluíram 17 comunicações,
entre as quais a desenvolvida no seio desta comissão - “Contributos de uma colaboração
interinstitucional para a adaptação às alterações climáticas dos serviços de água”.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INDICADORES DE GESTÃO (CEIG)

Coordenação
Nuno Medeiros (EPAL)

Composição
Ana Rita Pereira (Luságua - Serviços Ambientais); Andreia Vieira (A2O); António Chaves
Ramos (Taviraverde); Arminda Silva (Águas de Paços de Ferreira); Carla Faustino (SMAS de
Leiria); Catarina Malha (Águas de Santarém); Cátia Gueidão (SIMAR de Loures e Odivelas);
Conceição Matos (Águas de Cascais); Hilário Seara (Águas de Barcelos); Hugo Nunes (Águas
do Algarve); Inês Matos (Águas do Ribatejo); Jani Santos (Taviraverde); José Marcelino Pereira
(EPAL); Maria Gabriela Palma (EMAS de Beja); Maria João Peixinho (Águas do Centro Litoral);
Maria Júlia Pereira (Águas do Alto Minho); Miguel Piedade (Infraquinta); Nuno Martinho (Be
Water - Águas de Ourém); Paula Costa (SMAS de Sintra); Paula Malheiro (Águas e Energia do
Porto); Sandra Matos (Águas de Coimbra); Sara Carriço (Aquapor Serviços); Vera Pires
(Infratróia)

Trabalho desenvolvido
A CEIG continuou a acompanhar a evolução dos Indicadores de Gestão em 2021.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ECONOMIA CIRCULAR (CEEC) 

Coordenação
Elza Ferraz (Águas e Energia do Porto)

Composição
Alda Pereira (Águas do Norte); Álvaro Pedroso (Penafiel Verde); Ana Santos (Águas de
Coimbra); António Eusébio (Águas do Algarve); Bernardo Taneco (Ecodepur); Carla Cavaco
(EMAS de Beja); Clara Varandas (Be Water); Cristina Rocha (LNEG); Fábio Fernandes
(Enermeter); Fernando Ferreira (Águas de Gaia); Helena Saraiva (EPAL); Joaquim Peres (Águas
do Tejo Atlântico); Pedro Costa (SMAS de Sintra); Rafael Rodrigues (Câmara Municipal de
Évora); Sandra Jorge (Águas do Centro Litoral); Sandra Silva (Águas de Coimbra); Susana Silva
(Águas do Alto Minho); Vânia Barbosa (EAmb - Esposende Ambiente); Zélia Fernandes (EAmb
- Esposende Ambiente)

Trabalho desenvolvido
Por deliberação da Assembleia Geral da APDA, reunida a 27 de abril, o Grupo de Trabalho de
Economia Circular foi elevado a Comissão Especializada da Associação, assumindo, a partir
dessa data, a designação de Comissão Especializada de Economia Circular (CEEC).
Apesar das condicionantes resultantes do quadro de pandemia no país, a CEEC conseguiu
manter uma cadência de trabalho regular e concretizar os objetivos fixados. Nesse âmbito,
foram realizadas reuniões mensais, por via digital, excetuando no mês de agosto, devido a
período de férias da maioria dos elementos da Comissão.

Durante o primeiro semestre de 2021 foi preparado um inquérito de avaliação de práticas
de economia circular nas entidades gestoras de água e saneamento em Portugal, que exigiu
um elevado trabalho de organização de conceitos, de forma a apresentar um documento
coerente apesar da respetiva extensão. O inquérito, que foi enriquecido com contributos de
outras Comissões Especializadas da APDA, foi enviado aos membros da Associação durante
o segundo semestre.

Em contexto de ENEG 2021, a Comissão apresentou uma comunicação com os resultados
preliminares do referido inquérito - “Avaliação de práticas de economia circular nas
Entidades Gestoras de Água e Saneamento através de aplicação de inquérito”. Na tentativa
de obter um maior número de respostas ao inquérito, a CEEC disponibilizou o mesmo para
preenchimento durante o evento, todavia, não se verificou qualquer alteração, tendo o
número de respostas se fixado em 65.

Perante a perda de um dos seus elementos - Santino di Berardino, a CEEC evoca a
sua memória, o seu enorme conhecimento, boa disposição e disponibilidade, que em
muito contribuiu para a valorização do trabalho realizado até à data pela Comissão.
A ele um bem-haja!
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE RECURSOS HUMANOS (CERH)

Coordenação
Maria Manuela Alves (Águas do Sado)

Composição
Ana Sofia Vilhena (SMAS de Sintra); Ana Teresa Dinis (SIMAR de Loures e Odivelas); Carlos
Forca (Águas do Ribatejo); Fernanda Silva (Inframoura); Inês Alves (Águas e Energia do Porto);
Isabel Fernandes (Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão); Isabel Soares (Águas do
Algarve); Jéssica Jorge (Águas do Baixo Mondego e Gândara); João Pinto Mendes (Águas de
Coimbra); Luís Lourenço (Indaqua); Luísa Santos (Câmara Municipal da Guarda); Mafalda
Fernandes (Tejo Ambiente); Maria João Ferreira (SMAS de Sintra); Maria José Conceição
(Câmara Municipal de Palmela); Paulo Sousa (SMAS de Sintra); Ricardo Lopes (Aquapor
Serviços); Rui Mendes Costa (Águas de Portugal); Susana Gonçalves (Águas da Região de
Aveiro)

Trabalho desenvolvido
Após um longo período de interregno, a CERH foi reativada no final do ano, reunindo alguns
dos elementos anteriores, mas também integrando novos profissionais do setor.

A reativação desta Comissão é um marco assinalável, uma vez que visa permitir às entidades
gestoras a troca de experiências e a possibilidade de encontrar soluções relativas aos temas
de recursos humanos que a todos beneficiem.

Além disso, e tendo em conta a perspetiva do Conselho Diretivo da APDA, a Comissão deve
ter um âmbito de trabalho amplo, abrangendo também as áreas de Formação e Capacitação
e não apenas uma perspetiva estrita da gestão de Recursos Humanos. O objetivo é a
Associação desenvolver uma presença mais ativa em todas essas dimensões. 

Na reunião de dezembro, a Comissão elegeu Maria Manuela Alves para coordenar os
respetivos trabalhos.
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO “MEDIÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA
EM CONDUTAS FECHADAS”

Presidente
Hilário Ribeiro (Itron) 

Secretário
Joaquim Silva (SMAS de Almada)

Composição
Ana Almeida (IPQ); Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Filipe Pires de Lima (Águas de Gaia);
Francisco Cacheira (Indaqua); Joana Barros (Águas e Energia do Porto); João Pires (SMAS de
Sintra); Joaquim Silva (SMAS de Almada); Jorge Marques (SMAS de Almada); Marta Fernandes
(EAmb - Esposende Ambiente); Miguel Duarte (SIMAR de Loures e Odivelas); Nuno Fontes;
Patrícia Ruivo (IPQ); Pedro Bernardino (Águas de Santarém); Pedro Rodrigues (EMAS de
Beja); Ricardo Silva (Janz); Sara Carriço (Aquapor Serviços) Susana Valente (Serviços
Municipalizados de Castelo Branco); Teresa Castro (Resopre); Vânia Barbosa (EAmb -
Esposende Ambiente); Vítor Rocha (EPAL)

Trabalho desenvolvido
A CT 116 reuniu mensalmente e fez o acompanhamento possível da normalização europeia
e internacional, conforme a documentação recebida do IPQ sobre a matéria relevante.
Assim, foram analisados, comentados e votados os documentos oriundos do CEN TC 92 e do
ISO TC 30/SC 7, que o IPQ remeteu, quer diretamente, quer através da plataforma
ISOlutions.

Relativamente aos trabalhos de normalização foram desenvolvidos os seguintes: Revisão da     
NP 2938:2008 (em curso); Revisão da NP 2939:2008 (publicado); Elaboração do projeto de
norma NP 4576 “Contadores de água potável fria ou quente. Definições dimensionais”
(enviado para publicação).

A CT 116 também acompanhou os trabalhos do CEN TC 294, mas, dada a natureza muito
específica - relacionada com a telemetria de contadores -, o acompanhamento limitou-se ao
conhecimento dos documentos publicados, sendo geralmente adotada a postura de
abstenção nas votações apresentadas.

Como já referido em anteriores relatórios, o tema da submedição em contadores de água -
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 - constituiu uma
das preocupações da CT 116, para além do âmbito estritamente normativo, pelo que esta
comissão acompanhou as iniciativas que foram sendo desenvolvidas sob esta temática.
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO “MEDIÇÃO DE ESCOAMENTO DE ÁGUA
EM CONDUTAS FECHADAS”

Trabalho desenvolvido
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Identicamente, a telemetria dos contadores de água foi um tema incontornável. Nesse
sentido iniciou-se a atualização do manual de telemetria “A Telemetria nas Entidades
Gestoras - Presente ou Futuro?”, que fará parte do plano de trabalhos de 2022.

No dia 7 de maio a CT 116 levou a cabo o webinar “Condições da Instalação e Precauções a
Tomar na Instalação de Contadores de Água Potável” (capítulo Outros Eventos).

A Comissão preparou também a nova edição do inquérito de diagnóstico do Estado do
Parque de Contadores em Portugal, direcionado às entidades gestoras do setor, com o
objetivo de caracterizar os contadores no que respeita ao número, idade, calibre,
antiguidade e demais aspetos. A análise preliminar aos dados recolhidos deste inquérito
permitiu a apresentação de alguns resultados no ENEG 2021, através da comunicação
“Análise do inquérito nacional ao parque de contadores”. Este é um trabalho a aprofundar
em 2022.

O Eng. José Colarejo apresentou a sua renúncia ao cargo de Secretário, invocando a idade,
tendo sido eleito por unanimidade o novo Secretário, Eng. Joaquim Silva.



NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DA ÁGUA (JOPA)

Coordenação
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro)

Composição
Alexandra Silva (Infraquinta); Álvaro Teodoro (Câmara Municipal de Vila do Porto); André
Duarte (SMAS de Sintra); André Pinto (SMAS de Almada); Daniel Marques (Infratróia); Diana
Correia (Águas de Paços de Ferreira); Fábio Henriques (Águas do Centro Litoral); Fábio Inácio
(Aquapor Serviços); Irene Marques (Águas de Coimbra); Irina Carvalho (Câmara Municipal do
Seixal); Joana Barros (Águas e Energia do Porto); João Galego (Águas do Tejo Atlântico); João
Grilo (LIS-Water); Juliana Rodrigues (Águas do Douro e Paiva); Marina Sequeira (EPAL); Miguel
Ferreira (Águas do Centro Litoral); Nemésio Mutemba (Empresa Provincial de Águas e
Saneamento da Huíla); Paula Rodrigues (Infratróia); Pedro Miguel Correia (Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa); Pedro Pinto (Águas do Centro Litoral); Raquel Franco
(EPAL); Renato Silva (Águas de Gondomar); Rita Araújo (AGERE); Rita Marques Dias
(Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL); Rui Malheiro (AGS); Soraia Almeida (Inframoura);
Teresa Biscaia (Águas do Tejo Atlântico); Tiago Andrade Gomes (Câmara Municipal de Lisboa)

Trabalho desenvolvido
O JOPA registou a consolidação do Núcleo com o trabalho ativo de 29 elementos, tendo
representação de Norte a Sul do país, incluindo Açores. A nível nacional ambiciona ter
representação em Trás-os-Montes e Alto Douro e Alentejo Interior. Angola é, para já, a única
representação internacional.

2021 marcou a realização da versão piloto do Programa de Mentoria (transferência de
conhecimentos e competências) a nível interno, com o objetivo de, posteriormente, estender
o programa a toda a comunidade do setor.

Destaca-se também a participação do JOPA na conferência digital organizada pelo Grupo de
Jovens Engenheiros da Ordem dos Engenheiros, no dia 6 de setembro, dedicada ao tema
"Racionalidade dos Recursos e Energias Alternativas - Eficiência Hídrica, Energética e
Comunidades de Energia".

No âmbito do ENEG 2021, o JOPA integrou a Comissão Organizadora e a Comissão Científica,
tendo também apresentado duas comunicações: “Gestão de talento JOPA/ APDA -
Valorização do conhecimento e capital humano no setor da água” e “Programa de mentoria
JOPA/ APDA - Valorização do conhecimento e capital humano no setor da água”.

Merece igual relevância a participação do Núcleo nos trabalhos da Sanitation and Water for
All.
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Categorias 2021 (2020)

Efetivos Coletivos 107 (94)

Efetivos Singulares 6 (1)

Associados Coletivos 49 (43)

Associados Singulares 15 (16)

Correspondentes 1 (1)

A 31 de dezembro de 2021 a APDA, para além dos seus dois membros honorários, tinha um
total de 178 membros, mais 23 do que no final de 2020 (155).

Verificou-se um aumento significativo na maioria das categorias, havendo a registar a
passagem de um Associado Singular para Efetivo Singular. 
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Total Membros 2021

178



RESULTADOS DO EXERCÍCIO
O exercício de 2021 fechou com resultado positivo de 125.844,86 euros, que é o melhor
resultado obtido nos últimos dez anos.

Em 2021, a APDA, como a vida em geral, continuou a ser afetada pela pandemia de COVID-
19 e pelas inerentes limitações de realização de encontros e seminários presenciais, pelo
que as receitas correspondentes foram anuladas. De facto, dadas as suas próprias
caraterísticas, os vários e muito participados webinars organizados para suprir esses
encontros não foram, porém, em termos de receitas, adequados para recolher valores
minimamente próximos.

Ainda assim, o trabalho desenvolvido, com realce para os recursos humanos da Associação,
e o sucesso do ENEG - que já foi possível realizar presencialmente - sobrepuseram-se às
referidas consequências económicas da pandemia e permitiram que os resultados finais do
exercício fossem superiores aos anteriores à mesma.
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Lisboa, 31 de março de 2022

O Conselho Diretivo da APDA
 
 

Rui Godinho
 

Joana Felício
 

J. Henrique Salgado Zenha
 

Nuno Campilho
 

Rui Marreiros
 

Susana Ferreira
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https://www.facebook.com/apda.pt
https://www.linkedin.com/company/apda.pt/
https://twitter.com/APDA_PT
https://www.instagram.com/apda.pt/
https://www.youtube.com/channel/UC3JyyfBt1FBmOiRQMLZx8sQ

