
COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
 

APDA DESEJA VER SECTOR DA ÁGUA E DO SANEAMENTO  
NO CENTRO DA AGENDA POLÍTICA 

 
Rui Godinho,  Presidente do Conselho Directivo da APDA – Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas – lançou hoje um repto a todas as forças politicas 
concorrentes ao próximo acto eleitoral de 5 de Junho, para incluírem a situação do Sector 
da Água e do Saneamento e as soluções que propõem para a superação dos 
constrangimentos existentes no Sector, no centro das suas preocupações, visto tratar-se 
de um Sector economicamente relevante, socialmente sensível e ambientalmente 
determinante para o futuro do País e a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
Rui Godinho falava, em Sintra, na Sessão de Abertura do Colóquio “O Mercado e os 
Preços. Água e Saneamento em Portugal”, onde a APDA apresentou um importante 
trabalho sobre a Questão Tarifária e a Sustentabilidade do Sector, valioso contributo para 
o objectivo de procura de soluções e das melhores práticas no domínio dos Serviços de 
Água e Saneamento. 
 
O Presidente da APDA afirmou que, face à crescente importância que as Politicas 
Públicas para a Água revestem no contexto da procura de caminhos para um 
Desenvolvimento Sustentável em Portugal, afigura-se oportuno convidar os diversos 
Partidos Políticos a apresentarem as suas propostas, no periodo de esclarecimento 
eleitoral que se vai abrir, sobre as medidas necessárias para garantir a sustentabilidade 
destes serviços essenciais, nomeadament no que respeita  às tarifas praticadas e sua 
correcção, criação de um Fundo de Equilíbrio Tarifário que tendencialmente atenue a 
enorme dispersão tarifária verificada no País, distorcendo a racionalidade e a equidade 
que devem presidir à sua fixação. 
 
Rui Godinho acrescentou que “este é sem dúvida um dos problemas maiores  com qu nos 
defrontamos hoje na gestão dos serviços essencias de água e saneamento prestados à 
população”. 
 
“A apresentação do estudo da APDA”, referiu ainda o seu Presidente, “ocorre também 
num momento em que esta matéria e as suas repercussões na actividade das Entidades 
Gestoras, têm tido uma expressão publica significativa, por parte de responsáveis 
governamentais e autárquicos, reforçando a especial sensibilidade que reveste para os 
decisores políticos, para os operadores públicos e privados e para os consumidores.” 
 
A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), por seu lado, está 
pronta para colaborar nesse debate como parceiro incontornável na definição e implementação 
das melhores políticas para o Sector da Água e do Saneamento em Portugal. 
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