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SOBRE O ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES
GESTORAS DE ÁGUA E SANEAMENTO

ÓRGÃOS SOCIAIS DA APDA1

2

3

4

4

5

6

7

7

8

9

PATROCINADORES

Patrocinadores a indicar no próximo Boletim

ÓRGÃOS SOCIAIS DA APDA



A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de
Águas (APDA) vai realizar mais um Encontro Nacional de
Entidades Gestoras de Água e Saneamento, o ENEG 2009,
que decorrerá de 24 a 26 de Novembro, no Centro de
Congressos de Lisboa, na Junqueira.
 
O dia 27 de Novembro será dedicado a visitas técnicas.
 
Desde 1988, data da sua fundação, que a APDA se afirmou pela promoção do debate em torno das
questões multidisciplinares que interessam às entidades gestoras da água e do saneamento.
 
Os ENEG’s, com periodicidade bienal, são uma das suas mais conhecidas iniciativas e, pelo seu nível
técnico e actualidade dos temas, mereceram, nas realizações antecedentes, a significativa adesão de
empresas, gestores e da comunidade técnica e científica.
 
Estes Encontros da APDA são já considerados, por mérito próprio, os grandes Congressos Nacionais do
Abastecimento de Água e Saneamento em Portugal. O ENEG 2009, em Novembro próximo, quer contar
com a sua participação. Inscreva-se!

O ENEG 2009 é o local exacto para o confronto de opiniões nas suas

MESAS REDONDAS

 

O ENEG 2009 propicia a troca de experiências nas SESSÕES TÉCNICAS

 

O ENEG 2009 é o fórum de todas as ideias com dezenas de

COMUNICAÇÕES

 

O ENEG 2009 organiza as mais actualizadas VISITAS TÉCNICAS

 

O ENEG 2009 engloba a maior EXPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS do sector

 

O ENEG 2009 atribui de novo os PRÉMIOS TUBOS DE OURO à qualidade

de serviços

 

O ENEG 2009 realiza pela quarta vez o animado PIPE CONTEST de

Portugal
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SOBRE O ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE
ÁGUA E SANEAMENTO

TUDO O QUE PRECISA DE SABER SOBRE O SECTOR DA ÁGUA
E DO SANEAMENTO



Para pensar e debater os principais
problemas do sector, com a
participação dos peritos mais
qualificados.

Mesa Redonda 1 - Sustentabilidade financeira
do sector da água

Mesa Redonda 2 - A sustentabilidade dos
pequenos sistemas em “baixa”

Mesa Redonda 3 - Inovação tecnológica e
administrativa nas entidades gestoras
 

Mesa Redonda 4 - Eficiência energética - factor
crítico na gestão sustentável dos sistemas
 

Mesa Redonda 5 - Implicações das alterações
climáticas na distribuição de água
 

Mesa Redonda 6 - Gestão de sistemas em
situação de escassez
 

Mesa Redonda 7 - A sustentabilidade tarifária
nos serviços públicos

A troca de experiências, com
apresentação de casos práticos, por
especialistas convidados.
 
Sessão 1 - Sistemas de informação - Casos
de boas práticas
 
Sessão 2 - Controlo de perdas em redes de
distribuição e nas redes prediais - Casos de
boas práticas
 
Sessão 3 - Soluções comerciais de apoio à
gestão - O estado da arte
 
Sessão 4 - Gestão integrada de água e
saneamento em meio urbano

A análise, detalhada, das áreas de trabalho do sector e as propostas de
evolução para o futuro.
 
Tema 1 - Sistemas de distribuição de água
Novas tecnologias para o reforço da eficiência da exploração e da melhoria da qualidade de serviço em sistemas
de abastecimento de água. Gestão dos activos operacionais ao longo do respectivo ciclo de vida.
 

Tema 2 - Sistemas de águas residuais
Optimização do dimensionamento de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais.
Novas tecnologias para o reforço da eficiência da exploração e da melhoria da qualidade de serviço em sistemas
de drenagem e tratamento de águas residuais. Gestão dos activos operacionais ao longo do respectivo ciclo de vida.
Opções de tratamento para pequenos aglomerados. 

Tema 3 - Qualidade da água
Soluções para tratamento da água e de sub-produtos associados. Monitorização da qualidade da água.
Planos de Protecção da Água e o seu enquadramento legal.
 

Tema 4 - Certificação das Entidades Gestoras
Qualidade, Gestão Ambiental e Segurança - e inerente Responsabilidade Social, versus Qualidade de Serviço.
 

Tema 5 - Reabilitação de sistemas
Métodos e tecnologias para detecção e avaliação de avarias, fugas e patologias em condutas e equipamentos.
Inovação em técnicas e materiais conducentes à reabilitação de componentes de sistemas de abastecimento de água
e de drenagem e tratamento de águas residuais.
 

Tema 6 - Casos de estudo da área técnica
Casos práticos sobre o planeamento, concepção, construção e exploração de sistemas de abastecimento de água e
de drenagem e tratamento de águas residuais.
 

Tema 7 - Casos de estudo da área administrativa
Casos de estudo sobre o impacto do dimensionamento e modernização das áreas administrativas na exploração de
sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais, face ao actual enquadramento legal.
Soluções técnicas e tecnológicas para optimizar o desempenho dos recursos humanos, administrativos e comerciais.
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AS MESAS REDONDAS AS SESSÕES TÉCNICAS AS COMUNICAÇÕES

Mesa Redonda 8 - Modelos tarifários, taxas
e tarifas ambientais
 

Mesa Redonda 9 - Que futuro para o sector
da água?



As comunicações deverão enquadrar-se no âmbito dos temas
anteriormente referidos e ser enviadas ao Secretariado da Comissão
Organizadora até ao dia 15 de Julho de 2009. A sua aceitação será
comunicada aos autores até 30 de Setembro de 2009.
 
Todas as comunicações aceites serão editadas. No entanto, caso a respectiva afluência
o exija, a Comissão Científica reserva-se o direito de escolher entre a sua apresentação
oral ou a sua apresentação sob a forma de “posters”.
Haverá a oportunidade de apresentar publicamente os "posters" no período que antecede
cada sessão de trabalho.
 
Os participantes que desejem apresentar comunicações deverão assinalar na ficha de
inscrição essa intenção, referenciando o título da comunicação e o número do tema.
As normas de elaboração das comunicações estão disponíveis em www.apda.pt
 
Só serão aceites comunicações se, pelo menos, um dos autores estiver inscrito no ENEG
2009. A apresentação oral das comunicações deverá, também, ser feita por um dos
autores inscritos.
 
Será entregue aos participantes, no início do Encontro, um CD-ROM com o texto integral
destas.
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES AS VIS ITAS TÉCNICAS

O contacto directo com as
infra-estruturas do sector e
a troca de experiência, in-
loco, com os seus técnicos
e responsáveis.
 
(A Comissão Organizadora do ENEG 2009
anunciará, brevemente, o programa das
visitas técnicas que terão lugar no dia 27
de Novembro de 2009)

A maior exposição temática
do sector da água e do
saneamento em Portugal
 
O ENEG 2009 contará com a exposição
dos melhores e mais recentes
equipamentos, produtos e serviços
relacionados com água e saneamento.
 
Apresentações dinâmicas dos produtos,
sob a responsabilidade dos expositores,
decorrerão durante todo o certame (Water
Meetings).
 
A exposição é aberta a todos os
profissionais do sector.
 
(Informações comerciais para participação
disponíveis em www.apda.pt)
 

A EXPOSIÇÃO



Jantar e Gala ENEG 2009
 
O Jantar e Gala ENEG 2009, com entrega dos prémios Tubos de Ouro, terá lugar no
dia 25 de Novembro (4ª feira).

(O programa social mais detalhado do ENEG 2009 será divulgado proximamente)
 

Prémios APDA - Tubos de Ouro 2009
 
A APDA atribuirá, durante o ENEG 2009 e pela quarta vez, os Prémios APDA – Tubos
de Ouro, que envolvem as seguintes temáticas:
 
Temática 1: Melhor sítio na internet
Temática 2: Melhor informação sobre qualidade da água
Temática 3: Melhores acções de educação ambiental
 
Destinatários: entidades gestoras e empresas do sector
Votação: por Júri seleccionado pela APDA
(As inscrições nestes prémios são efectuadas por candidatura dos interessados.
Regulamento disponível em www.apda.pt)

Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga
 
 
O ENEG 2003 organizou o primeiro Pipe Contest nacional que, desde logo, demonstrou
ser um sucesso de popularidade entre equipas concorrentes e participantes do Encontro,
como se verificou também nas edições seguintes. É uma iniciativa técnica, com forte
componente lúdica, criada pela APDA, motivada pela intenção de criar um espaço de
convívio e união inter-empresas, fomentando a competitividade saudável entre todos
os concorrentes.
 
Nesta competição podem participar todas as entidades gestoras e empresas do sector,
bastando para tal a inscrição das equipas junto do Secretariado. Regulamento disponível
em www.apda.pt.
 

INFORMAÇÕES GERAIS
Toda a correspondência ou pedido de informação deverá ser dirigido a:
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
Secretariado do ENEG 2009
Av. de Berlim, 15, 1800-031 Lisboa, Portugal
Tel.: (351) 218 551 359   Fax: (351) 218 551 360
E-mail:geral@apda.pt      Portal: www.apda.pt
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O PROGRAMA SOCIAL PIPE CONTEST – PORTUGAL 2009




