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SESSÃO DE ABERTURA

A Sessão de Abertura do ENEG 2015 terá lugar no dia 1 de dezembro (3ª feira), às 10h00, na Sala do Infante do 
Centro de Congressos da Alfândega do Porto. 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

A Sessão de Encerramento do ENEG 2015 terá lugar no dia 3 de dezembro (5ª feira), às 17h30, na Sala do 
Infante do Centro de Congressos da Alfândega do Porto. 

PALESTRAS

Durante o ENEG 2015 terão lugar duas palestras, que decorrerão na Sala do Infante do Centro de Congressos 
da Alfândega do Porto, nomeadamente:

• Palestra proferida por Céline Kauffmann (Deputy Head of the Regulatory Policy Division at OECD);

• Palestra proferida por Luís de Almeida Sampaio (Embaixador na DELNATO).#
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S COMPROMISSO PARA O CRESCIMENTO VERDE: O PAPEL DINAMIZADOR DOS NEGÓCIOS DA ÁGUA 

Moderador: Rui Cunha Marques (Professor do Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa)

Oradores: António Vasconcelos (Diretor da The Natural Step Internacional)
 José Pedro Salema (Presidente da EDIA)
 Nuno Lacasta (Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente)
 Paula Meireles (Coordenadora do Grupo de Trabalho para o Crescimento Verde - MAOTE)*

PENSAAR 2020 E POSEUR: DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA AS ENTIDADES GESTORAS 

Moderador: Jaime Melo Baptista (Investigador Coordenador do LNEC)

Oradores: Francisco Machado (Presidente da AEPSA)
 Francisco Manuel Lopes (Presidente da CIMDOURO)
 José Veiga Frade (Coordenador do Grupo de Trabalho do PENSAAR)
 Representante do POSEUR

ÁGUA E TERRITÓRIO: CONTRIBUTOS DO SETOR PARA CIDADES DO FUTURO CENTRADAS NA ÁGUA 

Moderador: João Ferrão (Investigador do Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa)
   
Oradores: Graça Saraiva (Professora Aposentada da Faculdade de Arquitetura - Universidade de Lisboa)
 João Pedro Matos Fernandes (Presidente da Águas do Porto)
 José Mendes (Vice-Reitor da Universidade do Minho)
 José Silva Ferreira (Coordenador do Projeto do Plano de Drenagem da Cidade de Lisboa)
   
NOVO REGIME TARIFÁRIO DE ÁGUA E SANEAMENTO: IMPACTOS PARA AS ENTIDADES GESTORAS 

Moderador: Rui Ferreira dos Santos (Professor da FCT – Universidade Nova de Lisboa)

Oradores: Alexandra Negrões (Diretora Financeira da Águas do Porto)
 Ana Barreto Albuquerque (Vogal do Conselho de Administração da ERSAR)
 João Simão Pires (Membro da Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA)
  Sandra Santos (Responsável de Regulação da Águas de Portugal)

REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DA ÁGUA E UM NOVO MODELO ORGANIZACIONAL: UM CAMINHO EFETIVO 
PARA A SUSTENTABILIDADE?

Moderador: Nelson Geada (Presidente do Conselho Diretivo da APDA)

Oradores: Afonso Lobato de Faria (Presidente da Águas de Portugal)
 Francisco Silvestre de Oliveira (Presidente da Águas do Ribatejo)
  João Pedro Matos Fernandes (Presidente da Águas do Porto)
  José Teixeira (Presidente da Aquapor Serviços)
 Luís Correia (Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco/ Serviços Municipalizados de Castelo Branco)
  Manuel Machado (Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses)*
  Paulo Fernandes (Presidente da Câmara Municipal do Fundão]

PORTUGAL 2020: OPORTUNIDADES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR

Moderador: Rui Godinho (Presidente da Assembleia Geral da APDA)

Oradores:  Eduardo Marques (Assessor do Conselho de Administração da Indaqua)
  Fernando Ferreira (Administrador da EFACEC Engenharia e Sistemas)
  Francisco Nunes Correia (Presidente da Parceria Portuguesa para a Água)
  Jorge Tavares (Diretor da A2O)
  Lucrécio Costa (Diretor Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento de Angola)
  Pedro Paulino (Diretor-Geral do FIPAG - Moçambique)
  Pedro Rodrigues (Diretor da AICEP)

06
* A confirmar



TEMA 1 – OTIMIZAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Relatores: Alexandra Veiga (CESDA da APDA/ SIMAR de Loures e Odivelas)
 Cláudio Tenório (CESI da APDA/ Águas do Algarve)
 Maria João Benoliel (CEQA da APDA/ EPAL)

TEMA 2 – OTIMIZAÇÃO E GESTÃO EFICIENTE DOS RECURSOS NAS ÁGUAS RESIDUAIS

Relatores: Pedro Béraud (CEAR da APDA/ AdP Energias)
 Sandra Jorge (CEAR da APDA/ Águas do Centro Litoral)

TEMA 3 – PROTEÇÃO DO AMBIENTE E MELHORIA DAS MASSAS DE ÁGUA

Relator: Paulo Nico (CEQA da APDA/ SMAS de Almada)

TEMA 4 – TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O SETOR DA ÁGUA

Relatores: José Colarejo (CT 116 da APDA)
 Miguel Carrinho (GTI da APDA/ Águas do Ribatejo)

TEMA 5 – SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA E SOCIAL DO SETOR DA ÁGUA

Relatores: Lídia Lopes (CELE da APDA/ SMAS de Sintra)
 Jorge Nemésio (CELE da APDA/ SMAS de Ponta Delgada)

TEMA 6 – A RELAÇÃO DAS ENTIDADES GESTORAS COM OS UTILIZADORES

Relatores: Luís Branco (GTGC da APDA/ EPAL)
 José Peças (GTGC da APDA/ Águas do Sado)

TEMA 7 – EDUCAÇÃO PARA A ÁGUA

Relator: José Tentúgal Valente (FEUP)

TEMA 8 – GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE DO SERVIÇO

Relator: Eduardo Paulino (CERH da APDA)

TEMA 9 – OS DESAFIOS ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA NOS PAÍSES 
DE EXPRESSÃO PORTUGUESA

Relator: José Rito (GTGA da APDA/ Águas do Porto)
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Na manhã do dia 4 de dezembro de 2015 realizar-se-ão três visitas, nomeadamente:

# VISITAS TÉCNICAS

ETA DE LEVER

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Lever é responsável pelo tratamento de água para cerca de milhão 
e meio de habitantes. Constitui por isso uma das mais emblemáticas estruturas da Águas do Norte e emprega 
os mais sofisticados meios tecnológicos no processo de tratamento de água, tornando-a capaz de produzir 
cerca de 400 mil m³ de água.

O projeto de arquitetura, que privilegiou uma adequada integração paisagística do edifício, é da autoria do 
Arquiteto Alcino Soutinho. O conjunto de investimentos associados a esta obra ascendeu a 50 milhões de euros.  

O Complexo de Lever inclui as infraestruturas já existentes no local e que pertenciam aos Serviços 
Municipalizados do Porto e de Vila Nova de Gaia: três poços de captação em profundidade, situados no areal 
de Lever, duas estações elevatórias e duas subestações de energia, contudo, mostravam-se manifestamente 
insuficientes face à evolução prevista dos consumos. Para reforçar a capacidade do sistema, a extinta empresa 
Águas do Douro e Paiva, à data responsável pelo sistema multimunicipal de abastecimento de água à área sul 
do Grande Porto, construiu, entre setembro de 1997 e março de 2000, uma captação de água superficial, uma 
unidade de pré-tratamento, uma ETA que utiliza as mais modernas tecnologias no processo de tratamento, um 
reservatório de água tratada associado a uma estação elevatória, uma unidade de tratamento de lamas e um 
laboratório. Em 2007, foi construído um centro de educação ambiental e um edifício de exploração.

A água é captada na albufeira de Crestuma-Lever por grupos de elevação submersos e encaminhada para 
um tanque de água bruta. A cota da superfície da água neste tanque é suficiente para assegurar o 
escoamento gravítico de água até ao final do processo. A partir do tanque de água bruta esta é submetida ao 
seguinte processo de tratamento:

• Pré-tratamento em filtros “multicamada” compostos por uma camada de antracite e várias camadas de 
areia de diferentes granulometrias que permite reduzir a turvação ou do seu teor de manganês, conforme a 
situação (respetivamente, captação superficial e captação em profundidade);
• Pré-oxidação por ozono para oxidação da matéria orgânica e eliminação de microorganismos e algas 
existentes na água;
• Coagulação/ Floculação por doseamento de sulfato de alumínio e, se necessário, um floculante polimérico. 
Graças ao perfil hidráulico da instalação, a mistura destes produtos com a água é conseguida sem recorrer a 
misturadores mecânicos, optimizando a eficiência processual e reduzindo os custos energéticos; 
• Doseamento de Carvão Ativado em Pó para remoção de eventuais pesticidas e melhoria das 
características organoléticas da água;
• CoCoDAFF (Flotação e Filtração): o processo CoCoDAFF (Counter Current Dissolved Air Flotation and 
Filtration) conjuga numa só unidade duas etapas de tratamento: flotação e filtração. A primeira etapa permite a 
remoção eficaz de substâncias pouco densas, nomeadamente as algas, e na segunda etapa a água 
clarificada entra diretamente no filtro, constituído por areia e antracite, onde são capturadas as partículas 
sólidas mais pequenas, que não tenham sido separadas na flotação;
• Desinfeção final através de doseamento de cloro;
• Elevação de Água Tratada: a água tratada é armazenada num reservatório com capacidade para 
  30 000 m³, sendo depois elevada para os Reservatórios de Jovim, de Lagoa e de Seixo Alvo;
• Tratamento de Lamas: as águas de lavagem dos filtros e as lamas recolhidas à superfície do CoCoDAFF são 
submetidas a espessamento e centrifugação sendo a água recuperada durante este processo encaminhada 
para o tanque de água bruta;
• Controlo de Qualidade: Ao longo da ETA existem diversos pontos de amostragem e de análise automática 
de diversos parâmetros da qualidade da água. Estes analisadores permitem uma monitorização constante da 
eficiência do processo e do controlo da qualidade da água produzida.

Cortesia: 

#
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O território do Município do Porto encontra-se organizado em bacias de drenagem das águas residuais 
domésticas, através de dois subsistemas (Oriental e Ocidental), apoiados nas Estações de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) do Freixo e de Sobreiras, respetivamente. Este sistema traduz-se numa capacidade instalada 
para tratar, com um nível de tratamento terciário, 90 000 m3/dia de águas residuais, o que corresponde a um 
universo populacional de 370 000 habitantes equivalentes. 

Ambas as ETAR estão equipadas com as mais modernas tecnologias, são totalmente cobertas e possuem 
tratamento terciário com desinfeção por raios ultravioletas e tratamento do ar (sistema de desodorização).

O Subsistema Ocidental serve as freguesias a poente da cidade do Porto e tem como infraestrutura 
fundamental a ETAR de Sobreiras. É constituído pelos seguintes intercetores/coletores gerais:

• Intercetor Litoral (Orla Atlântica ou Foz);
• Intercetor Marginal Douro:
  - Poente (Troço entre ETAR de Sobreiras e o ponto de gestão Gomes Freire – limite máximo do subsistema 
    Ocidental);
  - Nascente (Troço entre o ponto de Massarelos e a ETAR do Freixo – limite máximo do subsistema Oriental);
• Coletor Geral da Zona Norte. 

Localizada na União de Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, junto ao estuário do rio Douro, a ETAR de 
Sobreiras insere-se numa área de forte densidade populacional e eminentemente residencial. Devido à 
exiguidade do terreno disponível e para minimizar o impacto visual, esta infraestrutura desenvolve-se em vários 
níveis e encontra-se parcialmente enterrada, tendo capacidade para tratar os esgotos produzidas por um 
equivalente populacional de 200 000 habitantes. 

A ETAR foi dimensionada para tratar, no ano de 2040, um caudal diário de águas residuais de cerca de 
54 000 m3. Em 2014, esta infraestrutura tratou 11 321 905 m3 de águas residuais, o que corresponde a 58,4% dos 
efluentes recolhidos na cidade do Porto. 

A linha de tratamento é constituída por tamisagem, elevação, desarenamento/desengorduramento e 
decantação primária lamelar, biofiltração, nitrificação/desnitrificação em culturas livres, filtração, desinfeção por 
ultravioletas, flotação de lamas biológicas, mistura e homogeneização com lamas primárias, desidratação em 
centrífugas, estabilização química com cal e armazenamento em silos. A desodorização é feita por lavagem 
química em três estágios.

Assim, as águas residuais são submetidas a um tratamento biológico por lamas ativadas em baixa carga, 
precedido por um tratamento primário a montante e tendo a jusante uma filtração por filtros de areia e uma 
desinfeção bacteriológica por radiação ultravioleta.

Cortesia: 
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# VISITA CULTURAL

CASA DA MÚSICA

A Casa da Música foi projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, como parte do evento Porto Capital Europeia da Cultura em 2001 (Porto 
2001), no entanto, a construção só ficou concluída em 2005, transformando-se imediatamente num ícone da cidade.

A Casa da Música foi construída junto da Rotunda da Boavista. O lugar onde está atualmente o edifício era usado para recolha e reparação 
dos carros elétricos que circulavam pela cidade do Porto.

Em julho de 1999, quando arrancaram os trabalhos preparatórios, o objetivo oficial ainda era o de que a Casa da Música abrisse as portas em 
dezembro de 2001, a tempo de coincidir com o final da Capital Europeia da Cultura. Acabou por ser inaugurada em abril de 2005, mas os 
trabalhos só foram totalmente encerrados em maio do ano seguinte.

A construção do edifício trouxe novos desafios à engenharia, de maneira a conseguir a forma geométrica ímpar que o edifício tem. 
Os trabalhos de engenharia estiveram a cargo das empresas Ove Arup em Londres em conjunto com Afassociados, no Porto.

A arquitetura do edifício foi aclamada internacionalmente. Nicolai Ouroussoff, crítico de arquitetura do New York Times, classificou-o como 
“o projeto mais atraente que o arquiteto Rem Koolhaas já alguma vez construiu” e como “um edifício cujo ardor intelectual está combinado 
com a sua beleza sensual”. Compara-o também “ao exuberante projeto” do Museu Guggenheim Bilbao do arquiteto Frank Gehry em Bilbau, 
Espanha. “Olhando apenas o aspeto original do edifício, verifica-se que esta é uma das mais importantes salas de espetáculos construída nos 
últimos 100 anos”, comparando-o à sala de espetáculos Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles e ao auditório da "Berlim Philharmonic".

A Casa da Música possui dois auditórios principais, embora outras áreas do edifício possam ser adaptadas para concertos ou espetáculos 
(oficinas, atividades educacionais, etc.).

TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO DE LEIXÕES

O novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões é um dos mais significativos investimentos promovidos pela APDL – Administração dos Portos 
do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. e que resulta de uma dinâmica de cooperação territorial, interligando dois principais objetivos: por um 
lado o de melhorar a eficácia comercial do porto, maximizando a capacidade de atração de um segmento de grande potencial de 
crescimento que é a atividade de cruzeiros e, por outro lado, o de integração urbana, associado ao incremento da sociabilidade com a 
população envolvente. Esta obra de imponente valia arquitetónica tem a assinatura do Arquiteto Luís Pedro Silva.

O novo Terminal de Cruzeiros surge desta forma como o maior projeto de sempre de abertura do porto à cidade, fazendo do Porto de 
Leixões uma importante porta de entrada na região e impulsionando definitivamente o crescimento do número de navios de cruzeiro e de 
passageiros em Leixões, assumindo-se cada vez mais como um porto de cruzeiros.

Este terminal nasce no Plano Estratégico de Desenvolvimento Portuário de 2004 procurando uma síntese ambivalente entre incremento de 
eficácia portuária e aumento da integração urbana de Leixões. Concretamente é um agregado de ações composto por um novo cais de 
cruzeiros, para navios até 320m, um porto de recreio para 180 embarcações, o edifício do Terminal, com aproximadamente 1 500 m2 área útil, 
que inclui também o Polo do Mar da Universidade do Porto, um arruamento e demais espaços públicos de ligação à cidade. 

O processo de desenvolvimento do projeto corresponde a um maturado faseamento programático, espacial e construtivo que se traduziu em 
quatro tempos principais: o primeiro o do estudo prévio com as diretrizes funcionais e formais preliminares; o segundo da complementar de 
obra portuária e do espaço público de ligação à cidade; o terceiro correspondente à remodelação suscitada pelo programa da UP; e 
finalmente, o quarto, o do rigor das condições de funcionalidade, normativa e segurança e da precisão construtiva e orçamental, específicas 
dos projetos base e de execução. 

A parte mais visível da intervenção é o edifício. Implantado junto ao setor curvo do molhe, constitui uma rótula que recebe e lança os fluxos 
dos navios, do porto de recreio e da cidade, tornando-os interatuantes no interior. É deste modo se constituem os elementos laminares, 
também curvilíneos, que servem estas quatro vocações que se combinam numa forma unitária. 

O Edifício do Terminal de Cruzeiros está assente sobre estacaria e é maioritariamente em betão armado. Os materiais de acabamento são 
fundamentalmente o granito que liga a nova intervenção ao molhe sul, o vidro e as superfícies cimentícias, predominantemente de cor branca 
e o revestimento cerâmico que recobre todas os elementos laminares. Excecionalmente existe um teto acobreado, um espaço aveludado 
cobalto e algumas superfícies revestidas a painéis metálicos dourados. No exterior, o espaço público é marcado pelas superfícies em granito, e 
pelo basalto para os rodados. O arruamento longilíneo que serve diferentes modos de circulação predispõe-se para a relocalização do Titan. 
O jardim do senhor do padrão será ligeiramente prolongado denunciando o convite à entrada pública.

Cortesia: 

As inscrições nas visitas devem ser efetuadas no secretariado, a partir das 14h30 do dia 1 de dezembro 
até às 18h00 do dia 2 de dezembro

#
 V

IS
IT

A
S 

10



O ENEG 2015 contará com a exposição dos melhores e mais recentes equipamentos, produtos e serviços 
relacionados com água e saneamento, que decorrerá na Sala do Arquivo do Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto.

A exposição é aberta a todos os profissionais do setor. 
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Os expositores são os seguintes:

A2O (17/18)
Águas de Portugal (B)
Águas do Porto (C)
Águas do Ribatejo (4)
Aguasistemas (1/2)
Aquapor (A)
Aqualongo/ LRB (25/26)
Aquavalve/ Wase (29)
Contimetra (30)
CTGA (20)
ERSAR (16)
Grundfos (22/23)
H2OPT (3)
Hach Lange (24)
Hubel (7/8)
Itron (19)
Janz/ Resopre (21)
SIMAS de Oeiras e Amadora (31/32)
SMAS de Almada (33/34)
Tecnilab (27/28)
Weg (5)
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Paralelamente à exposição decorrerão ações de promoção técnica e comercial, que são encontros 
pré-programados sobre as novas tecnologias de mercado, e se desenvolvem de acordo com um programa 
de contactos entre as entidades expositoras e os participantes do ENEG 2015, tendo como objetivo 
proporcionar momentos estruturados de partilha de informação, de forma a favorecer o desenvolvimento de 
negócios e de relações de cooperação entre as partes, em favor do reforço da internacionalização e do 
desenvolvimento do setor.

(Para promover este tipo de iniciativa os expositores interessados deverão contactar a Organização)
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RECEÇÃO DE BOAS VINDAS

A Receção de Boas Vindas terá lugar no dia 1 de dezembro (3ª feira), às 18h00, na Sala do Arquivo do Centro 
de Congressos da Alfândega do Porto.

JANTAR E GALA ENEG 2015

O Jantar e Gala ENEG 2015, com entrega dos prémios Tubos de Ouro e Pipe Contest, terá lugar no dia 2 de 
dezembro (4ª feira), às 20h00, no Mosteiro de São Bento da Vitória.

PRÉMIOS APDA - TUBOS DE OURO 2015

A APDA atribuirá, durante o ENEG 2015 e pela sétima vez, os Prémios APDA – Tubos de Ouro, que envolvem as 
seguintes temáticas:

Temática 1: Melhor informação institucional e empresarial
Temática 2: Melhor ação de responsabilidade social
Temática 3: Melhor ação de inovação
Temática 4: Melhor ação em prol da redução de perdas de água

Destinatários: entidades gestoras e empresas do setor
Votação: por Júri selecionado pela APDA

(As inscrições nestes prémios são efetuadas por candidatura dos interessados. Regulamento disponível em www.apda.pt)

Patrocinador:

PIPE CONTEST – PORTUGAL 2015
Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga

O Pipe Contest terá lugar na tarde do dia 2 de dezembro (4ª feira), na Sala do Arquivo do Centro de 
Congressos da Alfândega do Porto.

O Pipe Contest nacional é organizado pela APDA desde 2003 e, desde logo, demonstrou ser um sucesso de 
popularidade entre equipas concorrentes e participantes do Encontro. É uma iniciativa técnica, com forte 
componente lúdica, 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 setor, bastando para tal a 
inscrição das equipas junto do Secretariado. Regulamento disponível em www.apda.pt.

Patrocinador: 
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IS Toda a correspondência ou pedido de informação deverá ser dirigido a:

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
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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1 dezembro (3ª) 2 dezembro (4ª) 3 dezembro (5ª)

Compromisso para o 
Crescimento Verde: o papel 
dinamizador dos negócios da 

água (mesa redonda)

PENSAAR 2020 e POSEUR: 
desafios e oportunidades para 
as entidades gestoras (mesa 

redonda)

Receção de Boas Vindas 
(18h00)

Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto

Inauguração da exposição 
(12h00)

Sessão de Abertura 
(10h00)

Palestra proferida por 
Céline Kauffmann

Água e território: contributos do 
setor para cidades do futuro 

centradas na água (mesa redonda)

Apresentação do projeto “Os 
próximos 30 anos: sobre o futuro 

dos serviços de água” 

Reestruturação do setor da água 
e um novo modelo 

organizacional: um caminho 
efetivo para a sustentabilidade? 

(mesa redonda)

Reestruturação do setor da água 
e um novo modelo 

organizacional: um caminho 
efetivo para a sustentabilidade? 

(continuação)

Palestra proferida pelo Embaixador 
Luís de Almeida Sampaio

Portugal 2020: Oportunidades 
de internacionalização do setor 

(mesa redonda)

Portugal 2020: Oportunidades 
de internacionalização do setor 

(continuação)

Sessão de Encerramento 
(17h30)

Novo regime tarifário de água 
e saneamento: impactos para 
as entidades gestoras (mesa 

redonda) 

Jantar e Gala 
(20h00)

Mosteiro de São Bento da Vitória
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Educação para a água 
(tema 7)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Os desafios associados ao 
desenvolvimento dos serviços 

de água nos países de expressão 
portuguesa (tema 9)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)

Otimização e gestão eficiente 
dos recursos no abastecimento 

de água (tema 1)
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A relação das entidades gestoras 
com os utilizadores (tema 6)

A relação das entidades gestoras 
com os utilizadores (tema 6)

A relação das entidades gestoras 
com os utilizadores (tema 6)

A relação das entidades gestoras 
com os utilizadores (tema 6)

Otimização e gestão eficiente dos 
recursos nas águas residuais 

(tema 2)

Otimização e gestão eficiente dos 
recursos nas águas residuais 

(tema 2)

Otimização e gestão eficiente dos 
recursos nas águas residuais 

(tema 2)

Otimização e gestão eficiente dos 
recursos nas águas residuais 

(tema 2)

Otimização e gestão eficiente dos 
recursos nas águas residuais 

(tema 2)
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Tecnologias e soluções 
inovadoras para o setor da água 

(tema 4)

Tecnologias e soluções 
inovadoras para o setor da água 

(tema 4)

Tecnologias e soluções 
inovadoras para o setor da água 

(tema 4)

Sustentabilidade 
económico-financeira e social 

do setor da água (tema 5)

Sustentabilidade 
económico-financeira e social 

do setor da água (tema 5)

Tecnologias e soluções 
inovadoras para o setor da água 

(tema 4)

Gestão dos recursos humanos e 
qualidade do serviço (tema 8)

Proteção do ambiente e melhoria 
das massas de água (tema 3)

Tecnologias e soluções 
inovadoras para o setor da água 

(tema 4)
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Encontros empresariais
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Nome 
Profissão 
Email        Telemóvel
Empresa/Instituição 
N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)  
Morada 
         Código Postal 
Telefone     E-mail    
Assinatura         Data   
  
Inscrição:
    Até 30 de setembro de 2015         A partir de 1 de outubro de 2015
    Membro da APDA (1)      € 300       € 350
    Não Membro (1)      € 330       € 380
    Estudante (2) (3)       € 40       € 60

(1) A inscrição inclui a participação nos programas técnico e social e acesso à exposição (jantar incluído no preço 
  de inscrição).
(2) Deve apresentar comprovativo da sua situação. A inscrição não contempla a participação no programa social.
(3) A APDA entendeu facilitar a participação no ENEG 2015 dos profissionais do setor que não estejam 

presentemente no ativo, estabelecendo o custo da sua inscrição igual ao do estudante (deve apresentar 
comprovativo da sua situação). A inscrição não contempla a participação no programa social.

As entidades com duas a cinco inscrições terão direito a 5% de desconto e acima de cinco inscrições terão direito 
a 10% de desconto. Os descontos são aplicados numa inscrição múltipla e simultânea.

Para Não Inscritos:
    Jantar € 50

Pagamento:
    Numerário  
    Cheque n.º   endossado à APDA, sobre o banco        no valor de 
    Transferência NIB: 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA)

Pretendo apresentar:     comunicação poster N.º do tema a que se propõe:  

Título: 

A inscrição poderá ser formalizada em www.apda.pt ou mediante o envio desta ficha, devidamente preenchida, para a APDA. Caso o participante 
decida cancelar a sua inscrição perderá o direito a 25% do custo de inscrição, se o cancelamento for solicitado até 20 dias antes da realização 
do evento. A partir desta data não serão efetuados reembolsos.
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