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PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
2007 

 
 
1. CONSIDERANDOS PRÉVIOS 
 
Procurar-se-á no ano de 2007 consolidar as medidas que vêm sendo tomadas, 
no sentido de concretização das principais ideias programáticas estabelecidas 
para o triénio de  2006-2008 e também a consolidação da reorganização 
interna da Associação. 
 
Uma das principais actividades para 2007 será a organização de mais um 
Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, evento 
marcante do sector, que tradicionalmente mobiliza a generalidade das 
entidades gestores bem como demais empresas, projectistas, empreiteiros, 
fornecedores de equipamentos e serviços. 
 
Pelo seu carácter de catalizador, este evento será ainda a âncora para acções 
de reforço da representatividade da Associação, através de uma campanha de 
novos membros e do fortalecimento da exposição técnica que decorrerá em 
paralelo. 
 
Procurar-se-á a realização de outros eventos técnicos onde se proporcionará 
espaços de divulgação e debate em torno dos temas específicas da actividade 
das entidades gestoras e do movimento associativo, procurando alicerçar 
formas de cooperação com outras entidades e o envolvimento dos nossos 
associados. 
 
No domínio da formação procurar-se-á estruturar os meios e orientar os 
cursos às necessidades de formação transmitidas pelas entidades gestoras, 
procurando reforçar a bolsa de formadores com técnicos ligados ao sector. 
 
Continuará a incentivar-se o trabalho das Comissões Especializadas bem 
como de todas as representações da Associação. 
 
Será reestruturado “O Portal da Água”, procurando-se através deste 
instrumento o aprofundamento das relações com todos os membros em 
particular e com todas as entidades gestoras no geral. 
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2. ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO – ÁGUA XXI – ENEG 2007 
 
Mantendo a periodicidade bienal, realizar-se-á, o Encontro Nacional de 
Entidades Gestoras de Água e Saneamento – Água XXI – ENEG 2007, que 
terá lugar de 6 a 8 de Novembro no Centro de Congressos de Lisboa, tendo 
como tema global “Os Serviços da Água: Tendências e Perspectivas”. 
 
Ainda em 2006 foi nomeada a Comissão Organizadora: Frederico Melo 
Franco (Presidente), Ângelo Gromicho, Bernardino Pinto, Henrique Salgado 
Zenha, José Nicolau Lopes, Pedro Laginha e Ana Antão (secretariado).  
 
A Comissão Científica do Encontro integra os seguintes elementos: Adelino 
M. Silva Soares (Presidente), Eduardo Paulino, José Ceia, José Colarejo, Lídia 
Lopes, Luís Botão, Maria da Graça Paulino, Maria João Benoliel e Patrícia 
Paulo. 
 
Para além da realização de sessões técnicas para apresentação e debate das 
comunicações livres, que podem ser apresentadas no âmbito dos temas gerais 
definidos, prevê-se a organização de mesas redondas, com a participação de 
especialistas nacionais e estrangeiros.  
 
Com essas mesas redondas procura-se abrir um espaço de reflexão sobre o 
impacto das importantes evoluções tecnológicas que estão em curso no âmbito 
dos sistemas de água e saneamento. 
 
 
3. ACÇÕES TÉCNICAS 
 
Para lá do ENEG 2007 irá continuar-se-á a apoiar e promover diferentes 
encontros técnicos que permitam a análise e discussão de temas de interesse 
para o sector, de modo a que a Associação neles se possa apoiar para 
formular as suas posições e propostas. 
 
 
4. FORMAÇÃO 
 
Neste sector procurar-se-á dar continuidade ao Plano encetado em 2006, que 
visa responder ás necessidades de formação profissional que se continuam a 
verificar no sector de água e saneamento. 
 
O Plano de Formação, a desenvolver tem o apoio financeiro do POEFDS – 
Programa Operacional de Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, 
através do IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional. 
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Encontra-se previsto para 2007 a realização das seguintes acções de 
formação: 
 
 

Acção de Formação Local de 
realização 

Carga horária 
(horas) 

Número de 
formandos 
previstos 

ATENDIMENTO DE CLIENTES Setúbal 48 12 
AUTOMAÇÃO E TELEGESTÃO Loures 36 12 
COMUNICAÇÃO E MOTIVAÇÃO Loures 36 12 

DETECÇÃO DE PERDAS EM SISTEMAS DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Lisboa 48 12 

DIREITO DO AMBIENTE Évora 64 12 
FINANÇAS PARA NÃO FINANCEIROS Almada 48 12 
FISCALIZAÇÕES DE OBRAS Lisboa 48 12 
GESTÃO DE PROJECTOS Loures 48 12 
GESTÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E SANEAMENTO Portimão 48 12 
LIDERANÇA DE EQUIPAS DE TRABALHO Lisboa 36 12 
MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Lisboa 48 12 
MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA EM ETAR Loulé 48 12 
REGULAMENTAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS Loures 48 12 
REGULAMENTAÇÃO DE ÁGUAS PARA CONSUMO 
HUMANO Faro 48 12 

Almada 12 
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Faro 
64 

12 
Beja 12 

Almada 12 SISTEMAS DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

Loulé 
48 

11 
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5. REUNIÕES COM MEMBROS E ENTIDADES OFICIAIS 
 
Reuniões com os membros 
 
Na sequência de outras realizadas em anos anteriores, irá continuar a 
promover-se reuniões de trabalho com os membros da APDA, reuniões essas 
que terão como objectivos centrais: 
 

• A auscultação das principais questões e problemas que preocupam as 
entidades gestoras, tendo em vista o desenvolvimento de actividades da 
Associação no sentido de apoiar os seus membros na sua resolução; 

 
• A prestação de informações sobre as actividades que estão a ser 

desenvolvidas, nomeadamente sobre os contactos estabelecidos (ou a 
estabelecer) com um conjunto de entidades oficiais, sobre a actividade 
das Comissões Especializadas e sobre a actividade da EUREAU (e das 
suas relações com os serviços da União Europeia). 

 
Reuniões com organismos oficiais 
 
Constituirá uma prioridade, o fomento do diálogo com os organismos oficiais 
que tenham relação com a distribuição de água e a drenagem de águas 
residuais, nomeadamente: 
 

• MAOTDR – Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional 

 
• IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

 
• INAG – Instituto da Água 

 
• IPQ – Instituto Português da Qualidade 

 
• IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

 
• IQF – Instituto para a Qualidade na Formação 

 
 
6. EUREAU 
 
A APDA continuará a assegurar a representação nacional na EUREAU (União 
Europeia das Associações Nacionais de Distribuidores de Água e de Serviços 
de Saneamento), através da participação na sua Assembleia Geral, nas 
reuniões do Conselho de Administração e nas diferentes Comissões Técnicas. 
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7. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES INTERNACIONAIS 
 
Procurar-se-á incrementar as relações com as várias entidades internacionais 
ligadas ao sector da água e saneamento, designadamente: 
 
IWA - Associação Internacional da Água 
 
A APDA manterá o seu empenhamento na CNAIA (Comissão Nacional da 
Associação Internacional da Água), ao lado de outras Associações ligadas ao 
sector (APESB e APRH). 
 
CEN – Comité Europeu de Normalização 
 
A APDA manterá o seu empenhamento e atenção nos trabalhos do CEN/TC 92 
(Contadores de Água) e CEN/TC 294 (Teleleitura de Contadores), através da 
sua CT 116. 
 
ISO – Organização Internacional de Normalização 
 
A APDA manterá o seu empenhamento e atenção nos trabalhos da Comissão 
ISO/TC 30 / SC 7 (Contadores de Água) e no seu WG 7. 
 
 
8. RELAÇÕES COM ENTIDADES NACIONAIS 
 
Procurar-se-á intensificar o relacionamento com diversas entidades nacionais 
com interesse no sector da água e saneamento, nomeadamente: 
 

• ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses 
 

• CNAIA – Comissão Nacional da Associação Internacional da Água 
 
• APRH – Associação Portuguesa de Recursos Hídricos 

 
• APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 

 
• Ordem dos Engenheiros 

 
As ligações com cada uma destas entidades serão efectivadas através de 
contactos directos, comissões constituídas ou a constituir, organismos 
sectoriais ou protocolos, estabelecidos ou a estabelecer, para o 
desenvolvimento de acções específicas. 
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9. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
Continuará a apoiar e fomentar a actividade das diferentes Comissões 
Especializadas. 
 
 
Comissão Técnica CT 116 – “Medição do Escoamento de Água em 
Condutas Fechadas” 

Actividades a desenvolver: 
 

− Lançamento do “III Inquérito sobre o Parque de Contadores”; 
− Reeditar, em versão actualizada, os “Manuais de Contadores”; 

− Acompanhamento activo das comissões do CEN / TC 92 e do 
ISO / TC 30 / SC 7. 

 
 
Comissão Especializada de Qualidade da Água 

Actividades a desenvolver: 

− Preparação de um documento sobre “Métodos de lavagem e 
desinfecção de condutas e reservatórios”; 

− Preparação de um documento sobre “Higiene e Segurança em 
laboratórios de ensaios de qualidade da água”; 

− Preparação de uma comunicação sobre “Planos de segurança da água 
para consumo humano” a apresentar ao ENEG 2007: 

 
 

Comissão Especializada de Legislação e Economia 

Actividades a desenvolver: 

 
− Análise dos tarifários dos Sistemas Municipais e Multimunicipais; 
− Actualização do Estudo sobre os Tarifários de água e saneamento em 

Portugal;  
− Apresentação dos resultados preliminares do novo estudo dos tarifários 

no ENEG 2007; 
− Acompanhamento permanente da legislação nacional e comunitária; 
− Realização de um Colóquio, em que se abordassem os problemas e as 

virtudes das concessões. 
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Comissão Especializada de Cadastro e Bases de Dados 

Actividades a desenvolver: 

− Reuniões em diferentes Entidades Gestoras, de forma a conhecer 
diferentes realidades; 

− Preparação de uma apresentação para o ENEG 2007; 
− Elaboração de um documento para referência das entidades gestoras no 

processo de constituição e gestão de um sistema de cadastro 
informatizado;  

− Organização de um encontro técnico sobre sistemas de cadastro 
informatizado. 

 
Comissão Especializada de Recursos Humanos 

Actividades a desenvolver: 
 

− Análise da aplicação do novo regime da Avaliação do Desempenho às 
Autarquias Locais; 

− Análise das implicações do actual Estatuto do Pessoal Dirigente, em 
especial no que se refere ao regime de recrutamento, constituição dos 
júris e formação profissional dos respectivos dirigentes; 

− Recolha, análise e tratamento de dados relativos ao Balanço Social de 
2006; 

− Acompanhamento da situação das EG na área da segurança, higiene e 
saúde no trabalho; 

− Acompanhamento e análise de novos diplomas legais a publicar sobre a 
anunciada reestruturação das carreiras profissionais da Administração 
Pública, em especial no que se refere à Administração Local; 

 
 
Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 

Actividades a desenvolver: 
 

− Realizar um encontro sobre “Apresentação de equipamentos e 
dispositivos de segurança com aplicação nas instalações associadas às 
redes de água potável”. 

− Posteriormente, na base dos elementos recolhidos, e com o apoio 
possível das empresas que se vierem a interessar, compilação e 
consolidação das várias informações recolhidas. 
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Comissão Especializada de Águas Residuais 
 
O Plano de Acções para o ano de 2007 desta Comissão procurará dar 
continuidade ao anteriormente definido, através dos diferentes grupos de 
trabalho que integra. 
 
GT 1 - Regulamentação para descargas de efluentes industriais em redes de 
drenagem 
 
Actividades planeadas: 
 

− Conclusão da elaboração “Regulamento – Tipo para descarga de ARI 
em Sistemas de Drenagem de ARU”; 

− Elaboração de uma Comunicação de apresentação do “Regulamento – 
Tipo para descarga de ARI em Sistemas de Drenagem de ARU” no 
ENEG 2007; 

 
GT 3 - Reutilização de águas residuais 
 
Actividades planeadas: 
 

− Elaborar inquérito para definir estado da arte em Portugal da 
"Reutilização de Águas Residuais"; 

− Preparar artigo sobre "Reutilização de AR em Portugal";     
− Realização de uma apresentação baseada no artigo, no ENEG 2007. 
 

GT 4 - Tratamento, valorização e destino final das lamas 
 
Actividades planeadas: 
 

− Elaborar Inquérito (conjuntamente com GT3) sobre “Reutilização de 
Águas Residuais Urbanas Tratadas (ARUT) e Destino Final de 
Lamas";  

− Apresentação dos resultados do inquérito no ENEG 2007; 
− Organização de visita técnica à ETAR da Maia.  

 
GT 5 - A telegestão em sistemas de drenagem, EE e ETAR 
 
Actividades planeadas: 
 

− Levantamento do “estado da arte” da tecnologia em termos de 
telegestão, instrumentação e telemedida, telecontrolo e 
equivalência entre equipamentos 
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GT 7 - Gestão das águas pluviais
 
Actividades planeadas: 
 

− Analisar competências no domínio da águas pluviais e definir a 
articulação entre intervenientes, divulgando as conclusões no 
ENEG 2007 

 
GT10 - Gestão de ETAR  
 
Actividades planeadas: 

 
− Elaborar artigo  sobre "Reabilitação e Recuperação de ETAR” a ser 

apresentado no ENEG 2007-03-17 
− Iniciar a elaboração de um  "Guia de Reabilitação/Recuperação de 

ETAR". 
 

GT11 - Qualidade, Ambiente e Segurança em Sistemas de Águas Residuais 
 
Actividades planeadas: 
 

− Análise das vantagens decorrentes da implementação de Sistemas 
de Gestão Integrada em Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde 
do Trabalho (NP EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:2004 e NP 
4397:2001 - OHSAS 18001:1999). 

 

 
Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 

Actividades a desenvolver: 
 

− Lançamento e tratamento de dados de inquérito sobre Serviços de 
Águas; 

− Apresentação de resultados do inquérito no ENEG 2007; 
− Preparação do inquérito sobre Serviços de Águas Residuais. 

 
Lisboa, 21 de Março de 2007 
 
O Conselho Directivo 
 

Carlos Manuel Martins                    
Rui Manuel Carvalho Godinho                      
Ângelo Paulo Garcia Gromicho               
Lídia Maria Gonçalves Dias Lopes 
Paulo Jorge da Cruz Ferreira de Sá 


	 
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
	MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 
	 
	 
	CONSELHO DIRECTIVO 
	 
	 
	CONSELHO FISCAL 
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
	PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
	O Conselho Directivo 



