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1. PRINCIPAIS LINHAS ORIENTADORAS 
 
 
O Conselho Directivo da APDA estabelece como principais linhas orientadoras para o exercício 
de 2011, as seguintes: 
 
 Incrementar a intervenção e a visibilidade da APDA, tanto no plano nacional como 

internacional, consolidando o seu papel como parceiro indispensável e activo na 
definição e implementação das políticas para o Sector das Águas; 

 
 Manter e reforçar a participação da APDA no Conselho Nacional da Água, no Conselho 

Consultivo da ERSAR e na Comissão Consultiva da PPA; 
 
 Assegurar o acompanhamento da evolução do enquadramento legislativo aplicável ao 

Sector e a sua incidência ao nível das Entidades Gestoras; 
 
 Assegurar a intervenção da APDA no processo de revisão do PEAASAR II e no 

“regulamento tarifário”; 
 
 Reforçar a representatividade da APDA junto das Entidades Gestoras, prosseguindo o 

esforço de captação de novos Membros e posterior envolvimento nas actividades das 
Associação; 

 
 Preparar e realizar o Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento 

(ENEG) 2011, a ter lugar em Novembro na cidade de Santarém, o que revela o esforço 
de descentralização das actividades da Associação; 

 
 Preparar e editar a publicação “Água e Saneamento em Portugal: O Mercado e os 

Preços 2010” e organizar o respectivo Colóquio de apresentação; 
 
 Preparar e realizar o Encontro Técnico sobre Telemetria nos Sistemas de Abastecimento 

de Água, em colaboração com a LOGICA; 
 
 Preparar e realizar o Encontro Técnico sobre Sistema de Aprovação de Materiais e 

Produtos em Contacto com a Água; 
 
 Preparar e editar a publicação “Quem É Quem no Sector das Águas em Portugal 2010”; 

 
 Planear, organizar e realizar cinco acções de formação (em Lisboa, Porto, Coimbra, 

Évora e Faro) sobre metrologia/contadores de água e conceber um folheto de 
sensibilização sobre a mesma temática, a distribuir pelos consumidores, em parceria 
com a ERSAR; 
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 Potenciar o Portal e o boletim informativo electrónico Inforágua como montras 
imprescindíveis da actividade da Associação, aos vários níveis, nos planos nacional e 
internacional; 

 
 Manter e aprofundar o diálogo e cooperação com as suas Associações representativas 

do Sector, designadamente APRH, APESB e AEPSA; 
 
 Aprofundar o envolvimento na EUREAU (Federação Europeia das Associações 

Nacionais dos Serviços de Água e Águas Residuais), tanto a nível do Board of 
Management como nas Comissões EU1 (Qualidade da Água), EU2 (Águas Residuais) e 
EU3 (Legislação e Economia); 

 
 Acolher a reunião de Fevereiro da Comissão EU1 e da reunião de Outono da Comissão 

EU3 da EUREAU, caso se concretize esta última situação; 
 
 Continuar a assegurar a Presidência da CNAIA, atribuída no biénio 2010/2011 à APDA, 

de acordo com o critério de rotatividade estabelecido; 
 
 Prosseguir, no âmbito da CNAIA, a participação nos trabalhos de preparação do 

Congresso Mundial da Água da IWA, a realizar em Lisboa, em 2014; 
 
 Consolidar as relações de cooperação, através da assinatura do Protocolo com a 

Associação Espanhola de Águas e Saneamento (AEAS); 
 
 Aprofundar as relações com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES). 
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2. PROJECTOS E ACÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS A DESENVOLVER 
 
 

Encontro Nacional de Entidades Gestoras (ENEG 2011) 
 
Em Novembro, terá lugar em Santarém (no Centro Nacional de Exposições) o ENEG 2011, o 
evento nacional de maior envergadura e importância para as Entidades Gestoras do sector das 
águas em Portugal. A cidade de Santarém foi escolhida pela sua centralidade, permitindo o fácil 
acesso a todos quantos venham de Norte ou de Sul, tendo em atenção que a APDA procura 
sempre assegurar a representatividade nacional. 
 
Do programa técnico do evento, destacam-se a apresentação de comunicações, as mesas 
redondas e um conjunto de outras iniciativas destinadas à análise e debate em torno dos 
principais temas que interessam ao sector das águas. O ENEG 2011 constitui também uma 
excelente ocasião para a partilha de conhecimentos, experiências e boas práticas. 
 
A Comissão Organizadora do ENEG 2011 é constituída pelo Eng.º Ascenso Pires (Presidente), 
Eng.º Nelson Geada (em representação do Conselho Directivo da APDA), Eng.º Arménio de 
Figueiredo, Dra. Marina Ladeiras, Eng.º Nuno Vitorino, Eng.º Paulo Rodrigues, Eng.º Pedro 
Clemente dos Reis e Eng.ª Ana Antão (Secretária-Técnica). 
 
 

ECSI 2010 
(European Customer Satisfaction Index – Portugal) 

 
Está lançado o Projecto ECSI (European Customer Satisfaction Index – Portugal) referente a 
2010, que decorrerá durante o ano de 2011. 
 
Após a renegociação das condições de participação da APDA no consórcio (que reflectem as 
opiniões manifestadas pelas Entidades Gestoras do Sector das Águas), estima-se uma maior 
adesão relativamente à edição de 2010 (13 entidades participantes no Estudo). 
 
 

Parceria APDA/ERSAR sobre Metrologia/Contadores de água 
 
No âmbito de uma parceria estabelecida com a ERSAR, no domínio da formação específica em 
Metrologia/Contadores de água, a APDA, dando seguimento ao sucesso das acções 
anteriormente realizadas, irá colaborar na organização de cinco acções de formação (em Lisboa, 
Porto, Coimbra, Évora e Faro) sobre estas temáticas. A APDA será também responsável pela 
concepção de um folheto de sensibilização, a distribuir aos consumidores, sobre contadores de 
água. 
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Formação 
 
Estando em vias de terminar o actual modelo de formação financiada, no âmbito do POPH na 
tipologia de Formações Modulares Certificadas, urge encontrar um novo rumo para a actividade 
formativa da APDA. 
 
A Associação irá procurar consagrar, na sua estratégia de formação para 2011, um novo modelo 
de cursos não-financiados, em regime laboral e, sempre que possível, “à medida” do requerido 
pelas Entidades Gestoras. 
 
Procurar-se-ão, ainda, estabelecer áreas de cooperação com Universidades e Institutos 
Politécnicos. 
 
A criação de bolsas de formadores nas Comissões Especializadas será uma linha de trabalho a 
prosseguir. 
 
O estabelecimento e desenvolvimento das futuras áreas temáticas de formação da APDA será 
programado e concretizado com o apoio das várias Comissão Especializadas, solicitadas neste 
sentido. 
 
 

Água e Saneamento em Portugal: O Mercado e os Preços 2010 
 
A APDA organiza a 31 de Março de 2011, no Centro Cultural Olga Cadaval (em Sintra), um 
Colóquio subordinado ao tema “Água e Saneamento em Portugal: O Mercado e os Preços 2010”, 
onde será efectuado o lançamento da publicação com o mesmo título, elaborada pela Comissão 
Especializada de Legislação e Economia da APDA. 
 
 

Encontro Técnico sobre Telemetria nos Sistemas de Abastecimento de Água 
 
A APDA, em parceria com a LOGICA, irá organizar no mês de Maio um Encontro Técnico sobre 
Telemetria nos Sistemas de Abastecimento de Água. Este evento surge na sequência de um 
estudo realizado sobre esta matéria, que contou com a colaboração da Comissão Técnica CT 
116 – Medição do Escoamento de Água em Condutas Fechadas da APDA. 
 
 
Encontro Técnico sobre Sistema de Aprovação de Materiais e Produtos em Contacto com 

a Água 
 
A APDA irá organizar, previsivelmente no mês de Maio, um Encontro sobre “Sistema de 
Aprovação de Materiais e Produtos em Contacto com a Água”. 
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Prémios APDA – Ensino Superior 2012 
 
Em 2011, irá ser lançada mais uma edição dos Prémios APDA – Ensino Superior, a qual 
decorrerá durante 2012. O lançamento formal dos Prémios APDA – Ensino Superior 2012 será 
efectuado previsivelmente no segundo semestre de 2011. 
 
 

Quem é Quem no Sector das Águas em Portugal 2010 
 
A APDA irá lançar em 2011 mais uma edição do “Quem é Quem no Sector das Águas em 
Portugal”, publicação de referência para o sector. Prevê-se que a publicação em suporte de 
papel seja complementada com a disponibilização dos dados no Portal da Associação 
(http://www.apda.pt).  
 
 

Outras Acções Técnicas e Institucionais 
 
Para além das iniciativas previstas nos Planos de Actividade das diversas Comissões 
Especializadas, a APDA tudo fará para estar presente nos debates – chamando a si a 
organização quando tal se justificar – relativamente a todas as temáticas relevantes para o 
sector das águas. 
 
No âmbito das propostas de trabalho das Comissões Especializadas, abaixo apresentadas, 
estão previstas Acções Técnicas relevantes para o sector. 
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3. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
 
As Comissões Especializadas da APDA constituem um suporte técnico e científico de grande 
importância para a vida da Associação. 
 
Seguidamente, apresentar-se-ão as perspectivas de trabalho para 2011 de cada Comissão 
Especializada, de acordo com as informações prestadas pelos respectivos Coordenadores. 
 
 

Comissão Técnica CT 116 “Medição do Escoamento de Água em Condutas Fechadas” 
 

Coordenador – José Colarejo 
 
Está prevista a realização de 11 reuniões da CT 116, durante o ano de 2011. 
 
Dadas as condicionantes existentes, a CT 116 apenas tem agendada, para 2011, a continuação 
da elaboração do “Guia de Contadores”. 
 
Não está prevista nenhuma participação em reuniões europeias, por falta de meios financeiros 
para o efeito. O acompanhamento possível da normalização europeia e internacional será feito 
conforme a documentação recebida do IPQ sobre a matéria relevante. 
 
Assim, serão analisados e votados os documentos eventualmente oriundos do CEN TC 92 e do 
ISO TC 30/SC 7, que o IPQ nos remeta. 
 
Naturalmente que a CT 116, dentro dos limites da sua disponibilidade, estará sempre receptiva à 
colaboração que seja solicitada por outras entidades do sector. 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 
 

Coordenadora – Maria João Benoliel 
 
A Comissão Especializada da Qualidade da Água tem programado realizar as seguintes 
actividades em 2011 
 
 Organização do Encontro “Sistema de Aprovação de Materiais e Produtos em Contacto 

com a Água”; 
 Elaboração de recomendação de apoio à elaboração e implementação de Planos de 

Segurança da Água; 
 Estudo sobre as alterações da qualidade da água após obras de reparação/substituição 

de condutas: planeamento, execução prática e elaboração de relatório; 
 Preparação de fichas técnicas sobre parâmetros da qualidade da água; 
 Pesquisa sobre alterações climáticas e água de consumo humano; 
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 Elaboração de comunicação para o ENEG 2011. 
 
 

Comissão Especializada de Legislação e Economia 
 

Coordenadora – Lídia Lopes 
 
A Comissão Especializada de Legislação e Economia prevê prosseguir durante o ano de 2011 o 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito das suas atribuições, que incluirá a análise 
e acompanhamento da evolução legislativa do sector. 
 
Durante o corrente ano é intenção da CELE concretizar os seguintes projectos: 
 
1. Actualização e desenvolvimento do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em 
Portugal, sendo recolhidos e analisados os tarifários dos Sistemas Municipais e Multimunicipais 
praticados no período 2010/2011. 
 
2. Publicação de um novo livro em resultado do trabalho realizado nos anos anteriores. Com 
efeito, desenvolvidos os trabalhos de actualização do estudo relativo aos tarifários de água em 
Portugal, que deram origem, em 2004, ao livro “Abastecimento de Água em Portugal – o 
Mercado e os Preços”, em 2006, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – o Mercado e os 
Preços - 2006” e por último, em Fevereiro de 2009, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – 
o Mercado e os Preços - 2008”, está esta Comissão empenhada em apresentar um novo livro 
“Água e Saneamento em Portugal – o Mercado e os Preços - 2010”. 
 
3. Promover a realização em Sintra, no 1º trimestre de 2011, de um Colóquio para apresentação 
do novo livro subordinado ao tema “Água e Saneamento em Portugal – o Mercado e os Preços - 
2010”, em que se preconiza uma reflexão sobre a experiência acumulada, o conhecimento e a 
evolução das tarifas praticadas, quer no abastecimento de água quer no saneamento, bem como 
os principais desafios que se perspectivam a curto, médio e longo prazos para a economia do 
sector. 
 
4. Será ainda dada atenção especial à implementação dos seguintes diplomas: 
 

a) Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de Agosto, que veio estabelecer o regime jurídico 
dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de 
águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

 
b) Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de Agosto, que veio estabelecer o novo regime 

jurídico dos serviços de âmbito multimunicipal de abastecimento público de água, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos; 

 
c) Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, relativo ao novo regime jurídico de 

organização das autarquias locais; 
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d) Recomendação IRAR n.º 01/2009, de 28 de Agosto de 2009 – “Recomendação 
Tarifária”. 

 
e) Recomendação ERSAR nº 1/2010 – “Conteúdos das Facturas”. 

 
5. Para além dos projectos referidos será feito o acompanhamento do sector, sendo objecto de 
análise os projectos nacionais e comunitários remetidos à Comissão de Legislação e Economia. 
Também continuará a ser analisada a evolução dos modelos de gestão no sector da água, 
mantendo-se o acompanhamento permanente da legislação nacional e comunitária relevante 
para as Entidades Gestoras dos serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento. 
 
6. Será também assegurada a colaboração ao nível das publicações “Quem é Quem”, que 
certamente irá ser editada em 2011, que se prevê e a colaboração para disponibilização no 
Portal da APDA de informação relevante para o sector. 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
 

Coordenadora – Patrícia Paulo 
 
As actividades a desenvolver pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação em 2011, 
encontram-se identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos, nomeadamente: 
 
 Colaborar na actualização do Portal da associação, onde possam ser publicados 

documentos, artigos, notícias e apresentados links para outras organizações; 
 Divulgar a actividade da Comissão com o objectivo de captar mais elementos; 
 Organização de uma visita técnica à entidade Águas de Barcelona. 
 Reformulação de inquérito do “Quem é Quem” referente ao cadastro; 
 Elaboração de documento sobre modelos de dados e relação benefício/custo, com vista 

à sua publicação; 
 Elaboração de documento sobre sistemas de telegestão, com vista à sua apresentação 

em Novembro de 2011, no decorrer do ENEG; 
 
O plano de actividades proposto para 2011, foi elaborado com o contributo dos coordenadores 
dos grupos de trabalho presentes na reunião ocorrida em 2011-01-14, nas instalações da APDA. 
 
 

Comissão Especializada de Recursos Humanos 
 

Coordenador – Eduardo Paulino 
 
Para o ano de 2011 a Comissão Especializada de Recursos Humanos prevê dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido, no âmbito das suas atribuições, entre as quais se incluirá, em especial, a 
contínua análise e acompanhamento da evolução legislativa do sector, merecendo ainda 
atenção especial os seguintes temas: 



 12/17

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

 Avaliação específica das consequências da entrada em vigor do SIADAP2 na 
Administração Local e acompanhamento do novo regime da Avaliação do Desempenho, 
introduzido pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro; 

 Eventual colaboração no Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis 
participações de colaboradores das Entidades Gestoras (EG) representadas na 
Comissão; 

 Eventual colaboração na elaboração de um Plano de Formação específico, tendo em 
vista as necessidades sentidas pelas EG, em especial no que se refere às temáticas 
inerentes aos sistemas de exploração e abastecimento de água e drenagem de águas 
residuais, nomeadamente no âmbito dos Planos de Segurança de Água e dos Sistemas 
Integrados de Qualidade e de Informação Geográfica;  

 Estudo e elaboração de proposta para melhor adaptação do POPH às necessidades das 
EG, no âmbito dos sistemas de distribuição de água e de drenagem de águas residuais; 

 Elaboração de um projecto de Regulamento para o funcionamento do Conselho 
Coordenador da Avaliação (CCA) no processo da avaliação do desempenho; 

 Recolha, análise e tratamento de dados relativos ao Balanço Social de 2010, em 
especial no que se refere às EG associadas da APDA; 

 Estudo e elaboração de proposta de indicadores para a Gestão de Recursos Humanos a 
utilizar, em geral, pelas EG associadas da APDA; 

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

 Selecção e preparação de temas para participação nos eventos a realizar pela APDA, 
em especial no que se refere ao ENEG2011. 

 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
 

Coordenador – José Saldanha 
 
Para o ano de 2011 a Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água prevê a 
realização das seguintes actividades: 
 
 Apoio à realização do ENEG 2011; 

 
 Dinamização do funcionamento da comissão e dos trabalhos seleccionados pela 

mesma; 
 

 Conclusão das fichas de materiais para o ferro dúctil e polietileno de alta densidade; 
 

 Desenvolvimento da ficha de material para o aço, em função das especificações e 
normas associadas. 
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Comissão Especializada de Águas Residuais 
 

Coordenador – Pedro Béraud 
 
1. Introdução 
Para o ano de 2011, à semelhança de anos anteriores, a Comissão Especializada de Águas 
Residuais pretende dar continuidade não só ao trabalho desenvolvido em 2010 pelos diversos 
Grupos de Trabalho (GT), como igualmente fomentar uma estratégia que vise uma maior 
participação dos colaboradores, assim como de novos elementos. 
 
2. Solicitação de esclarecimento à Tutela 
Tal como em anos anteriores, o Plano de acções para 2011 encontra-se subdividido pelas 
actuações dos diversos GT. Contudo excepcionalmente este ano, prevê-se o desenvolvimento 
de um documento conjunto de toda a CEAR: 
 Elaboração de um documento da CEAR com a solicitação de esclarecimento pela tutela 

dos processos de licenciamento, a nível de valorização agrícola de lamas, colectores 
pluviais e licenças de captação, entre outros.  
Este documento pretende alertar para o facto de, diferentes Entidades Gestoras obterem 
diferentes respostas, para um mesmo problema, criando deste modo desigualdades de 
tratamento pela tutela. 
Para além do alerta e das desigualdades de tratamento das Entidades Gestoras deverá 
igualmente ser objectivo deste documento, uma tomada de posição da CEAR, 
afirmando-se como um parceiro a ser consultado pelas acções que a tutela pretenda 
implementar no futuro, dinamizando deste modo a actuação desta Comissão. 

 
3. Temas a desenvolver pelos GT 
Por forma a tornar o presente documento mais facilmente perceptível, apresentam-se de seguida 
as diversas actividades para 2011, que se pretendem desenvolver em cada um dos GT, bem 
como o seu dinamizador. Tal como no ano transacto, mantiveram-se as duas subdivisões das 
duas temáticas distintas: O “Tratamento” e a “Drenagem”, ambas de elevado valor e interesse 
para as Entidades Gestoras e de notória área de intervenção da CEAR. Saliente-se que, apesar 
de em diversas reuniões da CEAR, se ter abordado a possibilidade de introdução de novos GT, 
nomeadamente um novo com a designação de “Biogás”, com um forte potencial de 
desenvolvimento de trabalhos de elevado interesse para a Entidades Gestoras, optou-se por, por 
agora deixar este tema em “stand-by”, aguardando-se a entrada de novos elementos que 
dinamizem a sua actuação, ou a maior disponibilidade dos actuais elementos que compõem a 
CEAR. 
Apresentam-se seguidamente os temas a serem desenvolvidos para o ano de 2011. 
 
GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem (Dinamizadora: Graça Paulino) 
 
Para o ano de 2011, prevê-se o desenvolvimento das seguintes actividades: 
 Realizações de reuniões sectoriais seguidas de Workshop “Gestão de Fossas Sépticas”. 

Apesar de já ter sido previsto para a ano de 2010 e de não ter sido possível a sua 
concretização, prevê-se uma abordagem deste tema com duas fases distintas: uma 
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primeira fase de recolha de informação e procedimentos pela CEAR, seguindo-se uma 
workshop alargada às Entidades Gestoras.  
Esta opção estratégica de alargar a consulta a Entidades Gestoras para além das que 
compõem a CEAR, deve-se ao facto da amostra de Entidades Gestoras presentes na 
CEAR, não ser significativa para permitir efectuar uma comparação de soluções 
encontradas e implementadas, para a questão da gestão dos despejos de fossas.  
Deste modo propõe-se: 

  
1. Convidar 12 Entidades Gestoras a participar numa reunião de trabalho (work meeting) 
com o tema “Gestão de Fossas Sépticas a realizar em Março/Abril de 2011. 
O objectivo será o de proceder à divulgação de forma sumária da nova legislação e 
indicações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 
seguida de auscultação dos procedimentos das diferentes Entidades Gestoras e por fim 
partilha e discussão de opiniões. 
A reunião referida, terá uma agenda de trabalhos com os pontos a abordar, sendo 
desejável que cada participante apresentasse um documento sumário escrito sobre cada 
ponto. 
Entidades Gestoras a convidar pela CEAR/APDA: SMAS de Sintra, CM do Seixal, CM de 
Sesimbra, SMAS Torres Vedras, SMAS de Leiria, SMAS Almada, Águas de Santarém, 
SMAS de Loures, Águas de Cascais SIMTEJO, SANEST. 
Já existe um conjunto de questões que se pretendem abordar, devendo ser enviadas 
previamente à referida reunião. 
2. Da reunião, serão retiradas conclusões a divulgar em workshop a programar em 
Setembro 2011. 
O referido workshop sob o tema “Gestão de Fossas Sépticas” pretende ter um carácter 
amplo e abrangente, com um enquadramento legal, a apresentação e divulgação de 
resultados, assim como o rumo que esta actividade terá no futuro. 

 
GT 2 – Reutilização de Águas Residuais (Dinamizador: Pedro Duarte). 
 
Este GT, apesar de se manter activo tem tido alguma dificuldade no desenvolvimento do seu 
trabalho, devido à actuação do ERSAR, assim como pelas expectativas decorrentes da entrada 
de nova legislação nacional nesta matéria. Deste modo, para o ano de 2011, pretende-se seguir 
a linha de orientação, que seguidamente se descreve. No âmbito desta temática este GT propõe-
se desenvolver um workshop em que se efectue a apresentação e debate da reutilização de 
águas residuais, no âmbito do Ciclo Integral da Água. 
 Workshop “Reutilização de Águas Residuais em Portugal. Novos Desafios e Perspectiva 

Futura”. 
Este evento pretende não só comentar a apreciar a aplicação da (eventual) nova legislação, 
assim como do novo Guia do ERSAR sobre esta matéria. Pretende igualmente proceder a 
uma apresentação de outros usos para a água reutilizada, normas qualitativas, indicações 
para a implementação de sistema de reutilização. 
Dado que diversas entidades têm vindo a organizar diversos eventos sobre esta temática e 
que quando sair a nova legislação o deverão fazer novamente, a escolha do “timing” para 
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realização deste evento é crucial, de modo a garantir uma efectiva participação das 
Entidades Gestoras. 
 Tendo em linha de conta que este ano deverá realizar-se o ENEG, encontra-se previsto 

a elaboração de um artigo sob o tema da reutilização, com um título ainda por definir. 
Saliente-se que a elaboração deste artigo se encontra fortemente condicionada pela 
saída da nova legislação nacional nesta matéria. 

 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas (Dinamizador: Pedro Béraud) 
 
Comparativamente com o ano transacto, em que este GT organizou um seminário sobre o tema 
lamas, a actuação deste GT deverá ter uma redução da actividade desenvolvida. Para o ano de 
2011, prevê-se: 
 Organização de visitas técnicas a instalações, que visem o tratamento de lamas com 

vista à preparação para o seu destino final. Neste âmbito prevêem-se uma visita à linha 
de lamas da ETAR da SANEST (com secagem térmica) e outra à uma unidade de 
tratamento de lamas, com vista à sua posterior valorização agrícola. 

 À semelhança de ENEG anteriores, este GT deverá elaborar e apresentar um artigo para 
as dificuldades sentidas na aplicação do novo Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de 
Outubro, assim como das restantes soluções de destino final de lamas em Portugal. 

 
GT 4 – Biogás (Dinamizador: Pedro Béraud) 
 
Apesar do elevado potencial e interesse para as Entidades Gestoras do desenvolvimento de 
trabalhos nesta área, ainda não existem elementos na CEAR com disponibilidade suficiente para 
assegurar um normal funcionamento. Se se vier a confirmar a entrada de novos elementos para 
a CEAR, poderá ser possível concretizar-se o desenvolvimento de: 
 
 Organização e preparação para realização no primeiro trimestre de 2011, de um 

“Workshop/Seminário Potencial do Biogás das ETAR em Portugal”, com vista a divulgar 
e promover para as Entidades Gestoras do potencial do biogás nos sistemas de 
saneamento, os aspectos técnicos associados desde a fase de projecto, passando pela 
fase de exploração, assim como os regimes tarifários e enquadramento legal do sector. 

 
 
4. Reuniões da CEAR 
 
Como forma de combater a menor participação nas reuniões da CEAR propõe-se a realização 
de reuniões fora da sede da APDA em Lisboa, nomeadamente aquando das visitas técnicas da 
CEAR. As visitas a infra-estruturas de manifesto interesse para a actividade da CEAR, 
pretendem proporcionar um enriquecimento e partilha de novas experiências e realidades, para 
os diversos elementos que compõem esta Comissão. Existe igualmente a vontade de 
descentralizar a actividade da CEAR de Lisboa, contribuindo deste modo para uma maior 
participação dos seus diversos elementos. Deste modo irão ser contactados os seguintes locais: 
 SANEST. Visita à ETAR da Guia; 
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 SIMARSUL. Visita à ETAR do Barreiro e ETAR Seixal, e/ou novas ETAR de elevado 
interesse técnico; 

 SIMTEJO. Visita à ETAR Alcântara; 
 Águas do Noroeste. Visita à ETAR do Lordelo; 
 Empresa privada de Valorização Agrícola de Lamas, que tenha instalações que 

procedam à formação de compostagem/estabilização de lamas, assim como o seu 
armazenamento segundo a legislação nacional. 

 
 

Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 
 

Coordenadora – Conceição Granger 
 
Face às conclusões que resultaram da análise das respostas ao inquérito realizado no decorrer 
de 2010, a CEIG considera pertinente voltar a efectuá-lo em 2011, com o objectivo de ampliar o 
universo de entidades gestoras respondentes, bem como alargar o seu âmbito de abrangência, 
por forma a considerar também as recomendações das Normas ISO 24510 e 24511. Entende, 
no entanto, que durante o ano 2011 deve ser abrangida apenas uma região/unidade geográfica 
de referência no País, para a qual se propõe analisar o funcionamento do sector AA e AR. 
 
No decorrer de 2011, pretende-se também acompanhar a nova geração dos indicadores de 
desempenho propostos pela ERSAR, sobretudo no impacte que os valores aconselhados 
poderão produzir nas entidades gestoras, não só ao nível da própria aplicabilidade, como 
também no que respeita aos investimentos que poderão implicar. 
 
Numa época em que a sustentabilidade constitui um dos pilares mais fortes das organizações, a 
CEIG irá também avaliar a aplicação de novos indicadores de sustentabilidade ambiental, 
direccionados sobretudo para as questões energéticas e das emissões de gases potenciadores 
da degradação da camada do ozono. Na prática pretender-se-á avaliar qual o impacte das 
entidades gestoras de água nas alterações climáticas e prever/propor medidas mitigadoras 
conducentes à minimização desse impacte. Para o efeito, a Comissão pretende estabelecer uma 
parceria com uma associação ou agência especializado na matéria em causa.  
 
A participação em congressos e em workshops será também uma preocupação desta comissão, 
na medida em que estes momentos constituem a oportunidade mais adequada para a 
divulgação dos trabalhos desenvolvidos e para proporcionar o envolvimento dos agentes 
interessados. 
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