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1. PRINCIPAIS LINHAS ORIENTADORAS 
 
 
O Conselho Diretivo da APDA estabelece como principais linhas orientadoras para o exercício 
de 2013, as seguidamente elencadas: 
 
 
1.1. Atividade interna 
 

 Aumentar o nível de intervenção e a visibilidade da APDA, tanto a nível nacional como 
internacional, consolidando o seu papel como parceira indispensável e ativa na definição 
e implementação das políticas para o setor da água; 

 
 Preparar e realizar as comemorações do 25.º aniversário da APDA; 

 
 Assegurar o acompanhamento da evolução do enquadramento legislativo aplicável ao 

setor e a sua incidência ao nível das entidades gestoras; 
 

 Promover uma melhor articulação/coordenação das Comissões Especializadas e Grupos 
de Trabalho com o Conselho Diretivo e entre si; 

 
 Prosseguir o esforço de captação de novas adesões à APDA e, por conseguinte, o 

número de membros, em especial membros efetivos, dinamizando o seu papel e ligação 
à APDA; 

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

(ENEG) 2013, a ter lugar em novembro na cidade de Coimbra, o que revela o prosseguir 
de um esforço de descentralização das atividades da Associação; 

 
 Preparar e realizar a Conferência “A Reestruturação do Setor de Água em Portugal – O 

Papel dos Municípios” (Coimbra, 28 de fevereiro de 2013); 
 

 Preparar e realizar o Encontro sobre “Alterações Climáticas – Escassez de Água e 
Eficiências Energética e Hídrica no Ciclo Urbano da Água” (Lisboa, 14 de março de 
2013); 

 
 Preparar e realizar um Ciclo de Debates sobre Águas Residuais; 

 
 Preparar e realizar um Seminário Internacional sobre Planos de Segurança da Água; 

 
 Preparar e editar a publicação “Quem é Quem no Setor das Águas em Portugal 2013”, 

com dados referentes a 31 de dezembro de 2012; 
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 Reforçar o portal e a página institucional na rede social Facebook, como ferramentas de 
presença e comunicação em rede da APDA, com os seus membros, o setor em geral e 
a sociedade civil; 

 
 Promover debates de temas sobre a atividade da APDA e de temas nacionais e 

internacionais sobre água e saneamento, utilizando a página no Facebook; 
 

 Manter e dinamizar a inserção no portal/Facebook de mensagens e outras intervenções 
do Conselho Diretivo e demais Órgãos Sociais da APDA; 

 
 Incrementar o número de notícias provenientes dos membros da APDA, apelando à 

participação destes; 
 

 Propor o reforço do papel do Conselho Consultivo como fórum de debate estratégico 
sobre matérias que interessam à APDA e ao setor; 

 
 Manter a regularidade do boletim informativo eletrónico (Inforágua), inserindo cada vez 

mais informações úteis aos membros da APDA e suscitando o lançamento de tópicos 
estratégicos relevantes para o setor; 

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

Consultivo da ERSAR e na Comissão Consultiva da PPA, entre outras entidades e 
organismos de relevância para o setor. 

 
 
1.2. Atividade externa 
 

 Manter e aprofundar o envolvimento na EUREAU (Federação Europeia das Associações 
Nacionais dos Serviços de Água e Águas Residuais), ao nível do seu Board of 
Management, General Assembly e Comissões (EU1, EU2 e EU3); 

 
 Prosseguir, no âmbito da CNAIA (Comissão Nacional da Associação Internacional da 

Água), a participação nos trabalhos de preparação do Congresso Mundial da Água da 
IWA, a realizar em Lisboa, em 2014; 
 

 Apoiar a produção e divulgação de publicações de entidades e/ou autores externos à 
APDA, nacionais e/ou estrangeiros, que respeitem a matérias de interesse geral ou 
específico do setor da água; 

 
 Consolidar as relações de cooperação com a Asociación Española de Abastecimientos 

de Agua y Saneamiento (AEAS), no âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado entre 
as duas associações ibéricas; 

 
 Aprofundar as relações com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES). 
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2. PROJETOS E AÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS A DESENVOLVER 
 
Procurar-se-á garantir e reforçar a representação e participação da APDA, a vários níveis, tanto 
a nível nacional como internacional e o seu papel como parceiro ativo nas políticas do setor. 
 
 
2.1. A nível nacional 
 
No plano nacional há a destacar: 
 

 Manter a realização do ENEG como marco das realizações da APDA e ponto de 
encontro dos principais protagonistas do setor, se possível descentralizado em relação 
às Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto; 

 
 Reforçar a realização descentralizada de iniciativas da APDA, com vista a alargar a sua 

posição e influência no todo nacional; 
 

 Diligenciar para que seja assegurada a participação da APDA no Conselho Consultivo e 
no Conselho Tarifário da Entidade Administrativa Independente, que irá suceder à 
ERSAR; 

 
 Assegurar a manutenção da APDA no Conselho Nacional da Água; 

 
 Aprofundar o diálogo e a cooperação no setor e com as suas associações 

representativas, nomeadamente a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 
(APRH), Associação Portuguesa de Engenheria Sanitária e Ambiental (APESB), 
Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA) e 
Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (APEMETA); 

 
 Dinamizar o diálogo operativo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

(ANMP), sendo que a maioria das entidades gestoras são de âmbito municipal ou com 
participação direta ou indireta dos municípios; 

 
 Reforçar a cooperação bilateral com os municípios e suas entidades gestoras, no 

sentido de promover uma participação mais ativa destes, na APDA e na discussão e 
implementação das políticas futuras para o setor; 

 
 Dar continuidade aos Prémios APDA – Ensino Superior, nas áreas temáticas 

curriculares de “Engenharia” e de “Economia e Gestão”, instituídos com o propósito 
central de distinguir trabalhos académicos inovadores, relacionados com a temática das 
águas, nomeadamente nas vertentes de distribuição de água para consumo humano e 
de drenagem de águas residuais; 
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 Ampliar a capacidade editorial da APDA, garantindo a publicação do “QUEM é QUEM 
no Setor das Águas em Portugal”, e dos trabalhos produzidos pelas Comissões 
Especializadas e Grupos de Trabalho; 

 
 Desenvolver acções de benchmarking nacional e internacional, nomeadamente em 

áreas estratégicas como a inovação e as mudanças tecnológicas, indicadores de 
desempenho e qualidade de serviço, gestão de ativos, análise de risco, sustentabilidade 
dos serviços de águas e saneamento e novas ferramentas de gestão destes serviços; 

 
 Acompanhar a evolução do enquadramento legislativo aplicado ao setor e sua incidência 

na atividade das entidades gestoras, nos seus variados aspetos mais significativos; 
 

 Promover a realização de seminários, encontros e workshops sobre temas específicos 
que interessam ao setor, com produção de documentos de reflexão, crítica e formulação 
de estratégias para o setor, garantindo uma conveniente circulação de informação 
especializada; 

 
 Organizar visitas de estudo, de trabalho e outras atividades similares, nos planos 

nacional e internacional. 
 
 
2.2. A nível internacional 
 
No plano internacional há a destacar: 
 

 Acompanhar as principais tendências, a nível europeu e mundial, no que respeita à 
organização, governança e ferramentas de gestão, desenvolvimento tecnológico, 
qualidade, certificação e segurança, financiamento e regulação; 

 
 Acompanhar, de forma pró-ativa, os desenvolvimentos que têm vindo a ter lugar, no 

tocante à água e saneamento, as iniciativas das Nações Unidas (água como direito 
humano), OCDE (governança dos serviços de água e saneamento), OMS (Planos de 
Segurança de Água), Comissão Europeia e outras relevantes; 

 
 Manter e 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); 

 
 Reforçar o papel das entidades gestoras nacionais na IWA (Internacional Water 

Association), nomeadamente através da CNAIA, assumindo a sua presidência rotativa e 
demais responsabilidades inerentes à representação neste órgão nacional da IWA, bem 
como integrando a participação nacional na Governing Assembly; 
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 Manter e reforçar a intervenção da APDA na organização do Congresso Mundial da IWA 
que se realiza em Lisboa em 2014; 

 
 Estabelecer uma rede de relações institucionais e técnicas com associações congéneres 

dos países da CPLP, especialmente do Brasil, nomeadamente através do 
desenvolvimento de acordos de cooperação de interesse mútuo, como já concretizado 
com Espanha; 

 
 Independentemente do quadro de relações com as associações nacionais dos estados 

membros da União Europeia e outros estados europeus representados na EUREAU, 
analisar hipóteses de cooperação bilateral com associações nacionais, para projetos 
específicos que permitam ganhos para os membros da APDA; 

 
 Nesse sentido, reforçar a relação com a Asociación Española de Abastecimientos de 

Agua y Saneamiento (AEAS), implementando o acordo de reciprocidade e cooperação, 
já assinado, através da criação de condições para a realização de iniciativas conjuntas; 

 
 Realização das Jornadas Ibéricas sobre o tema “Infraestruturas Críticas em Sistemas de 

Água e Saneamento”. 
 
 
2.3. Formação 
 
No domínio da Formação são de salientar os seguintes aspetos: 
 

 No âmbito de uma parceria estabelecida com a ERSAR, no domínio da formação 
específica em metrologia e contadores de água, a APDA, dando seguimento ao sucesso 
das ações anteriormente realizadas, irá colaborar na organização de cinco ações de 
formação (em Braga, Viseu, Santarém, Beja e Albufeira) sobre estas temáticas; 

 
 Reestruturação no sentido de adequação dos programas de formação às reais 

necessidades dos membros da APDA; 
 

 Estabelecimento de acordos de parceria com instituições de Ensino Superior 
(Universidades e Institutos Politécnicos) para desenvolvimento de ações de formação 
especializada e avançada; 

 
 Lançamento de ações específicas de formação através de protocolos com entidades 

públicas e privadas que se considerem úteis para o setor. 
 
 
2.4. Outras ações técnicas e institucionais 
 
Para além das iniciativas previstas nos Planos de Atividade das diversas Comissões 
Especializadas e Grupos de Trabalho, a APDA tudo fará para estar presente nos debates – 
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chamando a si a organização quando tal se justificar – relativamente a todas as temáticas 
relevantes para o setor da água. 
 
No âmbito das propostas de trabalho das Comissões Especializadas e Grupos de Trabalho, 
apresentadas seguidamente, estão previstas ações técnicas relevantes para o setor. 
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3. COMISSÕES ESPECIALIZADAS E GRUPOS DE TRABALHO 
 
 
As Comissões Especializadas e os Grupos de Trabalho constituem um suporte técnico e 
científico de grande importância para a vida da APDA. 
 
Seguidamente, apresentar-se-ão as perspetivas de trabalho para 2013 de cada Comissão 
Especializada e Grupo de Trabalho, de acordo com as informações prestadas pelos respetivos 
Coordenadores. 
 
 
CT 116 – Comissão Técnica de Normalização sobre “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 2013. A CT 116 fará o 
acompanhamento possível da normalização europeia e internacional, conforme a documentação 
recebida do IPQ sobre a matéria relevante. Assim, serão analisados, comentados e votados os 
documentos oriundos do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7, que o IPQ nos remeta. 
 
Entretanto, e ao abrigo do “Protocolo de Viena”, foi iniciado um trabalho de cooperação entre o 
CEN e a ISO, no sentido de unificar os atuais textos do conjunto de normas ISO 4064 e EN 
14154. Desse trabalho, e de acordo com as regras de edição das normas internacionais, já 
resultou um primeiro “draft”, que foi votado e aprovado internacionalmente. A CT 116, por 
intermédio da APDA, participou dessa votação, na sua qualidade de comissão portuguesa do 
setor. 
 
Como trabalho de fundo, para o ano 2013, a CT 116 irá iniciar os trabalhos de preparação das 
versões portuguesas dos referidos documentos, prevendo-se um trabalho de alguma 
envergadura, pois a futura norma NP EN ISO 4064, em cinco partes normativas, constitui um 
extenso conjunto de documentação. Com esta ação, pretende-se ganhar tempo, de modo a que 
as versões portuguesas possam estar prontas em tempo útil, logo que seja feita a aprovação 
internacional do “final draft”. 
 
Finalmente, e como tem sido prática corrente, a CT 116, dentro dos limites da sua 
disponibilidade e competência, estará sempre recetiva à colaboração que seja solicitada por 
outras entidades do setor. 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 
 

Coordenadora – Maria João Benoliel 
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A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) tem programado realizar as seguintes 
atividades no período 2013-2014: 
 

 Conclusão das Fichas Técnicas sobre parâmetros de qualidade da água, a publicar no 
portal da APDA (condutividade, chumbo, pH, cor, COT); 

 
 Revisão do Livro Azul “Águas de Abastecimento: Conceitos, Conselhos e 

Recomendações”; 
 

 Organização do Encontro “Alterações Climáticas – Escassez de Água e Eficiências 
Energética e Hídrica no Ciclo Urbano da Água” (14 de março de 2013); 

 
 Análise e tratamento dos inquéritos às entidades gestoras sobre gestão de risco; 

 
 Preparação de fichas de boas práticas de suporte aos Planos de Segurança da Água 

(2013/2014); 
 

 Balanço periódico das atividades da EUREAU; 
 

 Preparação da comunicação a apresentar pela CEQA ao ENEG 2013 “Gestão de Risco 
em Sistemas de Abastecimento de Água”; 

 
 Preparação do resumo da comunicação a apresentar pela CEQA ao Congresso da IWA 

em Lisboa, a realizar em 2014; 
 

 Organização do Encontro sobre “Tratamento e Qualidade da Água para Consumo 
Humano”, a realizar em 2014. 

 
 

Comissão Especializada de Legislação e Economia 
 

Coordenadora – Lídia Lopes 
 
A Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) prevê durante o ano de 2013 dar 
continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, no âmbito das suas atribuições, que 
incluirá a análise e acompanhamento da evolução legislativa do setor. 
 
Durante o corrente ano é intenção da CELE concretizar os seguintes projetos: 
 
1. Desenvolvimento e atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em 
Portugal, promovendo-se a recolha e análise de informação diversa e dos tarifários dos Sistemas 
Municipais e Multimunicipais praticados até ao ano de 2013, inclusive. 
 
2. Preparação da participação da CELE no ENEG 2013, através da apresentação de 
comunicações pelos seus membros. Pretende-se efetuar a recolha de informação num universo 
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de entidades gestoras representativas do setor, quer pela diversidade de modelos de gestão, 
quer pela dimensão da população servida. Pretende-se também, através da informação 
disponibilizada por diversas entidades oficiais, promover a análise do peso da despesa com a 
água na estrutura da despesa das famílias. 
 
3. Será ainda dada atenção especial às medidas que derivam do denominado “MoU – 
Memorandum of Understanding” ou “Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades 
de Política Económica” e do OE 2013, face aos projetos de alteração profunda que são 
pretendidos para o setor. 
 
4. Para além dos projetos referidos será feito o acompanhamento do setor, sendo objeto de 
análise os projetos nacionais e comunitários remetidos à Comissão Especializada de Legislação 
e Economia. Também continuará a ser analisada a evolução dos modelos de gestão no setor 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. 
 
Será também assegurada a eventual colaboração que seja solicitada ao nível das publicações 
“Quem é Quem”, que certamente irá ser editada em 2013, bem como outra informação relevante 
para o setor a disponibilizar no portal da APDA. 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
 

Coordenadora – Patrícia Paulo 
 
As atividades a desenvolver pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI) em 
2013, encontram-se identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos: 
 

 Colaborar na atualização da página da CESI no sítio da Associação, onde possam ser 
publicados documentos, artigos, notícias e apresentados links para outras organizações; 
 

 Divulgar a atividade da comissão com o objetivo de captar mais elementos; 
 

 Organização de uma visita técnica em local a definir (Águas de Barcelona, Thames 
Water (Inglesa), Aquatec (feira), SABESP (São Paulo, Brasil), Oslo). 
 

 Reformulação de inquérito do “Quem é Quem” referente ao cadastro; 
 

 Elaboração de documento sobre a eficiência nos sistemas de informação. 
 
 

Comissão Especializada de Recursos Humanos 
 

Coordenador – Eduardo Paulino 
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Para o ano de 2013 a Comissão Especializada de Recursos Humanos (CERH) 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 setor, 
merecendo ainda atenção especial os seguintes temas: 
 

 Acompanhamento e análise de novos diplomas legais sobre remunerações e carreiras 
profissionais da Administração Pública, em especial no que se refere à Administração 
Local e ou com interesse para as entidades gestoras no âmbito da distribuição de água 
e da drenagem de águas residuais; 

 
 Avaliação e acompanhamento da aplicação da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que aprovou o Orçamento de Estado para 2013 e que, para além da manutenção de 
anteriores normas com consequências diretas nas remunerações e progressões dos 
trabalhadores que exercem funções públicas, ainda aprovou um novo regime de 
escalões do IRS, procedeu ao aumento dos descontos para a Caixa Geral de 
Aposentações e a alterações ao regime de avaliação do desempenho na Administração 
Pública; 

 
 Avaliação específica das consequências da entrada em vigor das alterações no regime 

da Avaliação do Desempenho, em especial na Administração Local, bem como a sua 
relação com as normas da Lei do Orçamento de Estado para 2013; 

 
 Eventual colaboração no Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis 

participações de colaboradores das entidades gestoras representadas na comissão; 
 

 Eventual colaboração na elaboração de um Plano de Formação específico, tendo em 
vista as necessidades sentidas pelas entidades gestoras, em especial no que se refere 
às temáticas inerentes aos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais;  

 
 Elaboração de um projeto de Regulamento para o funcionamento do Conselho 

Coordenador da Avaliação (CCA) no processo da avaliação do desempenho; 
 

 Dar continuidade à recolha, análise e tratamento de dados relativos ao Balanço Social 
de 2011, tendo em vista a elaboração de novo documento sobre “Indicadores de 
Recursos Humanos no Setor da Água e Saneamento”, eventualmente em colaboração 
com a Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG), bem como dar início 
ao processo de recolha dos dados de 2012; 

 
 Estudo e elaboração de proposta de indicadores para a Gestão de Recursos Humanos a 

utilizar, em geral, pelas entidades gestoras associadas da APDA; 
 

 Acompanhamento da situação das entidades gestoras na área da segurança, higiene e 
saúde no trabalho; 
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 Elaboração de um documento, onde se indiquem os efeitos das diversas faltas 

respeitantes ao regime dos trabalhadores ao serviço das diversas entidades gestoras, 
tendo em vista o esclarecimento de muitas das dúvidas existentes e, se possível, uma 
aplicação mais uniforme da legislação em vigor; 

 
 Análise das implicações práticas da entrada em vigor da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, que procedeu à adaptação à Administração Local da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, respeitante ao Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública e que 
obriga os serviços dos Municípios a adaptarem as suas estruturas orgânicas aos novos 
critérios estabelecidos; 

 
 Análise do novo regime estabelecido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou 

o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, criando 
um novo regime legal para os Serviços Municipalizados e novas regras para a criação e 
manutenção das empresas integradas no setor empresarial local; 

 
 Seleção e preparação de temas para participação nos eventos a realizar pela APDA, em 

especial no que se refere ao ENEG 2013. 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
 
A Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA) será alvo de uma 
reestruturação durante o ano de 2013, por forma a regularizar os seus trabalhos. 
 
 

Comissão Especializada de Águas Residuais 
 

Coordenador – Pedro Béraud 
 
Introdução 
 
Tal como tem ocorrido nos últimos anos pela atual coordenação, a Comissão Especializada de 
Águas Residuais (CEAR) pretende atingir os dois principais objetivos: 
 
a) Prosseguir com as áreas de intervenção já assumidas pelos diversos Grupos de Trabalho 
(GT); 
b) Manter os colaboradores que habitualmente colaboram nesta comissão; 
c) Desenvolver esforços no sentido de aumentar o número de colaboradores nesta comissão, 
alargando a novas entidades gestoras que queiram participar ativamente nos trabalhos 
desenvolvidos pela APDA; 
d) Manter as visitas a infraestruturas de elevado interesse para os membros da CEAR, de modo 
a permitir uma contínua atualização técnica; 
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e) Readaptar o trabalho desenvolvido por cada GT, às atuais necessidades das entidades 
gestoras; 
f) Alargar geograficamente as iniciativas da APDA para além da usual centralização das 
iniciativas na Área Metropolitana de Lisboa; 
g) Promover um Ciclo de Debates da CEAR, evocando os 25 anos da APDA. 
 
Temas a desenvolver pelos GT 
 
Na sequência dos últimos anos, mantiveram-se as duas subdivisões das duas temáticas 
distintas: O “Tratamento” e a “Drenagem”, apresentando-se de seguida as diversas atividades 
para 2013, que se pretendem desenvolver em cada um dos GT, bem como a designação do seu 
dinamizador. 
 
Salienta-se que uma vez que a APDA se encontra este ano a comemorar 25 anos de atividade, 
com uma forte intervenção no setor, foi elaborado pela CEAR um ciclo de debates, que pretende 
divulgar e promover a discussão técnica, sobre temas de interesse para as entidades gestoras. 
 
GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem 
 
Para o ano de 2013, prevê-se o desenvolvimento das seguintes atividades: 
 

 Organização de um Seminário/Workshop sob o tema “Otimização na Gestão de Fossas 
Séticas”. 

 
Esta iniciativa esteve prevista para ser realizada em 2012, mas por questões operacionais foi 
adiada para o início de 2013. 
 
Recorde-se que em 2011 efetuou-se com elevado sucesso e grau de participação uma reunião 
nas instalações da APDA sob este tema. Posteriormente, aquando do ENEG 2011, a CEAR 
apresentou a comunicação com o título “A Problemática da Gestão de Fossas Séticas em 
Portugal. Breve Apresentação de Inquérito a Diferentes Entidades Gestoras.” 
 
Dado que a necessidade desta iniciativa se mantém, estão efetivamente reunidas as condições 
ideais, para a organização pela CEAR/APDA de um amplo debate a nível nacional sobre esta 
temática. 
 
Deste modo esta iniciativa pretende a apresentação das diversas soluções técnicas e 
económicas das diferentes entidades gestoras, bem como o desenvolvimento de um amplo 
debate com os diversos intervenientes, contribuindo deste modo para uma maior clarificação das 
entidades gestoras, da estratégia que pretendem seguir. 
 
A abordagem que se deverá ser seguir deverá passar por convidar, não só as entidades 
“institucionais” (ERSAR, APA, etc.) que permitam obter um enquadramento da legislação em 
vigor e das entidades oficiais, bem como de entidades gestoras participantes, ou não, na CEAR, 
de modo a permitir efetuar uma comparação de soluções encontradas e implementadas, para a 
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questão da gestão dos despejos de fossas. Deverão igualmente participar 
entidades/participantes cuja experiência profissional permita delinear com clareza o rumo que 
esta atividade terá no futuro. 
 
De modo a promover uma maior participação num momento de acentuada crise económica que 
o País atravessa, para além da usual ampla divulgação que a APDA efetua, deverá promover-se 
igualmente uma acentuada divulgação nos meios universitários, bem como preços especiais 
para estudantes. 
 
Dinamizador: Sónia Pinto (Águas de Santarém, EM, SA) 
 
GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais 
 
Face às dificuldades em manter ativo o GT “Reutilização de Águas Residuais”, devido à atuação 
de diversas entidades, nomeadamente do ERSAR, verificou-se que existe alguma dificuldade no 
desenvolvimento de novas iniciativas no âmbito exclusivo da reutilização. Deste modo, optou-se 
por alargar a intervenção deste GT ao “tratamento de águas residuais”, designando-se deste 
modo: “GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais”, ampliando-se a área de 
abrangência e, desta forma, responder às novas exigências das entidades gestoras. 
 
Ao longo dos anos, grande parte das iniciativas da APDA tem decorrido geograficamente 
próximo de Lisboa, ainda que já exista um esforço do Conselho Diretivo no sentido de alargar as 
intervenções da APDA, tal como se verificou no último ENEG realizado em Santarém. Por outro 
lado, existem diversos colaboradores da CEAR que têm manifestado forte vontade em efetuar 
iniciativas locais, que respondam a problemas locais/regionais, mas de interesse alargado (a 
todas as entidades gestoras). 
 
Deste modo, para o ano de 2013, este GT pretende desenvolver as seguintes iniciativas: 
 

 Debate: “Águas Residuais de Unidades Hoteleiras. Implicações de Óleos e Gorduras na 
Gestão de Coletores e Sistemas de Tratamento”.  

 
Esta iniciativa pretende realçar a importância para as entidades gestoras, da resolução a 
montante dos sistemas de coleta e tratamento, deste tipo de águas residuais, bem como 
sensibilizar as unidades hoteleiras e similares, para as implicações da descarga sem tratamento 
de óleos e gorduras nos coletores municipais. 
 
Pretende-se envolver os diversos intervenientes na resolução do problema da forma mais 
simplificada e menos onerosa, divulgando os efeitos a jusante da descarga de águas residuais 
com elevados teores de óleos e gorduras, nomeadamente os efeitos nos coletores municipais e 
sistemas de tratamento. A opção deverá passar pela apresentação das atuais soluções para o 
tratamento para este tipo de águas residuais. 
 
Salienta-se que esta iniciativa se encontra vocacionada para as entidades gestoras, 
responsáveis e técnicos de unidades hoteleiras, municípios, entidades reguladoras e todos os 
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intervenientes neste setor. Tal como todos os debates do Ciclo da CEAR, esta iniciativa será de 
baixo custo, de modo a permitir uma forte adesão das entidades envolvidas. 
 

 Debate: “Tratamento de Efluentes Suinícolas. Situação Atual e Expetativas de Evolução 
em Portugal” 

 
Este debate pretende efetuar uma caracterização do atual destino final dos efluentes suinícolas 
em Portugal Continental, promovendo um debate alargado sobre o tratamento deste tipo de 
efluentes, obtendo a contribuição das diferentes entidades envolvidas. 
 
Serão abordadas as atuais opções para o tratamento de efluentes suinícolas, bem como as 
opções estratégicas que se antevêem serem aplicadas num futuro próximo para este setor. 
 
Este evento será vocacionado para as entidades gestoras, entidades reguladoras, suinicultores, 
municípios e todos os intervenientes neste setor. 
 
A nível de organização do debate, optou-se por um reduzido número de comunicações, mas de 
elevado conhecimento nesta área. 
 
Por último refira-se que esta iniciativa pretende proporcionar uma efetiva intervenção da APDA, 
num setor que apesar das elevadas cargas aplicadas no meio recetor e de sujeito a forte 
pressão mediática, persiste sem infraestruturas adequadas para o tratamento das suas águas 
residuais. 
 
Tal como já foi mencionado em anos anteriores, adiou-se eventualmente para 2014 a realização 
de um workshop em que se efetue a apresentação e debate da reutilização de águas residuais, 
no âmbito do Ciclo Integral da Água, sob o título: Workshop “Reutilização de Águas Residuais 
em Portugal. Novos Desafios e Perspectiva Futura”. 
 
Esta iniciativa pretende não só comentar a apreciar a aplicação da 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. 
 
Este GT deverá igualmente elaborar um artigo técnico para ser apresentado no ENEG 2013. 
 
Dinamizador: Pedro Duarte (AGS, SA) 
 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
 
Este GT tem mantido uma atividade regular ao longo dos últimos anos, uma vez que o tema 
lamas de ETAR se mantém com elevado interesse para as entidades gestoras. 
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Refira-se que a APDA/CEAR tem vindo a apresentar regularmente diversas iniciativas e 
seminários sobre este tema, pelo menos desde 2002, pelo que nos 25 anos da APDA, este GT 
não podia naturalmente deixar de promover um debate sobre o tema lamas de ETAR. 
 
Deste modo e uma vez que a CEAR se encontra num Grupo de Trabalho da EUREAU sobre 
lamas, tem acesso regular às mais recentes publicações sobre a utilização de lamas de ETAR 
na agricultura, nomeadamente o 3º relatório técnico referente aos critérios “End-of-Waste” para 
os resíduos biodegradáveis sujeitos a tratamento biológico. Decorrente deste documento é 
previsível a exclusão de lamas e de resíduos provenientes de TMB (Tratamento Mecânico e 
Biológico) poderem fazer parte de compostos com o estatuto de produto. 
 

 Debate: “Fim do Estatuto de Resíduos. Novos Critérios para a Produção de Composto 
Proveniente de Lamas de ETAR e da Fração Biodegradável dos RSU”. 

 
Os objetivos desta iniciativa são os de alertar para os últimos desenvolvimentos do documento, 
bem como a promoção de um debate alargado sobre a génese do documento. 
 
Pretendem-se poucos oradores, mas de elevado conhecimento nesta área, em que sejam 
debatidas as repercussões nesta área para Portugal e em especial para as entidades gestoras, 
em especial para técnicos e executivos das áreas de Ambiente e Qualidade das entidades 
gestoras. 
 
Pretende-se igualmente ter como público-alvo os responsáveis por ETAR e Sistemas de Gestão 
de Resíduos, bem como técnicos de empresas do setor público e privado na área do 
saneamento básico, assim como de projetistas de sistemas de saneamento e tratamento de 
águas residuais e técnicos de unidades industriais, com produção de lamas de ETAR. 
 
Tal como já foi mencionado este assunto encontra-se a ser analisado pela EUREAU, da qual a 
CEAR faz parte, pelo que 2013 deverá ser um momento oportuno para concretizar este evento. 
 
Face a este facto e tendo em linha de conta a importância que esta matéria terá para o mercado 
nacional e para a estratégia a ser seguida pelas entidades gestoras, poderá ser conveniente a 
apresentação não só das principais linhas de orientação do documento, bem como a 
repercussões a nível nacional desta linha de orientação. 
 
Deste modo poderá organizar-se um debate com uma duração de meio-dia, sobre o tema: 
“Critérios “End-of-Waste” para os resíduos biodegradáveis sujeitos a tratamento biológico. 
Lamas e composto das TMB. Linhas orientadoras e repercussões em Portugal”. 
 
A estrutura prevista deverá ser composta por uma apresentação das linhas orientadoras do 
documento no atual contexto económico e financeiro Português pela CEAR, seguida de 
apresentações de empresas de valorização de resíduos (lamas), entidades que explorem 
unidades de TMB, bem como uma, ou mais, entidades gestoras a exprimir a sua preocupação 
com as dificuldades na colocação de lamas de ETAR. 
 



 19/22 

Este GT deverá igualmente elaborar um artigo técnico para ser apresentado no ENEG 2013. 
 
Ao abrigo da organização de visitas técnicas a instalações que visem o tratamento de lamas com 
vista à preparação para o seu destino final, prevê-se que no decorrer de 2013 venham a ocorrer 
as seguintes visitas: 
 

 Linha de lamas da ETAR da SANEST (com secagem térmica); 
 Unidade de valorização energética de lamas em unidades industriais de produção de 

cimento. Reaproveitamento energético das lamas e incorporação das cinzas resultantes 
do processo de combustão das lamas. 

 
Dinamizador: Pedro Béraud (AdP Energias, SA) 
 
Reuniões da CEAR 
 
Tal como nos anos transatos persiste a grande dificuldade dos membros da CEAR em garantir 
uma regular participação nas reuniões, decorrente da sua normal atividade profissional, 
habitualmente já muito sobrecarregada. Este processo agravou-se em 2012, sendo expetável 
que não registe melhoria em 2013, decorrente da situação económica e financeira que o País 
atualmente atravessa. 
 
No sentido de combater as dificuldades acima expostas de deslocação dos membros da CEAR 
em participar regularmente nas reuniões a CEAR pretende aproximar-se dos diversos 
colaboradores, descentralizando as reuniões, bem como efetuando-as em períodos que não 
colidam tanto com a atividade profissional de cada participante. 
 
Apesar de já ter sido proposto em anos anteriores, nunca se efetivou a possibilidade de 
realização de reuniões durante o intervalo de almoço, de modo a utilizar este período para 
debate de ideias durante a refeição, reduzindo-se deste modo o tempo afeto à APDA desses 
técnicos. 
 
Irá igualmente sempre que possível proporem-se reuniões da CEAR fora da sede da APDA em 
Lisboa, nomeadamente aquando das visitas técnicas da CEAR e/ou realização do Ciclo de 
Debates da CEAR, comemorativo dos 25 anos da APDA. 
 
As visitas a infraestruturas 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, SA – Visita à ETAR da Guia; 
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 SIMARSUL, SA – Visita à ETAR do Barreiro e ETAR Seixal, e/ou novas ETAR de 
elevado interesse técnico; 

 Quinta da Bomba; 
 Águas do Noroeste, SA – Visita à ETAR do Lordelo; 
 SECIL; 
 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 – Sandra Carvalho 
 
Para 2013 a Comissão Especializada de Sistemas de Indicadores de Gestão (CEIG) prevê 
aprofundar a análise das variáveis e indicadores provenientes do processo de avaliação da 
qualidade de serviço da ERSAR.  
 
A CEIG projeta ainda o alargamento do quadro de indicadores. 
 
 

Grupo de Trabalho de Telemetria 
 

Coordenador – Pedro Clemente dos Reis 
 
Concluída a preparação do documento sobre Telemetria, o Grupo de Trabalho de Telemetria 
(GTT) não tem agendadas quaisquer reuniões para o ano de 2013. 
 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes 
 

Coordenador – Luís Branco 
 
O Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC) definiu como objetivos para 2013 os 
seguintes: 
 

 Elaboração de um inquérito para “Caracterização do setor em termos de relacionamento 
com o cliente”; 

 
 Definição de medidas para melhorar a comunicação com o cliente, incluindo a 

informação a prestar aos clientes e a forma de o fazer. 
 
Foi ainda considerada a discussão do tema “Fatores de Conflito entre Entidades Gestoras e os 
seus Clientes”. 
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Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos 
 

Coordenador – Luís Costa 
 
Para o ano de 2013 o Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA) prevê a realização das 
seguintes atividades: 
 

 Desenvolvimento, para publicação em 2014, de um guia prático de aplicação de gestão 
de ativos de abastecimento de água; 
 

 Desenvolvimento, para publicação em 2014, de um guia prático de aplicação de gestão 
de ativos de drenagem de águas residuais; 
 

 Promoção de realização de mesa redonda e comunicações livres no ENEG 2013, sobre 
gestão de ativos. 
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