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1. PROJETOS E AÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS A DESENVOLVER 
 
 
Ao longo de 2014 procurar-se-á garantir e reforçar a representação e participação da APDA, nos 
vários domínios de intervenção, tanto a nível nacional como internacional, e incrementar o seu 
papel como parceira ativa na definição, implementação e acompanhamento das políticas para o 
setor. 
 
 
1.1. A nível nacional 
 
No plano nacional há a destacar: 
 

 Aumentar o nível de intervenção e a visibilidade da APDA, a nível nacional; 
 

 Consolidar o papel da APDA como parceira indispensável na definição e implementação 
das políticas nacionais para o setor da água; 

 
 Assegurar o acompanhamento da evolução do enquadramento legislativo aplicável ao 

setor e a sua incidência ao nível das entidades gestoras; 
 

 Manter e reforçar a participação da APDA no Conselho Nacional da Água, no Conselho 
Consultivo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e no 
Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa para a Água (PPA), entre outras entidades 
e organismos de relevância para o setor nos quais a Associação esteja envolvida ou 
para os quais venha a ser convidada; 

 
 Diligenciar para que seja assegurada a participação da APDA no Conselho Tarifário que 

irá ser criado no âmbito da ERSAR; 
 

 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 Engenharia 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; 
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 Preparar e realizar o Encontro “Processos de Oxidação e Desinfeção da Água para 
Consumo Humano e Aplicação do Regulamento de Biocidas” (data previsível: 06 de 
maio de 2014); 

 
 Preparar e realizar o Seminário sobre “Governação dos Serviços de Água na Europa” 

(data previsível: junho de 2014); 
 

 Preparar e realizar o Colóquio “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os 
Preços 2014” (data previsível: 27 de novembro de 2014); 

 
 Promover a realização de outros Seminários, Encontros e Colóquios 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, se possível descentralizado em relação às Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e Porto, com vista a alargar a sua posição e influência no todo 
nacional; 

 
 Desenvolver ações 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; 

 
 Organizar visitas de estudo, de trabalho e outras atividades similares; 

 
 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 abastecimento de água para consumo humano 
e de drenagem e tratamento de águas residuais; 

 
 Promover uma melhor articulação e coordenação das Comissões Especializadas, 

Grupos de Trabalho e Núcleos com o Conselho Diretivo e entre si; 
 

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

 
 Prosseguir o esforço de captação de novas adesões, dinamizando o seu papel e ligação 

efetiva à APDA; 
 

 Ampliar a capacidade editorial (em suporte de papel e em formatos digitais) da APDA, 
garantindo a atualização e publicação do “Quem é Quem no Setor das Águas em 
Portugal” e dos trabalhos produzidos pelas Comissões Especializadas, Grupos de 
Trabalho e Núcleos; 
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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 o portal e a página no Facebook; 
 

 Manter e dinamizar a inserção no portal e na página no 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, reiterando o 

apelo à participação destes no portal e na página no Facebook; 
 

 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. 

 
 
1.2. A nível internacional 
 
No plano internacional há a salientar: 
 

 Incrementar o nível de intervenção e a visibilidade da APDA, a nível internacional; 
 

 Consolidar o papel da APDA como entidade ativa na definição e implementação das 
políticas europeias para o setor da água; 

 
 Acompanhar as principais tendências, a nível europeu e mundial, no que respeita à 

organização, governação e ferramentas de gestão, desenvolvimento tecnológico, 
qualidade, certificação e segurança, financiamento e regulação dos serviços de água; 

 
 Manter e aprofundar o envolvimento na EUREAU (Federação Europeia das Associações 

Nacionais dos Serviços de Água), ao nível da sua General Assembly, Board of 
Management e Comissões (EU1, EU2 e EU3); 
 

 Organizar em Lisboa (a 19 e 20 de setembro de 2014) uma reunião conjunta das três 
Comissões da EUREAU (EU1, EU2 e EU3), a anteceder o Congresso Mundial da Água 
da IWA (21 a 26 de setembro de 2014); 

 
 Manter e aprofundar o envolvimento na General Assembly da IWA (International Water 

Association) e na CNAIA (Comissão Nacional da Associação Internacional da Água), 
conjuntamente com outras associações nacionais ligadas ao setor (APRH e APESB); 
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 Manter e reforçar a intervenção da APDA na organização do Congresso Mundial da IWA 
que se realiza em Lisboa entre os dias 21 e 26 de setembro de 2014, nomeadamente 
integrando o Lisbon Organizing Committee (LOC); 

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

tocante à água e saneamento, no âmbito das iniciativas das Nações Unidas (água como 
direito humano), OCDE (governação dos serviços de água e saneamento), OMS (Planos 
de Segurança da Água e Planos de Segurança de Saneamento), Comissão Europeia e 
outras relevantes; 

 
 Dinamizar o Acordo de Cooperação assinado com a AQUASHARE – Rede 

Moçambicana de Partilha de Conhecimento no Domínio de Águas, nomeadamente na 
criação e desenvolvimento de uma plataforma de diálogo online que permita a troca de 
informações e o intercâmbio ao nível técnico e institucional entre ambas as entidades; 

 
 Reforçar as relações de cooperação com a Asociación Española de Abastecimientos de 

Agua y Saneamiento (AEAS), implementando o acordo de reciprocidade e cooperação já 
assinado, através, nomeadamente, da criação de condições para a realização de 
iniciativas conjuntas, entre as quais a reativação das Jornadas Ibéricas de Água e 
Saneamento; 

 
 Estabelecer uma rede de relações institucionais e técnicas com associações congéneres 

dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente 
através do desenvolvimento de acordos de cooperação de interesse mútuo, como já 
concretizado com Moçambique; 

 
 Aprofundar a intervenção da APDA ao nível do projeto WATERSENSE (“Innovative and 

Integrated Solution Supporting Groundwater Management in the Contexts of Rural, 
Urban and Industrial Water Exploitation”), juntamente com as demais instituições que 
integram o consórcio internacional responsável por este projeto, que se candidatou ao 
FP7 e prepara a sua candidatura no âmbito do Horizonte 2020; 

 
 Dinamizar a participação da APDA no Action Group SPADIS (“Smart Prices and Drought 

Insurance Schemes in Mediterranean Countries”), em permanente contacto com as 
demais instituições que fazem parte deste Action Group criado no âmbito da European 
Innovation Partnership on Water (EIP-Water); 

 
 Acompanhar o projeto piloto em Portugal de desenvolvimento de Planos de Segurança 

de Saneamento, integrando o grupo de trabalho liderado pela Águas do Ribatejo, EM, 
SA, e pela Acquawise Consulting; 

 
 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 outros 
projetos específicos que permitam ganhos para os membros da APDA; 
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 Apoiar a produção e divulgação em Portugal de publicações de entidades e/ou autores 
externos à APDA, que respeitem a matérias de interesse geral ou específico do setor da 
água. 

 
 
1.3. Formação 
 
No domínio da Formação são de salientar os seguintes aspetos: 
 

 Desenvolver ações de formação (autonomamente ou em parceria) no domínio da 
formação específica em metrologia e contadores de água e de qualificação de 
instaladores/ reparadores; 

 
 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. 
 
 
1.4. Outras ações técnicas e institucionais 
 
Em complemento às iniciativas previstas nos Planos de Atividade das diversas Comissões 
Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos, a APDA desenvolverá esforços para estar 
presente nos debates – chamando a si a organização quando tal se justificar – relativamente a 
todas as temáticas relevantes para o setor da água. 
 
As propostas de trabalho para 2014 das Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e 
Núcleos da APDA, tal como elencadas pelos respetivos coordenadores, são apresentadas 
seguidamente. 
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2. COMISSÕES ESPECIALIZADAS, GRUPOS DE TRABALHO E NÚCLEOS 
 
 
As Comissões Especializadas, os Grupos de Trabalho e os Núcleos constituem um suporte 
técnico e científico de grande importância para a vida da APDA. 
 
Seguidamente, apresentar-se-ão as perspetivas de trabalho para 2014 de cada Comissão 
Especializada, Grupo de Trabalho e Núcleo, 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 2014, tendo o respetivo 
calendário sido aprovado. 
 
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. 
 
Prosseguirá o trabalho da versão portuguesa para o conjunto de normas da futura série NP EN 
ISO 4064. Trata-se de um trabalho longo, já que essa série terá cinco partes, pelo que é 
previsível que se prolongue para além de 2014. 
 
A CT 116 também apresenta sugestões para colóquios subordinados aos seguintes temas: 
Qualificação de Instaladores, Responsabilidade Social das Organizações e Ordenamento do 
Território, sugestões essas a concretizar em detalhe, caso venham a ser consideradas. 
 
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, quer 
pela APDA, quer por outras entidades do setor. 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 
 

Coordenadora – Maria João Benoliel 
 
A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) tem programado realizar as seguintes 
atividades no período 2014-2015: 
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 Elaboração das fichas técnicas sobre condutividade, chumbo e cor; 
 

 Preparação de fichas de Boas Práticas de suporte ao Plano de Segurança da Água 
(2014/2015); 
 

 Organização do Encontro sobre “Processos de Oxidação e Desinfeção da Água para 
Consumo Humano e Aplicação do Regulamento de Biocidas” (data previsível: 6 de maio 
de 2014); 
 

 Análise e preparação de comentários sobre a Diretiva de controlo de parâmetros 
radiológicos; 
 

 Análise e comentários ao regulamento de aprovação de materiais e produtos químicos 
em contacto com a água; 
 

 Preparação da comunicação a apresentar pela CEQA ao Congresso Mundial da Água da 
IWA, de 21 a 26 de setembro de 2014, em Lisboa; 
 

 Preparação de um inquérito às entidades gestoras sobre tratamento aplicado nos 
sistemas de abastecimento (2014); 
 

 Preparação da comunicação para o ENEG 2015; 
 

 Balanço periódico das atividades da EUREAU; 
 

 Normas de reutilização de água em redes prediais (2015); 
 

 Resposta a questões enviadas pelo Conselho Diretivo da APDA; 
 

 Cooperação com outras associações do setor das águas; 
 

 Estabelecimento de reuniões periódicas com a ERSAR e a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA). 

 
 

Comissão Especializada de Legislação e Economia 
 

Coordenadora – Lídia Lopes 
 
Durante o ano de 2014 prevê a Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE) 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: 
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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. Concretizar a publicação de um novo livro em resultado do trabalho realizado nos anos 
anteriores. Com efeito, desenvolvidos os trabalhos de atualização 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”, em 2009, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado 
e os Preços – 2008”, em 2011, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os 
Preços – 2010”, e por último em 2012, ao livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e 
os Preços – 2012”, está esta Comissão empenhada na apresentação de um novo livro “Água e 
Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços – 2014”. 
 
3. Organização de Colóquio no final de novembro de 2014 em que, para além da apresentação 
do novo livro “Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços – 2014”, sejam 
também objeto de análise e discussão outros temas de interesse para o setor. 
 
4. Preparação da participação da CELE no Congresso da IWA a realizar em Lisboa em setembro 
do corrente ano, caso se venha a concretizar a aceitação das comunicações propostas. 
 
5. Para além dos projetos referidos será feito o acompanhamento do setor, sendo objeto de 
análise os projetos nacionais e comunitários remetidos à CELE. 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. 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
 

Coordenador – Cláudio Tenório 
 
As atividades a desenvolver pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI), ao 
longo de 2014, encontram-se identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos: 
 

 Caracterizar o estado da arte dos Sistemas de Informação nas diversas entidades 
gestoras; 

 
 Colaborar no inquérito “Quem é Quem no Setor das Águas em Portugal”, na parte 

referente aos Sistemas de Informação; 
 

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

 Colaborar na atualização do portal da Associação, onde possam ser publicados 
documentos, artigos, notícias e apresentadas hiperligações para outras organizações. 
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Comissão Especializada de Recursos Humanos 
 

Coordenador – Eduardo Paulino 
 
Para o ano de 2014, 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: 
 

a) 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; 
 
b) Avaliação e acompanhamento da aplicação da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 
que aprovou o Orçamento do Estado para 2014, em especial no que se refere ao novo 
regime das reduções previstas para as remunerações dos trabalhadores em funções 
públicas, para além da manutenção de anteriores normas com consequências diretas nas 
progressões dos mesmos trabalhadores e do atual regime de escalões do IRS; 
 
c) 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 do Estado para 2014; 
 
d) Eventual colaboração no Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis 
participações de colaboradores das entidades gestoras representadas na Comissão; 
 
e) 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; 
 
f) Dar continuidade à recolha, análise e tratamento de dados e indicadores de gestão de 
Recursos Humanos relativos a 2013, tendo em vista a elaboração e divulgação de um novo 
documento sobre “Indicadores de Recursos Humanos no Setor da Água e Saneamento”, 
para além da elaboração de uma proposta de indicadores para a Gestão de Recursos 
Humanos a utilizar, em geral, pelas entidades gestoras associadas da APDA; 
 
g) Proceder ao eventual tratamento dos dados a recolher na sequência do inquérito para 
conhecimento do “Perfil do Trabalhador no Setor das Águas”; 
 
h) Acompanhamento da situação das entidades gestoras na área da Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho; 
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i) 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; 
 
j) Continuação da 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 
obrigou os serviços dos Municípios a adaptar as suas estruturas orgânicas aos novos 
critérios estabelecidos; 
 
k) Continuar, igualmente, a proceder à análise prática dos efeitos produzidos pelo novo 
regime estabelecido pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o atual regime 
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, criando também um novo 
regime legal para os Serviços Municipalizados e novas regras para a criação e manutenção 
das empresas integradas no setor empresarial local; 
 
l) Seleção e preparação de temas para participação em eventuais eventos a realizar pela 
APDA. 

 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
 

Coordenador/a – A definir 
 
A Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA), depois de um período 
inativa, voltou a reunir no dia 30 de janeiro de 2014. 
 
Nesta reunião foi definida a área das perdas nos sistemas de distribuição de água como um dos 
eixos centrais do trabalho futuro da CESDA. 
 
 

Comissão Especializada de Águas Residuais 
 

Coordenador – Pedro Béraud 
 
Introdução 
 
Tal como tem ocorrido nos últimos anos com a atual coordenação, a Comissão Especializada de 
Águas Residuais (CEAR) pretende atingir os seguintes objetivos principais: 
 
a) Manter a organização dos diversos grupos de trabalho, por forma a prosseguir o trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos por esta Comissão; 
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b) Organizar Seminários/ Debates/ Workshops sobre temas de elevado interesse para as 
entidades gestoras, relacionados com saneamento básico; 
 

c) Desenvolver esforços no sentido de manter e/ou aumentar o número de colaboradores 
nesta Comissão, alargando a novas entidades gestoras que queiram participar ativamente 
nos trabalhos desenvolvidos pela APDA; 
 

d) Continuar com a estratégia de organizar visitas a infraestruturas de elevado interesse para 
os membros da CEAR, de modo a permitir uma contínua atualização técnica; 
 

e) Prosseguir o alargamento geográfico das iniciativas da CEAR/APDA, para além da usual 
centralização das iniciativas na Área Metropolitana de Lisboa. 

 
Temas a desenvolver pelos GT 
 
Tal como tem vindo a ser hábito ao longo dos últimos anos, ir-se-á manter a subdivisão nas duas 
temáticas distintas: o “tratamento” e a “drenagem”, apresentando-se de seguida as diversas 
atividades para 2014, que se pretendem desenvolver em cada um dos GT, bem como a 
designação dos seus respetivos dinamizadores. 
 
Realça-se, mais uma vez, a importância das iniciativas que a CEAR desenvolve se deverem 
ajustar às necessidades das entidades gestoras, face às crescentes dificuldades económicas e 
financeiras e da inerente maior dificuldade na disponibilização de técnicos para este tipo de 
iniciativas. 
 

GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem 
Dinamizadora: Sónia Pinto (Águas de Santarém, EM, SA) 
 
Para o ano de 2014, prevê-se o desenvolvimento das seguintes atividades: 
 
 Balanço do Seminário “Otimização na Gestão de Fossas Séticas”, que foi realizado em 

junho de 2013, em Santarém; 
 

Esta iniciativa e o debate que nela ocorreu, permitiram concluir a diversidade de 
soluções e abordagens das entidades gestoras, pelo que se mantém o interesse em 
aprofundar este tema, até porque produz significativos fluxos financeiros, com custos e 
proveitos não negligenciáveis pelas entidades gestoras. 
 

 A pertinência deste tema, bem como os diversos artigos e comunicações apresentados 
pela CEAR deverão conduzir a novas iniciativas nesta área, de modo a responder 
convenientemente a uma necessidade de obter mais informação, por parte das 
entidades gestoras; 

 
 Eventualmente, poder-se-á iniciar a preparação para a atualização do questionário 

preparado em 2011 e enviado para as entidades gestoras. Neste momento, face aos 
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desenvolvimentos que ocorreram nesta área, poderá fazer sentido uma nova consulta às 
entidades gestoras, seguida de uma análise dos resultados obtidos. 

 
GT 2 – Tratamento e Reutilização de Águas Residuais 
Dinamizadores: Pedro Béraud (AdP Energias, SA) e Sandra Jorge (SIMLIS, SA) 
 
Face ao dinamismo que esta Comissão tem vindo a apresentar na organização de eventos 
relacionados com saneamento básico, a CEAR/APDA tem vindo a ter algumas solicitações no 
sentido de organizar iniciativas específicas, em diferentes localizações geográficas do País. 
 
Por outro lado, responde-se igualmente ao intuito da CEAR em não centralizar nos principais 
aglomerados populacionais as iniciativas que desenvolve. Neste sentido, 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 2014, este GT pretende desenvolver as seguintes iniciativas: 
 

 Seminário “Tratamento de Efluentes Suinícolas. Situação Atual e Expetativas de 
Evolução em Portugal”, em Leiria. 
 
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. A localização em Leiria é obviamente propositada, uma vez que é na 
região do Oeste que se localiza um dos principais focos desta atividade industrial em 
Portugal. 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. Pretende-se envolver os municípios mais 
diretamente envolvidos nesta iniciativa, pelo que se espera uma forte adesão de 
participantes. 
 
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. 
 

 Seminário “Águas Residuais de Unidades Hoteleiras. Implicações de Óleos e 
Gorduras na Gestão de Coletores e Sistemas de Tratamento na região do Algarve”. 
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Esta iniciativa será uma repetição do debate que ocorreu em Ourém, a 11 de abril de 
2013. Partiu de uma solicitação da Águas do Algarve, SA, à CEAR, pretendendo-se 
organizar em moldes muito semelhantes aos anteriores, adaptados à realidade local. 
 
Recorda-se que esta iniciativa pretendeu 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 de restauração e hoteleiras, 
para as implicações da descarga sem tratamento de óleos e gorduras nos coletores 
municipais. 
 
A anterior edição deste Seminário teve como objetivo 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 de tratamento para este tipo de águas residuais. O programa deverá 
ser adaptado às especificidades locais, devendo, para além da Águas do Algarve, 
SA, serem envolvidas as associações locais de restauração, bem como um ou mais 
municípios. 
 
Por último, mas não menos importante, realça-se que esta iniciativa se encontra 
vocacionada para as entidades gestoras, responsáveis e técnicos de restauração, 
unidades hoteleiras, municípios e todos os 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. 

 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
Dinamizador: Pedro Béraud (AdP Energias, SA) 
 
Têm vindo a público as tomadas de posição sobre o tema lamas, no contexto nacional. 
 

 Acompanhamento da evolução neste setor 
 
Este GT tem regularmente organizado Seminários e Debates sobre temas 
relacionados com lamas de ETAR. Como é sabido, o tratamento e destino final das 
lamas de ETAR é uma das principais preocupações das entidades gestoras. 
 
Decorrente da participação do Coordenador da CEAR nas reuniões da EU2 e do 
relatório final referente aos critérios para o fim do estatuto de resíduos para os 
resíduos biodegradáveis sujeitos a tratamento biológico, que proporcionaram o 
Seminário “Fim do Estatuto de Resíduos. Novos Critérios para a Produção de 
Composto Proveniente de Lamas de ETAR e da Fração Biodegradável dos RSU” em 
outubro de 2013, são expetáveis novos desenvolvimentos nesta área, aos quais 
naturalmente a APDA, e mais especificamente este GT, se irão pronunciar 
oportunamente. 
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 Colaboração na elaboração do PENSAAR 2020 
 
A CEAR tem vindo a ser solicitada para dar a sua contribuição para a elaboração do 
PENSAAR 2020, mais concretamente na área de lamas. Sendo o tratamento e 
destino final das lamas provavelmente a principal preocupação para os próximos 
anos das entidades gestoras, a CEAR tem vindo regularmente a facultar a sua 
contribuição para a efetiva resolução do problema, esperando-se que este tema 
tenha uma efetiva e corajosa abordagem, que vise uma realista resolução do 
problema, ou pelo menos que sejam facultados os meios que permitam a sua 
resolução a curto/médio prazo. 
 

 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 2014 venham a ocorrer as seguintes visitas: 
 

 Linha de lamas da ETAR da SANEST, SA (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. 

 
Participação na EUREAU 
 
O ano de 2013 foi particularmente ativo na participação da CEAR na Comissão EU2 (Águas 
Residuais) da EUREAU, nomeadamente participando nas reuniões e organizando em Portugal 
uma reunião, em maio, bem como um Seminário sobre indicadores de desempenho aplicados ao 
saneamento básico. 
 
Deste modo, é expetável que a CEAR mantenha a participação na EU2, uma vez que obteve o 
apoio do Grupo Águas de Portugal (AdP), especificamente da AdP Energias – Energias 
Renováveis e Serviços Ambientais SA, para a regular participação nas reuniões promovidas pela 
EUREAU. 
 
Caso não se mantenha o patrocínio referido, o Coordenador desta Comissão deverá assumir os 
encargos da deslocação e estadia em pelo menos uma reunião da EUREAU, de modo a permitir 
manter a representação de Portugal e da APDA nesta organização internacional. 
 
Reuniões da CEAR e vistas técnicas 
 
A crise económica e financeira que o País atravessa, que se reflete nas entidades gestoras, tem 
dificultado a participação dos elementos nas reuniões e iniciativas da CEAR. Deste modo, 
adaptou-se o funcionamento da CEAR a esta nova realidade. 
 
Apesar do acima exposto, manteve-se a realização das reuniões regulares da CEAR, sendo até 
associada a visitas técnicas, de modo a cativar e aumentar a participação. A estratégia acima 
descrita deverá manter-se em 2014. 
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As visitas a infraestruturas de manifesto interesse para a atividade da CEAR pretendem 
proporcionar o enriquecimento e a partilha de novas experiências e realidades para os diversos 
elementos que compõem esta Comissão. 
 
Existe igualmente a vontade de descentralizar a atividade 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; 
 

 SIMARSUL, SA – Visita à ETAR do Barreiro e à ETAR do Seixal, e/ou novas ETAR de 
elevado interesse técnico; 
 

 Unidade industrial da SECIL – Outão (Setúbal), de modo a confirmar a possibilidade de 
utilização de lamas como combustível secundário e incorporação como matéria prima 
(cinzas). 

 
 

Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 
 

Coordenadora – Inês Rodrigues 
 
Na continuidade da estratégia definida pela Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 
(CEIG) no que respeita à complementaridade do trabalho realizado pela ERSAR, o plano de 
atividades definido para o ano de 2014 estará focado numa análise mais detalhada de 
correlações entre as variáveis e indicadores de segunda geração, com especial ênfase nas 
seguintes áreas: 
 

 Qualidade do serviço; 
 

 Qualidade da água; 
 

 Desempenho económico. 
 
A CEIG propõe igualmente a realização de uma análise crítica das variáveis e indicadores 
ERSAR, propondo, sempre que possível e relevante, alterações que se traduzam quer numa 
maior facilidade em recolher os dados necessários à sua quantificação quer numa maior 
fiabilidade dos valores apurados. 
 
Pretende-se, com esta abordagem, fazer um levantamento das principais dificuldades sentidas 
pelas entidades gestoras na recolha de dados e propor eventuais melhorias. 
 
Para além das atividades referidas, pretende-se também colaborar nas iniciativas que a APDA 
promova e que se enquadrem no âmbito da Comissão. 
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Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes 
 

Coordenador – Luís Branco 
 
As atividades do Grupo de Trabalho de Gestão de Clientes (GTGC) para 2014 centrar-se-ão 
ainda no aprofundamento dos resultados do inquérito bem como no desenvolvimento das outras 
atividades propostas. 
 
Assim, em 2014, o GTGC planeia organizar um “Encontro Alargado para Apresentação do 
Inquérito de Caracterização do Setor”. Neste Encontro serão feitas apresentações mais 
detalhadas dos temas abordados no inquérito com a inclusão de algumas apresentações sobre 
outros temas relacionados. Este Encontro deverá ter lugar até ao final do mês de abril. 
 
O desenvolvimento do inquérito pressupõe ainda o cruzamento destes dados com outros dados 
do setor nomeadamente informação obtida pela Entidade Reguladora. 
 
Adicionalmente, o atual GTGC considera importante alargar a composição deste grupo, 
convidando outros colegas a participar. 
 
 

Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos 
 

Coordenador – Luís Costa 
 
O Grupo de Trabalho de Gestão de Ativos (GTGA) tem planeadas para 2014 as seguintes 
atividades: 

 
 Conclusão e publicação no quarto trimestre de 2014 de um Guia Prático de aplicação de 

gestão de ativos a sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas 
residuais; 
 

 Realização de um workshop sobre Gestão de Ativos, onde será apresentado o Guia, no 
quarto trimestre de 2014. 

 
 

Grupo de Trabalho de Inovação 
 

Coordenador/a – A definir 
 
O Grupo de Trabalho de Inovação (GTI) encontra-se neste momento em fase de constituição e 
de nomeação do respetivo coordenador/a. 
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Núcleo de “Jovens Profissionais de Águas” 
 

Coordenador/a – A definir 
 
A 4 de fevereiro de 2014 foi realizada uma primeira reunião do Núcleo de “Jovens Profissionais 
de Águas” (NJPA) na qual foram elencados alguns temas a desenvolver por este Núcleo, entre 
os quais se destacam: 
 

 Inovação na gestão e exploração de sistemas de água e saneamento; 
 

 Governação nos serviços de águas; 
 

 Serviços de águas: acessibilidade e direito humano; 
 

 Oportunidades de formação e capacitação no setor (recursos humanos). 
 
 

Núcleo de “Mulheres pela Água” 
 

Coordenadora – Marina Ladeiras 
 
Numa primeira fase, procuraram-se auscultar as mulheres que integram o Núcleo de “Mulheres 
pela Água” (NMA) quanto às linhas de trabalho a desenvolver e as principais áreas temáticas a 
considerar. 
 
O NMA irá analisar os resultados de um inquérito que está a ser levado a cabo pela CERH sobre 
o “Perfil do Trabalhador no Setor das Águas”, especialmente no que concerne à participação das 
mulheres. 
 
Está prevista uma primeira reunião plenária do NMA para o dia 22 de abril de 2014, em local a 
definir. 
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