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1. CONSIDERANDOS PRÉVIOS 
 
Uma das grandes preocupações do ano de 2006 por parte do Conselho Directivo da 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) foi o 
equacionar e reformular a sua Organização de modo a corrigirem-se e anularem-se 
muitas das dificuldades e anomalias que se vieram detectando.  
 
Desenvolveram-se importantes actividades, subsidiadas, no domínio da formação 
profissional.  
 
Com o propósito de descentralizar a actividade formativa, foi planeada a realização, 
no âmbito do Plano de Formação 2006/07, de 33 cursos em 11 localidades – 
Matosinhos (1), Porto (1), Castelo Branco (4), Lisboa (4), Loures (4), Almada (3), 
Setúbal (1), Beja (4), Évora (2), Faro (3), Loulé (3) e Portimão (3) – num total de 
1.644 horas de formação. 
 
Realizaram-se diversas acções técnicas, o que permitiu discutir e analisar temas de 
interesse relevante para o sector, cujos debates e conclusões apoiaram a 
formulação de posições e propostas, encaminhando-as para as entidades decisoras, 
aos vários níveis.  
 
Estas acções procuraram o debate de temas importantes para o sector, ao mesmo 
tempo que visaram aumentar o contacto com os membros. 
 
As Comissões Especializadas merecem uma referência especial, no papel 
fundamental que continuam a desempenhar no seio da actividade associativa, ao 
nível do estudo, análise e na formulação de propostas e pareceres no domínio 
técnico, quer a nível nacional, quer a nível europeu. 
 
Continuou a promover-se a actividade de normalização sectorial, no âmbito da 
actividade desenvolvida pela CT-116, muito embora o financiamento, desta 
actividade tenha acabado desde Setembro de 2004. 
 
Continuou a desenvolverem-se esforços com vista a uma efectiva representação e 
defesa dos interesses dos operadores de serviços de água e saneamento, quer 
a nível nacional, quer a nível internacional. 
 
A APDA continuou a participar activamente nas estruturas da EUREAU (União 
Europeia das Associações Nacionais de Distribuidores de Água e de Serviços de 
Saneamento), quer no seu Conselho de Administração, onde deteve a Presidência 
até ao fim do mandato que terminou em Junho de 2006, quer nas várias Comissões 
Técnicas, daquela entidade, em que se encontra representada. 
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A participação na EUREAU tem permitido, em conjunto com as Associações 
Europeias congéneres, o acompanhamento e a discussão das mais importantes 
temáticas que se colocam ao sector da água e saneamento no espaço europeu. 
 
Procurou-se, uma crescente representatividade e uma relação institucional com 
todos os organismos públicos e com outras associações ligadas à temática da 
gestão das águas. 
 
No final de 2006, a APDA contava com um total global de 255 membros  
 
 
2. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
Por razões conhecidas de todos e devidamente esclarecidas em Assembleia Geral, 
o actual Conselho Directivo, só tomou posse em 18 de Dezembro de 2006, tendo de 
imediato procurado analisar a situação organizativa das estruturas funcionais de 
apoio existentes na APDA  
 
Verificou-se a existência de uma estrutura assente em vontades individuais e não 
num sistema de cooperação entre os vários sectores (indivíduos). Cada indivíduo 
procura conhecer, exclusivamente, as tarefas que tem que desempenhar, 
preocupando-se pouco com o colectivo. 
 
Detectou-se, desde há largo tempo, a inexistência de um simples controlo interno 
das actividades administrativas, contabilísticas e financeiras da Associação, por 
parte do responsável pela coordenação de tais acções. 
 
As acções administrativas, contabilísticas e financeiras, encontravam-se sob a 
responsabilidade de um mesmo funcionário, sem que se tenha verificado uma atenta 
supervisão, a qual, se tivesse existido, teria possibilitado facilmente a detecção 
atempada de algumas das anomalias que se verificaram e que causaram 
dificuldades a diferentes níveis. 
 
Sintetizando poderá resumir-se a situação da APDA no seguinte: 
 

 A situação apurada e as irregularidades identificadas a nível contabilístico 
resultaram em larga medida de um deficiente trabalho de acompanhamento 
da Técnica Oficial de Contas; 

 
 
 
 

 Verificaram-se a existência de problemas ligados a aspectos técnicos e 
administrativos e a procedimentos internos, que configuram um deficiente 
desempenho dos serviços da APDA, especificamente da sua coordenação; 
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 Os principais problemas associados a procedimentos internos e ao 
desempenho da Técnica Oficial de Contas configuram um deficiente e 
erróneo tratamento das Contas da APDA, o que deixa presumir uma baixa 
confiança nas contas que vieram sendo aprovadas; 

 
 A elevada relação custo/benefício associada à recuperação das constas de 

2005 e de anos anteriores aponta para uma intervenção orientada à sua 
correcção futura através de medidas de consolidação das contas que 
permitirão ultrapassar os problemas identificados e o esclarecimento das 
dúvidas remanescentes. 

 
Com vista a corrigir-se as situações detectadas, foram tomadas, em finais de 2006, 
as seguintes medidas: 
 

 Contratação de um novo TOC, a quem foi solicitado o esforço de recuperação 
possível da contabilidade a partir de 1 de Janeiro de 2006; 

 
 Instauração de um inquérito para apurar a co-responsabilidade em 

procedimentos que contribuíram para a situação identificada e continuada 
prática em desrespeito pelas mais básicas regras económico-financeiras e 
administrativas, a que já se seguiu a instauração de um processo disciplinar, 
que conduziu ao despedimento de uma funcionária; 

 
 Identificação e contratação de uma pessoa idónea, experiente e responsável 

e proposta da sua nomeação para o lugar de Secretário-Geral da APDA de 
modo a assegurar-se uma correcta coordenação e supervisão funcional 
orientada pelas decisões do Conselho Directivo; 

 
 Aprovação de novas normas e procedimentos internos de relativos à 

documentação contabilística, implementando medidas de controlo interno que 
permitirão monitorizar o comportamento de indicadores essenciais de gestão, 
nomeadamente na área económico-financeira e de relacionamento com 
organismos do Estado – Ministério das Finanças e Ministério da Segurança 
Social. 

 
Com as medidas tomadas, procurou-se garantir as condições para, de uma forma 
adequada, corrigir as anomalias anteriormente verificadas e permitir que se venha a 
prestar a todos os membros uma correcta informação sobre a situação da 
Associação. 
 
 
 
 
3. FORMAÇÃO 
 
Realizou-se, em 2006, um plano de formação profissional, organizado de modo a 
responder a necessidades identificadas de formação técnica dos recursos humanos 
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das entidades gestoras de água e saneamento, assim como de técnicos individuais 
que desenvolvem a sua actividade no sector. 
 
Foi impossível a total execução do Plano de Formação, em 2006, devido a atrasos 
verificados, por parte das entidades financiadoras, na aprovação dos projectos que 
apresentámos. Os cursos em falta serão realizados durante 2007. 
 
No âmbito desse Plano de Formação, foi previsto e proposto a realização de 33 
cursos, dos quais, em 2006 realizaram-se 12 cursos e iniciou-se, mas só foi 
concluído em 2007, 1 curso. Os restantes cursos passaram para o ano 2007.  
 
A acção de formação “Segurança e Higiene no Trabalho”, no Porto, com início 
previsto para 30/10/2006, não chegou a realizar-se devido à falta de formandos. 
 
O Plano de Formação em curso, beneficiou de apoio financeiro resultante da 
aprovação de uma candidatura apresentada junto do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), tendo em vista a obtenção de financiamentos através 
do POEFDS (Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social) 
e do FORAL (Programa de Formação para as Autarquias Locais). 
 
No âmbito deste Plano de Formação referenciam-se os cursos que se iniciaram e 
terminaram em 2006, todos eles de frequência gratuita: 
 

Acção de Formação Local de 
realização 

Carga horária 
(horas) 

Número de 
formandos 

ACREDITAÇÃO DE LABOARATÓRIOS DE ÁGUAS E ÁGUAS 
RESIDUAIS Castelo Branco 48 10 

DIREITO DO AMBIENTE Portimão 64 8 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS Beja 48 9 

Matosinhos 8 
Castelo Branco 8 GESTÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

Beja 

48 

9 

REGULAMENTAÇÃO DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO Castelo Branco 48 10 

Castelo Branco 10 

Évora 8 REGULAMENTAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Loulé 

48 

9 

SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO Beja 64 9 

SISTEMAS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA Faro 48 12 

 
 
No quadro seguinte referencia-se um curso iniciado em 2006, mas que foi concluído 
em 2007: 
 

Acção de Formação Local de Carga horária Número de 
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realização (horas) formandos 
previstos 

ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ÁGUA E ÁGUAS 
RESIDUAIS Portimão 48 12 

 
 
Do Plano de Formação 2006, prevê-se a realização em 2007, até ao final do mês de 
Junho, as seguintes acções: 
 
 

Acção de Formação Local de 
realização 

Carga horária 
(horas) 

Número de 
formandos 
previstos 

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

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

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

Almada 12 
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Faro 
64 

12 
Beja 12 

Almada 12 SISTEMAS DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS 

Loulé 
48 

11 
 
 
 
 
 
4. ACÇÕES TÉCNICAS 
 
Durante o ano de 2006 realizaram-se as seguintes acções técnicas: 
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T"Estabilização de Condutas Enterradas" em 26 de Maio de 2006, LNEC, Lisboa T 

 
A APDA, consciente da forte actividade no lançamento de novos sistemas, procurou  
com este debate contribuir para a divulgação dos critérios e especificações a que 
devem obedecer a concepção de projectos e a instalação das tubagens, marcando 
bem a diferenciação que deve existir entre os vários materiais disponíveis no 
mercado.   
 
A organização deste evento teve o empenho da Comissão Especializada de 
Sistemas de Abastecimento de Água.  
 
 
T"Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços"  em 19 de Junho 
de 2006, Sintra 
 
Com base num inquérito sobre as características das Entidades Gestoras em 
Portugal e os preços da água e saneamento, reportado ao final dos anos de 2003 e 
2004, a APDA editou em livro o resultado desse inquérito e as conclusões do seu 
tratamento, efectuados pela sua Comissão Especializada de Legislação e Economia. 
 
Neste Colóquio foi feito a apresentação dos dados recolhidas bem como das 
conclusões tiradas. 
 
Este evento integrou-se nas comemorações dos 60 anos dos SMAS de Sintra. 
 
 
T"Planos de Segurança em Sistemas de Abastecimento de Água" 9 de 
Novembro de 2006, FIL, Lisboa  
T    T 
A APDA convidou especialistas nacionais e estrangeiros, para debaterem as 
implicações na concepção e desenvolvimento de um Plano de Segurança da Água 
pelas entidades distribuidoras. 
 
Este encontro técnico, teve o apoio organizativo da Comissão Especializada de 
Qualidade da Água e integrou-se na T1ª edição T da AMBIURBE - Salão Internacional 
do Desenvolvimento Sustentável, onde a APDA marcou também presença com um 
stand. 
 
 
 
 
 
5. ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO – ÁGUA XXI - ENEG 2007 
 
Iniciou-se a preparação do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e 
Saneamento – ÁGUA XXI - ENEG 2007, cuja realização terá lugar, de 6 a 8 de 
Novembro de 2007, no Centro de Congressos de Lisboa, tendo como Comissão 
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Organizadora: Frederico Melo Franco (Presidente), Ângelo Gromicho, Bernardino 
Pinto, Henrique Salgado Zenha, José Nicolau Lopes, Pedro Laginha e Ana Antão 
(Secretariado).  
 
A Comissão Científica do Encontro foi constituída por: Adelino M. Silva Soares 
(Presidente), Eduardo Paulino, José Ceia, José Colarejo, Lídia Lopes, Luís Botão, 
Maria da Graça Paulino, Maria João Benoliel e Patrícia Paulo. 
 
O Programa do Encontro terá como tema global “Os Serviços da Água: 
Tendências e Perspectivas”. 
 
 
6. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
Toda a acção técnica e científica da APDA assenta, fundamentalmente, nas suas 
Comissões Especializadas 
 

UComissão Técnica CT 116 
" UMedição do Escoamento de Água em Condutas FechadasU" 

 
Esta Comissão é a responsável pela actividade da APDA como Organismo de 
Normalização Sectorial (ONS), tendo desenvolvido as seguintes actividades: 
 
Em 31 de Março de 2004, foi publicada a nova directiva europeia, vulgarmente 
designada por MID (Measuring Instruments Directive), e cuja designação oficial é a 
de Directiva 2004/22/CE, tendo entrado em vigor em 30 de Outubro de 2006. 
 
Esta directiva, aplica-se a uma série de instrumentos de medição, entre eles os 
contadores de água, e deu a necessária cobertura legal à nova Norma Europeia 
EN 14154 – “Contadores de Água”, publicada em 2005. 
 
No ano de 2006 aguardou-se a transposição da referida directiva, para a ordem 
jurídica portuguesa, o que veio a acontecer pelo Decreto-Lei n.º 192/2006, de 26 de 
Setembro. 
 
Já no início de 2007, veio a ser publicada a Portaria n.º 21/2007, de 5 de Janeiro, a 
qual, substituindo a Portaria n.º 331/87, vem a tornar-se o novo Regulamento de 
Controlo Metrológico de Contadores de Água. 
 
A CT 116 teve uma intervenção activa nesta nova Portaria, mediante os contactos 
com o IPQ e a emissão de um parecer, interpretativo dos requisitos essenciais 
aplicáveis do Anexo MI-001 da Directiva 2004/22/CE e também da EN 14154:2005, 
onde, nomeadamente, foi proposto um quadro para os novos períodos a aplicar na 
Verificação Periódica de contadores de água. 
 
A Portaria nº. 21/2007, de 5 de Janeiro de 2007, reflecte alguns aspectos desse 
parecer, correspondendo o quadro publicado ao que foi proposto pela CT 116. 
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Aproveita-se o presente relatório para divulgar o conteúdo do Art.º 21.º do 
D.L. 192/2006, o qual, por corresponder às “Disposições transitórias”, corre o risco 
de ser negligenciado. 
 
 No primeiro parágrafo daquele artigo é referido: 
 

1 – A título de derrogação do n.º 1 do artigo 8.º, é permitida a 
comercialização e colocação em serviço dos instrumentos das categorias 
abrangidos pelo presente decreto-lei, cuja aprovação de modelo tenha sido 
concedida ao abrigo do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, até ao 
fim do respectivo prazo de validade. 

 
Significa que, para os actuais modelos de contadores, cujos certificados de 
Aprovação de Modelo ainda estejam válidos, poderão continuar a ser fabricados e 
comercializados até ao fim da respectiva validade, a qual, no limite, poderá, nalguns 
casos, estender-se até 2016. 
 
Os novos modelos de contadores, que só agora poderão estar em trâmites de 
aprovação, irão, então, quando aprovados, começar a entrar no mercado, 
coexistindo com os da antiga legislação, de acordo com as regras da oferta e da 
procura. 
 
Todo o trabalho normativo encontra-se realizado e publicado, pelo que as 
actividades e reuniões do CEN / TC 92 e do ISO / TC 30 / SC 7 estiveram 
praticamente paradas em 2006. 
 
Apenas se registou a realização da reunião anual daquelas comissões, em Outubro,  
onde a CT 116 não se fez representar por falta de verbas. 
 
Nesta reunião, foi decidido criar um grupo de trabalho para, de acordo com uma 
orientação emanada dos CEN / ISO, tentar-se a compatibilização e harmonização 
dos dois documentos publicados (EN 14154:2005 e ISO 4064:2005, partes 1, 2 e 3 
para ambos os casos). 

 
Quanto ao acompanhamento do CEN / TC 294 (telecontagem de contadores), 
continua a CT 116, dada a especialização da matéria tratada, a fazer o 
acompanhamento da mesma, apenas de forma global e ao nível de recolha de 
informação. 
 
Face a este enquadramento, tanto interno como externo, a actividade normativa da 
CT 116, resumiu-se a completar os textos da versão portuguesa das três partes da 
NP EN 14154 que foram enviados ao IPQ para publicação. 
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Foi ainda feito o tratamento dos dados obtidos do inquérito sobre a situação do 
parque de contadores de água, tendo produzido o “Relatório do II Inquérito 
Nacional ao Parque de Contadores de Água”, que se encontra para publicação. 
 
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Presidente: José Colarejo – JANZ, SA 
Secretário: Joaquim Silva – Câmara Municipal de Sesimbra 
Elemento de ligação do ONS: Ana Antão – APDA 
Alexandra Veiga – SMAS de Loures 
António Abrantes – Águas do Sado, SA 
António Vasco Anunciação – EPAL, SA 
Arlindo Vargas – TECNILAB Portugal, SA 
Carlos Taborda 
Delmiro Gradim – LUSÁGUA, SA 
Fernando Bandarilha – SMAS de Peniche 
Hilário Ribeiro – ACTARIS, Lda 
Jesus Cardoso – Xaminca, Lda 
João Nunes – SMAS de Oeiras e Amadora 
João Saraiva – SMAS de Sintra 
Jorge Marques – SMAS de Almada 
José Manuel Cruz – TECNILAB Portugal, SA 
José Pino – SMAS de Sintra 
José Prudente Viegas – Águas de Santo André, SA 
Maria João Venceslau – IPQ 
Mariana Pais André – Câmara Municipal da Moita 
Miguel Caetano – Águas do Sado, SA 
Miguel Esteves – Águas de Cascais, SA 
Paulo Laranjeira – FLOWSYSTEMS, Lda 
Paulo Nunes – INDÁQUA Santo Tirso, SA 
Vítor Ramos – DRELVT 
Vitorino Gonçalves – Compagnie Generale des Eaux, SA – Delegação de 
Mafra 

 
 

UComissão Especializada de Qualidade da Água 
 
Esta Comissão participou e desenvolveu diferentes actividades durante o ano 2006. 
 
Elaborou um Guia Técnico sobre “Reparação de condutas - prevenção da 
qualidade da água”.  
 
Iniciou a preparação de dois novos Guias Técnicos, um sobre “Limpeza e 
desinfecção de reservatórios de água para consumo humano” e outro sobre 
“Segurança e Saúde em Laboratórios”. 
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Elaborou uma resposta ao IRAR relativamente ao ponto 4 do Despacho 14391 de 
2001, segunda série, referente às Unidades de Hemodiálise. 
 
Colaborou na organização de um Encontro Técnico, sobre “Planos de Segurança 
em Sistemas de Abastecimento de Água”, realizado em 9 de Novembro 2006 na 
FIL, integrado na AMBIURBE, tendo apresentado seguintes comunicações: 
 
− “Posição da EUREAU face à implementação de planos de segurança da 

água pelas entidades gestoras”; 
− “Análise comparativa da Norma “Hazard Assessment and Control Critical 

Points” e dos Planos de Segurança da Água”. 
 
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Coordenadora: Maria João Benoliel – EPAL, SA 
Ana Alegria – SMAS de Sintra 
Cristina Paiva – SMAS de Oeiras e Amadora 
Elsa Santos – SMAS de Leiria 
Isabel Hespanhol – SMAS do Porto 
Isabel Jorge – SMAS do Porto 
Isabel Mateus – SMAS de Loures 
Luísa Lima – Águas do Sado, SA 
Maria de Fátima Coimbra – Águas de Coimbra, EM 
Paula Sacadura – LUSÁGUA, SA 
Paulo Nico – SMAS de Almada 
Rute Lagartinho – Águas de Cascais, SA 
Susana Santos – Águas de Coimbra, EM 

 
 

UComissão Especializada de Legislação e Economia 
 
A Comissão Especializada de Legislação e Economia manteve durante o ano de 
2006 a sua actividade regular, através da análise e discussão das matérias 
integradas no âmbito da sua actuação. 
 
Foram realizadas reuniões da Comissão, mantendo-se, a nível internacional, a 
participação dos membros representantes nas Comissões Especializadas da 
EUREAU. 
 
Foram desenvolvidos os trabalhos de actualização do estudo oportunamente 
efectuado relativo aos tarifários de água em Portugal, e que tinha dado origem, em 
2004, ao livro “Abastecimento de Água em Portugal – o Mercado e os Preços”. 
 
Com efeito a APDA editou em Julho de 2004 este estudo, assumindo que o 
conhecimento das tarifas de abastecimento de água é um passo necessário para um 
debate importante sobre a economia da água em Portugal. 
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Dois anos decorridos, foi realizada a actualização do estudo relativo às tarifas de 
abastecimento de água e o alargamento do seu âmbito, de forma a abranger as 
tarifas dos serviços de saneamento, bem como a análise dos tarifários praticados 
pelos Sistemas Multimunicipais. 
 
Desenvolveu também a análise dos custos da água e dos níveis de serviço 
associados. 
 
O resultado do inquérito e do seu tratamento, que se baseou numa recolha 
exaustiva dos diversos tarifários praticados em Portugal, traduziu-se na publicação 
do livro “Água e Saneamento em Portugal – o Mercado e os Preços - 2006”, cuja 
edição contou com o patrocínio do  IRAR. 
 
Na oportunidade do lançamento desta nova publicação, entendeu a APDA, através 
da Comissão Especializada de Legislação e Economia,  organizar um Colóquio, 
associado à comemoração dos 60 Anos dos SMAS de Sintra, que teve lugar em 
Sintra, no Centro Cultural Olga Cadaval, no dia 19 de Junho de 2006, em que se 
pretendeu também auscultar diferentes perspectivas sobre o mercado do 
abastecimento de água e saneamento em Portugal. 
 
Foi efectuada a apreciação e dado parecer a Projectos de Regulamento sobre 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, enviados por diversas 
Entidades Gestoras. 
 
Para além das actividades referidas foi sendo feito o acompanhamento do sector, 
sendo objecto de análise os projectos nacionais e comunitários remetidos à 
Comissão de Legislação e Economia, tendo sido efectuado, nomeadamente, o 
acompanhamento da evolução dos modelos de gestão no sector da água, o 
acompanhamento das Directivas Comunitárias com interesse para o sector, 
nomeadamente da Directiva que estabeleceu um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água (Directiva Quadro da Água).  
 
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Coordenadora: Lídia Lopes – SMAS de Sintra 
Ana Costa Tavares – SMAS de Oeiras e Amadora 
Ana Oliveira – Águas do Sado, SA 
Carlos Medeiros – SMAS do Porto 
Eduardo Paulino – SMAS de Sintra 
Ema Isabel Loureiro – Águas de Coimbra, EM 
Fernanda Pinto – SMAS de Matosinhos 
Helena Moura Campos – SMAS de Loures 
João Dias Pacheco – Águas de Coimbra, EM 
Jorge Nemésio – SMAS de Ponta Delgada 
José Henrique Zenha – Águas do Oeste, SA 
José Manuel Pires – Águas de Cascais, SA 
Luís Gonçalves – SMAS de Almada 
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Luís Rosa – INAG 
Paulo Sá – INDÁQUA, SA 
Rita Azevedo 
Sérgio Lopes – SMAS de Matosinhos 

 
 

UComissão Especializada de Cadastro e Base de Dados 
 
As principais actividades desenvolvidas por esta Comissão Especializada visaram 
fundamentalmente iniciar o debate de ideias com vista a promover a actividade da 
Comissão e sua divulgação, na área de cadastro e sistemas de informação 
geográfica. 

Igualmente foi iniciada a discussão para se proceder à elaboração de um documento 
de referência para constituição e gestão de um sistema de cadastro informatizado. 
 
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Coordenador: Patrícia Paulo – SMAS de Loures 
Adriana Espanha – Águas do Algarve, SA 
Ana Soares – Águas do Sado, SA 
Carlos Diniz – SMAS de Almada 
Célia Reis – EPAL, SA 
Francisco Cardoso – SMAS do Porto 
Gil Afonso – Águas do Cávado, SA 
Isabel Tomás – SIMTEJO, SA 
Nuno Gil – ESRI Portugal, SA 
Paulo Jacinto – SMAS de Sintra 
Rita Brito – SANEST, SA 
Rui Ferreira – SM de Aveiro 
Sofia Coelho – SMAS de Oeiras e Amadora 
Ulisses Lages – AQUASIS, Lda 

 
 

UComissão Especializada de Recursos Humanos 
 
Esta Comissão Especializada manteve a sua actividade, através da análise e 
discussão das matérias integradas no âmbito da sua actuação. 
 
Foram analisados e discutidos alguns diplomas legais e outros assuntos com 
relevância directa nos Recursos Humanos das Entidades Gestoras (EG) do sector 
das águas e das águas residuais. 
 
Procedeu à análise do Inquérito para envio a todas as EG, tendo em vista a 
elaboração da edição do “Quem é Quem 2006”; 
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Analisou as implicações da limitação de despesas com pessoal em 2006, 
determinadas pelos Artigos 17.º e 20.º da Lei do Orçamento de Estado, bem como o 
tipo de informação a enviar à Direcção Geral da Administração Local, para 
cumprimento da Lei de execução orçamental; 
 
Analisou da situação jurídica dos funcionários admitidos a partir de 1 de Janeiro de 
2006, face ao novo regime de inscrição na Segurança Social em substituição do 
regime da Caixa Geral de Aposentações;  
 
Analisou as implicações determinadas pela nova redacção dos Artigos 78.º e 79.º do 
Estatuto da Aposentação, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
179/2005, de 2 de Novembro; 
 
Analisou o SIADAP, Novo regime da Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública; 
 
Analisou o Estatuto do Pessoal Dirigente, em especial no que se refere ao novo 
regime de recrutamento e formação profissional; 
 
Analisou o Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis participações de 
colaboradores das EG representadas na Comissão; 
 
Analisou a problemática gerada com algumas decisões judiciais, no que se refere às 
carreiras horizontais e ou verticais no âmbito da Administração Pública. 
 
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Coordenador: Eduardo Paulino – SMAS de Sintra 
João Dias Pacheco – Águas de Coimbra, EM 
Ana Pile – EPAL, SA 
António Pinho – Águas do Sado, SA 
Armando Pereira – SMAS do Porto 
Arsénio Duarte – SM de Santarém 
Carlos Mendes – SMAS de Almada 
José Augusto Santos – SMAS de Oeiras e Amadora 
Filomena Pereira – SM de Santarém 
INAG 
Joaquim Fonseca – SMAS de Almada 
Manuela Alves – Águas do Sado, SA 
Milene Leitão – SMAS de Loures 
 
 
 
 

UComissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
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Os trabalhos desta Comissão durante 2006 centraram-se fundamentalmente na 
compilação dos aspectos relevantes para um dispositivo de segurança das 
instalações associadas a redes de água potável.  
 
Foi desenvolvida a programação dum plano de acção visando a recolha de dados e 
a apreciação dos meios disponíveis no mercado susceptíveis de aplicação neste 
domínio. 
  
Esta Comissão é constituída pelos seguintes elementos: 
 

Coordenador: Luís Botão – SAINT-GOBAIN Condutas, SA 
Abel Luís – EPAL, SA 
António Ribeiro – TEPPFA Portugal 
António Silva – Câmara Municipal do Barreiro 
Bernardo Gonçalves – Águas de Cascais, SA 
Carlos Araújo – PROCESL, Lda 
Carlos Fernandes – TIBA TRADE, SA 
Gonçalo Delgado – Águas do Sado, SA 
José Torres Santos – Águas de Coimbra, EM 
Maria José Neto – SMAS de Loures 
Martinho Barros – SMAS de Almada 
Pedro Coutinho – SOPLASNOR, SA 
Pedro Pereira – Compagnie Generale des Eaux, SA – Delegação de Mafra 
Rita Azevedo 
Rui Teixeira – Câmara Municipal do Barreiro 
Susana Reis – Compagnie Generale des Eaux, SA – Delegação de Mafra 
Teresa Vicêncio – Águas de Cascais, SA 

 
 

UComissão Especializada de Águas Residuais 
 
A estrutura de  funcionamento desta Comissão, assentou em vários Grupos de 
Trabalho. 
 
GT1- URegulamentação para Descargas de Efluentes Industriais em Redes de 
Drenagem 
 
Este Grupo de Trabalho continuou a sua actividade com o objectivo de elaborar um  
um Normativo – Tipo sobre “Descargas de Águas Residuais Industriais em Sistemas 
de Drenagem de Águas Residuais Urbanas”, dedicando especial atenção à definição 
de Valores Limites de Emissão de alguns parâmetros que apresentam intervalos 
muito latos na regulamentação nacional.  

 
A Dinamizadora deste grupo foi a Eng.ª Helena Marecos 
GT3 - UReutilização de Águas Residuais 
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Os trabalhos deste Grupo de Trabalho desenvolveram-se com base na 
Comunicação apresentada no ENEG 2005, cujo objectivo foi sensibilizar e promover 
a reflexão sobre o assunto, de modo que, no futuro, os casos de sucesso de 
reutilização possam ser em maior número e de maior dimensão do que actualmente 
acontece. 
Neste contexto, foram identificadas alguns dos diferentes tipos de reutilização 
possíveis, os principais benefícios, os processos de tratamento e os requisitos de 
qualidade da água residual tratada necessários para algumas aplicações, bem como 
foi elaborado o estado da arte tanto em Portugal.  
 
O Dinamizador deste grupo foi o Eng.º Pedro Duarte 
 
GT4 - UTratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
Este Grupo de Trabalho vem fazendo o levantamento dos diferentes tipos e critérios 
de valorização possíveis das lamas e avaliação económica do ponto de vista de 
cada uma delas. 
 
O Dinamizador deste grupo foi o Eng.º Pedro Béraud  
 
GT6 -  UHigiene, Saúde e Segurança em Obras e em Exploração de Sistemas de 
Drenagem de Águas Residuais 
Este Grupo Trabalho pouco avançou nos seus trabalhos. 
 
A Dinamizadora deste grupo foi a Eng.ª Margarida Esteves.  
 
 
GT7 - UGestão das águas pluviais 
 
O objectivo inicial deste Grupo de Trabalho era elaborar o levantamento das 
competências no domínio da águas pluviais, da articulação entre os diversos 
intervenientes e tarifários aplicados, tendo até ao momento para definida uma 
metodologia de abordagem ao tema.  
 
A Dinamizadora deste grupo foi a Eng.ª Maria da Graça Paulino.  
 
GT9 - UPlano de Exploração 

Este Grupo de Trabalho vem fazendo o levantamento de alguns casos práticos no 
domínio da exploração dos sistemas de drenagem. 
 
A Dinamizadora deste grupo foi Eng.ª Augusta Correia.  

 
GT10 - UGestão de ETAR ( Gestão Ambiental ) 
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Este Grupo de Trabalho vem fazendo o levantamento de objectivos, conteúdos e 
metodologias utilizadas em exploração de ETAR.  
 
O Dinamizador deste grupo foi o Eng.º Pedro Béraud  

 
GT11 - UQualidade, Ambiente e Segurança em Sistemas de Águas Residuais 
 
Este Grupo de Trabalho definiu a metodologia de trabalho para analisar as 
vantagens decorrentes da implementação de Sistemas de Gestão Integrada em 
Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalho (NP EN ISO 9001:2000, NP 
EN ISO 14001:2004 e NP 4397:2001 - OHSAS 18001:1999). 
 
A Dinamizadora deste grupo foi Eng.ª Rita Teixeira d’Azevedo 
 
Esta Comissão é composta pelos seguintes elementos: 
 

Coordenadora: Maria da Graça Paulino – SMAS de Almada 
Alexandra de Sousa – SMAS de Almada 
Ana Esteves – Águas do Sado, SA 
Ana Lopes – AMBIPORTO, SA 
Beatriz Ferreira – SM Aveiro 
Bernardo Gonçalves – Águas de Cascais, SA 
Carlos Medeiros – SMAS do Porto 
Cláudia Louzeiro – TECNILAB Portugal, SA 
Cristina Cortez – SMAS de Loures 
Elsa Ferraz – SMAS do Porto 
Eunice Fonseca – Águas de Gaia, EM 
Fernando Costa – TECNILAB, SA 
Helena Marecos do Monte 
João Silveira - Águas do Sado, SA 
José Tomás da Cruz – TECNILAB Portugal, SA 
Luís Catarino – Águas do Oeste, SA 
Luís Manuel Gomes – TIBA TRADE, SA 
Luísa Matos – INAG 
Maria Augusta Correia - SMAS de Oeiras e Amadora 
Maria Helena Silva – SMAS de Oeiras e Amadora 
Marta Carvalho – RECICLAMAS, SA 
Mónica Morais – SMAS de Sintra 
Nuno Almeida – DÉGREMONT, SA 
Pedro Béraud – LUSÁGUA, SA 
Pedro Coutinho – SOPLASNOR, SA 
Pedro Duarte – AGS, SA 
Pedro Figueiral – AGEEN 
Rita Azevedo 
Sónia Pinto – Câmara Municipal de Santarém 
Teresa Vicêncio – Águas de Cascais, SA 
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Tiago Filipe – QUIMITESTE, SA 
 

UComissão Especializada de Indicadores de Gestão 
 
Esta Comissão estabeleceu um painel de indicadores e correspondentes variáveis 
para o seu cálculo que serão objecto de recolha de informação junto das Entidades 
Gestoras através de inquérito, abrangendo numa primeira fase apenas o sector de 
abastecimento de água.  
 
Faz parte deste painel um Guia, que foi elaborada, onde se clarificam os conceitos 
das variáveis e dos indicadores por forma a garantir uma uniformidade de 
interpretações e, por conseguinte, a obtenção de indicadores comparáveis 
 
A metodologia e respectivo calendário, adoptada para apresentação do projecto e do 
inquérito foi a seguinte: 
 

• Realização de encontros regionais para divulgação do projecto e 
esclarecimento do conteúdo do inquérito nas seguintes datas: 

• Vila Real – 17 de Maio de 2006; 
• Sintra – 18 de Maio de 2006; 
• Coimbra – 24 de Maio de 2006; 
• Beja – 25 de Maio de 2006; 
• Porto – 31 de Maio de 2006; 

 
Durante 2006 a Comissão participou, dando resposta a dois convites endereçados à 
APDA, nos seguintes eventos: 
 

• “Regulação do Sector da Água”, Lisboa 10 e 11 de Outubro de 2006, 
organizado pela NPF – Pesquisa e Formação 

• “Expo Água: Fornecer informação, fazer negócios”, Oeiras, Tagus Park 17 a 
19 de Outubro de 2006, organizado pelo Jornal Água & Ambiente e pela 
About Blue Conferências 

 
Esta Comissão é composta pelos seguintes elementos: 
 

Coordenador: José CEIA – SMAS de Almada 
Alexandra Carvalho – EPAL, SA 
Ana Monteiro – LUSÁGUA, SA 
Ana Sofia Vaz – SMAS de Loures 
Bernardo Gonçalves – Águas de Cascais, SA 
Conceição Granger – SANEST, SA 
João Almeida – Águas de Portugal, SA 
Lúcia de Paula – SMAS de Oeiras e Amadora 
Sandra Carvalho – Águas do Oeste, SA 
Sophie Lemazurier – AGS, SA 
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7. EUREAU 
 
Em 2006, a APDA manteve a sua participação empenhada na EUREAU (União 
Europeia das Associações Nacionais de Distribuidores de Água e de Serviços de 
Saneamento), participando na Assembleia-Geral, nas reuniões do Conselho de 
Administração e nas diferentes Comissões Técnicas, através de diversos 
representantes. 
 
UConselho de Administração 
 
O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Martins, assegurou a presidência da 
EUREAU até Junho de 2006, de acordo com o esquema de rotatividade constante 
dos estatutos, sendo substituído pelo representante da Federutility, de Itália, e 
passando a assegurar a representação portuguesa. Na reunião de Fevereiro 
participou também Ângelo Gromicho, Vice-Presidente do Conselho Directivo da 
APDA.  
 
Durante a presidência portuguesa da EUREAU as principais questões centraram-se: 
 
Processo de adesão das associações sectoriais dos novos países membros da 
União Europeia, alargamento a 25, processo que decorreu com grande sucesso; 
 
Processo de reorganização interna e  elaboração de documento de estratégia de 
médio longo prazo, o qual foi validado na Assembleia Geral de Junho de 2006 em 
Roma; 
 
No domínio técnico as principais preocupações tiveram que ver com aspectos de 
implementação da Directiva Quadro da Água, com medidas e impactos de legislação 
em preparação nos domínios das alterações climáticas, gestão de lamas de ETA e 
ETAR, redes prediais, materiais em contacto com a água, para salientar as mais 
relevantes. 
 
Julga-se importante e estratégico envolver um maior número de técnicos 
portugueses nos trabalhos da EUREAU, quer reforçando a participação na 
Comissão 2, quer em todas as áreas onde são constituídos de Grupos de trabalho 
especializado.  
 
UComissão EU I – Abastecimento de Água 
 
Os representantes da APDA na EU 1 são: 
 

Ana Maria Alegria Aguiar (SMAS Sintra) 
Isabel Jorge de Sousa (Águas do Porto) 

 
 



 

RELATÓRIO de ACTIVIDADES 2006                                                                     22/27

A Comissão da Qualidade da Água da Eureau ao longo do ano 2006 desenvolveu a 
seguinte actividade: 

 
UAnálise de Directivas 

 
− Discussão sobre Directiva das águas subterrâneas; 
− Discussão sobre a possível revisão da Directiva da qualidade da água de 

consumo humano; 
− Discussão sobre a implementação da Lei Quadro e a sua relação com o 

lista das substâncias prioritárias; 
− Propostas de revisão da Directiva 91/414 - Pesticidas. 

 
UParâmetros de Qualidade da Água 

 
Foram abordados os seguintes parâmetros: 

 
− Parâmetro Ca, Mg, Dureza, tendo em conta as águas duras e águas 

agressivas dada a discussão existente na OMS sobre a mineralização das 
águas de consumo humano; 

− Os parâmetros microbiológicos Cryptosporidium, Legionela. 
 

Foi ainda focada a atenção sobre: 
 

− Alterações climáticas e seca; 
− Tendo em conta a carta de Bona e a Guidelines da OMS, tem vindo a ser 

discutida a implementação de Planos de Segurança em sistemas de 
distribuição de água; 

− Na sequência dos Planos de Segurança também tem sido discutida a 
qualidade em edifícios e a certificação de canalizadores que efectuam as 
redes de águas de abastecimento. 

 
UComissão EU 2 – Águas Residuais 
 
Os representantes da APDA na EU 2 são: 
 

Carlos Medeiros 
Helena Marecos do Monte 

 
UComissão EU 3 – Legislação e Economia 
 
Os representantes da APDA na EU 3 são: 
 

Lídia Maria Dias Lopes 
José Henrique Salgado Zenha 
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Durante o ano de 2006 esta Comissão realizou 3 sessões plenárias e 6 reuniões 
de cada um dos Grupos de Trabalho que desenvolvem a sua actividade no seio 
da Comissão. Indicam-se seguidamente os principais temas e assuntos tratados 
por cada um dos WG (Grupos de Trabalho): 
 
UWG 1 – Legislação: 
Assegurou a monitorização e acompanhamento da jurisprudência do Tribunal 
Europeu de Justiça e das decisões da Comissão Europeia, em especial as 
consideradas com possíveis efeitos relevantes para os Operadores / Entidades 
Gestoras de Águas. Foram especialmente acompanhadas as questões 
relacionadas com o artigo 87º do Tratado Europeu e com as PPP (Parcerias 
Público / Privadas); 
 
UWG 2 – Finanças: 
Foi efectuado o acompanhamento da análise económica no âmbito do artigo 9º 
da Directiva Quadro, tendo como objectivo evitar que seja imputado aos 
operadores e consumidores um peso desnecessário e injustificado derivado dos 
planos de gestão de bacias. Desenvolveu-se um questionário sobre a análise 
económica.  
 
Continuou a desenvolver-se o trabalho relativo aos tarifários praticados em 
vários países, analisando-se as suas diversas componentes. 
 
Iniciou-se a preparação de uma Base de Dados com informação estatística 
relativa dos membros da EUREAU, informação essa considerada de interesse 
para demonstrar o papel relevante da EUREAU como interlocutor na Comissão 
Europeia. 
 
Debateu-se a relação entre a Directiva Quadro e agricultura – e a reforma do 
regime da CAP – focando-se essencialmente o impacto e custo da poluição 
difusa, tendo como objectivo preparar um documento EUREAU em que se refira 
como se deverá dialogar com a CE e o sector agrícola, de modo a evitar que o 
peso económico da poluição difusa recaia no sector da água e nos seus 
consumidores. 
 
Foi também abordada a escassez de água, prevendo-se a preparação de um 
documento sobre os aspectos económicos da qualidade da água e da quantidade 
de água subjacentes à Directiva Quadro. 
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UWG 4 – Gestão e Mercados: 
 
Foi analisado o papel do Benchmarking como meio eficaz de promover a 
utilização das melhores práticas entre os operadores e para melhorar o 
desempenho nas diversas áreas envolvidas. Estão a ser analisadas as diversas 
iniciativas de benchmarking realizadas nos países membros, sendo intenção 
preparar uma posição da EUREAU sobre esta temática. 
 
Foi ainda acompanhado o desenvolvimento dos Serviços de Interesse 
(Económico) Geral e da ISO TC 224. 
 
 
8. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES INTERNACIONAIS 
 
Durante 2005, a APDA manteve contactos com as seguintes entidades 
internacionais: 
 
UIWA - Associação Internacional da Água 
 
A nível da IWA a APDA vem colaborando na organização do 2º LESAM – Leading 
Edge Conference on Strategic Asset Management, que está previsto realizar-se em 
Lisboa, de 17 a 19 de Outubro de 2007, através do seu representante na Comissão 
Organizadora, Ângelo Paulo Garcia Gromicho               
 
UCEN – Comité Europeu de Normalização 
 
As relações com o CEN continuaram a realizar-se a diferentes níveis, 
nomeadamente através da Comissão Técnica CT 116 da APDA, que participa nas 
reuniões de normalização da Comissão CEN/TC 92 (Contadores de Água) e 
CEN/TC 294 (Teleleitura de Contadores). 
 
O representante da APDA nas Comissões CEN/TC 92 e CEN/TC 294 é: 
 

José Manuel Padinha Colarejo 
 
UISO - Organização Internacional de Normalização 
 
Ao nível da ISO, a Associação continuou também a representar Portugal na 
Comissão ISO/TC 30/SC 7 (Contadores de Água) e no seu WG 7 (Contadores de 
Água – Novo projecto de Norma), através da participação da Comissão Técnica CT 
116. 
 
O representante da APDA na Comissão ISO/TC 30/SC7 é: 
 

José Manuel Padinha Colarejo 
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9. RELAÇÕES COM ENTIDADES NACIONAIS 
 
A APDA manteve contactos com as seguintes entidades nacionais: 
 
UMAOTDR – Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional 
 
O Presidente do CD da APDA, representou a Associação no Conselho Consultivo do 
PEAASAR II (Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais). 
 
UINAG – Instituto da Água 
 
A APDA integrou a Comissão para a Seca 2005, através do Eng.º Carlos Martins, 
como representante das associações do abastecimento público de água com 
representatividade nacional. 
 
Em 2006, a APDA manteve a sua representação em vários Conselhos de Bacia, 
nomeadamente em: 
 

• UConselho de Bacia do Douro U 
Representante: Ana Paula Gomes (Águas do Porto); 

• UConselho de Bacia do Minho U 
Representante: José Luís Dias (AGERE); 

• UConselho de Bacia do Mondego U 
Representante: António Serra Pacheco (Águas do Mondego, SA); 

• UConselho de Bacia do Tejo 
Representante: José Afonso Calmeiro (Águas do Centro, SA). 

 
UIPQ – Instituto Português da Qualidade 
 
A APDA, como ONS no domínio de “Meios de medição de caudal em sistemas de 
abastecimento de água”, através da Comissão Técnica – CT 116, cujo âmbito é a 
“Medição do Escoamento de Água em Condutas Fechadas”, manteve e desenvolveu 
o protocolo de cooperação com o IPQ no domínio da Normalização Sectorial. 
 
USNQ – Sistema Nacional de Qualidade 
 
A APDA continua a integrar o Sistema Nacional da Qualidade na sua Comissão 
Sectorial para a Água – CS 04, que continua a ser presidida pelo representante da 
Associação, Adelino Manuel da Silva Soares. 
 
Em 2006 esta Comissão editou o “Caderno de Encargos sobre Furos de Captação 
de Águas Subterrâneas”. 
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UIEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 
 
A APDA iniciou as actividades constantes das candidaturas apresentadas aos 
POEFDS Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Apresentou ainda candidatura ao 
Programa FORAL, cujo a execução decorrerá em 2007. 
 
UIQF – Instituto para a Qualidade na Formação 
 
A APDA continuou a sua actividade como Entidade Formadora acreditada no âmbito 
do IQF. 
 
UAPESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
 
Foram mantidos contactos regulares com a APESB, merecendo referência a 
entrega, aquela Associação, do título da publicação Água e Resíduos. 
  
UAPRH – Associação Portuguesa de Recursos Hídricos 
 
Foram mantidos contactos regulares com esta Associação. 
 
UCNAIA - Comissão Nacional da Associação Internacional da Água (IWA) 
 
Durante o ano de 2006, realizaram-se duas reuniões plenárias da CNAIA, em 28 de 
Junho e 11 de Dezembro, em que foi analisado o plano de actividades e a 
organização do 2º LESAM – Leading Edge Conference on Strategic Asset 
Management, a realizar em Lisboa, de 17 a 19 de Outubro de 2007. 
 
A representação na CNAIA é assegurada por Rui Godinho, na Comissão Executiva 
e por Lídia Lopes e Ângelo Gromicho na Comissão Plenária. 
 
 
10. PUBLICAÇÕES  
 
Durante o ano de 2006 a APDA editou as seguintes publicações: 
 
“Água de Abastecimento – Conceitos, Conselhos e Recomendações” 
 
Trata-se de uma reedição, da responsabilidade da Comissão Especializada de 
Qualidade da Água. 
 
"Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2006" 
 
Foi publicada a 2ª edição desta publicação, da responsabilidade da Comissão 
Especializada de Legislação e Economia com o patrocínio do IRAR. 
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Nela são tratadas as questões da evolução do enquadramento legal do sector e é 
feita a sua caracterização em termos de tipo, dimensão, níveis de atendimento, 
níveis de adesão e da distribuição geográfica das Entidades Gestoras. 
 
No domínio do preço dos serviços de água e saneamento são analisados os tipos e 
valores dos tarifários praticados pelas entidades gestoras em “Alta” e em “Baixa”. É 
ainda feita a análise da relação qualidade-preço do serviço em “baixa”. 
 
"Quem é Quem no Sector das Águas em Portugal 2006" 
 
Em finais de 2006 foi publicado mais uma edição desta revista caracterizadora do 
sector das águas português.  
 
 
11. MEMBROS 
 
A Associação conta, no final do ano de 2006, com um total de 255 membros, sendo 
94 membros efectivos e 161 membros associados, dos quais 38 são membros 
colectivos e 123 são membros individuais.   
 
 
12. AGRADECIMENTOS 
 
O Conselho Directivo da APDA deseja expressar o seu agradecimento a várias 
entidades e personalidades: 
 
Aos membros efectivos e associados da APDA pelo apoio prestado; 
À EPAL, pela cedência de instalações para a sede da APDA; 
Aos organismos oficiais que connosco colaboraram, designadamente ao INAG, 
IRAR, IPQ e IEFP; 
Aos membros das várias Comissões Especializadas da APDA; 
Aos funcionários e colaboradores da APDA. 
 
 
Lisboa, 21 de Março de 2007  
 
 
O Conselho Directivo 
 
Carlos Manuel Martins                    
Rui Manuel Carvalho Godinho                      
Ângelo Paulo Garcia Gromicho               
Lídia Maria Gonçalves Dias Lopes 
Paulo Jorge da Cruz Ferreira de Sá 
 
 
 


