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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES APDA 2010 
 
 
 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
 
Para a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), o ano de 2010 foi 
marcado pela continuidade dos esforços de estabilização da organização, de consolidação financeira e 
do reforço da intervenção institucional no sector das águas e na sociedade em geral, e assim como na 
dinamização de iniciativas relevantes no que concerne ao desenvolvimento de acções de índole 
técnica e de debate de temas de política nacional para o sector. 
 
Durante o ano de 2010 desenvolveu-se o Projecto ECSI 2009 – Portugal (European Customer 
Satisfaction Index), aplicado ao sector das águas de abastecimento através da APDA. Os resultados 
foram apresentados publicamente no Seminário ECSI Portugal – Divulgação de Resultados 2009, 
que teve lugar no dia 13 de Julho de 2010, no Auditório do Instituto Português da Qualidade, na 
Caparica, e num Seminário para o sector, organizado pela APDA e pela empresa Águas de Coimbra, 
EM, a 10 de Setembro de 2010, em Coimbra. 
 
Foi entretanto lançada a terceira edição do Projecto ECSI – Portugal – Águas, mantendo a parceria 
APDA/APQ/IPQ/ISEGI-UNL, aplicado aos dados do ano de 2010, prevendo-se um alargamento da 
adesão por parte das Entidades Gestoras, dado o interesse para as mesmas dos indicadores 
fornecidos pelo Projecto. 
 
No âmbito da formação profissional financiada pelo Programa Operacional do Potencial Humano 
(POPH) realizaram-se acções de formação nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (3 cursos num total de 
125 horas de formação e 29 formandos) e Alentejo (17 cursos num total de 525 horas e 190 
formandos). 
 
Em Janeiro de 2010 realizou-se a última de quatro acções de formação sobre Metrologia, em Mafra, 
cujo ciclo se tinha iniciado em 2009. 
 
As Comissões Especializadas continuaram a desempenhar um papel fundamental no seio da APDA, 
em termos de actividade técnica e potenciais bolsas de formadores, ao nível do estudo, análise e 
na formulação de propostas e pareceres no domínio técnico, quer a nível nacional, quer a nível 
internacional, e envolvimento no lançamento, preparação e execução de seminários, encontros 
técnicos e outros debates relevantes para o sector das águas. 
 
Prosseguiu a promoção da actividade de normalização sectorial, no âmbito dos trabalhos 
desenvolvidos pela CT 116. 
 
Alargaram-se os esforços com vista a uma mais adequada representação e defesa dos interesses 
dos operadores de serviços de água e saneamento, quer a nível nacional, quer a nível internacional. 
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Assim, a APDA continuou a estar representada no Conselho Nacional da Água e nos Conselhos das 
Regiões Hidrográficas do Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve, ficando assim garantida 
representação em todas estas estruturas descentralizadas de Planeamento e Gestão dos Recursos 
Hídricos Nacionais, criadas no âmbito da implementação da Lei da Água, aprovada em Dezembro de 
2005. 
 
Em 2010, a APDA passou também a estar representada no Conselho Consultivo da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e na Comissão Consultiva da Parceria 
Portuguesa para a Água (PPA). 
 
A APDA continuou a estar representada e a participar activamente nas estruturas da EUREAU 
(Federação Europeia das Associações Nacionais dos Serviços de Água e Águas Residuais), quer no 
seu Board of Management, quer nas várias Comissões Técnicas: EU1 (Qualidade da Água), EU2 
(Águas Residuais) e EU3 (Legislação e Economia). 
 
Nesse âmbito, APDA foi anfitriã, a 21 e 22 de Outubro de 2010, da reunião de Outono do Board of 
Management da EUREAU, ocasião que se saldou num sucesso. A participação na EUREAU tem 
permitido, em conjunto com as Associações Europeias congéneres, o acompanhamento e a discussão 
dos assuntos mais relevantes que se colocam ao sector da água e saneamento no espaço europeu. 
 
A nível internacional é de sublinhar a participação activa da APDA, no âmbito da CNAIA e da 
Governing Assembly da IWA, tendo estado representada no World Water Congress and Exhibition, 
que se realizou em Montreal (Canadá), entre 19 e 24 de Setembro. A APDA detém a presidência 
rotativa da CNAIA – Comissão Nacional da IWA, o que ainda acontecerá durante 2011. 
 
A APDA iniciou o relacionamento formal com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES). Ambas as Associações encetaram assim um processo de aproximação entre as 
respectivas estruturas, com vista à troca de informações e experiências de relevante interesse comum. 
 
Regista-se a entrada em funcionamento de um novo Portal da APDA, o qual corresponde a mais um 
patamar num esforço que a Associação tem vindo a empreender no sentido de aumentar a visibilidade 
das diversas actividades que desenvolve – a nível nacional e internacional – e assim consolidar a sua 
posição enquanto parceira indispensável na definição e implementação das políticas dos serviços de 
água em Portugal. 
 
Foi igualmente reactivado o boletim informativo (agora exclusivamente em formato electrónico) 
Inforágua, depois de alguns anos de interrupção. 
 
A 21 de Dezembro de 2010 reuniu em Sintra o Conselho Consultivo, órgão de apoio da APDA, tendo 
na ocasião sido discutidos diversos assuntos relevantes para a vida da Associação. 
 
A 31 de Dezembro de 2010, a APDA tinha um total de 150 membros, sendo que os Membros 
Efectivos eram em número de 98, os Membros Associados Colectivos 39, os Membros Associados 
Individuais 12 e os Membros Correspondentes 1. 
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2. ORGANIZAÇÃO INTERNA 
 
 
Em 2010 verificou-se a vacatura do cargo de Secretário-Geral, na sequência da saída de Adelino M. 
Silva Soares, invocando razões de saúde. 
 
Em Outubro, deu-se a entrada de António Branco, que passou a integrar a estrutura da APDA nas 
funções de Assessoria ao Conselho Directivo. 
 
Encerrou-se, por acordo, o contencioso pendente com o ex-contabilista da Associação, João Pedro 
Bicho. 
 
Continuaram a desenvolver-se várias acções tendentes à recuperação de montantes em dívida à 
APDA, com algum sucesso, possibilitando assim uma redução da lista de entidades devedoras à APDA 
e, por consequência, do montante total em dívida. 
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3. FORMAÇÃO 
 
 
Em 2010 foi desenvolvido um Plano de Formação profissional organizado de forma a dar resposta a 
necessidades identificadas de formação técnica dos recursos humanos das Entidades Gestoras de 
água e saneamento, assim como de técnicos individuais que desenvolvem a sua actividade no sector. 
 
Neste âmbito, realizaram-se ao longo de 2010 os cursos seguidamente listados, nas regiões de Lisboa 
e Vale do Tejo e Alentejo, cobrindo áreas técnicas directamente relacionadas com as actividades das 
Entidades Gestoras e dos seus colaboradores: 
 
 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

 
 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO NA REGIÃO DO ALENTEJO 

 
 
 
 

Acção de Formação Local Data Formandos Horas 

Análise de Águas – Normas e 
Procedimentos 

Lisboa 
23/06/10 

17/09/10 
7 50 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Vila Franca de Xira 
25/10/10 

05/11/10 
12 25 

Controlo de ETA Lisboa 
09/12/10 

28/12/10 
10 50 

Acção de Formação Local Data Formandos Horas 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Caracterização e Processos 
de Tratamento 

Beja 
08/07/10 

16/09/10 
10 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Operação e Manutenção Mértola 

13/07/10 

17/09/10 
8 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Operação e Manutenção 

Castro Verde 
19/07/10 

28/09/10 
8 25 

Sistemas de Águas e Águas e 
Residuais – Gestão do Sistema Beja 

29/09/10 

25/10/10 
11 50 
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Acção de Formação Local Data Formandos Horas 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Caracterização e Processos 
de Tratamento 

Beja 
02/11/10 

05/11/10 
13 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Beja 
02/11/10 

16/11/10 
12 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Caracterização e Processos 
de Tratamento 

Beja 
08/11/10 

11/11/10 
12 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Caracterização e Processos 
de Tratamento 

Beja 
12/11/10 

17/11/10 
12 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Beja 
18/11/10 

22/11/10 
11 25 

Resíduos Sólidos – Caracterização 
e Triagem 

Beja 
19/11/10 

09/12/10 
10 50 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Operação e Manutenção 

Beja 
22/11/10 

30/11/10 
12 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Beja 
24/11/10 

29/11/10 
11 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Vila Verde de 
Ficalho 

25/11/10 

06/12/10 
12 25 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Procedimentos de Higiene e 
Segurança 

Beja 
30/11/10 

06/12/10 
13 25 

Resíduos Sólidos – Caracterização 
e Triagem 

Beja 
30/11/10 

20/12/10 
10 50 

Normas ISO 14000 e EMAS Beja 
03/12/10 

22/12/10 
13 50 

Sistemas de Abastecimento de 
Água – Operação e Manutenção 

Vila Verde de 
Ficalho 

13/12/10 

21/12/10 
12 25 
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Este Plano de Formação beneficiou de apoio financeiro resultante da aprovação de uma candidatura 
apresentada junto do Programa Operacional Potencial Humano (POPH), sendo todos os cursos de 
frequência gratuita. 
 
Foram sentidos problemas na concretização dos cursos deste Plano de Formação, os quais decorrem, 
essencialmente, da falta de Entidades Gestoras interessadas e de formandos. Foi solicitada a alteração 
ao Plano de Formação 2010 aprovado pelo POPH, para tentar evitar o subaproveitamento das verbas 
disponíveis. 
 
Perante a não abertura de candidaturas, no âmbito do POPH, na tipologia de Formações Modulares 
Certificadas, a APDA estabeleceu um novo rumo para a sua actividade formativa, assente sobretudo 
em cursos não-financiados, em regime laboral e, sempre que possível, “à medida” do requerido pelas 
Entidades Gestoras. 
 
Fora deste programa apoiado pelo POPH, foi realizada a quarta e última de quatro acções de formação 
específica sobre Metrologia (em Mafra). 
 
 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO SOBRE METROLOGIA 2009/2010 
 

 
 
Em 2010 foi apresentada e estabelecida uma parceria com a ERSAR para a realização de 5 acções de 
formação sobre Metrologia em cinco regiões do País – Porto, Coimbra, Évora, Faro e Lisboa. 
 
A sua concretização, por razões decorrentes dos prazos verificados na sua aprovação pelas entidades 
competentes, só terá lugar em 2011, no período de Maio a Setembro. 
 

Acção de Formação Local Data Formandos Horas 

Metrologia – Medição de Água 
(Contadores) 

Mafra 
19/01/10 

20/01/10 
24 14 
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4. ACÇÕES TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS 
 
 
Durante o ano de 2010, a APDA realizou diversas reuniões, encontros técnicos e seminários. 
 
A 10 de Fevereiro realizou-se no Cinema São Jorge, em Lisboa, o Encontro “Segurança e Saúde em 
Laboratórios”, com 64 inscrições. Com este Encontro pretendeu-se a divulgação de algumas práticas 
de segurança e saúde, em laboratórios de ensaios de águas (consumo, residuais e naturais), que 
visem proteger os colaboradores e visitantes e proporcionar um meio de trabalho saudável e seguro. 
Abordou-se igualmente a crescente implementação de sistemas de gestão da segurança e saúde no 
trabalho de acordo com a Norma OHSAS 18001. Foram debatidos diversos aspectos da legislação 
aplicável, ao nível organizacional e de identificação dos perigos associados às diversas tarefas e 
avaliação dos respectivos riscos de modo a redefinir funções e/ou métodos de trabalho. 
 
Na ocasião foi apresentado o livro “Prémios APDA – Ensino Superior 2008” e foram apresentados os 
Prémios APDA – Ensino Superior 2010. 
 
A 13 de Julho decorreu o Seminário ECSI-Portugal (European Customer Satisfaction Index – 
Portugal), no qual foram apresentados os resultados da edição 2009 do Estudo, nos diversos sectores 
de actividade. O Seminário foi organizado pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ) e teve lugar no 
respectivo Auditório, na Caparica. 
 
A 10 de Setembro a APDA organizou no Museu da Água de Coimbra o Seminário de apresentação dos 
resultados do Projecto ECSI-Portugal – Águas 2009, com 62 inscrições. 
 
A 23 de Novembro a APDA levou a efeito o Seminário “O Mercado das Lamas de ETAR e as 
Entidades Gestoras” no Auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Os 160 
participantes tomaram contacto e discutiram, durante todo o dia de trabalho, o “estado-da-arte” relativo 
à produção, tratamento e destino final das 500 000 ton/ano de lamas que se estima serem produzidas 
pelas cerca de 1300 ETAR existentes actualmente em Portugal. Durante o evento, foram apresentadas 
algumas das principais opções de tratamento e de destino final, equilibradas do ponto de vista técnico, 
económico e energético (ambiental) e aplicáveis às especificidades deste sector do mercado nacional. 
Foram igualmente apresentadas novas soluções tecnológicas para as lamas de ETAR, algumas das 
quais pretendem alterar de forma drástica o actual mercado das lamas de ETAR, por meio da 
introdução de opções com base na valorização energética (específica e/ou industrial). 
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5. PRÉMIOS APDA – ENSINO SUPERIOR 
 
 
No dia 10 de Fevereiro procedeu-se ao lançamento formal dos Prémios APDA – Ensino Superior 2010 
durante a Sessão Inaugural do Encontro sobre “Segurança e Saúde em Laboratórios”.  
 
Nesta Sessão foi também feita a apresentação do Livro “Prémios APDA — Ensino Superior 2008”. 
 
Já no decorrer de 2011 foram realizadas reuniões do Júri dos Prémios com vista ao estabelecimento 
dos critérios de avaliação dos trabalhos concorrentes, bem como do apuramento dos vencedores nas 
categorias de “Engenharia” e “Economia e Gestão”, e ainda do Grande Vencedor. 
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6. PROJECTO ECSI – PORTUGAL 
 
 
Portugal integra o European Customer Satisfaction Index (ECSI) desde 1998, ano em que foi lançado 
pela European Organization for Quality (EOQ), pela European Foundation for Quality Management 
(EFQM) e pela Customer Satisfaction Index (CSI) – University Network, com o apoio da Comissão 
Europeia. 
 
Para desenvolver o ECSI-Portugal foi constituído um consórcio constituído pelas seguintes entidades: 
 

 APQ – Associação Portuguesa para a Qualidade; 
 IPQ – Instituto Português da Qualidade; 
 ISEGI-UNL – Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade 

Nova de Lisboa. 
 
Desde 2008 que a APDA é a parceira deste consórcio para o sector das águas. 
 
O estudo e suas conclusões referentes ao ano 2009, foram apresentadas às 13 Entidades Gestoras 
aderentes – Águas de Coimbra, Águas de Santarém, Águas de Santo André, Câmara Municipal de 
Albufeira, EPAL, SMAS de Almada, SMAS de Loures, SMAS do Montijo, SMAS de Oeiras e Amadora, 
SMAS de Sintra, SMAS de Torres Vedras, SMAS de Vila Franca de Xira e SMSB de Viana do Castelo 
– e publicamente no Seminário realizado a 13 de Julho de 2010 (para todos os sectores de actividade 
envolvidos), no Auditório do Instituto Português da Qualidade, na Caparica, e, especificamente para o 
sector das águas, a 10 de Setembro de 2010, em Coimbra, num evento organizado pela APDA. 
 
Entretanto, foi tomada a decisão de integrar a terceira edição do estudo, referente a 2010, de acordo 
com condições renegociadas com o consórcio, procurando garantir-se uma maior adesão relativamente 
à verificada na edição anterior. 
 
Foi lançada uma campanha de adesão ao projecto ECSI-Portugal – Águas 2010, que ainda continua a 
decorrer. 
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7. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
 
As Comissões Especializadas da APDA constituem um suporte técnico e científico de vital importância, 
no qual se apoia muita da actividade desenvolvida pela Associação. Presentemente, encontram-se em 
funcionamento oito Comissões Especializadas: 
 

 Comissão Técnica CT 116 “Medição de Escoamento de Água em Condutas Fechadas”; 
 Comissão Especializada de Qualidade da Água; 
 Comissão Especializada de Legislação e Economia; 
 Comissão Especializada de Sistemas de Informação; 
 Comissão Especializada de Recursos Humanos; 
 Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água; 
 Comissão Especializada de Águas Residuais; 
 Comissão Especializada de Indicadores de Gestão. 

 
Seguidamente, apresentar-se-ão os balanços do trabalho realizado em 2010 por cada Comissão 
Especializada, de acordo com as informações prestadas pelos respectivos Coordenadores. 
 
 

Comissão Técnica CT 116 “Medição do Escoamento de Água em Condutas Fechadas” 
 
Na área de actividade da APDA, como Organismo de Normalização Sectorial (ONS), tem funcionado a 
Comissão Técnica de Normalização – CT 116, cujo âmbito é a “Medição de escoamento de água em 
condutas fechadas”. Em 2010, a CT 116 desenvolveu as seguintes actividades: 
 
1 – Trabalhos de normalização desenvolvidos 
Está completamente actualizado todo o acervo normativo português relativo a contadores de água, em 
consequência da publicação da Directiva MID, pelo que, em 2010, não foram realizados quaisquer 
trabalhos de criação de textos normativos. 
Está em curso o trabalho de elaboração do “Guia de Contadores” (o nome não é definitivo), no âmbito 
da MID, e destinado a substituir as anteriores edições da APDA sobre este tema. 
 
2 – Acompanhamento de Normas Europeias e Internacionais 
Não tendo havido apoios financeiros, não foi possível continuar a acompanhar presencialmente a 
reuniões do CEN TC 92 e do ISO TC 30/SC 7, contrariamente ao que vinha sendo feito no passado. 
Resta o acompanhamento documental e as votações de textos recebidos. 
 
3 – Outros trabalhos ou actividades 
Não foram desenvolvidos outros trabalhos colectivos, para além daqueles acima indicados. 
A pedido da Direcção da APDA, a CT 116 colaborou com a LOGICA, num inquérito que aquela 
entidade realizou junto das Entidades Gestoras, inquérito esse subordinado ao tema “Telecontagem”. 
Essa colaboração consistiu, numa primeira fase, em opinar sobre as perguntas a colocar no referido 
inquérito. Uma vez as respostas recebidas e tratadas, a LOGICA elaborou um relatório para o qual 
solicitou também a colaboração da CT 116, tendo sido sugeridas algumas alterações, que foram 
aceites. 



 14/38

Também a pedido da Direcção da APDA, e por interesse manifestado pela ERSAR, foi realizada, junto 
daquela Entidade Reguladora, uma apresentação das actividades da CT 116. Dessa apresentação, 
feita pelo Presidente da CT 116, poderá vir a resultar um trabalho de divulgação conjunto, para uma 
melhor utilização dos contadores de água. 
 
A composição da Comissão Técnica CT 116 – Medição do Escoamento de Água em Condutas 
Fechadas é a que se segue: 
 
Presidente: José Manuel Padinha Colarejo 
Secretário: António Carmo (SMAS de Loures) 
 
Alexandra Veiga (SMAS de Loures) 
Ana Almeida (IPQ) 
António Abrantes (Águas do Sado, SA) 
António Vasco Anunciação (EPAL, SA) 
Fernando Félix da Costa (TECNILAB Portugal, SA) 
Hilário Ribeiro (ITRON, Lda) 
Joaquim Pais da Silva (Câmara Municipal de Sesimbra) 
Jorge Manuel Marques (SMAS de Almada) 
Nuno Filipe Fontes (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Paulo Oliveira (AQUAPOR, SA) 
Ricardo Lança Cordeiro (JANZ, SA) 
Ricardo Matos Silva (JANZ, SA) 
Vítor Silva Ramos (Ministério da Economia – DRELVT) 
 
 

Comissão Especializada de Qualidade da Água 
 
A Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) participou e desenvolveu as seguintes 
actividades durante o ano 2010: 
 
 Realização de uma reunião mensal, entre os membros da Comissão Especializada; 
 Participação do membro da CEQA (Ana Alegria) em duas reuniões da EU1, realizadas em 

Fevereiro e Outubro e do membro da CEQA (Maria João Benoliel) na reunião de Maio; 
 Participação de um membro da CEQA (Paula Sacadura), como representante da APDA, nas 

reuniões do Grupo de Trabalho da RELACRE, respeitante a certificação de operadores de 
colheita; 

 Participação de um membro da CEQA (Paulo Nico), como representante da APDA, na 
Comissão Técnica da ERSAR – Esquema de Aprovação em Portugal para os produtos em 
contacto com a água destinada ao consumo humano (EAP); 

 Participação dos membros da CEQA (Maria João Benoliel e Cristina Cortez), nas reuniões da 
ERSAR e da RELACRE, respeitantes à identificação de riscos para a saúde dos analistas 
derivados das análises de “cheiro” e “sabor”; 

 Organização e realização de um Encontro respeitante à temática “Segurança e Saúde em 
Laboratórios”, em 10 de Fevereiro, em Lisboa, onde a CEQA fez a apresentação do Guia 
“Segurança e Saúde em Laboratórios de Ensaios de Águas”, o qual foi terminado em Junho; 
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 Preparação da resposta à solicitação da empresa IBERGÁS, relativamente a legislação 
actualizada sobre materiais em contacto com a água para consumo humano; 

 A Qlabo, Equipamentos de Laboratório & Serviços, Lda, fez uma apresentação à CEQA das 
suas actividades, em particular na área de controlo microbiológico (3M); 

 Preparação da resposta da Sra. Lúcia de Oliveira Fernandes, sobre comentários feitos à notícia 
da APDA ”…desaconselha utilização de filtros de água”; 

 Foi analisada a legislação nacional sobre Unidades de Hemodiálise e as obrigações das EG 
sobre esta matéria. Foi preparado um protocolo tipo a ser disponibilizado às EG; 

 Efectuada a análise comparativa de preços de ensaios de água para consumo humano, 
praticados pelos diferentes laboratórios nacionais acreditados para o efeito. Revista e 
concluída a proposta de carta a enviar à Autoridade da Concorrência, alertando para a 
diversidade de preços praticados por laboratórios nacionais para o mesmo tipo de ensaio; 

 Foi elaborado o parecer a enviar aos SMAS de Peniche, respeitante ao estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de Julho, conforme solicitado por aquela EG; 

 Foram analisados os documentos da EU distribuídos na reunião da EU1 realizada em 
Lausanne; 

 Preparado um inquérito a enviar pela APDA às EG nacionais, respeitante às medidas de 
mitigação de alterações climáticas que estão a ser implementadas por EG nacionais. As 
perguntas incidiram, entre outros, nos seguintes aspectos: 

o Redução de perdas; 
o Eficiência energética; 
o Emissões de carbono. 

 Deu-se início à preparação de fichas técnicas de parâmetros de qualidade da água: ferro, 
manganês, níquel, alumínio, turvação, bactérias coliformes, E. colit e THM; 

 Foi aprovada a realização do encontro da CEQA/APDA, com o tema “Sistema de Aprovação de 
Materiais e Produtos em Contacto com a Água”. 

 
A composição da Comissão Especializada de Qualidade da Água é a que se segue: 
 
Coordenadora: Maria João Benoliel (EPAL, SA) 
Vice-Coordenadora: Cristina Paiva (SMAS de Oeiras e Amadora) 
 
Ana Alegria Aguiar (SMAS de Sintra) 
Cristina Cortez (SMAS de Loures) 
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro) 
Elsa Oliveira (SMAS de Leiria) 
Francisco Barreiro (Hidro Melhoras, Lda) 
Isabel Hespanhol (Águas do Porto, EM) 
Maria de Fátima Coimbra (Águas do Mondego, SA) 
Paula Cabral Sacadura (AQUAPOR Serviços, SA) 
Paulo Nico Casimiro (SMAS de Almada) 
Rui Sancho (Águas do Algarve, SA) 
Sara Branco (Câmara Municipal do Seixal) 
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Comissão Especializada de Legislação e Economia 
 
Em 2010 a Comissão Especializada de Legislação e Economia manteve a sua actividade regular, 
promovendo a análise e discussão das matérias integradas no âmbito da sua actuação. 
 
Foram realizadas 13 reuniões da Comissão, mantendo-se, a nível internacional, a participação nas 
Comissões Especializadas da EUREAU. 
 
Concluíram-se os trabalhos de actualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em 
Portugal, sendo analisados os tarifários dos Sistemas Municipais e Multimunicipais, a relação 
qualidade/preço de serviços, tendo ainda sido feita uma comparação internacional dos preços dos 
serviços de água. 
 
Este baseou-se numa recolha exaustiva dos diversos tarifários praticados em Portugal, e irá traduzir-se 
uma vez mais na publicação de um novo livro intitulado “Água e Saneamento em Portugal – o Mercado 
e os Preços – 2010”, prevendo-se a sua apresentação pública em Março de 2011, em Sintra. 
 
Importa relembrar que o trabalho a editar em 2011 teve como antecedentes o livro “Abastecimento de 
Água em Portugal – o Mercado e os Preços”, editado em 2004, o qual contribuiu para o conhecimento 
das tarifas de abastecimento de água e para um debate importante sobre a economia da água em 
Portugal. Em 2006 efectuou-se 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 e desenvolveu-se também a análise 
dos custos da água e dos níveis de serviços associados. O resultado deste trabalho traduziu-se na 
publicação do livro “Água e Saneamento em Portugal – o Mercado e os Preços – 2006”. Uma nova 
actualização e aprofundamento da análise foram feitos em 2008 culminando com a nova publicação 
“Água e Saneamento em Portugal – O Mercado e os Preços – 2008”, que foi apresentado em Fevereiro 
de 2009, em Almada. 
 
Continuou a merecer atenção especial, face ao significativo impacto para as Entidades Gestoras, a 
análise da Lei 12/2008, 1ª proposta de alteração à Lei 23/96, de 26 de Julho, que criou no ordenamento 
jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais. 
 
Também a Recomendação IRAR nº 01/2009 (Recomendação Tarifária), de 28 de Agosto, e o Decreto-
Lei nº194/2009, de 20 de Agosto, diploma que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de 
abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos 
urbanos, continuaram a merecer atenção em paralelo com a análise da recomendação ERSAR nº 
1/2010 (Conteúdos das Facturas). 
 
Foi também analisado e dado parecer sobre o projecto de recomendação ERSAR nº 2/2010, sobre os 
critérios de cálculo para a formação de tarifários aplicáveis aos utilizadores finais dos serviços públicos 
de águas e resíduos. 
 
Para além das actividades referidas foi feito o acompanhamento do sector, sendo também objecto de 
análise os projectos nacionais e comunitários remetidos à Comissão de Legislação e Economia, tendo 
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sido efectuado, nomeadamente, o acompanhamento da evolução dos modelos de gestão no sector da 
água e o acompanhamento das Directivas Comunitárias com interesse para o sector. 
 
A composição da Comissão Especializada de Legislação e Economia é a que se segue: 
 
Coordenadora: Lídia Lopes (SMAS de Sintra) 
Vice-Coordenador: Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada) 
 
Ana Costa Tavares (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Ana Oliveira (Águas do Sado, SA) 
Anita Ferreira (EPAL, SA) 
Eduardo Paulino (SMAS de Sintra) 
Ema Isabel Loureiro (Águas de Coimbra, EM) 
Helena Moura Campos (SMAS de Loures) 
Isabel Martins Ricardo (CGE Portugal, SA) 
José Henrique Salgado Zenha (SIMTEJO, SA) 
José Manuel Pires (Águas de Cascais, SA) 
Paulo Gromicho (SIMTEJO, SA) 
Paulo Sá (INDAQUA, SA) 
Sérgio Hora Lopes (Águas de Portugal, SA) 
Teresa Almeida (Logica TI Portugal, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Informação 
 
Em 2010, a Comissão Especializada de Sistemas de Informação realizou 12 reuniões. 
 
As actividades desenvolvidas pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação, encontram-se 
identificadas de forma sucinta nos seguintes pontos, nomeadamente: 
 
 Elaboração de Publicação sobre sistemas de Telegestão; 
 Elaboração de Publicação sobre Sistemas de Informação Geográfica; 
 Visitas Técnicas a Entidades Gestoras: não foi possível organizar a visita, tendo sido definida a 

Entidade Águas de Barcelona; 
 Comunicação para o ENEG 2009: CESI – Uma visão sustentada da Informação. 

 
A composição da Comissão Especializada de Sistemas de Informação é a que se segue: 
 
Coordenadora: Patrícia Paulo (SMAS de Loures) 
Vice-Coordenador: Pedro Clemente dos Reis (TECNILAB Portugal, SA) 
 
Adriana Filipa Gago Espanha (Águas do Algarve, SA) 
Adriano Serrano (AdP – Serviços Ambientais, SA) 
Alfredo Cavaco (HUBEL, SA) 
Ana Soares (ESRI Portugal, SA) 
António Jorge (Águas de Santarém, EM, SA) 
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Arnaldo Nisa (INAG) 
Artur Cavaco (AQUAPOR, SA) 
Carlos Gonçalves (EPAL, SA) 
Carlos Pedroso (Câmara Municipal de Sines) 
Catarina Marques e Sousa (Águas do Sado, SA) 
Célia Reis (EPAL, SA) 
Cláudia Brás (Águas de Coimbra, EM) 
Cláudio Tenório (Águas do Algarve, SA) 
Elsa Sofia Ferreira (SMAS de Sintra) 
Francisco Barreiro (Hidro Melhoras, Lda) 
Francisco da Rocha Nobre 
Gil Afonso (Águas do Noroeste, SA) 
Hilário Ribeiro (ITRON, Lda) 
Inês Carvalho (Águas da Região de Aveiro, SA) 
Isabel Tomás (SIMTEJO, SA) 
João Pedro Teixeira (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Luís Fatela (Logica TI Portugal, SA) 
Luís Filipe Rocha (SIMRIA, SA) 
Luís Jordão (Águas de Coimbra, EM) 
Osvaldo José d' Araújo (Águas da Região de Aveiro, SA) 
Paula Oliveira (SMAS de Almada) 
Paulo Batalha Azevedo (Câmara Municipal de Albufeira) 
Paulo Gonçalves (SMAS de Almada) 
Paulo Praça (Câmara Municipal do Barreiro) 
Paulo Rodrigues (EPAL, SA) 
Pedro Martins (SMAS de Loures) 
Pedro Ramos (Logica TI Portugal, SA) 
Ramiro Leão (Águas do Douro e Paiva, SA) 
Raquel Caetano (Águas do Douro e Paiva, SA) 
Rui Teixeira (Câmara Municipal do Barreiro) 
Sofia Coelho (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Sónia Dorado Pinto (Águas de Santarém, EM, SA) 
Sónia Martins (SMAS de Sintra) 
Ulisses Lages (AQUASIS, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Recursos Humanos 
 
Durante o ano de 2010 a Comissão Especializada de Recursos Humanos manteve a sua actividade, 
através da análise e discussão das matérias integradas no âmbito da sua actuação, tendo realizado 11 
(onze) reuniões. 
 
Em especial, durante o ano de 2010, foram analisados alguns diplomas legais e outros assuntos com 
relevância directa nos Recursos Humanos das Entidades Gestoras (EG) do sector das águas, dos 
quais salientamos os relacionados com as seguintes temáticas: 
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 Elaboração do Relatório de Actividades de 2009 e do Plano de Actividades para o ano de 2010; 
 Análise, em especial, das implicações motivadas pela entrada em vigor das Leis n.ºs 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, que estabeleceu os regimes de vinculação, de carreiras e de 
remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, e 59/2008, de 11 de 
Setembro, que aprovou o RCTFP, Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas; 

 Foi feita a análise do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de Setembro, que adaptou aos 
serviços da administração autárquica o sistema integrado de avaliação do desempenho na 
Administração Pública (SIADAP), aprovado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro; 

 Foi também analisada a Portaria n.º 55/2010, de 21 de Janeiro, que introduziu a 
obrigatoriedade de elaboração do “Relatório Único” e a tentativa da sua compatibilização com o 
“Balanço Social” exigido na Administração Pública; 

 Foram analisados os diversos tipos legais de alteração da posição remuneratória (obrigatória, 
gestionária e excepcional), bem como os requisitos legais para a sua verificação; 

 Coincidente com a abertura do prazo para apresentação de candidaturas ao POPH – 
Formação, no âmbito do QREN, foi feita a avaliação dos requisitos tendo em vista a 
possibilidade de apresentação de candidaturas para o financiamento dos respectivos Planos 
de Formação das EG; 

 Foi avaliada a possibilidade de a APDA poder vir a contratar formação específica, em especial 
quando cada uma das EG não tinha possibilidade de formar as turmas adequadas, para dar 
resposta às necessidades dos respectivos associados; 

 Foram analisados os novos tipos de horário de trabalho previstos no RCTFP, aprovado pela Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro, bem como os requisitos legais para a sua implementação; 

 Procedeu-se à apreciação específica do Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de Abril, que 
regulamentou a protecção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, 
paternidade e adopção, no regime de protecção social convergente; 

 Tendo em atenção a actual legislação sobre a contratação de pessoal, foi feita a avaliação dos 
procedimentos possíveis para se proceder à negociação salarial prevista no art.º 55.º da Lei n.º 
12-A/2008, de 27 de Fevereiro; 

 Foi também feita a avaliação da possibilidade de realização do trabalho extraordinário e em 
regime de turnos, bem como das diversas formas de compensação, para além da respectiva 
remuneração; 

 Procedeu-se também à análise da nova legislação sobre a atribuição do abono de família, bem 
como à documentação a exigir aos respectivos requerentes; 

 Foi ainda analisado o conteúdo do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, que obrigou à 
alteração da estrutura e organização dos serviços da Administração Local até ao final do ano 
de 2010; 

 Procedeu-se também ao estudo das implicações práticas da entrada em vigor da Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de Janeiro, que regulamentou a tramitação do “procedimento concursal”; 

 Foram também abordadas algumas das situações específicas no âmbito da Segurança, 
Higiene e Saúde no Trabalho relacionadas com as EG; 

 Procedeu-se ainda à análise do Plano de Formação da APDA, tendo em vista possíveis 
participações de colaboradores das EG representadas na Comissão. 

 
A composição da Comissão Especializada de Recursos Humanos é a que se segue: 
 
 



 20/38

Coordenador: Eduardo Paulino (SMAS de Sintra) 
Vice-Coordenadora: Maria Manuela Alves (Águas do Sado, SA) 
 
Ana Nogueira (Águas de Coimbra, EM) 
Ana Teresa Dinis (SMAS de Loures) 
Arsénio Duarte (Águas de Santarém, EM) 
Carlos Mendes (SMAS de Almada) 
João Pinto Mendes (Águas de Coimbra, EM) 
Joaquim Fonseca (SMAS de Almada) 
José Augusto Santos (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Mariana Coruche (Águas de Cascais, SA) 
Paula Serrinha (EPAL, SA) 
Regina Tavares (SMAS de Torres Vedras) 
Rogério Gaspar (Aquapor Serviços, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água 
 
Durante o ano de 2010, a Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água realizou as 
seguintes actividades: 
 
 Participação nos trabalhos do comité técnico CEN TC165/WG12; 

 
 Implementação de uma plataforma digital de acesso e tratamento de documentos de trabalho; 

 
 Elaboração e discussão das versões de rascunho para as fichas de materiais relativas ao ferro 

dúctil e ao polietileno de alta densidade, com o intuito da produção de um documento final para 
publicação e acesso através do portal da APDA. 

 
A composição da Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água é a que se segue: 
 
Coordenador: José Saldanha (SAINT-GOBAIN PAM Portugal, SA) 
Vice-Coordenadora: Maria José Neto (SMAS de Loures) 
 
Abel Almeida Luís (EPAL, SA) 
Bruno Cravino Santos (FUCOLI-SOMEPAL, SA) 
Carlos Fernandes (AFLUXO, SA) 
Cristina Caldas (CONTIMETRA, Lda) 
Francisco Araújo (ESTEC, Lda) 
Francisco Barreiro (Hidro Melhoras, Lda) 
Gonçalo Delgado (Águas do Sado, SA) 
Maria do Carmo Almeida (IBERGÁS, SA) 
Martinho Barros (SMAS de Almada) 
Pedro Esteves Coutinho (SOPLASNOR, SA) 
Pedro Miguel Pereira (CGE, SA – Delegação de Mafra) 
Pedro Silva (Câmara Municipal de Sines) 



 21/38

Rui Cardantas (Águas de Coimbra, EM) 
Rui Teixeira (Câmara Municipal do Barreiro) 
Teresa Sousa Vicêncio (Águas de Cascais, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Águas Residuais 
 
1. Introdução 
 
Tal como em anos anteriores, a Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) teve em 2010 
uma ampla actividade, nomeadamente na Organização do Seminário “O Mercado das Lamas de ETAR 
e as Entidades Gestoras”, que registou uma forte participação das Entidades Gestoras. 
 
A estrutura de funcionamento da Comissão manteve-se, permanecendo os Grupos de Trabalho (GT), 
tal como o definido em Plano de Actividades. Saliente-se desde já a elevada rotatividade das 
participações dos diversos elementos que compõem a CEAR, permitindo contudo que nas reuniões 
efectuadas existam sempre um número mínimo de participantes, que permitem um normal 
funcionamento desta Comissão. Apesar de em diversas reuniões, se ter abordado a possibilidade de 
introdução de novos GT, nomeadamente um novo com a designação de “Biogás”, com um forte 
potencial de desenvolvimento de trabalhos de elevado interesse para a Entidades Gestoras, optou-se 
por, por não concretizar ainda em 2010 a constituição deste GT, devido à falta de disponibilidade dos 
actuais membros da CEAR. Esta situação poderá vir eventualmente a sofrer alterações em 2011. 
 
2. Actividades Desenvolvidas 
A actividade da CEAR encontra-se subdividida por diversos GT. Deste modo apresenta-se o trabalho 
desenvolvido pelos GT, assim como de actividades genéricas desenvolvidas por esta Comissão. As 
actividades desenvolvidas pelos GT foram as seguintes: 
 
GT 1 – Gestão de Redes de Drenagem 
Tinha sido prevista para 2010, a realização de diversas iniciativas, nomeadamente reuniões 
preparatórias sectoriais de recolha de informação, seguidas de workshop “Gestão de Fossas Sépticas”. 
Contudo por motivos pessoais de alguns elementos e de uma menor atenção a este GT do 
Coordenador, não foi possível a concretização destas actividades. Deste modo este GT não produziu 
nenhum documento, tendo-se a convicção que a situação irá ser alterada para o próximo ano. Saliente-
se que existiu um elevado cuidado e detalhe deste GT, na preparação para a actuação prevista para o 
ano de 2011. 
 
GT 2 – Reutilização de Águas Residuais 
Este GT manteve-se activo durante o ano de 2010, mas basicamente sofreu de três principais 
problemas, que condicionaram fortemente a sua actividade: 
a)  A actuação do ERSAR, em matéria de reutilização, através da publicação de recomendações muito 
exaustivas e extensas; 
b) As expectativas criadas quanto à expectável publicação de nova legislação nacional, que deverá 
estar a ser ultimada; 
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c) Terem sido desenvolvidas diversas iniciativas, a nível de encontros, workshops e seminários sobre 
reutilização, organizados por diversas entidades, que ao saturar o mercado, impediram a realização de 
iniciativas sobre esta matéria. 
 
Face ao exposto, adiaram-se as iniciativas previstas para 2010, nomeadamente um workshop, sob o 
tema: “Reutilização de Águas Residuais em Portugal. Novos Desafios e Perspectivas Futuras”, que 
ficou adiado para 2011, eventualmente aquando da publicação da nova legislação.  
 
GT 3 – Tratamento, Valorização e Destino Final das Lamas 
Tendo em linha de conta que em Portugal o principal destino das lamas de ETAR é a valorização 
agrícola e que no final de 2009, foi publicado um novo diploma legal que rege essa actividade, o 
Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de Outubro, a CEAR organizou em 23 de Novembro um seminário sob o 
tema: “O Mercado das Lamas de ETAR e as Entidades Gestoras”. De uma forma genérica o conteúdo 
técnico e científico foi de elevada qualidade, sendo a fase de bates animada e participada. Todas as 
sessões decorreram em português, tendo contudo contado com especialistas alemães e austríacos. O 
referido Seminário foi composto por uma sessão de abertura, com a presença da Subdirectora da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), seguindo-se um enquadramento legal do sector. De tarde 
procedeu-se à exposição da aplicação prática dos D.L. nº 276/2009 e D.L. nº 183/2009, uma vez que 
sendo diplomas de publicação recente, uma abordagem visando a sua aplicação prática poderia ser 
muito útil para as Entidades Gestoras – tal como se verificou. Na última sessão foram abordadas as 
novas tecnologias deste sector, assim como o destino final das lamas. Este seminário teve uma 
elevada adesão, 160 participantes, assim como 5 patrocinadores oficiais e 4 apoiantes, o que originou 
receitas que até superaram as expectativas mais optimistas. Este GT apresentou neste seminário um 
artigo sob o tema” Alternativas para o Destino Final das Lamas em Portugal”. 
 
GT 4 – Biogás 
Estava prevista a criação deste GT, que manifestamente deverá ter um elevado interesse para as 
Entidades Gestoras. Veio-se contudo a verificar que os elementos que constituem a CEAR não têm, de 
momento disponibilidade para assegurar um normal funcionamento deste GT. Deste modo adiou-se a 
sua criação para eventualmente 2011, quando se verificar a entrada de mais elementos na CEAR. 
 
3. Resposta a Solicitação da revista “Pontos de Vista” 
À semelhança das restantes solicitações efectuadas pela Direcção da APDA à CEAR, procedeu-se à 
preparação da resposta à revista “Pontos de Vista”, esclarecendo de forma clara e objectiva as 
questões colocadas. A resposta foi enviada em Julho. 
 
4. Resposta a solicitação da Revista Água e Ambiente 
Em Novembro a revista “Água & Ambiente” solicitou à CEAR a realização de uma entrevista sobre o 
tema lamas. A coordenação da CEAR prestou todos os esclarecimentos e clarificações necessárias 
para a elaboração do artigo, que foi publicado sobre este tema em Dezembro. 
 
5. Coordenação e Vice Coordenação da CEAR 
Tal como no ano transacto a coordenação deste Comissão manteve-se Pedro Béraud, com o Vice-
Coordenador, Pedro Duarte. 
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6. Reuniões da CEAR 
À semelhança da estratégia preconizada anteriormente, as reuniões da CEAR foram efectuadas nas 
instalações da APDA, tendo a média dos participantes variado ao longo do ano, mas manteve-se 
sensivelmente idêntica à do ano transacto. Contudo efectuou-se uma reunião na ETAR do Norte da 
SIMLIS, em Abril. Esta reunião foi precedida de uma visita às instalações, que se revelaram de elevado 
interesse para os técnicos desta área. Saliente-se igualmente que, de acordo com a estratégia de 
renovação dos elementos da CEAR, entraram em 2010 novos elementos, que contribuíram para as 
actividades desenvolvidas. 
 
A composição da Comissão Especializada de Águas Residuais é a que se segue: 
 
Coordenador: Pedro Ferreira Béraud (AdP Energias, SA) 
Vice-Coordenador: Pedro Andrez Duarte (AGS, SA) 
Alexandra de Sousa (SMAS de Almada) 
Ana Diogo Lopes (AMBIPORTO, ACE) 
Ângela Romão (Águas de Santo André, SA) 
Augusto Fernandes (TECNILAB Portugal, SA) 
Beatriz Vicente Ferreira (Águas da Região de Aveiro, SA) 
Carlos Alves (Águas de Cascais, SA) 
Cristina Caldas (CONTIMETRA, Lda.) 
Cristina Cortez (SMAS de Loures) 
Elza Durães Ferraz (Águas do Porto, EM) 
Fernando Félix da Costa (TECNILAB Portugal, SA) 
João Farinha (Dégremont Portugal) 
João Silveira (Águas do Sado, SA) 
Luís Manuel Gomes (AFLUXO, SA) 
Marco Antunes (Alfa Laval Portugal, Lda) 
Margarida Rodrigues (SMAS de Sintra) 
Maria da Graça Paulino (SMAS de Almada) 
Maria João Maximiano (SMAS de Loures) 
Marta Carvalho (AdP – Serviços Ambientais, SA) 
Mónica Morais (SMAS de Sintra) 
Nuno Aguilar (Dégremont Portugal) 
Pedro Póvoa (SIMTEJO, SA) 
Sónia Dorado Pinto (Águas de Santarém, EM, SA) 
Teresa Sousa Vicêncio (Águas de Cascais, SA) 
 
 

Comissão Especializada de Indicadores de Gestão 
 
1. Reuniões realizadas 
Durante o ano de 2010 a Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) da APDA realizou 
11 reuniões, das quais 9 decorreram na sede das instalações da APDA e 2 em instalações de 
Entidades Gestoras (instalações da SANEST). 
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2. Realização de um Inquérito 
A Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG) da APDA, considerando que as Normas 
Internacionais ISO 24500 são passíveis de produzir contributos importantes para a melhoria e 
consolidação do sistema de indicadores de desempenho preconizado pela IWA, achou pertinente 
proceder à aferição do estado de maturidade das entidades gestoras no âmbito das recomendações de 
uma dessas Normas, a ISO 24510, orientada para o serviço ao utilizador final. 
 
Nesse sentido considerou pertinente a realização, durante o ano de 2010, de um inquérito que foi 
enviado (por e-mail) a todas as Entidades Gestoras de Sistemas de Água e Saneamento em Baixa, 
tendo ainda sido disponibilizado, para download, no Portal da APDA. 
 
O Inquérito desenvolvido pela CEIG foi dividido em 6 Blocos correspondentes às recomendações da 
Norma ISO 24510 para a satisfação das necessidades e das expectativas dos utilizadores, constando 
do mesmo um conjunto de questões de resposta rápida (do tipo Sim/Não). Cada bloco de perguntas 
correspondia a um componente do serviço, tal como definido no capítulo 3 do referido referencial 
normativo, a saber:  
 

Bloco 1 – Acesso ao Serviço 
Bloco 2 – Fornecimento do serviço 
Bloco 3 – Contratação e Facturação 
Bloco 4 – Promoção da Boa Relação com os Clientes 
Bloco 5 – Protecção Ambiental 
Bloco 6 – Segurança e Gestão de Crise 

 
Foi também estabelecida a metodologia de tratamento das respostas ao Inquérito. 
 
Responderam ao Inquérito um total de 49 entidades gestoras de serviços de abastecimento de água e 
de águas residuais. 
 
Os resultados obtidos foram autonomamente avaliados, independentemente da avaliação dos outros 
blocos, considerando vários universos objecto de análise, a saber: 
 
 - A totalidade das entidades gestoras de serviços que responderam ao Inquérito; 

- O grupo das entidades gestoras, por tipo de gestão – com uma análise diferenciada 
atendendo à separação dos serviços de águas de abastecimento e dos serviços de águas 
residuais; 
- As entidades gestoras por classes, atendendo ao número de clientes servidos; 
- As entidades gestoras agrupadas por região. 

 
Os resultados foram tratados estatisticamente e posteriormente apresentados em gráficos do tipo 
radar. 
 
A análise das respostas ao Inquérito e respectivas conclusões constam do “Relatório de Análise das 
Respostas das Entidades Gestoras dos Serviços de Água em Baixa ao Inquérito Realizado no Âmbito 
da Norma ISO 24510”, elaborado pela CEIG. 
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A composição da Comissão Especializada de Indicadores de Gestão é a que se segue: 
 
Coordenadora: Conceição Granger (SANEST, SA) 
Vice-Coordenadora: Ana Monteiro (Aquapor Serviços, SA) 
 
Alice Ganhão (AGS, SA) 
Ana Luísa (SMAS de Loures) 
Inês Rodrigues (CGE Portugal, SA) 
Joana Pinto Coelho (AdP – Serviços Ambientais, SA) 
José Ceia (SMAS de Almada) 
Lúcia de Paula (SMAS de Oeiras e Amadora) 
Maria dos Prazeres Libório (Águas de Coimbra, EM) 
Marta Paço (EPAL, SA) 
Rita Alves (SIMTEJO, SA) 
Sandra Carvalho (Águas do Oeste, SA) 
Teresa Almeida (Logica TI Portugal, SA) 
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8. EUREAU 
 
 
Em 2010, a APDA continuou a reforçar a sua participação na EUREAU (Federação Europeia das 
Associações Nacionais dos Serviços de Água e Águas Residuais), participando na Assembleia-Geral, 
nas reuniões do Board of Management (Conselho de Administração) e em Comissões Técnicas, 
através de diversos representantes. De sublinhar que, em 2010, Pedro Béraud foi indicado como 
representante nacional na Comissão EU2 (Águas Residuais). 
 
A 21 e 22 de Outubro de 2010, a APDA foi anfitriã da reunião de Outono do Board of Management da 
EUREAU. A reunião, que decorreu na manhã de 22, nas instalações da Representação em Portugal da 
Comissão Europeia, no Centro Jean Monet, em Lisboa, contou com 26 participantes em representação 
de Associações do sector de toda a Europa. Foram analisadas e discutidas diversas temáticas 
importantes para a vida da EUREAU, como as práticas de Gestão dos Serviços de Água e Saneamento 
na Europa e as políticas de Planeamento e Gestão de Recursos Hídricos, especialmente no que diz 
respeito com a aplicação da DQA – Directiva-Quadro da Água – nos Estados-Membros da União 
Europeia. No âmbito desta reunião tiveram ainda lugar visitas técnicas à ETAR de Alcântara e ao 
Aqueduto do Loreto, troço urbano do Aqueduto das Águas Livres. 
 
 

Board of Management (Conselho de Administração) 
 
A APDA está representada no Board of Management por Rui Godinho. 
 
O Board of Management da EUREAU, para além da reunião de Lisboa, reuniu também em Berlim 
(Março de 2010) e Praga (Junho de 2010), tendo havido uma sessão extraordinária a 14 e 15 de 
Outubro em Bruxelas, a propósito de um evento sobre Alterações Climáticas e Gestão da Água, 
organizado em conjunto com a Presidência belga da União Europeia, que ocorreu no segundo 
semestre de 2010. A APDA esteve representada em todas estas reuniões pelo seu Presidente. 
 
 

Comissão EU1 – Qualidade da Água 
 
Os representantes da APDA na EU1 são: 
 

Ana Maria Alegria Aguiar 
Maria João Benoliel 

 
A Comissão de Qualidade da Água da EUREAU (EU1), ao longo do ano 2010, teve as seguintes 
reuniões: 
 
 Barcelona – Espanha, 4 e 5 de Fevereiro – Presente Ana Alegria 
 Lausanne – Suíça, 27 e 28 de Maio – Presente Maria João Benoliel 
 Bruxelas – Bélgica – 14 e 15 de Outubro 2010 – Presente Ana Alegria 

 
nas quais foram desenvolvidas as seguintes actividades: 
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Directivas 
 
 Revisão da Directiva da qualidade da água de consumo humano, com a introdução dos planos 

de segurança; 
 Directiva WFD (Directiva-Quadro) – Questionário sobre a sua implementação; 
 Revisão da Directiva dos Biocidas – Em Fevereiro de 2010, Mrs. Klass publicou o draft que a 

EUREAU analisou e propôs várias emendas. Foram aceites duas. Em Julho de 2010 a 
EUREAU fez nova proposta de votação. 

 
Foram ainda abordadas as seguintes questões: 
 
 Planos de segurança da água e sua aplicação a pequenos distribuidores; 
 Reutilização de águas residuais – Recursos alternativos domésticos/águas cinzentas e pluviais; 
 Amostragem e monitorização – Microbiologia; 
 Criado um grupo de articulação estratégica entre água e agricultura. Foi elaborado um 

documento clarificando as ideias da EUREAU, na revisão da CAP, em 15 de Setembro de 
2010; 

 Maria João Benoliel passou a integrar os grupos de trabalho WG – Riscos e WG – Qualidade 
Química; 

 Foi criado um Inquérito sobre o tratamento de águas subterrâneas, sobretudo no que se refere 
à desinfecção destas águas e por que tipo de desinfecção; 

 Alterações climáticas (secas e inundações) – Ligação entre eficiência de água, energia em 
aspectos domésticos e de negócios, que poderá vir a resultar numa Directiva de eficiência em 
água e energia em edifícios; 

 Foi criado um Inquérito em alterações climáticas. 
 
Reuniões da EU1 programadas para 2011: 
 
Sintra/Lisboa – Portugal, 10 e 11 de Fevereiro 
Luxemburgo – 26 e 27 de Maio 
Amesterdão – Holanda, 31 de Outubro a 4 de Novembro 
 
 

Comissão EU2 – Águas Residuais 
 
O representante da APDA na EU2 é: 
 

Pedro Béraud 
 
Esteve presente nas seguintes reuniões: 
 

 Chipre, 6 e 7 de Maio 
 Bruxelas – Bélgica, 14 e 15 de Outubro 

 
Concretizou-se de forma prática a participação do coordenador da CEAR da APDA, nas reuniões da 
EUREAU, especificamente da AdP Energias – Energias Renováveis e Serviços Ambientais, SA. Deste 



 28/38

modo, realizaram-se dois encontros: em Chipre, a 6 e 7 de Maio, e em Bruxelas, em 14 e 15 de 
Outubro. Saliente-se que não existiu patrocínio da AdP Energias na deslocação a Bruxelas. A 
participação portuguesa nas referidas reuniões foi inquestionavelmente uma mais-valia, uma vez que 
permitiu a participação nos diversos grupos de trabalho sectoriais, nomeadamente no da reutilização e 
das lamas de ETAR. Neste último a participação portuguesa contribuiu para o documento que a 
EUREAU elaborou, a respeito da nova Directiva das lamas, que a União Europeia se encontra a 
reformular. As informações relevantes têm vindo a ser partilhadas com os membros da CEAR. Saliente-
se que a pedido da Direcção da APDA, a CEAR efectuou em Março uma apreciação sobre a irrigação e 
reutilização de águas residuais, tendo sido elaborado uma breves notas em língua inglesa sobre esta 
matéria, sob o título: “Comments produced by the Waste Water Commission of APDA – Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – of Portugal, about the EUREAU Position on Water 
Reuse for Irrigation as a Water Scarcity Solution.” 
 
 

Comissão EU3 – Legislação e Economia 
 
Os representantes da APDA na EU3 são: 
 

Lídia Maria Gonçalves Dias Lopes 
José Henrique Salgado Zenha 

 
A Comissão EU3 reuniu em 2010 nas seguintes datas e locais: 
 

 Bruxelas – Bélgica, 15 de Outubro 
 
Nessas reuniões foram abordadas diversas temáticas relacionadas com o domínio de actividade desta 
Comissão. 
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9. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES INTERNACIONAIS 
 
 
Durante 2010 a APDA manteve contactos com as seguintes entidades internacionais: 
 
 

IWA – Associação Internacional da Água 
 
No dia 18 de Setembro de 2010, realizou-se a Governing Assembly, em Montreal (Canadá), em que 
estiveram presentes os representantes portugueses da CNAIA, Rui Godinho (Presidente em exercício, 
em representação da APDA), José Vieira (em representação da APESB) e Alexandra Serra (em 
representação da APRH). 
 
 

CEN – 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 das Comissões 
CEN/TC 92 (Contadores de Água) e CEN/TC 294 (Teleleitura de Contadores), sendo José Manuel 
Padinha Colarejo o representante da APDA nestas Comissões. 
 
A APDA também participa nos trabalhos do CEN/TC 165 WG12 (Structural Design of Buried Pipes), 
sendo José Saldanha o representante da APDA. 
 
A APDA está também representada no CEN/TC 164 (Abastecimento de Água) SC 1 GT 15 (Gestão de 
riscos e gestão de crises), sendo Ângelo Gromicho o representante da APDA. 
 
 

ISO – Organização Internacional de Normalização 
 
Ao nível da ISO, a Associação continua a representar Portugal na Comissão ISO/TC 30/SC 7 
(Contadores de Água), através da participação da Comissão Técnica CT 116. O representante da 
APDA na Comissão ISO/TC 30/SC7 é José Manuel Padinha Colarejo. 
 
Igualmente integra-se o ISO/TC 224 SC 4, Desempenho de Sistemas de Águas de Abastecimento e 
Residuais, sendo Ângelo Gromicho o representante da APDA. 
 
 

AEAS – Associação Espanhola de Águas e Saneamento 
 
Após terem sido formalmente reactivados os contactos oficiais entre a APDA e a sua congénere 
espanhola, em 2009, está em vias de assinatura um Protocolo de Cooperação a ser desenvolvido em 
2011. 
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ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
 
Após diversos contactos informais prévios, a APDA iniciou o relacionamento formal com a Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). Ambas as Associações encetam assim um 
processo de aproximação entre as respectivas estruturas, com vista à troca de informações e 
experiências de relevante interesse comum. 
 
Este relacionamento poderá estender-se também à possibilidade de a cooperação entre as duas 
Associações envolver participações cruzadas, nomeadamente nos respectivos eventos nacionais, luso-
brasileiros, europeus e latino-americanos. Não se exclui mesmo a hipótese de participação conjunta na 
organização de realizações de interesse bilateral. 
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10. RELAÇÕES COM ENTIDADES NACIONAIS 
 
 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
 
Em 2010 – e após contactos iniciados nesse sentido no ano transacto – a APDA passou a integrar o 
Conselho Consultivo da ERSAR, sendo a representação assegurada pelo Presidente do Conselho 
Directivo, Rui Godinho. 
 
A APDA participa na Comissão Técnica da ERSAR – Esquema de Aprovação em Portugal (EAP) para 
os produtos em contacto com a água destinada ao consumo humano, sendo representada por Paulo 
Nico. 
 
A APDA também integra o Júri dos “Prémios de Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos” 
promovido pelo Jornal Água & Ambiente em parceria com a ERSAR, estando representada no Júri por 
Adelino M. Silva Soares. Esta iniciativa tem como objectivo identificar, premiar e divulgar casos de 
excelência relativos à qualidade dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas 
residuais urbanas e gestão de resíduos sólidos urbanos. 
 
Na sequência de convite da ERSAR, a APDA elaborou e apresentou uma proposta de fornecimento de 
serviços de formação e de elaboração de um folheto de sensibilização sobre os medidores domiciliários 
de água. Foram calendarizados 5 cursos de formação na área da Metrologia (Contadores de água), em 
Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e Faro, a realizar durante o primeiro semestre de 2011. O formador e 
autor dos conteúdos do folheto de sensibilização será José M. P. Colarejo, Presidente da CT 116 – 
Medição do Escoamento de Água em Condutas Fechadas, da APDA. 
 
 

Conselho Nacional da Água 
 
A APDA continuou a estar representada no Conselho Nacional da Água, através de Rui Godinho. 
 
 

ARH – Administrações de Região Hidrográfica 
 
Em 2010 a APDA manteve a sua representação nos vários Conselhos de Região Hidrográfica: 
 

 Conselho de Região Hidrográfica do Norte 
Representante: Sérgio Hora Lopes 

 Conselho de Região Hidrográfica do Centro 
Representante: Nelson Geada 

 Conselho de Região Hidrográfica do Tejo 
Representante: Lídia Lopes 

 Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo 
Representante: Alexandre Leal 

 Conselho de Região Hidrográfica do Algarve 
Representante: Paulo Azevedo 
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A APDA está também representada nos trabalhos de preparação do Plano Nacional da Água 2010, 
cuja elaboração compete ao INAG – Instituto da Água. 
 
 

IPQ – 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. 
 
A APDA está igualmente representada na CT 90 (Sistemas de Saneamento Básico): 

CT90 / SC1 / GT9: Ana Alegria 
CT90 / SC1 / GT15: Ângelo Gromicho 
CT90 / SC4: Ângelo Gromicho 

 
 

SNQ – Sistema Nacional de Qualidade 
 
A APDA continuou a integrar o Sistema Nacional da Qualidade na sua Comissão Sectorial para a Água 
– CS 04, que é presidida pelo representante da Associação, Adelino M. Silva Soares. 
 
 

PPA – Parceria Portuguesa para a Água 
 
A APDA passou a estar representada, através de Rui Godinho, na Comissão Consultiva da Parceria 
Portuguesa para a Água (PPA). A PPA – criada na esteira do trabalho desenvolvido pelo comissariado 
da participação portuguesa no 5º Fórum Mundial da Água, que decorreu em Março de 2009, em 
Istambul – consiste na promoção de uma efectiva ligação entre pessoas, instituições e empresas de 
forma a projectar o conhecimento e as capacidades nacionais no sector das águas para o exterior e 
catalisar oportunidades a nível internacional. 
 
 

DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 
 
Ao longo de 2010, a APDA continuou a desenvolver a sua actividade como Entidade Formadora 
acreditada pela DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. 
 
 

Águas de Coimbra, EM 
 
A APDA está representada no Conselho Geral desta empresa municipal, através de Ângelo Gromicho. 
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Observatório da Água para a Região de Setúbal 
 
A APDA está representada no Conselho Consultivo desta entidade, através de Ângelo Gromicho. 
 
 

APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
 
Foram mantidos contactos regulares com esta Associação, nomeadamente no âmbito da CNAIA – 
Comissão Nacional da Associação Internacional da Água. 
 
 

APRH – Associação Portuguesa de Recursos Hídricos 
 
Foram mantidos contactos regulares com esta Associação, nomeadamente no âmbito da CNAIA – 
Comissão Nacional da Associação Internacional da Água. 
 
 

RELACRE – Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal 
 
A APDA está representada nas reuniões do Grupo de Trabalho da RELACRE, respeitante a 
certificação de operadores de colheita, por Paula Sacadura. 
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11. PUBLICAÇÕES E PORTAL NA INTERNET 
 
 
Em 2010 não foram editadas pela APDA quaisquer publicações em suporte de papel. 
 
A 18 de Outubro foi colocado online o novo Portal da APDA (disponível em http://www.apda.pt) uma 
ferramenta muito útil com o objectivo de aumentar a visibilidade das diversas actividades que a 
Associação desenvolve – a nível nacional e internacional – e assim consolidar a sua posição enquanto 
parceira indispensável na definição e implementação das políticas dos serviços de água em Portugal. 
 
A Associação pretende, assim, constituir um alargado repositório – em constante actualização – de 
informação relevante respeitante ao sector da água (notícias nacionais e internacionais, publicações, 
legislação, normalização, recomendações, pareceres, calendário de eventos, entre outra), procurando 
colmatar uma necessidade recorrentemente sentida pelas Entidades Gestoras do sector das águas. 
 
Foi igualmente reactivado o boletim informativo (agora exclusivamente em formato electrónico) 
Inforágua, depois de alguns anos de interrupção, tendo as Entidades ligadas ao sector sido 
convidadas a enviar as suas notícias e assim verem, também elas, as suas actividades amplamente 
divulgadas. 
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12. MEMBROS 
 
 
No final de 2010, a APDA contava com um total de 150 membros. 
 
O total de Membros Efectivos é de 98 (+3), os Membros Colectivos são 39 (–1), os Membros 
Associados Individuais são 12 (–2) e os Membros Correspondentes 1. 
 
Em Novembro de 2010 foi desenvolvida uma acção de captação de novos Membros – sobretudo, mas 
não só, junto de novos operadores do sector das águas –, ainda sem significativo sucesso, pelo que 
este esforço prosseguirá em 2011, tendo como propósito reforçar ainda mais a representatividade das 
Entidades Gestoras na Associação. 
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13. RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
 
 
Em 2010, o Resultado Líquido do Exercício apurado foi de € – 60.345,24. No ano transacto, o 
Resultado Líquido do Exercício foi de € 246.711,09. 
 
Não sendo ano de realização de ENEG, a contribuição para os bons resultados financeiros ficou a 
dever-se a outras actividades, designadamente o Projecto ECSI 2009, a Formação e os Encontros e 
Seminários Técnicos realizados. 
 
Outras medidas tomadas, como a recuperação de dívidas e a contenção de custos em áreas 
relacionadas com o funcionamento da APDA, contribuíram igualmente para os resultados alcançados. 
 
Mantém-se, contudo, a conhecida situação relacionada com o facto do valor das quotizações não cobrir 
os custos de funcionamento da APDA e os encargos de pagamento da quotização anual da EUREAU 
(rondam os € 20.000,00/ano), que representam ainda um ónus relevante para a APDA. 
 
Quanto a este organismo, continua a verificar-se toda a vantagem em a APDA se manter activa e pró-
activa nos seus diversos órgãos, visto tratar-se de uma exposição internacional da APDA da maior 
relevância. 
 
No que concerne a quotizações (que não sofrem quaisquer actualizações há muito), não se propõe, 
neste momento, a sua revisão, dado o actual contexto económico e financeiro que condiciona a tomada 
de tal decisão. Não obstante, a APDA e os seus Membros deverão preparar-se para que, em tempo 
oportuno, o Conselho Directivo apresente uma proposta nesse sentido. 
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14. AGRADECIMENTOS 
 
 
O Conselho Directivo da APDA deseja expressar o seu agradecimento a várias entidades e 
personalidades: 
 
Aos membros efectivos, associados colectivos e individuais da APDA pelo apoio prestado e pelo 
empenho com que em 2010 se envolveram nas actividades da Associação; 
 
À EPAL, pela cedência de instalações para funcionamento da sede da APDA; 
 
Aos SMAS de Sintra, pela cedência das instalações e logística para a realização da Assembleia-Geral 
e reunião do Conselho Consultivo da APDA; 
 
Aos organismos oficiais que connosco colaboraram, designadamente ao INAG, ARH´s, ERSAR, IPQ, 
APQ, ISEGI, IEFP, DGERT; 
 
Às diferentes Entidades e Organizações que apoiaram a APDA nos seus Encontros, Seminários 
Técnicos e reuniões, tanto em termos de cedências de instalações, como dos apoios técnicos, 
financeiros e logísticos concedidos; 
 
Aos apoiantes do Encontro “Segurança e Saúde em Laboratórios”; 
 
Aos patrocinadores e apoiantes do Seminário “O Mercado das Lamas de ETAR e as Entidades 
Gestoras”; 
 
Aos patrocinadores da reunião em Lisboa do Board of Management da EUREAU; 
 
Aos patrocinadores dos Prémios APDA – Ensino Superior 2010; 
 
Ao Presidente da Assembleia-Geral e Secretários; 
 
Ao Presidente do Conselho Fiscal e Secretários; 
 
Aos Coordenadores, Vice-Coordenadores e membros das várias Comissões Especializadas da APDA; 
 
Aos funcionários e colaboradores da APDA. 
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Lisboa, Março de 2011 
 
 
 
 

O Conselho Directivo 
 

Rui Manuel de Carvalho Godinho 
 

Nelson Carlos Geada de Sousa 
 

Lídia Maria Gonçalves Dias Lopes 
 

Susana Cristina Henriques Reis Moreno 
 

Jorge Ferreira da Silva Nemésio 
 
 


