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MENSAGEM
DO
PRESIDENTE
RUI GODINHO
2020 foi um ano atípico devido à pandemia de
COVID-19, com todos os seus perigos, ameaças
e fatalidades para a vida das sociedades,
organizações e cidadãos.

Contudo, há que assinalar que os Serviços de
Água e Saneamento em Portugal mostraram e continuam a mostrar - uma maturidade
técnica e capacidades humanas de adaptação
às novas e difíceis situações criadas pela
pandemia, que garantiram que os serviços de
abastecimento de água e recolha e tratamento
de águas residuais se mantivessem sem
interrupções e com os níveis de qualidade
inalterados.
Merecem o nosso apreço, os gestores e
demais dirigentes, bem como os quadros e os

Até onde, com que dimensões e mudanças,

trabalhadores

das

ainda não sabemos. Profundas incertezas são

Gestoras

garantiram

as

que

verificassem interrupções ou perturbações

tempo

nos serviços prestados, apesar das complexas

indeterminado, todos os setores de atividade e

e perigosas condições de atuação criadas por

a vida de todos nós, afetando quaisquer

uma emergência sanitária sem precedentes.

palavras

acompanharão,

e

os
ainda

sentimentos
por

que

diversas
que

Entidades
não

se

cenários que se tentem elaborar para o futuro,
no curto, médio e longo prazos, incluindo
naturalmente, a todos os níveis, também o
setor da água.
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A APDA, como associação representativa do

Assim, os Encontros, Seminários e outras

setor, esteve presente, desde o início, neste

iniciativas constantes do Plano de Atividades

envolvimento de readaptação às novas e

para 2020, foram substituídos pela realização

exigentes condições, em cooperação ativa com

do ciclo de webinars designado Conversas com

a ERSAR, o Governo e demais stakeholders.

Tema - O Setor da Água em Movimento.

Destaque para os contributos na preparação

Organizados

pelo regulador das bases da Circular da ERSAR
de 12 de março de 2020 relativa aos PCQA Programas de Controlo da Qualidade da Água,
que informaram o Despacho n.º 3547-A/2020 do
MAAC - Ministério do Ambiente e da Ação
Climática, de 22 de março, relativo aos serviços
essenciais

e

à

criação

da

Estrutura

de

Monitorização do Estado de Emergência e do
Gabinete

de

Crise

para

Acompanhamento

coordenado pela ERSAR.
Muito relevante, igualmente, foi a preparação
e difusão dos Folhetos Informativos COVID-19,
elaborados pelas Comissões Especializadas de
Qualidade da Água e de Águas Residuais da
APDA,

no

esclarecimento

de

como

as

Entidades Gestoras dos Serviços de Água estão
a proteger o abastecimento de água, e como
as de Águas Residuais deverão operar por
forma a poderem verificar a possibilidade de
ocorrência do vírus SARS-CoV-2 nos sistemas de
saneamento e nas lamas de ETAR.
Estes dois trabalhos foram traduzidos para
inglês e publicados na newsletter do World
Water Council sobre o tema, tendo tido uma
ampla divulgação a nível internacional.
A rápida adaptação de toda a estrutura da APDA
a estas novas e difíceis condições, impostas pela
crise sanitária, a partir do mês de março de
2020, com a passagem do Secretariado para o
regime de teletrabalho, e o funcionamento e
reuniões regulares dos Órgãos Sociais e das
Comissões Especializadas, Grupo de Trabalho e
Núcleo, para plataformas digitais, permitiu
manter ativos os trabalhos da Associação, como
vem refletido neste Relatório de Atividades.
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pelas

várias

Comissões

Especializadas, os webinars foram muito bemsucedidos, quer em termos da correta escolha
dos temas, quer pela qualidade dos oradores,
nacionais e estrangeiros, bem como, também,
na

forte

e

diversificada

adesão

de

participantes, permitindo a realização de 19
sessões, entre junho e dezembro de 2020,
onde se abordaram e apresentaram, em
muitos

casos,

propostas

inovadoras

de

soluções e medidas, tanto conjunturais como
estruturantes, que se revelam fundamentais
para fazer face à presente situação e às
necessidades estratégicas a considerar para o
setor da água e saneamento no pós-COVID-19.
Comparativamente

com

os

eventos

presenciais, verificou-se, no entanto, uma
significativa quebra de receitas por se tratar
ainda

de

participações

não

pagas,

com

implicações nos resultados financeiros do ano
2020, como fica expresso nas Contas. A
correção desta situação será tentada em 2021.
Entretanto, saliento também a dinamização
da nossa newsletter, a APDA News, que
passou

a

publicar-se

com

regularidade,

dando uma imagem viva e alargada do setor,
e a manutenção da saída trimestral da
Revista APDA, prosseguindo o tratamento de
temáticas respeitantes aos desafios que se
colocam à gestão da água e dos serviços de
abastecimento

de

água

e

saneamento,

proporcionando a divulgação de experiências
e debates sobre os caminhos estruturantes a
percorrer e contribuindo para a produção de
novo conhecimento. Realçando a atualidade
e a pertinência de todos os temas tratados,
referência para a atenção dedicada à Gestão
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da Água em Portugal na Próxima Década, à Visão

Ainda em termos de relações institucionais, há

Estratégica

Recuperação

a referir a participação da APDA, através da

Económica de Portugal 2020-2030, aos Serviços

Comissão Especializada de Qualidade da Água,

de Água e a COVID-19 e Depois da COVID…, bem

na estruturação e discussão nacional sobre a

como o que incluiu uma entrevista com a

nova Diretiva relativa à Qualidade da Água para

Senhora Secretária de Estado do Ambiente,

Consumo Humano - entretanto aprovada pela

Inês dos Santos Costa.

Comissão e Parlamento Europeu no mês de

para

o

Plano

de

dezembro de 2020, e no acompanhamento do
No âmbito editorial, sublinho também o

Grupo

de

Trabalho

de

Monitorização

lançamento do livro Os Novos Desafios do

Agrometeorológica e Hidrológica do País (vulgo

Saneamento, sob a coordenação da Comissão

Comissão da Seca).

Especializada de Águas Residuais, que tem o
mérito, entre outros, de colocar na agenda um

No âmbito internacional, manteve-se também,

tratamento atualizado dos problemas do

através

“Saneamento de Águas Residuais”.

atividade que a APDA desenvolve na EurEau -

de

plataformas

digitais,

toda

a

General Assembly e Comissões -, no Conselho
Outra obra que merece relevo é a Água e

de Governadores e no Bureau do World Water

Saneamento em Portugal - O Mercado e os

Council, tendo sida adiada para data a fixar,

Preços 2020, em 9.ª edição, trabalho da

devido à pandemia, a prevista reunião de

Comissão

outono

Especializada

de

Legislação

e

do

Conselho

de

Governadores,

Economia, que já ganhou tal importância no

agendada para outubro de 2020, em Lisboa.

setor, que é hoje uma referência incontornável

Em janeiro, no âmbito das celebrações do 32.º

para quem deseje informar-se e estudar a

aniversário da APDA, foi firmado o Protocolo

economia e o valor da água.

de Cooperação com a Water Europe, com
enfoque especial nas áreas da Inovação e

No domínio das relações institucionais, a APDA

Desenvolvimento.

integra a Comissão Consultiva do PENSAARP
2030,

em

apresentou

o

Devo assinalar, finalmente, o significado da

APDA

o

participação da APDA, em dezembro de 2020,

Enquadramento do PENSAARP 2030, tendo-se

na Reunião dos Ministros da Água da CPLP -

também realizado, em parceria com o MAAC e

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,

o Grupo de Trabalho respetivo, um webinar de

a convite do seu Secretariado Executivo, e a

discussão sobre este tema.

posterior aprovação da APDA como membro

documento

elaboração,
Contributo

e
da

para

Observador Consultivo da organização.
Foi também produzido um documento com a
posição da APDA sobre o Regulamento da

As duas distinções têm ainda mais significado

Qualidade do Serviço Prestado ao Utilizador

por estar em preparação o 9.º Fórum Mundial

Final, colocado em discussão pela ERSAR em

da Água, a realizar em Dakar, Senegal, de 21 a

2020, onde se manifestam fortes reservas em

26 de março de 2022, com a participação da

relação ao proposto. A sua apreciação, no

APDA

Conselho Consultivo da ERSAR, segue para

Committee.

no

ISC

-

International

Steering

2021.
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ÓRGÃOS
SOCIAIS
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: Francisco Silvestre de Oliveira
Secretário: Francisco Manuel Cesário Marques
Secretário: Maria Gertrudes Ferreira Rodrigues

CONSELHO DIRETIVO
Presidente: Rui Manuel de Carvalho Godinho
Vice-Presidente: Frederico Vieira Martins Fernandes
Vice-Presidente: J. Henrique Guimarães Salgado Zenha
Vice-Presidente: Rui Inácio Marreiros

CONSELHO FISCAL
Presidente: Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá
Secretário: Jorge Ferreira da Silva Nemésio
Secretário: Vítor Manuel Castro Lemos
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PARECERES
FOLHETOS INFORMATIVOS: COVID-19
No âmbito da contingência vivida em Portugal e no mundo, devido à pandemia de Coronavírus –
COVID-19, o Conselho Diretivo e as Comissões Especializadas da Qualidade da Água (CEQA) e de
Águas Residuais (CEAR) produziram dois documentos de esclarecimento. O primeiro, no dia 13 de
março, no sentido de clarificar junto da população a adequação do consumo de água potável, e o
segundo, a 7 de abril, direcionado para Entidades Gestoras e público em geral sobre eventuais
preocupações da presença do novo coronavírus nas águas residuais e, consequentemente, o
potencial perigo para a saúde pública das instalações de coleta, interseção, elevação e nas Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).
Pela sua ampla pertinência, a APDA procedeu à divulgação dos documentos pelos respetivos canais,
bem como pela Comunicação Social, que os identificou, designadamente no programa de
informação televisivo "Polígrafo", transmitido pela SIC - Sociedade Independente de Comunicação.
A APDA traduziu também os folhetos para inglês - Severe acute respiratory syndrome - coronavirus
2, in drinking water | Severe acute respiratory syndrome - coronavirus 2, in sewage and sludge
systems - tendo estes sido publicados, com grande difusão, pela Newsletter Special Edition #4 do
World Water Council.
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CONTRIBUTO PARA O ENQUADRAMENTO DO PENSAARP 2030
A APDA integra a Comissão Consultiva do PENSAARP 2030 - Plano Estratégico para o Setor de
Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais, em preparação, através de um Grupo de
Trabalho designado pela Secretaria de Estado do Ambiente. Neste âmbito, redigiu um documento
estratégico, a 31 de julho, como contributo para a elaboração de um instrumento fundamental para a
atualização e enquadramento das políticas públicas dos serviços de água e saneamento em Portugal,
para a década 2021-2030.
O documento trata diversas questões, designadamente as relacionadas com a exigência do plano,
proteção dos consumidores, enquadramento ambiental e a sustentação técnica dos sistemas, bem
como com o enquadramento social do setor. Acresce também, em formato de anexo, uma hipótese de
trabalho para uma estratégia permanente e sustentada de reabilitação e renovação dos sistemas de
água, que incentiva a um “Programa Green de reabilitação de redes de água”, como base de construção
de uma “Estratégia Nacional de Gestão de Ativos” para o setor.
O contributo que a APDA tornou público, em 22 de setembro, através das respetivas plataformas e
Comunicação Social, tem raiz na Sessão de Reflexão que organizou em julho, designada “PENSAARP
2030: Os grandes desafios e a dimensão económica do setor” (capítulo Eventos).
A primeira versão do PENSAARP 2030 encontra-se em elaboração, sendo que a sua aprovação deverá
ocorrer, após consulta pública, até 30 de junho de 2021.
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PRONÚNCIA DA APDA SOBRE O REGULAMENTO DA QUALIDADE DO SERVIÇO
PRESTADO AO UTILIZADOR FINAL, DA ERSAR
A APDA considera que a publicação de um Regulamento da Qualidade do Serviço - que, aliás, se insere
na previsão estatutária da ERSAR - é um instrumento com potencial para sustentar a melhoria da
qualidade do serviço pelas entidades gestoras e permitir uma generalização dessa qualidade de serviço
sem discrepâncias regionais ou locais. Nesse sentido, elaborou a “Pronúncia sobre o Regulamento da
Qualidade do Serviço Prestado ao Utilizador Final, da ERSAR" que apresentou à Entidade Reguladora a
30 de novembro.
Para além de fazer uma análise dos riscos muito gravosos para as Entidades Gestoras decorrentes do
Projeto de Regulamento em consulta pública, o documento remete para o enquadramento desses
mesmos riscos com outros vetores de pressão sobre as Entidades Gestoras, o que os torna ainda mais
preocupantes. Enuncia, também, sugestões de natureza global sobre a aplicação do Regulamento, e, em
formato de anexo, alinha, com ressalva da prioridade das questões e sugestões globais, algumas
dúvidas e sugestões sobre disposições concretas.
A pronúncia encontra-se dividida nos seguintes capítulos: Introdução e Metodologia de Análise;
Avaliação Global; As Consequências Económicas e Sociais; Os Vetores de Pressão que Limitam a
Resposta das Entidades Gestoras; e Propostas Gerais da APDA.
A APDA divulgou o documento pelos respetivos canais e Comunicação Social a 14 de dezembro.
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PROJETOS
OS SERVIÇOS DE ÁGUAS - OS PRÓXIMOS 30 ANOS
O Projeto “Os Serviços de Águas: Os Próximos 30 Anos” desenvolveu-se um pouco como o país e o
mundo, numa espécie de hibernação, não se tendo realizado qualquer atividade virada para fora.
No entanto, foi levada a cabo uma reflexão interna sobre em que medida a pandemia teria afetado
e tornado obsoletos os cenários apresentados.
De acordo com a conclusão do grupo de trabalho responsável, o Projeto revelou-se deveras
resiliente, quer quanto à análise de tendências e riscos, quer quanto ao exercício de cenarização. O
que aconteceu, em grande parte, foi uma aceleração muito rápida de tendências na envolvente do
setor, já descritas, e não propriamente o surgimento de novas que pusessem em causa o que se
conclui.

Quanto às tendências disruptivas, entretanto
emergidas, não parece que tenham grande
influência no desenho e características dos
cenários.
De qualquer modo, estamos ainda muito longe
do fim da crise global que vivemos pelo que é
arriscado avançar com conclusões definitivas.
Nesse âmbito, pretende-se ir monitorizando as
conclusões do Projeto, não só para avaliar a
respetiva conformidade com a evolução da
situação, bem como para aferir a melhor forma
deste se desenvolver no futuro próximo.
Em função das conclusões irão ser definidos os
próximos passos.
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PUBLICAÇÕES
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OS NOVOS DESAFIOS DO SANEAMENTO
A publicação “Os Novos Desafios do Saneamento” é uma edição preparada pela Comissão
Especializada de Águas Residuais da APDA, surgindo da necessidade de alargar a abordagem dos
problemas do Ciclo Urbano da Água, para lá da Gestão dos Recursos Hídricos e dos Serviços de
Águas convencionais.
Desta forma, a APDA coloca na agenda um tema que conduz à reflexão, debate e definição das
políticas públicas de “Água e Saneamento”, não só para a próxima década, como também para um
futuro mais distante.
O livro, apresentado durante um webinar com título homónimo (capítulo Eventos), é constituído
por artigos de vários especialistas nacionais, que contribuíram para a abordagem de um
selecionado conjunto de temas nacionais e internacionais, enumerados de seguida.
Evolução dos indicadores de cobertura da população ao nível do saneamento em Portugal;
A implementação da legislação relativa à descarga de águas residuais urbanas no quadro da
política da água;
Títulos de utilização dos recursos hídricos - Rejeição de águas residuais | Nova metodologia:
abordagem combinada;
Hidrologia e alterações climáticas;
Desafios da contratação sustentável em sistemas de abastecimento de água e de saneamento
de águas residuais;
Gestão de águas pluviais;
Eficiência energética em sistemas de saneamento. Os novos desafios;
O destino final das lamas numa economia circular;
Gestão de lixiviados. Minimização de produção e eficiência de tratamento;
Compostos orgânicos emergentes. Os novos desafios aos sistemas de abastecimento e de
saneamento;
Reutilização de águas residuais tratadas;
Utilização de membranas em ETAR;
Planeamento da segurança do saneamento;
Inovação em sistemas de saneamento;
Big Data e Inteligência Artificial: aplicabilidade em sistemas de saneamento;
Soluções baseadas na natureza e gestão da água - uma sinergia a explorar;
Objetivos de desenvolvimento sustentável em sistemas de saneamento nos PALOP;
Oportunidades para empresas portuguesas na área do saneamento no Magrebe e restantes
países do Continente Africano.
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ÁGUA E SANEAMENTO EM PORTUGAL - O MERCADO E OS PREÇOS 2020
O livro “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2020” integra um projeto bienal
da Comissão Especializada de Legislação e Economia da APDA, que visa contribuir para um melhor
conhecimento da evolução do setor da água no território nacional, nomeadamente a caracterização
das Entidades Gestoras, quanto ao tipo, dimensão e distribuição geográfica, preços da água e do
saneamento praticados em Portugal, preços dos serviços em “alta” versus preços de serviços em
“baixa”.
Sempre referente a valores do ano anterior, a publicação apresenta, pela primeira vez, os preços
praticados nesse mesmo ano, ou seja, referentes a 1 de julho de 2020.
Abrange também, e à semelhança das anteriores, capítulos específicos sobre a evolução legislativa,
a situação da qualidade do abastecimento de água “em baixa”, os resultados de um inquérito a
entidades gestoras sobre as suas perspetivas económicas e de gestão no contexto nacional, uma
análise comparada do mercado e dos preços no âmbito internacional e uma perspetiva das
principais questões com que se defronta atualmente o setor.
A nona edição do livro é composta pelos seguintes capítulos:
Regime jurídico do setor das águas;
Caracterização das entidades gestoras;
Tipificação dos tarifários;
Preço da água e do saneamento;
As agregações das operadoras de água e os casos das “Baixas” em Portugal;
Mercado e os preços no contexto internacional: evolução recente;
Conclusões e perspetivas futuras;
Anexos.
As fontes de informação utilizadas contemplam dados recolhidos junto das Entidades Gestoras,
independentemente da sua natureza, publicações da ERSAR, designadamente os RASARP Relatórios Anuais dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, e tarifas de 1 de julho 2020, sendo
que nos clientes domésticos, população e alojamentos, foram utilizados os valores registados em
2019, dado ser a informação disponível mais recente.
“Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2020” traduz-se numa ferramenta de
contínuo contributo da referida Comissão para o equilíbrio económico-financeiro das Entidades
Gestoras, nomeadamente através da defesa da utilização de tarifários sustentáveis, bem como da
construção de melhores soluções para o setor da água.
A edição vai ser apresentada durante o início de 2021.
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GUIA INTRODUTÓRIO DE CIBERSEGURANÇA PARA ENTIDADES GESTORAS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
Desenvolvido pela Comissão Especializada de Sistemas de Informação da APDA, o “Guia
Introdutório de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento de Água e Saneamento
de Águas Residuais” visa constituir-se como uma orientação preliminar para organizações,
independentemente do respetivo nível de maturidade face à temática.
Ao apresentar uma abordagem simplificada e sintetizada de diversos aspetos relacionados com a
cibersegurança nas redes e tecnologias operacionais, o trabalho defende que o processo de
cibersegurança assenta numa abordagem integrada e abrangente das componentes IT (Tecnologias
de Informação) e OT (Tecnologias de Operação).
Segurança de perímetro e redes empresariais, software malicioso e ciberterrorismo, sistemas
SCADA e automação, análise de risco e infraestruturas críticas, bem como governança e questões
forenses, são os principais temas desenvolvidos.
Procurando ser de leitura acessível, o Guia recorre a diversas ilustrações realizadas pela própria
Comissão, designadamente pelo membro Gil Afonso.
O documento encontra-se em revisão final e tem apresentação prevista para 2021.
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EVENTOS
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SESSÃO COMEMORATIVA DO 32.º ANIVERSÁRIO DA APDA
ORGANIZAÇÃO: APDA
LOCAL: ESTACÃO ELEVATÓRIA A VAPOR DOS BARBADINHOS - MUSEU DA ÁGUA
DATA: 31 JANEIRO
N.º DE PARTICIPANTES: 74
PARCERIAS: SMAS DE ALMADA
Com 32 anos de dedicação ao setor da água, assinalados em 13 de janeiro de 2020, a APDA
pretendeu dar continuidade através deste evento à partilha de conhecimento de forma mais
continuada e sustentada, tanto a nível nacional como internacional. Estiveram presentes os
respetivos Órgãos Sociais, Membros, Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleos.
A comemoração foi marcada pela conferência “Innovation in the Water Sector”, que contou com a
participação de Miguel Carrinho, Diretor Administrativo e Financeiro da Águas do Ribatejo e
Coordenador da Comissão Especializada da Inovação da APDA, Pedro Fontes, Diretor de Inovação
e Desenvolvimento da EPAL, e Tomas Michel, Presidente da Water Europe.
De sublinhar que foi também concretizada a assinatura do Acordo de Cooperação entre a APDA e
a Water Europe, assumindo ambas as organizações o compromisso de continuar a contribuir para
o setor, mas com partilha de conhecimento e trabalho em conjunto.
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CONVERSAS COM TEMA - O SETOR DA ÁGUA EM MOVIMENTO
O ciclo de webinars “Conversas com Tema - O Setor da Água em Movimento" foi impulsionado
em 2020, fruto da impossibilidade da realização de eventos presenciais em Portugal devido à
pandemia de COVID-19.
Constitui-se por sessões em formato digital dedicadas à agenda emergente da água e do
saneamento, visando o debate e partilha em busca das melhores práticas, métodos e soluções a
promover junto das Entidades Gestoras e demais intervenientes do setor, com vista a uma maior
equidade e sustentabilidade do mesmo.
Iniciadas apenas em junho, realizaram-se 19 sessões durante o ano, tendo sido abordadas
diversas temáticas, que vão desde as águas balneares, perdas de água, digitalização e inovação,
passando incontornavelmente pelo impacto da pandemia no setor e o consequente teletrabalho,
até às características de contadores de água fria, gestão de ativos e os desafios da década,
incluindo em outros setores, gestão de talento, cibersegurança, bem como a vulnerabilidade do
recurso água perante fenómenos extremos. A sessão da APDA dedicada à reflexão do PENSAARP
2030 decorreu igualmente no âmbito desta rubrica.
A recetividade e adesão a esta iniciativa consagra-a como uma iniciativa bem-sucedida da APDA.
As sessões registaram cerca de quatro mil inscrições e três mil participantes, o que se traduz numa
média de 217 inscritos e 158 participantes por sessão. A taxa média de participação rondou os
72%.
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SESSÃO DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
ORGANIZAÇÃO: APDA | CECEA
DATA: 8 JUNHO
A APDA, através da sua Comissão Especializada em Comunicação e Educação Ambiental (CECEA),
assinalou o Dia Mundial dos Oceanos, celebrado a 8 de junho, com o início das “Conversas com
Tema - O Setor da Água em Movimento”. A época balnear face ao contexto de desconfinamento
social progressivo, resultante da pandemia de COVID-19, foi o tema desta primeira sessão,
excecionalmente gravada e posteriormente divulgada.
Abrangendo a qualidade das águas balneares e, consequentemente, das praias portuguesas, a
sessão contou com a intervenção de três especialistas: Catarina Gonçalves, Coordenadora
Nacional da ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa, Sara Duarte, Supervisora da Equipa de
Educação Ambiental da Águas do Tejo Atlântico, e Daniel Queiroz, Gestor de Projetos Sociais e
Ambientais dos SMAS de Almada.
Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, deu início aos trabalhos por sua vez
moderados por Teresa Fernandes, Coordenadora da CECEA e Responsável pela Comunicação e
Educação Ambiental da Águas do Algarve.

Teresa Fernandes

Catarina Gonçalves

Sara Duarte

Daniel Queiroz
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WEBINAR “AS PERDAS DE ÁGUA EM PORTUGAL - UMA VISÃO RETROSPETIVA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CESDA
DATA: 1 JULHO
N.º DE PARTICIPANTES: 193
Realizado pela APDA, através da respetiva Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de
Água (CESDA), este webinar centrou-se em dois temas: a Evolução das Perdas de Água em Portugal
e na apresentação do SIIPA - Sistema de Informação de Indicadores de Perdas de Água.
Para além de um enquadramento das perdas de água em Portugal, foram focadas questões como
a divulgação de informação imprecisa e a subsistência da confusão entre os indicadores “Água
Não Faturada” e “Perdas Reais”. Na agenda esteve também o facto da regulação atual, sem
qualquer penalização para a inação, não motivar as entidades gestoras medianas a evoluir, bem
como o financiamento de projetos de perdas ser reduzido e pouco significativo, levando a que os
resultados globais alcançados nos últimos anos sejam claramente insuficientes.
Quanto ao SIIPA, ferramenta informática que a CESDA desenvolveu em conjunto com a Indaqua,
permite consultar e organizar os dados dos RASARP - Relatórios Anuais dos Serviços de Águas e
Resíduos em Portugal, disponibilizados pela ERSAR, desde 2011, ano em que a avaliação da
qualidade do serviço passou a ser feita para todas as Entidades Gestoras de Portugal Continental.
Ao facilitar a organização da informação, o SIIPA é o início de um projeto mais abrangente da
CESDA, que pretende analisar e caracterizar as perdas de água em Portugal ao longo dos últimos
anos, dando uma visão retrospetiva das mesmas. Visa igualmente explorar caminhos que as
Entidades Gestoras possam percorrer para atingir resultados ambientalmente aceitáveis e
sustentáveis na redução de perdas nos sistemas de distribuição em baixa.
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WEBINAR “A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGC
DATA: 10 JULHO
N.º DE PARTICIPANTES: 136
Foco no Cliente”, “Satisfação do Consumidor”, “Simplificação de Processos”, “Facilidade de Acesso”,
"Experiência do Cliente" e “Rapidez no Atendimento” foram os temas destacados neste encontro
online realizado pela Comissão Especializada de Gestão de Clientes (CEGC) da APDA.
Mais do que se centrar nos desenvolvimentos tecnológicos, que já estão presentes em grande
parte das Entidades Gestoras, o webinar assentou na forma como estes desenvolvimentos devem
ser trabalhados junto do cliente e do consumidor final.
Os canais de comunicação são cada vez mais diversos, tecnológicos e assentes em diferentes
plataformas, uma realidade que assumiu importância superior perante a pandemia de COVID-19.
Com o impacto desta situação de saúde pública, a digitalização das operações nas Entidades
Gestoras sofreu um impulso significativo, acelerando, em simultâneo, a transformação digital no
relacionamento com o cliente - por um lado, os operadores do setor foram forçados a usar os
canais digitais para manter as suas operações e, por outro, os clientes tiveram de adaptar-se aos
novos tipos de contacto e abordagem.
Através dos oradores convidados a intervir no webinar, a CEGC pretendeu não só espelhar a
realidade do setor, como obter a experiência de dois atores no setor da água, conhecer a vivência
de outras utilities com um papel muito semelhante (como é o caso da energia) e, por fim, registar
o contributo de uma empresa tecnológica, não só sobre a evolução dos canais digitais na água,
como em outros setores, mercados e países mais avançados nesta questão.
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WEBINAR “SARS-COV-2 NOS SISTEMAS DE SANEAMENTO”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAR
DATA: 17 JULHO
N.º DE PARTICIPANTES: 234
Destinado às Entidades Gestoras, bem como ao público em geral, este webinar organizado pela
Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) da APDA surgiu no âmbito das legítimas
preocupações da presença do novo coronavírus, responsável pela pandemia de COVID-19, nas
águas residuais e, consequentemente, o potencial perigo para a saúde pública das instalações de
coleta, interseção, elevação e nas ETAR.
Pedro Béraud e Sónia Pinto, respetivamente Coordenador e Vice-Coordenadora da CEAR,
apresentaram o folheto informativo “Síndrome respiratória aguda grave - coronavírus 2, nos
sistemas de saneamento e lamas de ETAR”, tendo clarificado a não transmissibilidade do vírus na
forma ativa nas águas residuais e lamas, com base nos dados científicos existentes até ao
momento (capítulo Pareceres).
Seguiram-se as apresentações de Nuno Brôco, Administrador da AdP Serviços, bem como de Bilge
Kocamemi, Professora na Marmara University, em Istambul, sobre projetos de deteção do vírus
em águas residuais, respetivamente, em Portugal - COVIDETECT - e na Turquia.
A perspetiva e atuação de algumas Entidades Gestoras no contexto de pandemia também foram
partilhadas, nomeadamente: Águas de Santarém, por Paulo Machado, Diretor de Operações;
AQUAPOR Serviços, por Vânia Jesus, Gestora de Projeto; e Águas do Centro Litoral, por Joana
Vieira, Diretora de Operações. Aqui foram explanadas as ações desenvolvidas até ao momento,
bem como as que se encontram em preparação para o futuro, revelando diferentes abordagens
para um problema comum e que a todos interessa.
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SESSÃO DE REFLEXÃO APDA PENSAARP 2030
ORGANIZAÇÃO: APDA | GRUPO DE TRABALHO DO PENSAARP 2030
DATA: 24 JULHO
N.º DE PARTICIPANTES: 78
PARCERIAS: MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA / SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
A APDA integra a Comissão Consultiva do PENSAARP 2030 - Plano Estratégico para o Setor de
Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais para o período de 2021-2030 - do
Ministério do Ambiente e da Ação Climática/Secretaria de Estado do Ambiente, tendo organizado,
em colaboração com o respetivo Grupo de Trabalho, esta sessão de reflexão dedicada ao Plano.
O painel de participantes que tratou o tema “Os grandes desafios e a dimensão económica do
Setor” foi composto por Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, Paula Freixial,
Coordenadora do Grupo de Trabalho PENSAARP 2030, Jaime Baptista, Coordenador Técnico do
Grupo de Trabalho PENSAARP 2030, e J. Henrique Salgado Zenha, Vice-Presidente da APDA.
Houve também a participação e intervenção de vários quadros das Entidades Gestoras associadas
à APDA e foram referidas as notas da Associação, que sugerem uma maior moderação de
definição dos objetivos, uma maior proteção dos consumidores, nomeadamente e em vários
planos, a nível financeiro, e a inclusão de vários objetivos de reforço do setor, como a reabilitação
de infraestruturas e o investimento no tratamento e destino final de lamas.
O grande objetivo desta sessão, como de outras realizadas, foi de enriquecer o Plano, para que
este possa contar com as perspetivas do maior número possível de entidades e pessoas ligadas ao
setor.
A APDA demonstrou-se também disponível para veicular opiniões e sugestões para o Grupo de
Trabalho correspondente.
A aprovação do Plano deverá ocorrer, após consulta pública, até 30 de junho de 2021.
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WEBINAR “COVID-19 - ACELERADOR DE DECISÕES NA INOVAÇÃO”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEI
DATA: 3 SETEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 145
A Inovação, enquanto sinónimo de mudança e de melhoria é remetida para um segundo plano
face à necessidade de as organizações atuarem sobre os problemas quotidianos e diretamente
ligados à sua essência, à operação.
Os projetos e decisões levam tempo a planear, executar e implementar, sem interferência de
fatores externos relevantes que não pudessem ter sido antecipados. Todavia, perante a pandemia
de COVID-19 assistiu-se a uma transformação nas organizações.
Pretendeu-se com esta sessão, promovida pela Comissão Especializada de Inovação (CEI) da APDA,
conhecer como algumas das Entidades Gestoras atuaram ao longo do período pandémico, como
geriram a ameaça COVID-19 e de que forma é que esta pode ter sido uma oportunidade para
impulsionar inovação, seja na atuação, nos procedimentos, nos meios ou nas novas formas de
comunicar com todos.
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WEBINAR “A ECONOMIA CIRCULAR NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CECEA
DATA: 10 SETEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 127
A Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental (CECEA) da APDA realizou este
webinar com o intuito de explorar o conceito de Economia Circular, demonstrando que este é
muito mais do que a reciclagem de materiais ou lixo zero.
A tendência atual de aumento populacional, crescimento da procura e consequente uso excessivo
dos recursos naturais têm vindo a comprovar a necessidade de se avançar para um novo
paradigma, mais sustentável, mais “verde”, cada vez mais necessário para preservar os recursos e
promover o desenvolvimento económico, social e ambiental.
Apologista de que a economia circular explora ao máximo os recursos e extrai valor em todo o seu
percurso, substituindo o conceito de fim de vida da economia linear, a CECEA visou com os
exemplos práticos apresentados por diversas Entidades Gestoras tornar palpáveis os princípios e
o próprio conceito de Economia Circular.
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WEBINAR “A UNIVERSALIZAÇÃO DO TELETRABALHO E ALTERAÇÃO DO
PARADIGMA DA COLABORAÇÃO COM AS EMPRESAS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEI
DATA: 16 SETEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 95
A opinião de algumas Entidades Gestoras sobre a atuação das mesmas em contexto de pandemia
de COVID-19, a perspetiva sobre a adaptação das organizações, bem como uma reflexão conjunta
sobre os desafios do futuro marcaram este webinar organizado pela Comissão Especializada de
Inovação (CEI) da APDA.
Enquanto as empresas tomaram nova consciência do espaço físico disponível, das necessidades
de ocupação física e dos custos associados à manutenção de lugares, nem sempre ocupados
diariamente, os colaboradores foram deparados, em simultâneo, com novos desafios, como o
trabalhar em casa, este com maior ocupação do que se esperava num dia de trabalho.
Ao focar as situações referidas, a sessão pretendeu também explanar o conceito Work-life-blend
em perfeita implementação, com os desafios organizacionais geridos à distância através de
plataformas digitais.
Mas na agenda, estiveram outras questões, como por exemplo: em tempo de desconfinamento
devido à pandemia, que lições aprendemos, e como faremos desta fase, um processo
revolucionário de expansão para novas formas de trabalhar.
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WEBINAR “CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DOS CONTADORES DE ÁGUA
POTÁVEL FRIA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CT 116
DATA: 25 SETEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 128
A CT 116 - Comissão Técnica de Normalização “Medição de Escoamento de Água em Condutas
Fechadas” da APDA explanou com este webinar as diferenças entre os tipos de tecnologia de
medição de água mais utilizados nos contadores mecânicos de água potável fria, em particular nos
contadores volumétricos e de velocidade.
Sendo certo que o contador é a máquina registadora de qualquer Entidade Gestoras e que quanto
melhor medir, mais eficiente é, o encontro online visou contribuir para o aumento da capacidade
crítica de quem decide na hora de selecionar o contador mais adequado para um determinado
ponto de consumo.
Uma boa gestão do parque de contadores é imprescindível para que a Entidade Gestora meça e
fature corretamente o volume de água consumido pelos seus clientes.
Nesse sentido, cada Entidade Gestora deve ter consciência que a escolha do contador é
fundamental, sendo que esta deve depender do tipo de utilização, das condições do local de
instalação e das características construtivas e metrológicas do contador.
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WEBINAR “A GESTÃO DE ATIVOS E OS DESAFIOS DESTA DÉCADA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGA
DATA: 1 OUTUBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 226
A Gestão de Ativos assume cada vez mais um papel fundamental e estratégico no setor da água,
principalmente perante os desafios do presente e do futuro. Foi neste sentido que a Comissão
Especializada de Gestão de Ativos (CEGA) da APDA promoveu um conjunto de três webinars, tendo
este primeiro sido dedicado aos conceitos, normas, regulação, bem como o estado atual das
Entidades Gestoras.
A Gestão de Ativos pode ser definida como a atividade coordenada de uma organização para criar
valor com os seus ativos, através do equilibro entre Risco, Custo e Desempenho, ao longo do
respetivo ciclo de vida. Na prática, tal significa que a Gestão de Ativos é uma filosofia ou disciplina
que, através do acompanhamento de todo o ciclo de vida dos ativos infraestruturais de forma
integrada e transversal, cria valor (ou evita custos) ao tomar as melhores decisões relativas aos
ativos.
Numa abordagem simplificada, pode dizer-se que este ciclo tem início no planeamento
estratégico, seguindo-se uma fase de aquisição/construção e instalação. Após entrada em
exploração, a infraestrutura é operada e mantida até à sua reabilitação ou desativação.
Nas últimas décadas, Portugal realizou enormes investimentos na construção de infraestruturas
de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, tendo sido atingido um elevado
patamar de qualidade, tanto ao nível do serviço que é prestado às populações como do grau de
cobertura do território. Impõe-se, nesta fase, o enfoque na abordagem à gestão dos sistemas,
privilegiando a sua capacidade operacional e longevidade, através de programas de
manutenção/substituição baseados em critérios bem definidos.
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WEBINAR “A GESTÃO DO TALENTO NO SETOR DA ÁGUA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | JOPA
DATA: 9 OUTUBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 113
Organizado pelo Núcleo de Jovens Profissionais da Água (JOPA) da APDA, esta sessão teve como
objetivos divulgar boas práticas, já em curso em algumas Entidades Gestoras, e explorar algumas
dificuldades existentes relativas à captação, retenção e gestão do talento dentro das organizações,
bem como os mecanismos para as ultrapassar.
A sessão teve base nos resultados do inquérito “A importância dos jovens nas Entidades Gestoras
dos Serviços de Águas”, conduzido pelo JOPA e cujos resultados foram apresentados no ENEG
2019 - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, realizado pela APDA em
novembro, no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel.
A gestão de talentos é crucial para a gestão de recursos humanos, sendo que identificar jovens
profissionais com talento, retê-los, geri-los e desenvolvê-los é uma tarefa difícil. Os profissionais
talentosos apresentam, em regra, melhores níveis de desempenho, rentabilidade mais elevada,
enfoque no crescimento pessoal, adaptando-se e gerando mudança. Exigem também grande
qualidade e consistência das chefias, sendo proactivos, criativos e com paixão pela ação e
transformação.
É, por isso, fundamental que as Entidades Gestoras do setor, para além de atraírem e
desenvolverem talento, consigam retê-lo, uma gestão que obriga ao envolvimento de toda a
organização. Falhar neste ponto traz consequências sérias para a organização, na medida que o
investimento na captação e desenvolvimento do talento é elevado.
Sistemas de recompensa adequados, promoção do desenvolvimento do colaborador, bem como
motivar e criar laços psicológicos entre a organização e o colaborador podem ser peças-chave para
o sucesso de ambos.
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WEBINAR “A GESTÃO DE ATIVOS E OS DESAFIOS DESTA DÉCADA - SETOR
DA ÁGUA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGA
DATA: 15 OUTUBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 196
Os obstáculos ao setor da água são uma realidade cada vez mais premente, tendo a Gestão de
Ativos um papel fundamental na estratégia para os minimizar. Esta foi a vertente explorada no
segundo dos três webinars promovidos pela Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA)
no âmbito da temática.
Numa altura em que as mudanças climáticas são uma realidade e os sistemas de abastecimento
de água e de drenagem de águas residuais passam a enfrentar maiores desafios de recursos,
estiveram na agenda aspetos como a inovação, tecnologia e rápida resposta às mudanças
climáticas.
A sessão contou ainda com a partilha de abordagens tecnológicas de algumas Entidades Gestoras
do setor, bem como de outras perspetivas.
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WEBINAR “A GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TEMPO DE PANDEMIA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CESDA
DATA: 23 OUTUBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 248
O webinar promovido pela Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA)
da APDA focou quatro temas: Evolução das roturas e avarias na rede de distribuição; Perceção e
evolução das perdas de água e da água não faturada; Leituras dos contadores domiciliários em
campo versus telemetria domiciliária, sistemas de monitorização e controlo remoto; e Evolução
dos consumos domésticos e não-domésticos nas Entidades Gestoras mais urbanas e mais rurais.
Sendo a pandemia de COVID-19 talvez a maior provação dos tempos modernos à saúde pública, e
tendo em conta que o mundo praticamente parou, mas a água continuou a correr em todas as
torneiras, ficou claro que alguns setores, incluindo o de abastecimento de água e saneamento, não
puderam suspender atividade, visto serem essenciais.
Foi neste espírito que as Entidades Gestoras nacionais prepararam “da noite para o dia” cautelosos
planos de contingência, adaptados às circunstâncias que todos os dias se alteravam, e ainda
alteram, havendo um conhecimento muito escasso relativamente ao surto da doença e às
consequências que provoca. Tornou-se imperativo então manter a atividade e a laboração diária
adaptadas a uma realidade desconhecida.
De destacar a partilha de experiências de um conjunto vasto e multifacetado de Entidades
Gestoras do território nacional, nomeadamente Norte, Sul e Ilhas.
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WEBINAR “A GESTÃO DE ATIVOS E OS DESAFIOS DESTA DÉCADA - OUTROS
SETORES”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEGA
DATA: 29 OUTUBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 111

A perspetiva da Gestão de Ativos em outros setores de atividade marcou o último de uma série de
três webinars promovida pela Comissão Especializada da Gestão de Ativos (CEGA) da APDA.
Os serviços de sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais não são os
únicos sujeitos, por exemplo, a fenómenos extremos causados pelas mudanças climáticas.
Neste contexto, a partilha de experiências e de boas práticas de outras utilities, representadas
nesta sessão pela Brisa, Cascais Ambiente, EDP e Infraestruturas de Portugal, elevou-se como
essencial.
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WEBINAR “OS NOVOS DESAFIOS DO SANEAMENTO”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAR
DATA: 4 NOVEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 210
A Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR) da APDA organizou este webinar com dois
objetivos: promover um debate alargado com os principais intervenientes no setor sobre "Os
Novos Desafios do Saneamento" e apresentar a publicação com título homónimo. Elaborada pela
CEAR, esta reúne artigos dos mais conceituados peritos nacionais sobre o tema (capítulo
Publicações).
De destacar a intervenção internacional de Léo Heller, Relator Especial sobre os Direitos Humanos
à Água e ao Saneamento das Nações Unidas (2014-2020) e Investigador do Instituto Fiocruz Minas
da Fundação Osvaldo Cruz - Belo Horizonte, no Brasil.
O saneamento em Portugal teve um significativo desenvolvimento nos finais do século XX e início
do atual, com a implementação de sistemas de coleta e tratamento a nível nacional, com elevados
investimentos que permitiram a Portugal equiparar-se aos restantes países da União Europeia.
Atualmente denota-se uma menor atenção sobre o setor, existindo ainda objetivos e metas a
atingir, bem como novos desafios para os quais as Entidades Gestoras devem estar preparadas.
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WEBINAR

“A

CIBERSEGURANÇA

NO

SETOR

DA

ÁGUA

-

UMA

RESPONSABILIDADE DE TODOS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CESI
DATA: 13 NOVEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 165
Ciente de que a Cibersegurança é um tema de elevada relevância e preocupação nos dias de hoje,
tanto para o setor da água como para a população em geral, a Comissão Especializada de Sistemas
de Informação (CESI) da APDA decidiu realizar um webinar subordinado ao tema.
Para além de promover o debate sobre Cibersegurança, o encontro online pretendeu também
esclarecer e incentivar as Entidades Gestoras a iniciarem um processo de conformidade com as
diretivas e leis que têm surgido nos últimos anos, entre as quais a Diretiva SRI/NIS, a Diretiva (UE)
2016/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, bem como a Lei n.º
46/2018, de 13 de agosto.
Foram abordadas as Orientações de Cibersegurança e Ciberhigiene, a Implementação de
Cibersegurança nas Entidades Gestoras, bem como a apresentação do trabalho desenvolvido pela
CESI neste âmbito, que inclui um Guia (capítulo Publicações).
A sessão foi direcionada para técnicos e decisores das Entidades Gestoras, bem como para o
público em geral.
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WEBINAR “A PANDEMIA DE COVID-19 E OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEQA
DATA: 20 NOVEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 152
Foi com o objetivo de compartilhar experiências das Entidades Gestoras na resposta aos desafios
causados pela COVID-19, bem como as lições aprendidas na adaptação a uma situação em
mudança, que a Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA) levou a cabo este webinar.
Teve como enquadramento a situação excecional de pandemia causada pela pandemia de COVID19, que obrigou o governo português a tomar medidas para assegurar a continuidade e a
ininterruptibilidade da prestação dos serviços públicos essenciais, onde se incluem o
abastecimento de água para consumo humano e o saneamento de águas residuais urbanas.
Ficou demonstrado, através das apresentações realizadas, que os serviços do setor apresentaram
uma resiliência merecedora de destaque.
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WEBINAR

“VULNERABILIDADE

DO

RECURSO

ÁGUA

EM

EVENTOS

EXTREMOS”
ORGANIZAÇÃO: APDA | CEAAC
DATA: 4 DEZEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 174
O evento promovido pela Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas (CEAAC)
da APDA pretendeu sensibilizar a comunidade para a temática das alterações climáticas e
disponibilizar aos serviços de abastecimento de água e saneamento, bem como à comunidade em
geral, informações e ferramentas expeditas que facilitem o processo de adaptação aos efeitos das
alterações climáticas.
Para além da partilha experiência da EPAL/AdVT, foram também apresentados três projetos:
Roteiro Nacional de Adaptação 2100, que visa apoiar a execução das políticas públicas nacionais
de adaptação às alterações climáticas, nos diferentes níveis de intervenção territorial, onde se
inclui os recursos hídricos; FRISCO - Gestão de riscos de contaminação da qualidade da água
induzidos pelo fogo, que explana como os incêndios podem trazer impactos para os ecossistemas
aquáticos e para o abastecimento de água; Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, que pretende
avaliar as disponibilidades e os consumos hídricos atuais no barlavento e no sotavento algarvio,
com estabelecimento de cenários prospetivos que tenham em conta os efeitos das alterações
climáticas, bem como estabelecer metas e horizontes temporais de eficiência hídrica para os
principais usos, nomeadamente os associados aos setores agrícola, turístico e urbano.

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2020

35

WEBINAR “INOVAR O SETOR DA ÁGUA NUMA PERSPETIVA DE ECONOMIA
CIRCULAR”
ORGANIZAÇÃO: APDA | GTEC
DATA: 11 DEZEMBRO
N.º DE PARTICIPANTES: 108
Explanar a Economia Circular como um modelo económico regenerador e restaurador para o
desenvolvimento sustentável, tendo em conta a sua importante adoção no setor da água foi a
temática do último webinar da APDA em 2020, tendo sido organizado pelo Grupo de Trabalho de
Economia Circular (GTEC) da APDA.
Inspirada nos mecanismos dos ecossistemas naturais, onde não há resíduos, a economia circular é
um modelo de produção e consumo em que os produtos e materiais se mantêm na economia no
seu máximo valor durante o maior tempo possível, em ciclos alimentados por energias renováveis.
Substitui também o conceito de fim-de-vida da economia linear por novos fluxos circulares de
reutilização, restauração e renovação, num processo integrado, pelo que é considerada uma
estratégia-chave para promover a dissociação entre o crescimento económico e o consumo de
recursos.
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COMUNICAÇÃO
Durante o ano de 2020, a APDA continuou a investir na Comunicação e Imagem através dos
respetivos meios como são o website, as redes sociais, a Revista APDA e a APDA News (newsletter).
Face à impossibilidade de eventos presenciais, que constituem parte da atividade da APDA, é de
destacar o investimento da Associação na plataforma digital Zoom, por forma a realizar sessões
online, designadamente reuniões e webinars, onde se inserem as já referidas "Conversas Com Tema
- O Setor da Água em Movimento". Por outro lado, estas mesmas sessões contribuíram para a
crescente alimentação do canal YouTube da APDA.
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WEBSITE
Em 2020, o website registou 35 728 visitas, mais 5 273 do que as registadas no ano anterior
(30 455), tendo o número de visualizações de página também aumentado significativamente,
com 77 272 face às 73 502, mais 3 770 face às assinaladas em 2019. Entretanto, e
contrariamente ao previsto, a plataforma, que engloba documentação e informação relevante
para o setor, bem como notícias e eventos, não foi remodelada, o que se espera concretizar
em 2021.

REDES SOCIAIS
As redes sociais continuam a ser uma grande mais-valia de difusão de informação que a
APDA pretende transmitir.
Apesar da descida do alcance do Facebook da APDA que, com um registo de 131 657, caiu
37 588 quando comparado a 2019 (169 245), há a destacar os aumentos significativos no
Twitter, com 65 036 impressões, mais 16 414 face ao ano anterior (48 622), e no Linkedin,
que assinalou a maior subida com 145 575 impressões, ou seja, mais 49 584 (95 991 em
2019).
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REVISTA APDA
A Revista APDA é já uma das grandes referências da transmissão de informação e conhecimento no
setor, tendo um caráter diferenciador pela respetiva difusão digital, mas também pela capacidade
de despertar a discussão sobre uma grande variedade de temáticas, com artigos de caráter técnicocientífico, de divulgação ou opinião, entrevistas, partilha de legislação nacional e europeia, eventos
nacionais e internacionais, bem como infografias sobre o tema de cada edição.
O público-alvo vai para além da comunidade científica, sendo direcionado para as Entidades
Gestoras e todos os intervenientes do setor da água, bem como para decisores políticos e todos os
interessados na área.
Durante o ano em análise, foram produzidos os quatro números previstos: #16 "A Água em Portugal
na Próxima Década | Roteiro para 2030”; #17 “Os Serviços de Água e a COVID-19”; #18 “E Depois da
COVID...”; #19 “Recuperação?”.
A revista é publicada desde 2016 e tem periodicidade trimestral, sendo que o número médio de
leitores por edição ultrapassa os mil. É objetivo fidelizar os mesmos e conquistar outros.
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RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
XXII GOVERNO - REPÚBLICA PORTUGUESA
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA
Durante o ano de 2020, foi mantida a cooperação institucional com a pasta Ministerial responsável
pelo setor da Água e pela sua gestão.

COMISSÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO, MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
DOS EFEITOS DA SECA
Durante o ano de 2020, a APDA continuou a integrar o Grupo de Trabalho de Contingência da
Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, no
qual é representada por Paulo Nico.

REVISÃO DA DIRETIVA RELATIVA À QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Durante o ano de 2020 a APDA manteve o acompanhamento dos trabalhos de Revisão da Diretiva
relativa à Qualidade da Água para Consumo Humano (ACH), cuja coordenação nacional foi efetuada
entre o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, Ministério dos Negócios Estrangeiros, REPER e
pontualmente o Ministério da Economia.
Houve da parte da Comissão Europeia um trabalho muito complexo para permitir incorporar os
contributos dos Estados-Membros, algumas vezes divergentes, mas que veio a estabilizar uma
versão final concertada, com alcance limitado em algumas vertentes, uma vez que a posição de
compromisso é naturalmente vemos arrojada que a vontade dos contributos mais reformadores.
Aquando da estabilização da versão final, foi feita a tradução para as diferentes línguas do espaço
europeu e, após uma versão de trabalho muito rudimentar, os mesmos grupos foram chamados a
dar contributos, o que sucedeu também com a APDA.
No final do ano, foi finalmente aprovada a versão final da nova Diretiva ACH, com publicação no
jornal.
Segue-se um processo de transposição para a ordem jurídica nacional, com limite em meados de
janeiro de 2023, para o qual se espera que o contributo da APDA venha a ser solicitado.
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PENSAAR 2020 e PENSAARP 2030
A APDA integra o Grupo de Apoio à Gestão do PENSAAR 2020 - Plano Estratégico de Abastecimento
de Água e Saneamento de Águas Residuais, que não teve atividade específica em 2020.
A Associação integra também a Comissão Consultiva de elaboração do PENSAARP 2030 - Plano
Estratégico para o Setor de Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais, criada
pelo Despacho 60/SEAMB/2020, de 21 de maio.
Nesse âmbito, e em colaboração com os Coordenadores do Grupo de Trabalho criado pelo mesmo
Despacho, a APDA organizou, em 24 de julho e em formato webinar, uma sessão de reflexão
(capítulo Eventos), especialmente dirigida aos seus membros, sobre a preparação do Plano
Estratégico, tendo preparado e entregue, em 31 de julho, o seu CONTRIBUTO PARA O
ENQUADRAMENTO DO PENSAARP 2030 (capítulo Pareceres).

POSEUR
A APDA integra o Comité de Acompanhamento do Programa Operacional da Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos - POSEUR, sendo o representante da Associação o Presidente do
Conselho Diretivo, Rui Godinho.
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REPRESENTAÇÕES
NACIONAIS
ERSAR - ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS
Em 2020, a APDA manteve a sua representação no Conselho Consultivo da ERSAR, através do
Presidente do Conselho Diretivo da Associação, Rui Godinho.
Continuou também a sua representação no Júri dos Prémios de Excelência e Selos de Qualidade dos
Serviços de Águas e Resíduos de Portugal, através de João Duarte Silva, bem como nos Grupos de
Trabalho da ERSAR sobre o Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas, através de Lídia Lopes, e
sobre Avaliação do Risco, através de Rui Sancho.
Sobre o Regulamento da Qualidade do Serviço Prestado ao Utilizador Final elaborou uma pronúncia
que apresentou à Entidade Reguladora a 30 de novembro.
Assinale-se o contributo da APDA, em articulação com a ERSAR, quanto à Circular da ERSAR de 12 de
março, relativa aos “ajustamentos” a observar nos PCQA, bem como para a elaboração do Despacho
do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, n.º 3547-A 2020, de 22 de março, relativo à prestação
de serviços essenciais de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, no quadro do
Plano de Emergência (1.ª fase), estabelecido para o País, quando deflagrou a grave crise sanitária,
conhecida por COVID-19.
A Associação manteve também a sua participação nas Comissões Técnicas da ERSAR: Esquema de
Aprovação em Portugal (EAP) para os produtos em contacto com a água destinada ao consumo
humano, sendo representada nesta Comissão por Paulo Nico, e na Comissão Técnica de Planos de
Segurança da Água, por Rui Sancho.

CONSELHO NACIONAL DA ÁGUA
A APDA manteve em 2020 a sua representação como membro do Conselho Nacional da Água,
através de Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo.
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APA - AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
A APDA continuou a estar representada nos vários Conselhos de Região Hidrográfica (estruturas
descentralizadas integradas na APA - Agência Portuguesa do Ambiente, de acordo com informação
seguinte.
Conselho de Região Hidrográfica do Norte
Representante: Sérgio Hora Lopes
Conselho de Região Hidrográfica do Centro
Representante: Maria José Batista
Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste
Representante: José Moura de Campos
Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo
Representante: Rui Marreiros
Conselho de Região Hidrográfica do Algarve
Representante: Joaquim Peres
A APDA continuou também a integrar em 2020 a Comissão de Implementação e Acompanhamento
do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA 2012/2020), sendo Sónia Pinto a
representante da Associação.

IPQ - INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE
Como Organismo de Normalização Sectorial (ONS) no domínio de “Meios de Medição de Caudal em
Sistemas de Abastecimento de Água”, a APDA, através da CT 116 - Comissão Técnica de
Normalização, cujo âmbito é a “Medição de Escoamento de Água em Condutas Fechadas”,
prosseguiu e desenvolveu o protocolo de cooperação com o Instituto Português da Qualidade (IPQ)
no domínio da Normalização Setorial.
A APDA está também representada na CT 90 (Sistemas Urbanos de Águas), que funciona sob a
alçada do LNEC, como abaixo indicado.
Plenária CT 90
Representantes: Cristina Martinho| Diana Correia |Margarida Pinhão
CT 90/ SC 1 - Sistemas de Abastecimento de Água
Representante: Cristina Martinho
CT 90/ SC 2 - Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
Representante: Diana Correia
CT 90/ SC 3 - Reutilização de Água
Representante: Cristina Martinho
CT 90/ SC 4 - Desempenho de Sistemas de Abastecimento e Sistemas de Águas Residuais
Representante: Margarida Pinhão
A APDA manteve igualmente a sua participação na CS/04 - Comissão Setorial para a Água, tendo
sido David Cabanas o representante da Associação.

APDA - Relatório de Atividades e Contas 2020

43

CPLP - COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA
A XXV Reunião do Conselho de Ministros da CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
que decorreu a 9 de dezembro de 2020, em videoconferência, aprovou a concessão da categoria de
Observador Consultivo à APDA.
A categoria de Observador Consultivo foi atribuída considerando o disposto no Regulamento dos
Observadores Consultivos da CPLP, adotado pela XIV Reunião do Conselho de Ministros da CPLP, na
cidade da Praia, a 20 de julho de 2009, e alterado pela XXI Reunião Ordinária do Conselho de
Ministros da CPLP, em Brasília, a 31 de outubro de 2016.
Ficando, assim, ainda melhor posicionada a nível nacional e internacional, a APDA reforça com esta
integração a sua representatividade e a capacidade para continuar a acompanhar e a responder, de
forma mais alargada, aos desafios com que o setor da água se depara hoje, assim como a médio e
longo prazo.
Sendo a boa governança da água uma emergência para qual devemos estar mais do que atentos,
ativos, e tendo em conta que vários países que integram a CPLP estão numa situação em que se
vivem estas realidades, a APDA pretende, como Observador Consultivo, contribuir para criar e
aumentar competências, partilhando conhecimento, boas práticas e apoiar em tudo o que for
possível, através da experiência adquirida em 32 anos de atuação no setor.
Entretanto, e como Presidente da APDA, Rui Godinho assistiu ao II Encontro de Ministros e
Autoridades Responsáveis por Recursos Hídricos da CPLP. Subordinado ao tema “Governança de
Água e os Desafios de Sustentabilidade na CPLP”, o evento decorreu no dia 27 de novembro, através
de videoconferência. Particular destaque para o apelo ao envolvimento e participação no 9.º Fórum
Mundial da Água de Dakar 2022, que consta da Declaração Final da reunião, tendo sido assinalado
por vários Representantes, entre os quais Portugal, Brasil e Cabo Verde como evento que merecerá
especial atenção.

PPA - PARCERIA PORTUGUESA PARA A ÁGUA
A APDA continuou em 2020 a integrar o Conselho Estratégico da Parceria Portuguesa para a Água organismo de que é membro fundador - sendo a participação da Associação assegurada por Rui
Godinho e Frederico Fernandes, respetivamente Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretivo.
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RELACRE - ASSOCIAÇÃO DE LABORATÓRIOS ACREDITADOS DE PORTUGAL
No âmbito da Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal (RELACRE), a APDA manteve em
2020 a sua representação na Comissão Consultiva e de Esquema do Organismo de Certificação de
Pessoal, através de Paulo Nico e na Comissão de Certificação de Técnicos de Colheita de Amostras
de Água, através de Sara Branco.

CERTIF - ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO
Em 2020, a APDA continuou a assegurar a sua representação na CERTIF ao nível da Comissão
Técnica de Certificação “Sistemas de Tubagens em Matéria Plástica”. O representante da APDA nesta
CTC é José Saldanha.

FEUC - FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
A APDA e a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) deram continuidade em
2020 ao Protocolo de Colaboração no âmbito do desenvolvimento de iniciativas enquadradas no
Curso de Especialização em “Economia e Gestão da Água”, nas suas diversas edições, a que seja
reconhecido superior interesse por ambas as instituições, como ciclos de conferências, jornadas de
estudo e seminários.

ICJP-FDUL - INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DA FACULDADE
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
A APDA e o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
(ICJP-FDUL) deram continuidade ao Protocolo de Colaboração que assinaram no âmbito do
desenvolvimento de pós-graduações (designadamente em “Direito da Água” e “Direito dos
Resíduos”), publicações e áreas de investigação, tendo como base o Direito da Água, a Regulação
dos Serviços de Águas e a Legislação Nacional e Comunitária de interesse para ambas as
instituições.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
A APDA e o Instituto Politécnico de Beja deram continuidade ao Protocolo de Colaboração no
âmbito do desenvolvimento de ações de colaboração nos seus domínios de atividade,
nomeadamente para colaborações na realização e estágios curriculares e em projetos científicos e
de formação técnica, no âmbito da licenciatura e Mestrado em Engenharia do Ambiente.
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REPRESENTAÇÕES
INTERNACIONAIS
EUREAU - EUROPEAN FEDERATION OF NATIONAL WATER ASSOCIATIONS
Durante o ano de 2020, a participação na EurEau sofreu as contingências decorrentes do cenário
pandémico que motivou a 18 de março o cancelamento de todas as atividades presenciais, situação
que ainda se mantém. Não obstante este facto, a APDA manteve-se como um parceiro presente e
ativo nas diversas atividades e iniciativas lançadas pela EurEau, tendo continuado o
acompanhamento legislativo da revisão da DWD (Drinking Water Directive) ou na temática relativa
aos microplásticos.
Destaque também para diversos contributos e tomadas de posição em matérias como as seguintes,
para as quais foram chamados a participar os representantes nacionais na Assembleia Geral da
EurEau:
Briefing note on water and climate change;
Briefing note cooperation projects between water operators and farmers;
EurEau Taxonomy strategy;
Briefing note on drought and drinking water;
Comments on the Commission Farm-to-Fork Strategy;
Review of the EurEau strategy.
De enumerar também outras iniciativas que receberam contributos das representações da APDA:
Deloitte report on Extended Producer Responsibility;
Governance of water services in Europe;
Revision of the Urban Waster Water Treatment Directive.
Entre março e julho foi criada uma plataforma de gestão de crise, constituída por todos os
membros da General Assembly que reunia semanal ou quinzenalmente por via digital com o
objetivo de fazer o acompanhamento e análise da evolução do cenário pandémico nos vários países
ao nível do seu impacto nos serviços de águas. A base de análise era construída sob o reporte
semanal realizado por diversos operadores de cada um dos países membros da EurEau.
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A partilha de informação entre as duas organizações acabou por sair reforçada e intensificada com
destaque para as newsletters, publicações diversas, infografias, campanhas e iniciativas. De
ressalvar também a declaração da EurEau sobre a pandemia de COVID-19 e os Serviços de Água,
que foi traduzida pela APDA para português e divulgada pelos respetivos canais. O documento fala
sobre a água potável, águas residuais e de como todos podem fazer a sua parte para o bom
desempenho do setor.

A APDA integra a General Assembly da EurEau, representada por Rui Marreiros, Vice-Presidente.
Neste âmbito, Rui Marreiros participou nos seguintes eventos:
EurEau General Assembly | online - 29 de maio;
EurEau General Assembly | online - 23 de outubro.
A APDA está também representada por técnicos especialistas nas Comissões EU1 (Drinking Water),
EU2 (Waste Water) e EU3 (Economics and Legal Affairs), de seguida apresentados.
Comissão EU1
Representantes: Paulo Nico e Rui Carneiro
Comissão EU2
Representante: Pedro Béraud e Vânia Jesus
Comissão EU3
Representantes: Lídia Lopes e Carla Correia
De destacar ainda a integração da APDA no Joint Working Group on the Value of Water Services
através de Paulo Nico.
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WWC - WORLD WATER COUNCIL
A APDA, através do seu Presidente do Conselho Diretivo, integra o Board of Governors do WWC World Water Council, para o qual foi eleito na Assembleia Geral de novembro de 2018.
Neste âmbito, Rui Godinho esteve presente na 71.ª reunião do Board of Governors, que teve lugar
lugar na cidade de Liége, Bélgica, entre 5 e 6 de fevereiro. Este órgão voltou a reunir, via digital, em
sessão extraordinária no dia 17 de junho, tendo realizado a sua 72.ª reunião entre 26 e 27 de
outubro também em formato online.
Rui Godinho é também um dos seis membros da Comissão Executiva (Bureau) do WWC, presidido
por Loïc Fauchon (representante da Société des Eaux de Marseille, França), tendo participado nos
trabalhos das 16 reuniões realizadas em 2020, todas através de videoconferência exceto a primeira,
que decorreu também em Liége, no dia 4 de fevereiro.
Com o objetivo de abordar as questões mais emergentes na comunidade da água relacionadas com
a disseminação da pandemia de COVID-19, o WWC reuniu com os seus Governadores numa sessão
informativa online, que juntou especialistas de todo o mundo. Rui Godinho esteve entre os 40
participantes nesta reunião que decorreu em 17 de junho.
O 9.º Fórum Mundial da Água é uma organização conjunta do World Water Council (WWC) e do
Governo do Senegal, cujo ISC - International Steering Committee - Rui Godinho também integra,
enquanto membro do Bureau do WWC. Inicialmente previsto para se realizar de 21 a 26 de março
de 2021, o evento foi adiado para 22 a 27 de março de 2022, por acordo entre as partes, devido à
pandemia de COVID-19.

OECD - WATER GOVERNANCE INITIATIVE
A APDA continuou a participar ativamente na OECD Water Governance Initiative, dedicada ao
estudo, análise e discussão das matérias ligadas à governação da água, à escala global. A Associação
- através de Rui Godinho - integra o Grupo de Trabalho 1 - “Stakeholder Engagement for Effective
Water Governance”.

IWA - INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
A APDA continuou a integrar a Governing Assembly da IWA, através da CNAIA (Comissão Nacional
da Associação Internacional da Água). O representante da APDA na Comissão Executiva da CNAIA é
o seu Presidente, Rui Godinho. Na Comissão Plenária da CNAIA tem também assento os VicePresidentes da APDA, J. Henrique Salgado Zenha e Frederico Fernandes.
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WATER EUROPE
Na sequência de um trabalho iniciado no ENEG 2019 pela Comissão Especializada de Inovação, a
APDA e a Water Europe assumiram, em 2020, o compromisso de partilharem informação e de
trabalharem em conjunto com vista a melhor contribuírem para a evolução do setor.
O Acordo de Cooperação foi assinado pelos respetivos presidentes das entidades, Rui Godinho e
Tomas Michel, durante a celebração dos 32 anos da APDA, que teve lugar no dia 31 de janeiro
(capítulo Eventos).
A Water Europe é reconhecida como a voz promotora de Inovação e I&DT (Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico) da água na Europa. Atua no âmbito da coordenação e colaboração
para otimizar o desempenho das Entidades Gestoras, consumidores de água e operadores de
tecnologia, de forma sustentável e uniformizada.

SWA - SANITATION AND WATER FOR ALL
A APDA, através do Núcleo de Jovens Profissionais da Água (JOPA) passou a integrar o Sanitation and
Water for All (SWA). Este é um movimento internacional à escala global, que promove o acesso à
água, saneamento e higiene para todos os seres humanos, incrementando a “ação política, boa
governança dos recursos hídricos e serviços de água e saneamento, bem como a otimização dos
investimentos e do financiamento”, com o objetivo de contribuir para mitigar as desigualdades no
mundo.
São membros da SWA os governos e os seus parceiros, desde entidades dos setores público e
privado, instituições de investigação e pesquisa, bem como organizações da sociedade civil, onde se
inclui a APDA, que pretende, assim, aumentar a respetiva capacitação de responder aos desafios do
futuro, enquanto colabora e partilha experiências com os intervenientes da SWA em nome de um
bem universal – o direito à água e saneamento, bem como a sustentabilidade dos sistemas de
abastecimento de água e de saneamento, no cumprimento da missão desta organização
internacional.
Cada parceiro dispõe de “focal points”, ou seja, mecanismos de contactos permanentes por forma a
operacionalizar a comunicação e o cumprimento dos objetivos delineados. A APDA, neste caso,
conta com dois: Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo, e David Cabanas, Coordenador do
JOPA, que agilizou a integração da Associação na SWA.
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AEAS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
A APDA e a sua congénere espanhola, a Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento, mantiveram contactos no sentido de darem continuidade ao Protocolo de
Colaboração assinado.

AGWA - ALIANCE FOR GLOBAL WATER ADAPTATION
A APDA, através da Comissão Especializada para a Adaptação às Alterações Climáticas (CEAAC),
manteve a parceria de colaboração e networking com a Aliance for Global Water Adaptation
(AGWA).
A instituição nasceu nos EUA em 2010 e promove a cooperação entre agentes do setor da água para
tornar a gestão sustentável dos recursos hídricos mais eficiente.
Abrangendo várias áreas relacionadas com a adaptação às alterações climáticas, a AGWA é
constituída por um grupo diversificado de membros, incluindo bancos de desenvolvimento
regionais e globais, agências governamentais, ministérios, organizações não-governamentais e
entidades do setor privado.
Ao identificar diversos pontos de atuação em comum, a CEAAC apresentou uma proposta de
parceria, que foi prontamente aceite pelos responsáveis da AGWA.

CEN - COMITÉ EUROPEU DE NORMALIZAÇÃO
Continuaram a ser mantidas as relações com o Comité Europeu de Normalização (CEN), a diferentes
níveis, designadamente através da CT 116 - Comissão Técnica de Normalização da APDA, que
acompanha os trabalhos de normalização das Comissões CEN/TC 92 (Contadores de Água) e
CEN/TC 294 (Teleleitura de Contadores), sendo Hilário Ribeiro o representante da APDA nestas
Comissões.

ISO - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE NORMALIZAÇÃO
A APDA continuou a representar Portugal na Comissão ISO/TC 30/SC 7 (Contadores de Água),
através da participação da CT 116 - Comissão Técnica de Normalização, através de Hilário Ribeiro.
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MEMBROS
A 31 de dezembro de 2020 a APDA, para além dos seus dois membros honorários, tinha um total de
155 membros, mais um do que no final de 2019.

O aumento verificou-se nos membros efetivos coletivos, que passaram de 90 para 94 , sendo que
houve um decréscimo de três nos associados coletivos. As restantes categorias mantiveram-se.
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COMISSÕES
ESPECIALIZADAS,
GRUPOS DE TRABALHO
E NÚCLEOS
A APDA contou, ao longo do ano de 2020, com a atividade e contributo inestimável das
respetivas Comissões Especializadas, Grupos de Trabalho e Núcleo.
12 Comissões Especializadas
Comissão Especializada de Qualidade da Água (CEQA).
Comissão Especializada de Sistemas de Informação (CESI).
Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água (CESDA).
Comissão Especializada de Legislação e Economia (CELE).
Comissão Especializada de Águas Residuais (CEAR).
Comissão Especializada de Gestão de Clientes (CEGC).
Comissão Especializada de Gestão de Ativos (CEGA).
Comissão Especializada de Inovação (CEI).
Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental (CECEA).
Comissão Especializada de Adaptação às Alterações Climáticas (CEAAC).
Comissão Especializada de Indicadores de Gestão (CEIG).
CT 116 - Comissão Técnica de Normalização “Medição de Escoamento de Água em
Condutas Fechadas”.
1 Grupo de Trabalho
Grupo de Trabalho de Economia Circular (GTEC).
1 Núcleo
Núcleo de Jovens Profissionais da Água (JOPA).
Seguem-se os balanços do trabalho levado a cabo em 2020 por cada Comissão
Especializada, Grupo de Trabalho e Núcleo, tendo por base as informações prestadas pelos
respetivos Coordenadores.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE QUALIDADE DA ÁGUA (CEQA)

Coordenação
Paulo Nico (SMAS de Almada)

Vice-coordenação
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro)

Composição
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras); Ana Nunes (Águas do Norte); António Lisboa (Águas do
Alto Minho); Carla Cavaco (EMAS de Beja); Cláudia Guerreiro (AQUAPOR Serviços); Cristina Cortez
(SIMAR de Loures e Odivelas); Cristina Martinho; Cristina Paiva (SIMAS de Oeiras e Amadora); Elsa
Oliveira (SMAS de Leiria); Inês Freitas (Águas do Douro e Paiva); Joana Pinto Coelho (AdP Serviços
Ambientais); Maria Adelaide Rocha (Águas do Porto); Maria de Fátima Coimbra (Águas do Centro
Litoral); Maria João Benoliel; Marta Dutschmann Gomes (Wase); Pedro Nogueira (CTGA); Raquel
Mendes; Rui Neves Carneiro (EPAL); Rui Sancho (Águas do Algarve); Sara Branco (Câmara Municipal
de Palmela)
Trabalho desenvolvido
Através de formato digital, a CEQA reuniu mensalmente durante o ano 2020, tendo também
participado nas reuniões do Conselho Científico e Conselho Consultivo da APDA.
No âmbito da integração na Comissão EU1 (Drinking Water) da EurEau, subordinada ao tema
Abastecimento de Água, as representantes Ana Alegria e Maria João Benoliel foram substituídas por
Paulo Nico e Rui Carneiro. A atividade centrou-se na participação nas reuniões inerentes, bem como
na análise de documentos da Comissão EU1, com impacto para as atividades das Entidades
Gestoras nacionais.
De referir a participação de Paulo Nico, entretanto substituído por Sara Branco, enquanto
representante da APDA, nas reuniões da RELACRE respeitante à Comissão de Certificação de
Técnicos de Colheita de Amostras de Água.
Ainda na linha de representantes da APDA, a destacar também a participação de David Cabanas nas
reuniões da Comissão Sectorial da Água do IPQ (CS04/IPQ), e de Rui Sancho na reunião Grupo de
Trabalho dos Planos de Segurança da Água.
2020 foi ainda pautado pela organização do webinar “A pandemia COVID-19 e o abastecimento de
água” (capítulo Eventos), bem como pela contínua elaboração de contributos para a Revisão da
Diretiva Relativa à Qualidade da Água para Consumo Humano, designadamente na tradução da
mesma no final do ano.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CESI)

Coordenação
José Manuel Costa (Águas do Alto Minho)

Vice-coordenação
Gil Afonso (Águas do Norte)

Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Soares (ESRI Portugal); Ana Sofia Ramalhete (SIMAR de
Loures e Odivelas); Carlos Fernandes (Águas do Douro e Paiva); Carlos Godinho (AQUASIS); Carlos
Gonçalves (EPAL); Célia Dias Reis (EPAL); Cláudia Brás (Águas de Coimbra); Cláudio Tenório (Águas
do Algarve); Elsa Sofia Ferreira (SMAS de Sintra); Ivo Braga (Aquapor Serviços); João Branco (Câmara
Municipal do Barreiro); Jorge Figueiredo (Luságua - Serviços Ambientais); Luís Filipe Rocha (Águas do
Centro Litoral); Luís Ribeiro (Tecnilab Portugal); Miguel Casadinho (EMAS de Beja); Patrícia Paulo
(SIMAR de Loures e Odivelas); Paulo Rego (AGERE); Pedro Martins (SIMAR de Loures e Odivelas);
Pedro Pascoal (Infraquinta)
Trabalho desenvolvido
Tendo em consideração o contexto da pandemia, as reuniões da CESI realizaram-se, na sua maioria,
em formato digital, tendo sido apenas concretizadas nove das onze previstas.
O tema “Análise crítica sobre o desenvolvimento de uma nova visão para os Sistemas de Informação
Geográfica” foi alvo de análise profunda nas sessões da Comissão entre maio e junho. O objetivo foi
procurar desenvolver o papel dos Sistemas de Informação Geográfica como plataforma transversal
e integradora de informação nas organizações, e indicar pistas para o futuro, com base no conjunto
das seguintes questões iniciais:
Que soluções SIG ao nível da web, desktop, mobile, tem na organização? Conseguem identificar
para além das soluções, quantos utilizadores SIG para cada perfil de utilização (edição, consulta,
análise, administração);
Que áreas/departamentos da organização utilizam o SIG? E com que propósito? É perceber
quem usa, para quê, como ajuda no dia-a-dia;
O que gostariam que respondesse e ainda não faz? Identificar cinco fluxos de trabalho críticos
que consideram que podiam ser suportados pelo SIG, e que ainda não são;
Quais os desafios para o SIG? O que podem os fornecedores de SIG fazer para melhorar ou
mitigar as vossas “dores”?
Intervieram nesta discussão responsáveis pela área de sistemas de informação geográfica das
empresas AQUAPOR, Águas do Alto Minho e AGERE, a convite dos respetivos membros
pertencentes a esta comissão.
No decurso do ano de 2020 foi ainda atualizado e praticamente concluído o documento com o
nome de “Guia Introdutório de Cibersegurança para Entidades Gestoras de Abastecimento de Água
e Saneamento de Águas Residuais”, subordinado ao tema da Cibersegurança (capítulo Publicações).
No âmbito da elaboração do documento referido, realizou-se a 13 de novembro o webinar “A
Cibersegurança no setor da Água - Uma responsabilidade de todos” (capítulo Eventos).
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (CESDA)

Coordenação
Abel Luís (EPAL)

Vice-coordenação
Luís Manuel Gomes (Afluxo)
Margarida Pinhão (Tecnilab Portugal)

Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); André Duarte (SMAS de Sintra); Cristina Caldas
(Contimetra); Daniel Silva (Aquapor Serviços); Flávio Oliveira (Águas do Porto); Guilherme Santos
(Águas do Norte); Hilário Ribeiro (Itron); João Curinha (Águas do Sado); João Santos (EMAS de Beja);
José Júlio Santos (Fucoli-Somepal); Maria José Neto (SIMAR de Loures e Odivelas); Paula Aprisco
(EPAL); Paulo Nunes (Indaqua); Pedro Miguel Pereira (SMAS de Mafra); Raquel Mendes; Rita Morais
(Águas de Coimbra); Rodrigo Duarte (Águas de Cascais); Rute Parente (SMAS de Sintra); Sameiro
Roriz (AGERE)
Trabalho desenvolvido
A atividade da CESDA em 2020 centrou-se na continuação do trabalho desenvolvido nos últimos
anos, na área da Eficiência dos Sistemas de Distribuição de Água e Sustentabilidade dos Serviços de
Água, apesar dos constrangimentos resultantes da pandemia de COVID-19.
Através de meios digitais, a Comissão conseguiu reunir mensalmente como previsto e, embora não
tenham sido concluídas as fichas de boas práticas de controlo de perdas, foram iniciadas duas a
apresentar, possivelmente, num encontro previsto para Beja em data ainda a anunciar (consoante a
evolução da pandemia).
Em Portugal ainda há Entidades Gestoras de sistemas de distribuição de água que passam por
situações de abastecimento deficitário e dificuldades financeiras pelo que a otimização do uso da
água e a redução de perdas ainda é uma prioridade do setor. A divulgação pela ERSAR dos
relatórios de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores (RASARP) tem permitido a
comparação do desempenho dos diferentes serviços incentivando a redução de perdas através de
uma gestão eficiente das redes de abastecimento de água.
O foco do trabalho desenvolvido pela CESDA foi apresentado em dois webinars que se pautaram
por significativa participação: “As perdas de água em Portugal - Uma visão retrospetiva” a 1 de julho,
e a “A Gestão do Abastecimento de Água em Tempo de Pandemia”, a 23 de outubro (capítulo
Eventos).
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE LEGISLAÇÃO E ECONOMIA (CELE)

Coordenação
Lídia Lopes (SMAS de Sintra)

Vice-coordenação
Jorge Nemésio (SMAS de Ponta Delgada)

Composição
Ana Paula Tavares; Anita Ferreira (EPAL); Carla Correia (Águas de Portugal); Eduardo Paulino; Ema
Isabel Loureiro (Águas de Coimbra); Francisco Morais (AGS); Helena Moura Campos (SIMAR de
Loures e Odivelas); João Simão Pires (Universidade Católica); José Henrique Salgado Zenha; José
Manuel Pires (Águas de Cascais); Maria Guilhermina Tadeia (EMAS de Beja); Nuno Vitorino (AIA);
Paula Lopes (SMAS de Sintra); Paulo Gromicho (Águas de Lisboa e Vale do Tejo); Paulo Sá (Indaqua);
Sérgio Hora Lopes (Águas do Douro e Paiva); Susana Ferreira (Aquapor Serviços)

Trabalho desenvolvido
Devido à situação pandémica, a CELE viu-se obrigada a alterar radicalmente, a partir de março de
2020, as normas de funcionamento. Assim, as reuniões da Comissão programadas para o ano em
análise realizaram-se de forma virtual a partir de abril.
Concluiu-se, em julho de 2020, a recolha de clientes ativos relativos a dezembro de 2019 e dos
tarifários dos Sistemas Municipais e Multimunicipais praticados até junho de 2020, inclusive, de
modo a concretizar-se a atualização do estudo sobre os tarifários de água e saneamento em
Portugal.
Concretizaram-se as tarefas com vista à conclusão da edição do livro “O Mercados e os Preços
2020”, cuja apresentação acabou por ser adiada para 2021 também devido ao contexto de COVID19.
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Entretanto, foram objeto de análise diversos diplomas, nomeadamente:
Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março, que determina a cessação
da vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima primeira
alteração do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio.
Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que fixou medidas excecionais e temporárias de resposta à
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 da doença COVID-19, das quais
se destacam alterações ao regime jurídico das autarquias locais.
Lei n.º 2/2020, de 31 de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2020.
Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de 7 de abril, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias de
resposta à pandemia de COVID-19, no âmbito dos sistemas de titularidade estatal de
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, procedendo ao diferimento parcial
da execução dos acordos de regularização de dívida celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º
5/2019, de 14 de janeiro, bem como à prorrogação do prazo para a cessão de créditos por
Entidades Gestoras de sistemas multimunicipais ou de outros sistemas de titularidade estatal de
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e pelas Entidades Gestoras de
parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009,
de 9 de abril.
Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, que aprovou o regime excecional para promover a capacidade de
resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Lei n.º 11/2020, de 7 de maio, que aprovou o Regime excecional e transitório para a celebração
de acordos de regularização de dívidas das autarquias locais, serviços municipalizados, serviços
intermunicipalizados e empresas municipais, no âmbito do setor da água e do saneamento de
águas residuais.
Lei n.º 35/2020, de 13 de agosto, que alterou as regras sobre endividamento das autarquias
locais para os anos de 2020 e 2021 e prorroga o prazo do regime excecional de medidas
aplicáveis às autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, procedendo à
segunda alteração às Leis n.º 4-B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.
Para além das atividades referidas, foi feito o acompanhamento do setor e a análise de projetos
nacionais e comunitários remetidos à Comissão de Legislação e Economia.
Foi realizado, nomeadamente, o acompanhamento da evolução dos modelos de gestão no setor da
água e o acompanhamento das diretivas comunitárias com interesse para o setor, bem como
diversos projetos de regulamentos e documentos complementares divulgados pela ERSAR.
De destacar também a participação da CELE no desenvolvimento do Inquérito levado a cabo pela
APDA sobre os reflexos da pandemia provocada pelo COVID-19 no setor em Portugal.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ÁGUAS RESIDUAIS (CEAR)

Coordenação
Pedro Béraud (AdP Internacional)

Vice-coordenação
Sónia Dorado Pinto (Águas de Santarém)
Vânia Jesus (AQUAPOR Serviços)

Composição
Alexandra de Sousa (SMAS de Almada); Ana Rita Pereira (SMAS de Almada); Andreia Ferreira (AGERE)
Ângela Romão (Águas de Santo André); Carlos Alves (Águas de Cascais); Cristina Caldas (Contimetra)
Cristina Martinho; Diana Correia (Águas de Paços de Ferreira); Filipa Pires (Gintegral); Francisco
Sousa (Águas do Porto); Joana Vieira (Águas do Centro Litoral); João Diogo (Zeben); Judite Mota
(CTGA); Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro); Marco Antunes (Alfa Laval Portugal);
Margarida Esteves (Tecnilab Portugal); Norberta Coelho (Águas do Norte); Pedro Cruz (Suez); Pedro
Duarte (AGS); Pedro Fernandes (Contimetra); Ricardo Gomes (EMAS de Beja); Rita Teixeira
d'Azevedo; Rui Neves Carneiro (EPAL); Vânia Morais (Águas do Porto)
Trabalho desenvolvido
Apesar do contexto de pandemia, a CEAR teve um ano particularmente produtivo, tendo participado
na organização de diversos eventos, com significativa adesão, e contribuído para afirmar a APDA
como interveniente no setor das águas, nomeadamente ao nível de águas residuais.
Durante o ano realizou a reuniões regulares da Comissão, através de videoconferência, e mantevese alicerçada nos respetivos Grupos de Trabalho: GT 1 - Gestão de Redes de Drenagem, GT 2 Tratamento e Reutilização de Águas Residuais e GT 3 - Tratamento, Valorização e Destino Final das
Lamas.
Em abril, e no âmbito da pandemia concebeu o “Folheto Informativo: COVID-19 Síndrome
respiratória aguda grave - coronavírus 2, nos sistemas de saneamento e lamas de ETAR” (capítulo
Pareceres).
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A CEAR organizou também o webinar "SARS-COV-2 nos Sistemas de Saneamento", a 12 de julho, no
sentido de proceder não só à apresentação da informação mais recente da relação entre o vírus e
os sistemas de saneamento, mas também para debater a matéria com “players” nacionais e
internacionais (capítulo Eventos).
No campo das tomadas de posição desta Comissão sobre documentos estratégicos ao nível de
Portugal, a CEAR procedeu à análise e redação de uma posição referente ao “PENSAARP 2020-2030”,
em 24 de julho, bem como sobre o Regulamento da Qualidade do Serviço Prestado ao Utilizador
Final, da ERSAR, tendo sido redigidos documentes respetivos, nomeadamente do ponto de vista das
atividades relacionadas com sistemas de saneamento, sempre do ponto de vista das Entidades
Gestoras.
Para lançar a publicação produzida entre 2019 e 2020 - "Os Novos Desafios do Saneamento" anteriormente prevista para um seminário presencial a decorrer durante o ano em análise, a CEAR
realizou, a 29 de outubro, um webinar com título homónimo (capítulo Eventos).
Relativamente ao livro “Os Próximos 30 Anos: Sobre o Futuro dos Serviços de Águas”, um projeto da
APDA já devidamente divulgado, iniciaram-se, durante o ano de 2020, novos desenvolvimentos que
deverão permitir atualizar os cenários criados, adaptando-os a uma realidade significativamente
diferente da esperada, aquando da disseminação do referido livro.
A Comissão deu continuidade à colaboração na Revista APDA, que se mantém desde primeira a
edição da mesma.
No âmbito da colaboração internacional com a EurEau, a CEAR manteve a participação na Comissão
EU2 (Waste Water), através de Pedro Béraud e de Vânia Jesus que, tendo integrado a referida
comissão, iniciou participação regular nas reuniões realizadas (todas em formato digital),
designadamente a 14 e 15 de maio, bem como a 8 e 9 de outubro. A CEAR elaborou também uma
resposta a nível nacional ao inquérito “Urban Waste Water Treatment Directive - Impact
Assessment. Preparatory questionnaire on nutrients”, a 21 de outubro. Participou e apresentou
igualmente a comunicação no “Nutrients Workshop” da EurEau, sob o título “Experience of less
sensitive area designations - Portugal”, no dia 2 de novembro. Em representação da EurEau no
webinar da AEAS “Proyecto Real Decreto de Aplicación de Lodos en la Agricultura”, a 5 de novembro,
apresentou a comunicação “La actividad de EurEau en el campo de los lodos de las EDAR, siguiendo
un enfoque de economía circular”.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE CLIENTES (CEGC)

Coordenação
José Peças (AQUAPOR Serviços)

Vice-coordenação
Joana Frada (Indaqua)

Composição
Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Helena Freitas (Águas do Norte); João Barros (Águas do Ribatejo);
Luís Antunes Ferreira (EPAL); Luís Branco; Marlene Castilho (Águas do Alto Minho); Marta Marques
(SIMAR de Loures e Odivelas); Nuno de Linares Luís (SIMAS de Oeiras e Amadora); Nuno Fidalgo
(Águas do Planalto); Raquel Galego (SMAS de Sintra); Raquel Martins (Águas da Região de Aveiro);
Rita Carrapatoso (Águas do Porto); Susana Ferreira (Águas de Santarém)

Trabalho desenvolvido
A CEGC deu continuidade aos trabalhos no âmbito da Otimização de Receitas, promovendo a
otimização da cobrança das Entidades Gestoras em baixa, cujo objetivo culminava com a publicação
de um guia no 4.º trimestre de 2020. Contudo, dada a situação pandémica, os planos foram
alterados, tendo sido dada primazia à discussão e partilha interna das melhores práticas e impactos
da adaptação das atividades comerciais no período de emergência da 1.ª vaga de COVID-19.

O ano foi ainda marcado pelas seguintes atividades: organização do webinar “A Transformação
Digital no Relacionamento com o Cliente”, no dia 10 de julho (capítulo Eventos); proposta de
alteração legislativa do Decreto-Lei 194/2009 na vertente dos ilícitos, contraordenações,
penalidades contratuais e delegação de competências; análise e proposta de alteração dos artigos
do Regulamento da Qualidade do Serviço prestado ao Utilizador Final, da ERSAR, que esteve em
consulta pública até 30 de novembro.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE GESTÃO DE ATIVOS (CEGA)

Coordenação
António Mamede (Indaqua)

Vice-coordenação
Célia Reis (EPAL)

Composição
Adriana Espanha (Águas do Algarve); Ana Margarida Luís (Águas do Tejo Atlântico); Ana Soares (ESRI)
António Candeias (SIMAR de Loures e Odivelas); Carlos Mariano (Aquasis); Catarina Tuna (Águas do
Porto); Eduardo Farinha (SMAS de Sintra); Filipe Carraco (CTGA); Filipe Vítor dos Santos (SIMAR de
Loures e Odivelas); Hélder Amorim (Águas do Alto Minho); Inês Fernandes (Águas do Sado); Lígia
Ramos (Águas do Douro e Paiva); Luís Adão (SMAS de Almada); Luís Costa (Águas de Coimbra); Luís
Estrela Soares (SIMAS de Oeiras e Amadora); Luís Machado (Águas da Região de Aveiro); Luís
Mamouros (AdP - Serviços Ambientais); Nuno Maricato (Serviços Municipalizados de Castelo
Branco); Pedro Francisco (SMAS de Sintra); Ricardo Casquilho (SIMAR de Loures e Odivelas); Samuel
Martinho (Inova); Sónia Traitolas (Câmara Municipal de Palmela); Teresa Maria Bastos (Águas do
Porto)
Trabalho desenvolvido
Durante o ano de 2020, também o trabalho da CEGA foi influenciado pelos constrangimentos da
COVID-19, tendo a Comissão reunido oito das onze vezes previstas - duas presencialmente e seis
em formato digital.
Perante o cancelamento do evento previsto para 28 de abril em Matosinhos, a CEGA organizou três
webinar com parte do programa previsto para o certame cancelado. Os eventos organizados foram
dedicados à Gestão de Ativos de forma holística e com especial enfoque para os desafios que esta
década apresenta. O primeiro centrou-se nos conceitos basilares da Gestão de Ativos, o segundo no
setor da água e o último contou com o testemunho de outros setores. Os webinars decorreram
todos em outubro com duas semanas de intervalo entre si: “A Gestão de Ativos e os Desafios desta
Década”, 1 de outubro; “A Gestão de Ativos e os Desafios desta Década - Setor da Água”, 15 de
outubro; “A Gestão de Ativos e os Desafios desta Década - Outros Setores”, 29 de outubro (capítulo
Eventos). De ressalvar o significativo volume de trabalho na organização destas sessões,
designadamente nos contactos com os respetivos oradores.
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De forma a otimizar a produção de conteúdos da CEGA, foram criados quatro grupos de trabalho,
cada qual com coordenador (a):
Comunicação - tem como funções divulgar no website da APDA as ações realizadas e os
documentos produzidos pela CEGA, partilha de bibliografia e de informação técnica importante
para a Gestão de Ativos, propor novas entidades para integrar a CEGA, bem como dinamizar o
canal de comunicação (Q&A) para quem pretenda interagir com a CEGA.
Inventariação e Cadastro - a inventariação e cadastro de ativos constitui o passo inicial para uma
eficaz Gestão de Ativos por parte das Entidades Gestoras, possibilitando a formalização de
políticas e procedimentos de operação e manutenção adequados ao seu portfolio de ativos.
Assim, este grupo assume como objetivo a elaboração de um guia de boas práticas, com os
seguintes conteúdos: inventariação física de ativos; registo de ativos, incluindo a sua
individualização/agregação; definição de estrutura de localizações de ativos; garantir o histórico
de manutenção e contabilístico de ativos.
Sistemas de Informação e a Gestão de Ativos - tem como principais objetivos identificar os
diferentes tipos de sistemas de informação associados ao ciclo de vida dos ativos, apresentar
boas práticas de relacionamento entre sistemas de informação ao longo do ciclo de vida dos
ativos, bem como identificar principais características dos ativos a registar em cada tipo de
sistema de informação e em que fases.
Avaliação da Condição - Técnicas de Avaliação de Ativos - para se realizar uma adequada
avaliação da condição dos ativos, é de extrema importância garantir que a respetiva inspeção é
efetuada de forma rigorosa, detalhada e eficaz. A avaliação da condição pode ser obtida através
de inspeções sistematizadas, recorrendo a observações diretas, inspeções, vídeos, ensaios, etc.
Nos casos em que não é possível avaliar todos os ativos, podem realizar-se inspeções por
amostragem permitindo inferir a condição de um determinado conjunto de ativos, de
características semelhantes. O trabalho deste grupo vai incidir na identificação e descrição em
nota técnica das práticas conhecidas para inspecionar os diversos tipos de ativos utilizados pelas
Entidades Gestoras do setor da água.
Relativamente à movimentação de membros da CEGA, destaque para a entrada de dois novos
membros, Hélder Amorim e António Mamede. Este último assumiu o cargo de Coordenador,
anteriormente ocupado por Célia Reis, que passou a Vice-Coordenadora da Comissão.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INOVAÇÃO (CEI)

Coordenação
Miguel Carrinho (Águas do Ribatejo)

Composição
Ana Paula Barros (Águas de Gondomar); André Brás dos Santos (Câmara Municipal do Barreiro);
Cláudia Guerreiro (Aquapor Serviços); Francisco Marques (Tejo Ambiente); Frederico Barros Lopes
(Águas do Norte); Ivo Silvestre (Infraquinta); Maria Cândida Marreiros (SIMAS Oeiras e Amadora);
Maria Manuela Sobral (Câmara Municipal do Barreiro); Nuno Campilho (SIMAS Oeiras e Amadora);
Nuno Laranjo (Inova); Nuno Medeiros (EPAL); Patrícia Mestre (SMAS Almada); Paulo Sá (Indaqua)
Pedro Vieira (Águas do Porto); Vitor Vale Cardoso (EPAL); Zélia Fernandes (Esposende Ambiente)

Trabalho desenvolvido
Em 2020, a CEI, bem como todas as restantes Comissões Especializadas da APDA, adaptou as
respetivas atividades às contingências provocadas pela pandemia. Com efeito, e por via da
utilização das ferramentas e plataformas tecnológicas disponíveis, foi possível dar continuidade
(ainda que com algumas restrições) à análise e discussão das matérias integradas no âmbito da
atuação da CEI.
A Comissão reuniu cinco vezes, tendo também estado representada nas reuniões do Conselho
Científico e do Conselho Consultivo da APDA.
No dia 31 de janeiro, e por ocasião da celebração do 32.º aniversário da APDA (13 de janeiro) no
Museu da Água da EPAL, em Lisboa, Miguel Carrinho participou como orador com a apresentação
intitulada “Inovação: estamos preparados?”. Entretanto, e dando sequência ao trabalho iniciado no
ENEG 2019 pela CEI, foi assinado neste evento um Acordo de Cooperação entre a APDA e a Water
Europe (capítulos Eventos e Relações Internacionais).
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No âmbito dos webinars promovidos pela APDA, a CEI esteve ativamente envolvida na organização
de dois:
“COVID-19 - Acelerador de decisões na inovação”, no dia 3 de setembro, onde foi analisado o
impacto da COVID-19 nas Entidades Gestoras e de que forma a pandemia “acelerou”, ou não, a
tomada de decisões em matéria de Inovação (capítulo Eventos).
“A Universalização do Teletrabalho e alteração do paradigma da colaboração com as empresas”,
a 16 de setembro, que debateu temas de grande relevância, como as novas formas de
organização do trabalho, mudanças de paradigma na colaboração entre as empresas, entre as
pessoas e as empresas, a importâncias das lideranças, entre outros (capítulo Eventos).
Para além destas atividades, importa salientar o trabalho desenvolvido na preparação da iniciativa
“Livro Branco sobre inovação no setor da água”, que tentará propor uma visão dos agentes do setor
e, por outro, recolher dos agentes externos as melhores contribuições sobre a forma como o setor
deve responder aos desafios futuros. A iniciativa, a levar a cabo durante o ano de 2021, tem como
principal objetivo acolher reflexões, pensamentos e ideias, na forma de uma visão estratégica ou
reflexão, sobre o papel da Inovação no futuro do setor da água e de como este pode incorporar
essas hipotéticas medidas inovadoras.
Por outro lado, destaca-se ainda a colaboração ativa da CEI, em conjunto com outras Comissões
Especializadas e Grupos de Trabalho, na preparação de uma eventual candidatura a apresentar pela
APDA junto de entidades financiadoras, subordinada à temática “O Valor da Água”.
Foram também acompanhadas e discutidas no seio da Comissão diversas matérias e temas
considerados relevantes pelos membros da CEI e pela APDA, alguns dos quais serão, possivelmente,
objeto de um trabalho mais sistematizado no decurso de 2021.
Já no final do ano, a assinalar a entrada de um novo membro na CEI - André Brás dos Santos, da
Câmara Municipal do Barreiro.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CECEA)

Coordenação
Teresa Fernandes (Águas do Algarve)

Vice-coordenação
Teresa Alvarez (SIMAS de Oeiras e Amadora)

Composição
Ana Cláudia Nunes (SMAS de Torres Vedras); Ana Maria Santos (Águas de Coimbra); Carlos Mendes
(SMAS de Almada); Clara Varandas (Be Water); Daniel Queiroz (SMAS de Almada); Davide Simões
(SMAS de Sintra); Filipa Fernandes (Águas do Porto); Filipe Pimenta (SMAS de Sintra); Isabel Gomes
(Câmara Municipal do Barreiro); Lénia Almeida (Águas de Portugal); Lisete Oliveira (Águas do Centro
Litoral); Marcos Batista (Águas do Tejo Atlântico); Marcos Sá (EPAL); Marta Vieira (AGERE); Miguel
Barriga (EMAS de Beja); Nina Figueiredo (Águas de Coimbra); Raquel Silva (Águas do Tejo Atlântico);
Ricarda Barbosa (ARM - Águas e Resíduos da Madeira); Sandra Vieira (SMAS de Leiria); Susana
Tavares (Águas do Porto)
Trabalho desenvolvido
A CECEA é formada por uma equipa de profissionais de Comunicação com vertente educacional,
oriundos de todo o país, incluindo do arquipélago da Madeira, apresentando-se como uma equipa
muito heterogénea pelas diferentes áreas em que cada um atua, focando-se nas exigências que o
setor impõe para que a comunicação passe a ser “límpida como a água”.
Nesse âmbito, a existência de uma maior uniformidade da comunicação por parte de todos os
atores nesta matéria, que resulte numa maior eficácia e capacidade de mobilização
comportamental na educação ambiental a nível nacional, são algumas das principais orientações
que norteiam a atuação da CECEA.
A atividade da Comissão foi contínua, apesar de ter sido inevitavelmente afetada pelas
consequências decorrentes da pandemia de COVID-19.
No âmbito da rubrica criada em 2020 pela APDA - “Conversas com Tema - O Setor da Água em
Movimento", a CECEA contribui com a conceção da imagem alusiva às sessões online que a definem,
bem como com a organização de dois eventos, entre os quais o que marcou o início desta rubrica: a
Sessão Gravada “Dia Mundial dos Oceanos”, a 8 de junho (capítulo Eventos). Já em setembro, mais
precisamente a dia 10, organizou o webinar “Economia Circular na Educação Ambiental – partilha de
boas práticas” (capítulo Eventos).
De destacar também o poster desenvolvido para assinalar o Dia Nacional da Água, celebrado a 1 de
outubro.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (CEAAC)

Coordenação
Silvana Vitorino (SMAS de Almada)

Vice-coordenação
Rita Cunha (Águas do Porto)

Composição
Alexandre Rodrigues (EPAL); Ana Madeira (EMAS de Beja); Ana Margarida Luís (Águas do Tejo
Atlântico); André Duarte (SMAS de Sintra); Duarte Caldeira (Centro de Estudos e Intervenção em
Proteção Civil); Felisbina Quadrado (Agência Portuguesa do Ambiente); Filipa Falcão (AQUAPOR
Serviços); Inês Matos (Águas do Ribatejo); Luís Dias (Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa); Marisa Viriato (Águas do Algarve); Nuno Lourenço (Serviços Municipalizados de Castelo
Branco); Rita Santos (Águas da Figueira); Rodrigo Duarte (Águas de Cascais); Rui Teixeira (Câmara
Municipal do Barreiro); Teresa Mariano (SMAS de Leiria); Teresa Vicêncio (Águas de Cascais)
Trabalho desenvolvido
Em 2020, a CEAAC deu continuidade às atividades que tinha implementado no ano transato
nomeadamente através das seguintes linhas de ação:
Promoção da consciencialização sobre o tema Adaptação às Alterações Climáticas através da
divulgação e atualização de um glossário sobre a temática e Portfolio de Estudos e Projetos
relacionados com a temática que, tratando-se de um documento dinâmico e em continua
atualização, visa reunir os principais estudos técnicos, projetos nacionais e internacionais,
artigos científicos e vídeos relacionados com o tema;
Estabelecimento de rede de networking com associações congéneres;
Participação em projeto sobre Ondas de Calor e Secas a realizar pela investigadora Dra. Selma
Guerreiro da Universidade de Newcastle, Reino Unido;
Produção de notícias relacionadas com Alterações Climáticas.
O ano foi também marcado pela conclusão do portfólio de medidas de adaptação às Alterações
Climáticas, que visa disponibilizar às Entidades Gestoras de água, e comunidade em geral,
ferramentas para uma melhor preparação face aos diferentes impactes das alterações climáticas.
De assinalar ainda a realização do webinar “Vulnerabilidade do recurso água em eventos extremos”
(capítulo Eventos), bem como a participação em pareceres específicos (p.e. Proposta Lei de Bases do
Clima) e o início do desenvolvimento da metodologia expedita para autoavaliação da
vulnerabilidade às Alterações Climáticas por parte das Entidades Gestoras.
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COMISSÃO ESPECIALIZADA DE INDICADORES DE GESTÃO (CEIG)

Coordenação
Nuno Medeiros (EPAL)

Composição
Ana Rita Pereira (Luságua - Serviços Ambientais); Andreia Vieira (A2O); António Chaves Ramos
(Tavira Verde); António Eusébio (Águas do Algarve); Arminda Silva (Águas de Paços de Ferreira); Carla
Faustino (SMAS de Leiria); Catarina Malha (Águas de Santarém); Cátia Gueidão (SIMAR de Loures e
Odivelas); Conceição Matos (Águas de Cascais); Filipa Alves (Águas do Centro Litoral); Florence
Botilde (Infralobo); Hilário Seara (Águas de Barcelos); Inês Matos (Águas do Ribatejo); Jani Santos
(Tavira Verde); José Guerreiro (Infraquinta); José Marcelino Pereira (EPAL); Maria dos Prazeres
Libório (Águas de Coimbra); Maria Gabriela Palma (EMAS de Beja); Maria Júlia Pereira (Águas do Alto
Minho); Nuno Martinho (Be Water - Águas de Ourém); Paula Costa (SMAS de Sintra); Paula Malheiro
(Águas do Porto); Sandra Matos (Águas de Coimbra); Sara Carriço (Aquapor Serviços)
Trabalho desenvolvido
A CEIG esteve desativada durante vários anos, tendo sido reativada no final do ano de 2019, por
iniciativa do atual Conselho Diretivo.
Contudo, a reativação foi suspensa após o início do confinamento devido à pandemia, em março,
tendo-se realizado apenas uma reunião da comissão, apesar de se ter desenvolvido algum trabalho
que estava planeado.
Para 2021, a CEIG decidiu manter o foco nos indicadores de gestão associados à componente de
Abastecimento de Água, e na sensibilização das Entidades Gestoras para a necessidade de uma
melhoria na robustez dos dados de gestão atualmente de cálculo obrigatório (requeridos pela
ERSAR), bem como da necessidade organizacional e funcional que precede a uma estrutura de
reporte de indicadores de gestão.
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CT 116 - COMISSÃO TÉCNICA DE NORMALIZAÇÃO
“MEDIÇÃO DO ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CONDUTAS FECHADAS”

Coordenação
Hilário Ribeiro (Itron)

Vice-coordenação
José Colarejo

Composição
Ana Almeida (IPQ); Carlos Nunes (SMAS de Sintra); Filipe Pires de Lima (Águas de Gaia); Francisco
Cacheira (Indaqua); Joana Barros (Águas do Porto); João Alexandre Pires (SMAS de Sintra); Joaquim
Pais da Silva (SMAS de Almada); Jorge Manuel Marques (SMAS de Almada); Marta Fernandes (EAmb Esposende Ambiente); Miguel Filipe Duarte (SIMAR de Loures e Odivelas); Nuno Filipe Fontes (SIMAS
de Oeiras e Amadora); Patrícia Ruivo (IPQ); Pedro Bernardino (Águas de Santarém); Pedro Rodrigues
(EMAS de Beja); Ricardo Silva (Janz); Sara Carriço (AQUAPOR); Susana Valente (Serviços
Municipalizados de Castelo Branco); Teresa Castro (Resopre); Vânia Barbosa (EAmb - Esposende
Ambiente); Vítor Manuel Rocha (EPAL)
Trabalho desenvolvido
Na área de atividade 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”.
Relativamente aos trabalhos de normalização portuguesa desenvolvidos, a CT 116 enviou ao IPQ, a
29 de julho de 2020, a revisão da norma NP 2938:2008, que tinha sido protelada devido à sua
dependência da Portaria 21/2007, tendo em conta o impasse que persistia na substituição dessa
portaria pela que a veio substituir, em setembro de 2019 (Portaria 321/2019). Foram também
iniciados os trabalhos do projeto de Norma, intitulada “Contadores de água potável fria e quente.
Definições dimensionais”. Este documento pretende instituir, no acervo português, uma norma
específica das definições dimensionais dos contadores em linha que se utilizam em Portugal, sejam
de ligação roscada ou de ligação flangeada, que se encontrem abrangidos pelas especificações da
EN ISO 4064-1:2017.
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No que diz respeito ao acompanhamento das Normas Europeias e Internacionais, e à semelhança
do que aconteceu em 2019 devido à ausência de apoios financeiros por parte do IPQ, não foi
possível acompanhar presencialmente as reuniões do CEN TC 92, do CEN/TC 294 e do ISO TC 30/SC
7, uma prática em tempos corrente. Resta o acompanhamento documental e as votações, bem
como eventuais comentários de textos recebidos, o que tem sido feito, sempre que considerado
oportuno.
O tema da redução das perdas de água não faturada por submedição tem continuado a ser
também objeto principal das preocupações da CT 116, pelo que os diversos desenvolvimentos da
matéria têm prosseguido junto das diversas Entidades Gestoras que têm representação na CT 116 e
não só.
Neste sentido, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
Organização do webinar “Características Construtivas dos Contadores de Água Potável Fria”, no
dia 25 de setembro (capítulo Eventos);
Conclusão da estrutura do inquérito nacional ao parque de contadores (trabalho iniciado em
2019 e que visa a caracterização do parque de contadores em Portugal), tendo-se procedido ao
respetivo envio às Entidades Gestoras. O número de inquéritos completamente respondido foi
reduzido, pelo que se decidiu optar novamente pelo seu reenvio, desta vez, com opção de
preenchimento direto num ficheiro Excel customizado;
Início da organização do segundo webinar a realizar pela CT 116 no dia 7 de maio de 2021,
intitulado “Condições da instalação e precauções a tomar na instalação de contadores”.
A CT 116 delineou ainda as atividades para 2021.
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GRUPO DE TRABALHO DE ECONOMIA CIRCULAR (GTEC)

Coordenação
Elza Ferraz (Águas do Porto)

Composição
Alda Pereira (Águas do Norte); Alexandra Cristóvão (EPAL); Alexandre Oliveira Tavares (Águas do
Centro Litoral); Álvaro Pedroso (Penafiel Verde); Ana Santos (Águas de Coimbra); Bernardo Taneco
(Ecodepur); Carla Cavaco (EMAS de Beja); Clara Varandas (Be Water); Cristina Rocha (LNEG); Fábio
Fernandes (Enermeter); Fernando Ferreira (Águas de Gaia); Joaquim Peres (Águas do Algarve);
Octávio Almeida; Pedro Costa (SMAS de Sintra); Rafael Rodrigues (Câmara Municipal de Évora);
Sandra Silva (Águas de Coimbra); Santino Di Berardino (LNEG); Susana Silva (Águas do Alto Minho);
Vânia Barbosa (EAmb - Esposende Ambiente); Zélia Fernandes (EAmb - Esposende Ambiente)
Trabalho desenvolvido
No ano de 2020 o GTEC realizou oito reuniões, com uma frequência mensal, à exceção do mês de
agosto, devido à falta de quórum por motivo de férias, e do período entre março e maio devido à
pandemia.
Destacam-se como pontos mais relevantes a integração de novos membros, Cristina Rocha e
Santino Di Berardino, ambos do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, que
contribuíram, pelos seus conhecimentos na área, de uma forma muito positiva para a dinâmica do
GTEC. Outro convite à participação no grupo de trabalho foi efetuado à Fundação Ellen MacArthur,
no entanto, sem sucesso.
Foi realizada a tradução do documento “Water and circular economy: white paper”, elaborado pela
ARUP, Fundação Ellen MacArthur e a Anteagroup.
O GTEC também à recolha de informação de exemplos práticos da implementação de conceitos de
circularidade por algumas empresas.
O ano de 2020 culminou com a organização do webinar “Inovar o setor da água numa perspetiva de
economia circular”, com o qual se pretendeu divulgar e sensibilizar para o tema da Economia
Circular (capítulo Eventos).
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NÚCLEO DE JOVENS PROFISSIONAIS DA ÁGUA (JOPA)

Coordenação
David Cabanas (Câmara Municipal do Barreiro)

Composição
Alexandra Silva (Infraquinta); Álvaro Teodoro (Câmara Municipal de Vila do Porto); Ana Rita Neto
(Penafiel Verde); André Duarte (SMAS de Sintra); André Pinto (Águas de Santo André); Diana Correia
(Águas de Paços de Ferreira); Fábio Henriques (Águas do Centro Litoral); Fábio Inácio (Aquapor);
Irene Marques (Águas de Coimbra); Irina Carvalho (Câmara Municipal do Seixal); Joana Barros
(Águas do Porto); João Galego (Águas do Tejo Atlântico); Maria de Azevedo Silva (Águas do Centro
Litoral); Marina Sequeira (EPAL); Miguel Ferreira (Águas do Centro Litoral); Nemésio Mutemba
(Empresa Provincial de Águas e Saneamento da Huíla); Pedro Miguel Correia (Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa); Pedro Pinto (Águas do Centro Litoral); Raquel Franco (EPAL); Renato
Silva (Águas de Gondomar); Rita Araújo (AGERE); Rui Malheiro (International Water Association);
Teresa Biscaia (Águas do Tejo Atlântico); Tiago Andrade Gomes (Câmara Municipal de Lisboa)
Trabalho desenvolvido
Refletindo o trabalho ativo de 25 elementos, com representação de Norte a Sul do país, Açores e
até, recentemente, Angola, o JOPA pretende abranger Trás-os-Montes, Alto Douro e Alentejo
Interior.
Realizou duas reuniões durante o ano, uma na sede da APDA, a 17 de janeiro, e outra em formato
digital, no dia 3 de junho.
No âmbito dos webinars da APDA, organizou “A Gestão do Talento no Setor da Água”, no dia 9 de
outubro (capítulo Eventos), que teve por base os resultados do inquérito “A Importância dos Jovens
nas Entidades Gestoras dos Serviços de Águas”, conduzido pelo JOPA e cujos resultados foram
apresentados no ENEG 2019.
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Para além de ter contribuído com conteúdos para as plataformas de comunicação APDA, o JOPA
colaborou também com artigos na Revista Indústria e Ambiente.
Deu ainda início ao desenvolvimento do Programa de Mentores do JOPA, cujo objetivo é desafiar os
profissionais do setor da água, e os que se dedicam ao seu estudo, colocando-os no papel de
mentores, contribuindo para a progressão pessoal e profissional dos que se dedicam ao setor há
menos anos.
Em conjunto com os Jovens Profissionais dos Resíduos (Smart Waste Portugal Young Professionals),
o JOPA organizou o webinar “Criar valor com subprodutos de ETAR – reutilização de águas residuais
e lamas”, no dia 5 de novembro.
Num contexto de pandemia, traduziu para português uma infografia subordinada ao tema “COVID19 e a Água”, elaborada pela Universidade Técnica de Delft. A infografia explica, de forma clara e
objetiva, como o vírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de COVID-19, se relaciona com a
água e quais os comportamentos da sociedade para evitar a propagação da doença. Ao traduzir o
documento, o JOPA apoia a divulgação da mensagem de que o acesso à água potável segura, bem
como ao saneamento, são ainda mais cruciais na contenção de vírus, incluindo o SARS-CoV-2.
A nível internacional há ainda a destacar as seguintes atividades:
Reuniões bilaterais, em formato digital, com os Young Water Professionals de Espanha e da
Dinamarca, no dia 28 de maio, onde foi possível partilhar experiências, desafios e apresentar
aquilo que tem sido o percurso do JOPA.
Participação na Innovative Water Week, organizada pela Water Europe, de 22 a 26 de junho de
2020. Em parceria com a European Junior Water Programme, da Water Europe, o JOPA
apresentou as conclusões da sessão de trabalho número 5 sobre a construção de um setor da
água mais “inteligente” para produzir uma excelente qualidade da água.
Envolvimento nos trabalhos da Sanitation and Water for all (SWA), com quem o JOPA firmou
parceria em 2020.
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CONTAS
RESULTADOS DO EXERCÍCIO
O exercício de 2020 fechou com resultado negativo de 55.168,25 euros.
No ano transato, a APDA, como a vida em geral, foi afetada pela pandemia de COVID-19, com
limitação das condições de trabalho e da viabilidade de um conjunto de atividades habitualmente
prosseguidas. Assim, foram especialmente prejudicadas a realização de encontros e seminários e a
obtenção das receitas correspondentes.
Contudo, foi possível compensar a perda desse tipo de atividade com webinars que não permitiram,
porém, recolher as receitas geradas por encontros presenciais.
Muito embora a atividade da APDA tenha sido afetada pela pandemia, o resultado de 2020
corresponde praticamente à média dos últimos oito anos pares - aqueles em que não se realiza
Encontro Nacional de Entidades Gestoras - o que significa que foi possível conter os encargos e a
perda de receita inerentes à pandemia.
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Lisboa, abril de 2021

O Conselho Diretivo da APDA

Rui Godinho

Frederico Fernandes

J. Henrique Salgado Zenha

Rui Marreiros
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