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ENEG 2021: PRAZO PARA ENTREGA DE COMUNICAÇÕES TERMINA A 30 DE SETEMBRO 
 

A APDA deu feedback positivo a 252 resumos alargados, tendo os autores agora a oportunidade de 
submeterem as respetivas Comunicações até ao final deste mês.  

 
Lisboa, 24 de setembro - É já no dia 30 de setembro, próxima quinta-feira, que termina o prazo para entrega 
das Comunicações a apresentar durante a edição de 2021 do ENEG - Encontro Nacional de Entidades Gestoras 
e de Saneamento. Antes de fazer a submissão das mesmas, recorde as normas aqui. 
 
Temas das Comunicações:  
1 - Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas 
2 - Economia Circular e Criação de Valor 
3 - Transição Digital e Cibersegurança 
4 - Satisfação e Experiência do Cliente 
5 - Inovação 
6 - Abastecimento de Água 
7 - Águas Residuais e Pluviais 
8 - Gestão de Ativos 
9 - Economia, Legislação e Regulação 
10 - Gestão do Cliente na Ótica Comercial 
11 - Gestão das Organizações e do Capital Humano 
12 - Comunicação do Valor da Água 
 
A decorrer entre os dias 23 e 26 de novembro, o ENEG 2021 tem lugar no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de 
Congressos do Algarve.  
 
Tudo sobre o evento aqui. 
 
 
 
 
Condições Excecionais de Reagendamento:    
1. O ENEG 2021 poderá ser adiado para momento posterior, mantendo-se a garantia da sua realização, caso as autoridades 
competentes determinem restrições de deslocação, realização de eventos ou outras que inviabilizem a realização do 
Encontro. 
2. As inscrições já pagas serão consideradas válidas para a nova data, não podendo haver lugar à restituição dos valores. 
3. Sem prejuízo de uma eventual alteração de data, todas as comunicações submetidas e aceites pela Comissão Científica 
permanecem válidas até à realização do ENEG. 

https://twitter.com/APDA_PT
https://www.linkedin.com/company/apda.pt/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/apda.pt
https://www.youtube.com/channel/UC3JyyfBt1FBmOiRQMLZx8sQ
http://www.apda.pt/
mailto:geral@apda.pt
https://www.apda.pt/site/upload/files/normas_comunicacoes_eneg_2021.pdf
http://www.eneg2021.apda.pt/
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Sobre a APDA 
A APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas representa e defende os interesses das entidades 
responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, assim como de todos os 
interessados, desde que intervenientes nestes domínios. 
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