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O ENEG

O SETOR

SOBRE O ENCONTRO NACIONAL DE ENTIDADES
GESTORAS DE ÁGUA E SANEAMENTO

TUDO O QUE PRECISA SABER SOBRE O SETOR DA
ÁGUA E DO SANEAMENTO

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) vai realizar
mais um Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento,
o ENEG 2021, que decorrerá de 23 a 26 de novembro, no Tivoli Marina Vilamoura
- Centro de Congressos do Algarve.

• MESAS REDONDAS O confronto de opiniões

O dia 26 de novembro será dedicado a visitas.
Os ENEG, com periodicidade bienal, são uma das mais conhecidas iniciativas da
APDA, sendo já considerados, por mérito próprio, como os grandes Congressos
Nacionais do Abastecimento de Água e Saneamento em Portugal.
O ENEG 2021, em novembro próximo, quer contar com a sua participação.
Inscreva-se!
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• COMUNICAÇÕES O intercâmbio de ideias e experiências sobre temas atuais
• VISITAS técnicas e culturais na região do Algarve
• EXPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A maior mostra do setor
• PRÉMIOS TUBOS DE OURO O reconhecimento dos melhores trabalhos no setor
• PIPE CONTEST Uma saudável competição, em mais uma edição de Portugal
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GRANDE DEBATE

MESAS REDONDAS

DIFICULDADES NA GESTÃO DA ÁGUA E A EMERGÊNCIA
CLIMÁTICA: MUDANÇAS NECESSÁRIAS

O DEBATE OBRIGATÓRIO DAS QUESTÕES DO SETOR, COM A
PARTICIPAÇÃO DE ESPECIALISTAS CONVIDADOS

Numa altura em que na gestão da água subsistem, apesar de todos os esforços,
vários constrangimentos e dificuldades vindos do passado, no momento em
que aumenta a pressão decorrente da emergência climática e são introduzidos
novos desafios marcados pela situação pandémica que vivemos, este é o
debate que se impõe. O debate sobre as mudanças necessárias, envolvendo
os principais atores do setor, é absolutamente central para traçar um roteiro
que traga melhores soluções para problemas antigos e aponte novos caminhos
para problemas que ainda não são verdadeiramente conhecidos em toda a sua
dimensão.

| O VALOR DA ÁGUA ENQUANTO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
Esta é, cada vez mais, uma questão central para o setor da água. A falta de
reconhecimento dos serviços prestados pelas entidades gestoras não contribui
para a perceção do valor do serviço prestado. Sem mudar o paradigma não
será possível que os consumidores percecionem a importância destes serviços
na sua qualidade de vida e no seu contributo para a preservação do meio
ambiente. O que podemos fazer para que este valor seja percecionado? Como
devemos comunicar de forma mais eficaz, para dentro e para fora?

| CIRCULARIDADE, DESCARBONIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE COMO
INSTRUMENTOS PARA A CRIAÇÃO DE VALOR
A construção de serviços de água circulares, sustentáveis e neutros em carbono
traz um conjunto de desafios, mas também muitas oportunidades de negócio.
A economia circular apresenta-se como um modelo económico regenerador
e restaurador rumo ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente no que
concerne à transformação das ETAR em fábricas de recursos com a recuperação
e valorização de subprodutos com valor comercial (água, energia, lamas e
outros). Aproveitar essas oportunidades é essencial para a criação de valor nas
entidades gestoras.

| PERDAS DE ÁGUA - MODELOS E METODOLOGIAS PARA RESULTADOS DE
EXCELÊNCIA
Mobilizar todas as entidades gestoras para a necessidade de melhoria da
eficiência hídrica dos sistemas de abastecimento de água é o mote desta mesa
redonda. Serão abordados os fatores críticos para o desenho e implementação
de uma estratégia bem-sucedida de redução e controlo de perdas de água,
bem como partilhadas experiências e metodologias de referência no setor.

| SATISFAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
A digitalização impulsionada pela COVID-19 veio acelerar a alteração de
paradigma na relação com o cliente. Neste contexto, e perante uma sociedade
mais informada e exigente, é imprescindível que as entidades gestoras coloquem
o cliente no centro da sua estratégia, proporcionando-lhe experiências agradáveis
em todas as interações. As boas práticas de otimização da experiência do cliente
vão estar em destaque nesta mesa redonda com a participação de oradores de
dentro e de fora do setor.

>>
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MESAS REDONDAS

COMUNICAÇÕES

| GESTÃO E VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

A ANÁLISE DOS TEMAS ATUAIS DO SETOR E PERSPETIVAS FUTURAS

A gestão estratégica de pessoas é atualmente um dos maiores desafios das
entidades gestoras, sejam elas públicas ou privadas. Para fazer face às novas
exigências, impõe-se a adoção de iniciativas que ajudem a valorizar e potenciar
os colaboradores. Capacitação, motivação, envolvimento, desenvolvimento
e reconhecimento assumem-se como fatores críticos de sucesso e, como tal,
serão o foco desta mesa redonda.

TEMA 1 - Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas

| A MÁQUINA DO TEMPO - VISÃO DO SETOR EM 2050
Vamos entrar na máquina do tempo e proporcionar uma viagem aos serviços
de água em 2050. Uma visão de um setor mais sustentável e do caminho para lá
chegar e dos desafios a vencer. Um caminho moldado pelos desenvolvimentos
tecnológicos, que exige alterações fundamentais ao nível das estruturas de
gestão e governação, dos modelos de negócio e de operação e dos métodos
de organização do trabalho como resposta à evolução dos valores sociais e
culturais dos cidadãos e consumidores.

| PENSAARP 2030 - ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS?
O PENSAARP 2030 dá sequência a quatro ciclos estratégicos após o início da
grande reforma do setor da água. Como podem ser ultrapassados os problemas
crónicos do setor? Quais são os investimentos prioritários e as fontes de
financiamento disponíveis? Que modelos de governança e de estruturação devem
ser privilegiados? Quais os fatores críticos para a circularidade, descarbonização,
digitalização e inovação do setor? Como devem ser suportados os custos da
gestão das águas pluviais? São estes os motes para a mesa redonda que se
propõe discutir a visão, os objetivos e as metas definidas no novo plano estratégico.

• Impactos das alterações climáticas nos sistemas hídricos
• Catástrofes naturais e gestão do risco: avaliação da vulnerabilidade
dos sistemas de abastecimento, de saneamento de águas residuais
e de drenagem de águas pluviais
• Criação de sistemas de abastecimento de água, saneamento
de águas residuais e drenagem de águas pluviais resilientes às
alterações climáticas
• Medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas
• Planos de Contingência para situações de emergência decorrentes
de eventos climáticos extremos (secas, cheias, fogos)
• Descarbonização do ciclo urbano da água
• Estratégias das entidades gestoras para atingir a neutralidade
carbónica
• Proteção e diversificação das origens de água para enfrentar a
escassez de água
• Eficiência hídrica nos setores agrícola, industrial e urbano
• Gestão de massas de água, fluviais e costeiras, no contexto das
alterações climáticas
• Adoção de soluções de base natural e valorização dos serviços de
ecossistemas
• Integração das infraestruturas verdes e azuis no planeamento urbano
• Construção de water wise cities: a água como fator de afirmação
das cidades

TEMA 2 - Economia Circular e Criação de Valor
• Transição para a economia circular no setor da água: desafios e
oportunidades
• Novas oportunidades de negócio: os subprodutos como novas
matérias-primas
• Transformação das ETAR em fábricas de recursos
• Reutilização de águas residuais: o caminho a seguir e as opções a
tomar
• Valorização de lamas de ETA e ETAR e escoamento do composto
produzido
• Eficiência energética e produção de energia com base em fontes
renováveis
• Potencial de aproveitamento de nutrientes e de produção de
bioplásticos a partir de águas residuais

>>
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COMUNICAÇÕES
• Reutilização de águas cinzentas e pluviais em edifícios para fins não
potáveis
• Gestão sustentável e integrada de recursos (nexus água, energia e
alimentos)
• Métricas de circularidade

TEMA 3 - Transição Digital e Cibersegurança
• Indústria da água 4.0: soluções de apoio à eficiência
• Cibersegurança e cibereducação
• Presente e futuro da análise de dados no apoio à decisão: IoT Low
Power, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, Machine
Learning, Data Analytics, Big Data
• Adoção de blockchain para uma maior eficiência e transparência
• Plataformas de integração de dados de sistemas de informação
atuais e legados
• Aplicação de digital twins para aumentar a eficiência operacional
• Perspetiva da entrada da tecnologia 5G nos serviços de águas
• Medição inteligente no apoio à operação e na transparência com os
clientes
• Mobilidade na gestão e otimização da operação
• Tecnologias de monitorização de redes de água e de gestão de
perdas
• Plataformas centralizadas de gestão de pressão
• Sistemas de Informação Geográfica como solução integrada de
apoio
• Soluções tecnológicas de apoio à adaptação às alterações
climáticas
• Plataformas colaborativas para apoio entre departamentos

Tema 4 - Satisfação e Experiência do Cliente
• Diversificação dos meios de atendimento
• Estratégias para o atendimento de excelência
• O marketing relacional no centro da relação com o cliente
• Conhecimento e acompanhamento do cliente: processos e
tecnologias
• Boas práticas para melhorar a experiência do cliente
• Disponibilização de novos serviços
• Avaliação da satisfação do cliente
• Desafios da transformação digital no relacionamento com os clientes
• Reclamações, elogios e sugestões enquanto oportunidades de
melhoria da qualidade do serviço prestado
14 | ENEG 2021_

• Gestão de clientes no contexto da COVID-19: lições e oportunidades
de melhoria

Tema 5 - Inovação
• A inovação nas entidades gestoras de água do futuro: novas
tendências e tecnologias
• Processos de transformação digital das entidades gestoras
• O impacto da pandemia de COVID-19 na aceleração da digitalização
• Ciência dos dados aplicada ao setor da água: prospeção e análise
de dados, gestão de dados, big data, inteligência artificial e machine
learning
• Inteligência humana versus inteligência artificial: a importância das
qualificações e da tecnologia
• Gestão dos serviços de água no âmbito da estratégia das smart cities

Tema 6 - Abastecimento de Água
• Alterações nos padrões de consumo de água provocadas pela
pandemia de COVID-19
• Adaptação das atividades de exploração dos sistemas de
abastecimento de água à pandemia de COVID-19
• Controlo operacional nos sistemas de abastecimento de água
• Perdas de água: boas práticas, casos de estudo, resultados e
indicadores
• Contratos de performance para controlo de perdas de água
• Nova Diretiva da Qualidade da Água para Consumo Humano:
transposição e novos processos de tratamento
• Planos de Segurança da Água e avaliação do risco dos sistemas de
gestão da água para consumo humano
• Produtos e materiais em contacto com a água para consumo
humano
• Compostos emergentes, tóxicos, persistentes e de elevada
mobilidade
• Monitorização e controlo da Legionella, parasitologia, virologia e
outra microbiologia em sistemas de abastecimento de água
• Gestão da qualidade da água em zonas de pequena dimensão/rurais
• Indicadores e modelação da qualidade da água
• Síntese e controlo de subprodutos no tratamento de água para
consumo humano
• Dessalinização como alternativa à água residual tratada e aos
tratamentos atuais
• Águas subterrâneas: gestão de aquíferos em qualidade e quantidade

>>
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COMUNICAÇÕES
Tema 7 - Águas Residuais e Pluviais
• Sociologia do esgoto: estudo dos comportamentos e hábitos das
populações a partir das águas residuais
• Monitorização de águas residuais como ferramenta de vigilância
epidemiológica: aplicação ao vírus SARS-CoV-2
• Adaptação das atividades de exploração dos sistemas de
drenagem e tratamento de águas residuais à pandemia de
COVID-19
• Tecnologias inovadoras para a gestão dos sistemas de águas
residuais
• Principais implicações das novas licenças de descarga para as
entidades gestoras
• Implementação de Planos de Segurança de Saneamento
• Novos desafios na gestão de afluências indevidas
• Repercussões dos poluentes emergentes nos sistemas de
saneamento
• Eficiência energética em sistemas de saneamento de águas residuais
• Saneamento em populações dispersas: os desafios para as
entidades gestoras
• Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentáveis (SUDS) para controle
na origem de caudais pluviais e prevenção de fenómenos
meteorológicos extremos
• Modelos de gestão e de financiamento dos sistemas de drenagem
de águas pluviais
• Casos práticos de inclusão da gestão de águas pluviais na atividade
das entidades gestoras
• Indicadores de gestão para avaliação de desempenho dos sistemas
de águas pluviais

Tema 8 - Gestão de Ativos
• Estado atual dos ativos e a sua implicação na sustentabilidade das
entidades gestoras
• Papel da gestão de ativos na adaptação às alterações climáticas
• Tendências na gestão de ativos infraestruturais
• Priorização dos investimentos no âmbito do aumento da resiliência e
da modernização das infraestruturas e ativos das entidades gestoras
• Reabilitação e renovação de ativos: oportunidades e
constrangimentos
• Gestão de ativos: o balanço entre risco, custo e desempenho
• Soluções digitais ao serviço da gestão de ativos
• Elaboração e implementação de Planos de Gestão de Ativos
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• Instrumentos de financiamento para a reabilitação de
infraestruturas
• Boas práticas para aumentar o índice de conhecimento
infraestrutural e de gestão patrimonial
• Indicadores de gestão aplicados à gestão de ativos

Tema 9 - Economia, Legislação e Regulação
• Impactos económico-financeiros da COVID-19 nos serviços de água
• Modelos de financiamento e tarifários
• Recuperação de custos no setor da água
• Acessibilidade económica aos serviços de água e saneamento
• Agregação dos municípios nos sistemas em baixa: desafios,
oportunidades e obstáculos
• Convergência de tarifários nas agregações
• Como enfrentar uma escalada do custo da água provocada pela
escassez
• A (in)segurança da água: novos modelos de prestação de serviço
• Regulação como ferramenta de desenvolvimento do setor
• Projeto de Regulamento da Qualidade do Serviço: níveis mínimos de
qualidade dos serviços e compensações financeiras em caso de
incumprimento

Tema 10 - Gestão do Cliente na Ótica Comercial
• Contratação, medição e faturação no combate às perdas aparentes
• Cobrança, dívida e contencioso na otimização da receita
• Fiscalização, ilícitos e contraordenações na promoção da justiça
ambiental e social
• Estratégias de gestão e substituição de contadores para assegurar
um adequado controlo metrológico
• Casos práticos da utilização de contadores com sistema de telemetria
• O futuro dos cortes de fornecimento de água

Tema 11 - Gestão das Organizações e do Capital Humano
• Liderança e estratégia organizacional
• Alinhamento entre gestão de pessoas e estratégia organizacional
• Indicadores de gestão como suporte à tomada de decisão
• Revisão do Sistema de Indicadores de Avaliação da Qualidade de
Serviço
• Indicadores de gestão de recursos humanos
• Implementação e certificação de sistemas integrados de gestão

>>
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• Principais desafios da gestão de pessoas
• Identificação, captação e retenção de talentos
• Capacitação de recursos humanos e transmissão de conhecimentos
• Gestão de gerações diferentes
• Gestão do clima organizacional, motivação de equipas e
empoderamento das pessoas
• Atribuição de recompensas financeiras e não financeiras
• Segurança e saúde no trabalho
• Conciliação da vida profissional, familiar e pessoal
• Os jovens profissionais da água como geradores de mudança no setor
• Benefícios da mentoria para as organizações
• Gestão do capital humano durante e após a pandemia de COVID-19

Tema 12 - Comunicação do Valor da Água
• Soluções criativas utilizadas nas campanhas de comunicação e de
educação ambiental dirigidas para o valor da água
• Tendências da comunicação digital e oportunidades criadas para a
valorização da água
• Surgimento e crescimento de novas plataformas digitais de
comunicação e de autoexpressão para as novas gerações
• Papel das redes sociais na comunicação das entidades gestoras
• Posicionamento das marcas e utilização de influenciadores na
produção de conteúdos e humanização da mensagem
• Produção de conteúdos multiplataforma e redação criativa na
comunicação
• Eventos virtuais e transmissões em direto
• Experiência do utilizador (UX) com os canais de comunicação das
entidades gestoras
• Novas tecnologias de comunicação versus novos comportamentos
• Planos de Comunicação para Emergência(s) na qualidade da água
para consumo humano
• Desafios e oportunidades para a comunicação, interna e externa, no
contexto COVID-19 e pós-COVID-19

18 | ENEG 2021_

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES
Os participantes poderão propor comunicações que deverão enquadrar-se no
âmbito dos temas anteriormente referidos. Só serão aceites comunicações se,
pelo menos, um dos autores estiver inscrito no ENEG 2021. A apresentação oral
dos trabalhos deverá, também, ser feita por um dos autores inscritos.
Prazos:
- Envio de resumo alargado da comunicação: 30 de junho
- Informação de aceitação da comunicação: 31 de julho
- Envio do texto integral da comunicação: 30 de setembro
Caso o número de comunicações exceda de forma significativa o previsto,
serão selecionadas as comunicações que poderão ser apresentadas sob a
forma de poster.
As normas de elaboração dos resumos alargados e das comunicações estão
disponíveis em www.apda.pt.
Será disponibilizado aos participantes, no início do Encontro, o texto integral das
comunicações em suporte digital.

_ENEG 2021 | 19

VISITAS

EXPOSIÇÃO

O CONHECIMENTO AO SERVIÇO DA TÉCNICA E
DA CULTURA

A MAIOR EXPOSIÇÃO TEMÁTICA DO SETOR DA
ÁGUA E DO SANEAMENTO EM PORTUGAL

Serão realizadas visitas técnicas e culturais na região, que terão lugar na manhã
do dia 26 de novembro (6ª feira).

O ENEG 2021 contará com a exposição dos mais recentes equipamentos, produtos
e serviços relacionados com água e saneamento.

A Comissão Organizadora do ENEG 2021 anunciará, brevemente, o programa das
visitas.

A exposição é aberta a todos os profissionais do setor.
(Informações comerciais para participação disponíveis em www.apda.pt)

20 | ENEG 2021_
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ENCONTROS EMPRESARIAIS

PROGRAMA SOCIAL

ENCONTROS PRÉ-PROGRAMADOS SOBRE AS
NOVAS TECNOLOGIAS DE MERCADO

ENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIAS

Paralelamente à exposição decorrerão ações de promoção técnica e comercial,
que se desenvolvem de acordo com um programa de contactos entre as
entidades expositoras e os participantes do ENEG 2021, tendo como objetivo
proporcionar momentos estruturados de partilha de informação, de forma a
favorecer o desenvolvimento de negócios e de relações de cooperação entre as
partes, em favor do reforço da internacionalização e do desenvolvimento do setor.

Receção de Boas-Vindas

(Para promover este tipo de iniciativa os expositores interessados deverão contactar a Organização)

A Receção de Boas-Vindas terá lugar no dia 23 de novembro (3ª feira).

Jantar e Gala ENEG 2021
O Jantar e Gala ENEG 2021, com entrega dos prémios Tubos de Ouro e Pipe
Contest, terá lugar no dia 24 de novembro (4ª feira).
(O programa social mais detalhado do ENEG 2021 será divulgado proximamente)

Prémios APDA - Tubos de Ouro 2021
A APDA atribuirá, durante o ENEG 2021 e pela décima vez, os Prémios APDA - Tubos
de Ouro, que envolvem as seguintes temáticas:
• Melhor projeto de adaptação às alterações climáticas
• Melhor comunicação do valor da água
• Melhor serviço ao cliente
• Melhor projeto de investigação e desenvolvimento
• Melhor ação de sustentabilidade
Destinatários: entidades gestoras e empresas do setor
Votação: por Júri selecionado pela APDA
(As inscrições são efetuadas por candidatura dos interessados. Regulamento disponível em www.apda.pt)

Pipe Contest - Portugal 2021

Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga
O Pipe Contest nacional é organizado pela APDA desde 2003 e, desde logo,
demonstrou ser um sucesso de popularidade entre equipas concorrentes e
participantes do Encontro. É uma iniciativa técnica, com forte componente lúdica,
motivada pela intenção de criar um espaço de convívio e união inter-empresas,
fomentando a competitividade saudável entre todos os concorrentes.
Nesta competição podem participar todas as entidades gestoras e empresas
do setor, bastando para tal a inscrição das equipas junto do Secretariado.
(Regulamento disponível em www.apda.pt)
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INFORMAÇÕES GERAIS
Toda a correspondência ou pedido de informação deverá ser dirigido a:
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA)
Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa - Portugal
Tel.: (+351) 218 551 359 | geral@apda.pt | www.apda.pt
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FICHA DE INSCRIÇÃO - ENEG 2021
A inscrição poderá ser formalizada em www.apda.pt ou mediante o envio desta ficha, devidamente preenchida,
para a APDA.
Nome
Cargo
E-mail						

Telemóvel

Empresa/ Instituição
N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)		
Morada					
					

Código Postal

E-mail 						

Telefone		

Assinatura						

Data

INSCRIÇÃO

Até 30 de setembro de 2021

A partir de 1 de outubro de 2021

Individual

2a5
inscrições (3)

acima de 5
inscrições (3)

Individual

2a5
inscrições (3)

acima de 5
inscrições (3)

Membro da APDA (1)

€ 395

€ 379

€ 363

€ 505

€ 485

€ 465

Não Membro da APDA (1)

€ 455

€ 436

€ 417

€ 565

€ 542

€ 519

€ 40

-

-

€ 60

-

-

Estudante (2)
		

A inscrição inclui a participação nos programas técnico e social e acesso à exposição.
Os almoços (23, 24 e 25 novembro) e o Jantar e Gala estão incluídos no preço de inscrição.
O Jantar e Gala está sujeito a confirmação no secretariado do Encontro.
(2)
Deve apresentar comprovativo da sua situação. A inscrição não contempla a participação no programa social (almoços e
jantar não incluídos).
(3)
Os valores indicados são aplicados numa inscrição múltipla e simultânea.
(1)

Para Não Inscritos

Jantar e Gala

€ 50

PAGAMENTO
Numerário			
Cheque n.º		

endossado à APDA, sobre o banco

no valor de		
Transferência IBAN PT50 0036 0282 9910 0000 4255 3 (enviar comprovativo da transferência para a APDA)
Pretendo apresentar: Comunicação

N.º do tema a que se propõe

Título da comunicação

Caso o participante decida cancelar a sua inscrição perderá o direito a 25% do custo de inscrição, se o cancelamento for solicitado
até 20 dias antes da realização do evento. A partir desta data não serão aceites cancelamentos nem efetuados reembolsos.
Condições Excecionais de Reagendamento:
1. O ENEG 2021 poderá ser adiado para 2022 caso as autoridades governamentais ou de saúde pública proíbam deslocações ou
eventos com o número de participantes inscritos para o Encontro.
2. As inscrições pagas transitam para a nova data, não havendo lugar à restituição dos valores.
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