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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  
DO CONSELHO DIRETIVO – 2020 

Preâmbulo 
 
O presente relatório descreve sucintamente o conjunto de atividades desenvolvidas 
pelo Conselho Diretivo durante o ano de 2020. Pela sua relevância destaca-se: 
1. A atividade de organização de Encontros Técnicos e Científicos: 

• XIX ENASB, inicialmente previsto para outubro de 2020 (Adiado); 

• XIX SILUBESA 2020, inicialmente previsto para abril de 2020 (Adiado); 

• Webinar sobre “Sessão de Reflexão: PENSAARP 2030”, realizada no dia 21 de 
Julho 2020; 

2. A organização de workshops/cursos de formação: 

• Webinar sobre “Biowaste management: the role in Circular Economy and EU 
strategies for wastes”, realizado no dia 21 de setembro 2020; 

• ProAguas: Programa avançado de gestão de serviços de águas 
3. A participação e apoio de outras iniciativas: 

• Assinatura do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020. 
4. As atividades desenvolvidas no âmbito das seguintes associações e conselhos 
nacionais: 
• CNAIA (Comissão Nacional da Associação Internacional da Água);  
• IWA (International Water Association);  

• ISWA (International Solid Waste Association);  
• EWA (European Water Association); 

• WEF (Water EnvironmentAssociation);  
• CNA (Conselho Nacional da Água); 

• Conselho Consultivo da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos); 

• Parceria Portuguesa para a Água – PPA 

• Júri dos Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos da ERSAR  
• Smart Waste Portugal. 
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1. Órgãos Sociais e Representantes da APESB 

Os órgãos sociais da APESB para o biénio 2019-2020 (eleitos em Assembleia Geral 
realizada a 20 de março de 2019) são: 
A) ASSEMBLEIA GERAL  

Presidente:  António Jorge Silva Guerreiro Monteiro 
Secretário:  Maria João Filipe Rosa 

B) CONSELHO DIRECTIVO (CD) 
Presidente:  Paulo Jorge Ramísio Pernagorda 
Vice-Presidentes: Nídia de Sá Caetano 
   Pedro Miguel da Costa Bastos 
Tesoureiro:  Lígia Maria Costa Pinto 
Secretário:   Maria da Graça Dias Alfaro Lopes 

C) CONSELHO FISCAL 
Presidente:  José Carlos Tentúgal Valente 
Vogais:  Alexandra Suzana Abreu de Faria Carvalho Roeger 
   Ana Luísa Esteves Loureiro 

A representação da APESB nas diferentes Comissões, Associações e Conselhos em que 
a Associação participa é assegurada pelos seguintes elementos nomeados em resultado 
da eleição do CD em 20 de março de 2019: 

 

Associação/Comissão 

Comissão Nacional da Associação Internacional da Água (CNAIA) 
International Water Association (IWA) 
International Solid Waste Association (ISWA) 
European Water Association (EWA) 
Water Environment Federation (WEF) 
Conselho Nacional da Água (CNA) 
Conselho Consultivo da ERSAR, I.P. 
Parceria Portuguesa para a Água - PPA 
IPQ 
CAGER 
PERSU 2020+ 
Smart Waste Portugal 
Conselho da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH Norte) 
Conselho da Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo) 
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2. Atividade dos Grupos de Trabalho 
O Conselho Diretivo tem promovido e apoiado os Grupos de Trabalho, têm agregado muitos associados e 

especialistas do setor, debatendo de um modo inovador assuntos relevantes na área do Waste to Energy, 

Economia Circular, Jovens Profissionais, Erradicação de lixeiras nos Países da CPLP e Cidades 

Sustentáveis. 

A revisão do PENSAARP constituiu uma oportunidade para adequar limitações da atual praxis, e reforçar 

a visão e ambição do setor da Engenharia Sanitária e Ambiental, e da sua grande importância para a 

sociedade.  

No âmbito de um grupo de trabalho, A APESB organizou uma sessão Webinar “Sessão de Reflexão: 

PENSAARP 2030 – desafios na drenagem urbana e na remoção dos poluentes”, realizada no dia 21 de 

julho 2020, e que contou com cerca de 118 participantes inscritos. Esta sessão analisou em particular os 

desafios associados à drenagem urbana e à remoção dos poluentes.  

Com base nesta reflexão foi enviado ao Ministério do Ambiente um documento que reflete as principais 

conclusões desta sessão. 

A APESB continuou a co-organizar o ProAguas: Programa avançado de gestão de serviços de águas, 

promovido pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética e financiado pelo Fundo Ambiental, a 

realizar pelo LNEC/LIS-Water em parceria com a APRH e a APESB. 

Durante o ano 2020 tiveram lugar os cursos associados à Região Norte e Lisboa e Vale do Tejo. Estes 

cursos estão estruturados em 48 módulos e 72 horas de formação presencial, distribuídas por 3 semanas. 

Em cada edição foi atingido o número total dos lugares disponíveis. 

É ainda de destacar o dinamismo do APESB Young Professional Group que, apesar das dificuldades 

associadas à situação pandémica conseguiu uma forte consolidação das suas atividades. A entrada do novo 

coordenador permitiu que o grupo iniciasse o ano com uma reformulação estratégica permitindo uma nova 

missão, visão e valores por base num programa de ação bem definido. Desta forma, pretendeu-se, assim, 

potenciar os jovens profissionais como uma força motriz do setor da engenharia sanitária e ambiental. 

Pretendia-se que as atividades do grupo partissem de uma dinâmica mais impactante dando uma visão 

abrangente, integrada e estruturada do contexto do setor.  

Assim ficaram permitas as condições para a constituição de um Plano de Ação 2020/2021. Este plano 

permitiu, do ponto de vista operacionalização durante o ano, apresentar resultados aos objetivos traçado 

em cada um dos eixos estratégicos do Plano, nomeadamente, Envolver, Desenvolver e Impactar.   Em 

baixo desenvolve-se as atividades realizadas segundo os 3 eixos de atuação definidos.  



APESB – Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 

3 
Relatório de Atividades de 2020 

 

Eixo Envolver 
E1 - Ação Apoios Institucionais: 
§ Reforço e Manutenção do Apoio Institucional do Ministério do Ambiente e da Ação Climática 
assegurado por audiência com a Sr.ª Secretária de Estado do Ambiente  

§ Audiência no Ministério da Economia e Transição Digital pelo Secretário de Estado da Defesa do 
Consumidor João Torres e respetivo apoio institucional ao APESB YPG 

§ Audiência com Fundação Calouste Gulbenkian no apoio ao APESB YPG por via de futuras parcerias 
(ainda em avaliação) 

§ 16 reuniões formais realizadas entre os membros do grupo ao longo do ano  

 
E3 – Acompanhar ações da ISWA 
§ ISWA Vídeos Award com a participação do vídeo “We are responsable for the future” 

§ Envolvimento de 4 entidades portuguesas no #TheFaceBehindMyWaste nomeadamente 
Maiamabiente, Residuosnordeste, Agere e Braval  

§ Participação em eventos online por membros do grupo 

 
E6 – Innovation MasterClasses Program 
§ Realização da primeira Masterclass do APESB YPG Masterclass “The Role of BioWastes 
Management: the role in circular economy and EU strategies for wastes” evento que teve as 
seguintes características:  

• Abertura da Senhora Secretária de Estadodo Ambiente Inês Costa  

• Participação da Comissão Europeia DG for the Environment – Caroline Attard 

• Participação do mais reputado especialista da atualidade em bioWaste – Enzo Favoino 

• 273 pessoas registadas de todo o mundo com participação efetiva constante de 153 pessoas.   

• Assistiram pessoas de 5 continentes  

 
E9 – Plano de Comunicação  
§ Restruturação da imagem e do fluxo de comunicação do grupo. 

§ Alcance médio de 50 pessoas por publicação  

§ Aumento de 12% do número de seguidores das páginas de comunicação do grupo 

§ Fluxo mínimo de 2 comunicações por mês garantidos  

§ Facebook – 250 seguidores aumento de 12% face a 2019 

§ Linkedin – 163 seguidores aumento de 50% face a 2019 
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E10 – Programa de atração de talento 
§ Resultou na entrada de 6 novos membros aumentando a heterogeneidade de organizações 
representadas e uma maior representatividade do setor dos resíduos em Portugal  

§ Resultou na entrada de 1 novo mentor que irá criar, com a equipa de mentores do grupo, um 
Programa de Capacitação  

 
Eixo Desenvolver  
D1 – Position Paper  
§ Apresentação do paper para o setor sobre a temática dos indicadores de desempenho 
(apresentação adiada para janeiro) 

D3 – Estudo e projetos de I&D+I 
§ Apoio na Apresentação Guia para uma Gestão Circular de Resíduos – com a presença da Secretária 
Geral do Ambiente Inês Costa  

 
Eixo Impactar  
I4 – Participar em congresso internacionais 
§ Participação no 3.º Congresso online da ISWA YPG através de 2 resumos científicos 

I5 – Avaliação de Desempeno  
§ Criação de Relatório de Atividades (apresentação em fevereiro de 2021) 

3. Atividades no Âmbito da Comissão Nacional da Associação Internacional da Água 
Em 2020 as principais atividades desenvolvidas pela Comissão Nacional da Associação Internacional da 

Água (CNAIA) foram partilhadas entre a APRH e a APESB. Foram realizadas várias reuniões da Comissão 

Executiva, e uma reunião da Comissão Plenária. Ao abrigo da alínea c) do artigo 14.º dos Estatutos da 

CNAIA, e por forma a haver uma continuidade no acompanhamento das atividades da IWA, o CE designou 

Paulo Ramísio como representante da CNAIA junto da IWA (rCIWA), ao abrigo da alínea a) do § 1 do 

Artigo 3º.  

A CNAIA apoiou ainda a recandidatura de Enrique Cabrera ao cargo de Vice-Presidente da IWA, nas 

eleições que terão lugar em 2021. 

4. Atividades no Âmbito da International Water Association 
A APESB é representada pelo seu Presidente Paulo Ramísio na IWA, International Water Association, 

da qual é seu membro nacional. 

A APESB esteve representada por Paulo Ramísio no IWA National Member Forum e na Assembleia Geral 

Anual da IWA, em Lisboa, no dia 23 de setembro. Nesta Assembleia Geral foram aprovadas todas as 

propostas que constavam do Plano de Trabalhos. 
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5.  Atividades no Âmbito da International Solid Waste Association 
O Presidente da APESB, Paulo Ramísio, assegura a coordenação da representação nacional junta da ISWA 

- International Solid Waste Association, O Conselho Diretivo da APESB esteve representado por Paulo 

Ramísio na Assembleia Geral da ISWA que teve lugar no dia 27 de setembro de 2020. Nesta assembleia 

foram eleitos os novos membros da direção da ISWA, presididos por Carlos Silva Filho. Esta equipa conta 

com Ana Loureiro, candidata apoiada pela APESB, como representante dos membros nacionais. 

A APESB enviou ainda à ISWA um relatório “Municipal Waste Management and COVID-19”, que reflete 

a experiência portuguesa na gestão de resíduos urbanos durante esta pandemia. Este relatório foi 

publicado no website da ISWA.  

6. Atividades no Âmbito da European Water Association 

A APESB é representada no Council da EWA - European Water Association, por José Saldanha Matos 

(JSM), que também integra o Management Committee (MC) e o European Policy Committee (EPC). Entre 

maio de 2017 e maio de 2019 assumiu a Presidência da EWA, sendo atualmente Past-President, com 

assento no MC e do EWA Council. 

Em face do confinamento trazido pela pandemia, as reuniões da EWA deixaram em 2020 de ser 

presenciais, para terem lugar em teleconferencia. 

No âmbito das atividades da EWA participou em reuniões do Council (EWA Council), Management 

Committee (EWA MC), e European Policy Committee (EPC). Na reunião do Council, que teve lugar a 7 de 

setembro, foram apresentados e aprovados os relatórios de atividades das duas Comissões (EPC e ETSC), 

do Presidente e do secretariado da EWA, o relatório de contas e o orçamento para 2020.  As reuniões 

do EWA MC tiveram lugar a 12 de março, 6 de julho e 16 de novembro de 2020, e para além dos assuntos 

correntes, teve lugar o início de uma discussão estratégica de evolução da Associação. Em reunião 

adicional especiifica sobre o tema, foi discutida, no dia 1 de setembro, a versão de trabalho de um futuro 

Plano Estratégico da EWA.  

No âmbito da EWA, JSM participou ainda nas reuniões da EPC, respetivamente nos dias 5 de maio e 7 de 

setembro, em que se apresentou e discutiu temas como o EWA Water Manifesto, a organização da 

Brussels Conference e a legislação Europeia em preparação, nomeadamente a revisão da diretiva do 

tratamento de águas residuais (WWTD) .  

No dia 17 de setembro, participou como orador na EWA Innovation Workshop on Water Reuse, com 

apresentação da comunicação “Water Reuse at City Scale-The Case of Lisbon City”. 

Em face da situação de confinamento, a EWA Brussels Conference foi repartida por 4 dias, com 4 temas 
atuais, da seguinte forma: 

7 October : The European Green Deal and Blue Challenges 

10 November: Research and Developments for the Water Environment 
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24 November : Water Framework Directive beyond 2027 

8 December : Future Challenges of the Water Framework Directive. 

7.  Atividades no Âmbito da Water Environment Federation 

A APESB é Member Association (MA) da Water Environment Federation (WEF). Em 2020 a APESB 

acompanhou a atividade desta Associação através da informação que lhe foi enviada com regularidade, 

donde se destaca a revista “Water Environment & Technology” (que, desde 2009, integra o acervo 

bibliográfico da APESB) e o boletim eletrónico semanal “This Week in Washington”. Em 2019 a APESB 

não esteve representada na Assembleia Geral (House of Delegates) e no encontro anual promovido por 

esta Associação (WEFTEC). 

8.  Atividades no Âmbito do Conselho Nacional da Água 

A APESB assegurou a sua participação nas reuniões plenárias do Conselho Nacional da Água (CNA) através 

dos seus Presidente Paulo J. Ramísio. Este órgão consultivo do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia (MAOTE) tem como missão principal apreciar planos e projetos relevantes para os 

meios hídricos e contribuir para o estabelecimento de opções estratégicas da gestão sustentável dos 

recursos constituindo um fórum de discussão e de aconselhamento do MAOTE no domínio da Água. 

9. Atividades no Âmbito do Conselho Consultivo da ERSAR, I.P. 

A APESB faz-se representar nas reuniões plenárias do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora de 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR, I.P.) pelo seu Presidente Paulo Ramísio ou, no seu impedimento, 

pela Vogal do Conselho Fiscal Ana Loureiro. Durante o ano de 2020, a APESB participou em duas reuniões 
deste Conselho. Na primeira, a 18 de junho de 2020, pelo seu Presidente Paulo Ramísio. Na segunda 

reunião deste Conselho, a 11 de dezembro de 2020, a representação também foi assegurada pelo seu 

Presidente Paulo Ramísio. Além da aprovação da ordem de trabalhos e das atas das reuniões anteriores, 

estas reuniões foram dedicadas à apresentação e discussão do Plano Plurianual de Atividades e 

Orçamento 2021-2023, e do Projeto de Regulamento da Qualidade do Serviço. 

 

10. Participação na Parceria Portuguesa para a Água 

A APESB assegurou a participação nas reuniões plenárias da Parceria Portuguesa para a Água, através do 

seu Presidente Paulo J. Ramísio. Durante o ano de 2020, realizou-se a Assembleia-geral, no dia 17 de 

junho, tendo-se tratado os seguintes temas: 

a. Apreciação e votação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2019; 

b. Apreciação e votação da proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2019;   

c. Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades-para 2019; 
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d. Acto eleitoral para novos órgãos sociais da PPA para o próximo triénio 2020-2022; 

e. Outros assuntos.   

Como resultado deste ato eleitoral, o Conselho de Administração da PPA passou a ser liderado pelo Prof. 

José Saldanha Matos, tendo a APESB passado a integrar este conselho. 

11.  Participação no Júri dos Prémios e Selos dos Serviços de Água e Resíduos da ERSAR 

Como acontece há várias edições, a APESB colaborou, em 2020, com a ERSAR, I.P. na atribuição dos 

Prémios e Selos de “Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos 2020”, integrando o júri constituído por 

um representante de cada uma das seguintes entidades: ERSAR, I.P. (que preside), Jornal Água e 

Ambiente, APRH, APDA, ESGRA, APMETA, DECO e APESB, através de M. Graça Lopes. 

A atribuição dos selos às entidades ligadas ao setor dos resíduos foi efetuada numa cerimónia pública 

em 27 outubro de 2020, no âmbito do 14ºFórum Nacional de Resíduos. 

12. Participação no Smart Waste Portugal 

Durante o ano de 2020, a APESB acompanhou a atividade desta associação.  

13. Participação no Concelho Consultivo da CAGER 

A APESB é Membro convidado do Conselho Consultivo da CAGER – Comissão de Acompanhamento da 

Gestão de Resíduos. A 17 de janeiro de 2020 a APESB nomeou novo representante nesta Comissão pela 

Eng.ª Bárbara Rodrigues que acompanhou as atividades desenvolvidas.  

a. A 24 de julho de 2020 Participação na Assembleia Geral da APESB. 

b. A 18 de agosto de 2020 Processo de revisão do Decreto-Lei n.º 152-D/2017 (UNILEX): 

Projeto de Diploma que procede à alteração ao Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de 

dezembro, relativo ao Regime Unificado dos Fluxos Específicos de Resíduos: Formulário de 

consulta submetido com comentários e contributos. 

c. A 13 de novembro 2020 o Conselho Consultivo CAGER - Consulta Pública Diploma UNILEX, 

Regime Geral Gestão Resíduos e Aterros: Pedido de prorrogação de prazo. 

d. A 20 de novembro 2020 o Conselho Consultivo CAGER - Consulta Pública Diploma UNILEX 

RGGR Aterros: Submissão dos contributos com a categoria de sugestão. Até à data ainda 

não foi divulgado o relatório aplicável aos contributos da consulta pública. Diploma 

publicado: Decreto-lei n.º 102-D/2020 

e. A 24 de janeiro de 2021 foi pedido de informação à CAGER sobre as licenças para a gestão 

de um sistema integrado de resíduos de embalagens: Relatório Final do Estudo 5615, 
promovido pelo Despacho n.º 5615/2020, de 20 de maio, que altera os apêndices dos 
Despachos n.ºs 14202-D/2016 e 14202-E/2016, publicados no Diário da República, 2.ª 
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série, n.º 227, de 25 de novembro de 2016, e do Despacho n.º 6907/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de agosto de 2017, referentes às licenças para 
a gestão de um sistema integrado de resíduos de embalagens" 

A APESB foi informada que não foi envolvida porque não houve lugar a uma consulta 

alargada ao Conselho Consultivo da CAGER, uma vez que foi constituído um grupo de 

acompanhamento específico para o efeito.  

14. Atividades no âmbito da Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. 

A APESB assegurou a participação nas reuniões plenárias do Conselho da Região Hidrográfica (ARH 

Norte) através do Prof. José Tentúgal Valente. Durante o ano de 2020 realizaram-se duas reuniões 

plenárias deste órgão consultivo do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, que tiveram lugar no dia 17 de abril, no Núcleo Empresarial de Santarém, em 

Torres Novas e no dia 27 novembro, no Laboratório da Paisagem, em Guimarães.  

Na primeira reunião foi efetuada uma análise nacional dos resultados da avaliação intercalar da 

implementação das medidas do 2.º ciclo dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) e 

apresentado a apresentação da 1.ª fase do 3.º ciclo dos PGRH: Calendário e Programa de Trabalhos. 

Na segunda reunião foi apresentada a estratégia para a 2.ª fase do 3.º ciclo dos PGRH: Questões 

Significativas da Gestão da Água (QSiGA) e Relatório de Caraterização da Região Hidrográfica (Art.º 

5.º da DQA); o PGRH 3.º Ciclo: Questões significativas da gestão da água (QSiGA) das Regiões 

Hidrográficas do Norte; e os programas especiais de Albufeira da região norte: Ponto de situação. 

Em ambas as reuniões a APESB tomou conhecimento dos diferentes aspetos contextualizados, 

contribuindo na coordenação de um grupo para uma parte do parecer final e a disponibilidade em 

colaborar na elaboração de parecer final relativo ao 3.º ciclo dos PGRH. 

15. Atividades no âmbito da Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. 
A APESB encontra-se representada no Conselho de Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (CRH Tejo e 

Oeste) por José Saldanha Matos (JSM). Durante o ano de 2020 teve lugar uma reunião ordinária do CRH 

Tejo e Oeste no dia 9 de janeiro, com a apresentação do documento da 2ª fase do Plano de Gestão da 

Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste então em consulta publica, nomeadamente o 

Relatório das Questões Significativas da Gestão da Água. 

16. Página Web da APESB 

Durante o ano de 2020 teve início a criação de um novo website da APESB, com a migração dos conteúdos 

existentes, nomeadamente a informação de todos os eventos e publicações da APESB, e importantes 

notícias na história da APESB. 
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Esta página conta agora com uma área onde os associados podem aceder a um grande número de atas de 

eventos e de artigos técnico-científicos.  

17.  Revista Águas&Resíduos 
Em 2020 manteve-se o corpo editorial da revista Água & Resíduos: M João Rosa (editora) e duas co- 

editoras: Graça Lopes e Catarina Silva. Foram publicados quatro números, designadamente A&R IV.6, 7, 

8 e 9, com entre 4 e 6 artigos cada, num total de 21 artigos. 

Em 2020, foi possível atingir este número graças à colaboração estabelecida com as Prof. Dídia Covas e 

Dra. Laura Monteiro (do IST – Técnico Lisboa), da Comissão Organizadora do XVI SEREA – Seminário 

Ibero-americano sobre Sistemas de Abastecimento e Drenagem (que decorreu de 15 a 17 de julho de 

2019, no IST, em Lisboa), para incluir a A&R como revista para publicação de trabalhos do congresso. 

Desta colaboração resultou a publicação de 19 dos 21 artigos publicados em 2020. Os dois restantes 

tiveram origem nas JTIR – Jornadas Técnicas de Resíduos.  

De modo a promover o dinamismo da revista, e uma vez que considera haver espaço para uma revista de 

qualidade em Português, nesta área, o atual corpo editorial considera importante manter a aposta na 

promoção da A&R como revista parceira de eventos de referência, organizados pela APESB ou outras 

entidades. Propõe ainda ao CD da APESB que se estude a possibilidade de (i) indexar a revista a uma 

base de dados da especialidade e (ii) estabelecer parcerias para divulgação da A&R junto de associações 

congéneres de países de língua Portuguesa (e.g. com a ABES, Brasil), e promoção da A&R como parceira 

na publicação de trabalhos apresentados em eventos organizados por essas associações. A concretização 

destas medidas (uma ou ambas) permitiria aumentar o prestígio e impacto da revista e da APESB, 

angariar mais submissões de qualidade e mais leitores.  

18.  Outras Intervenções da APESB 

A APESB no ano 2020 apoiou à candidatura do associado ENGIDRO ao projeto "WEnnovate". 

A APESB continuou durante o ano 2020 a apoiar do projeto LIS-WATER - Centre of Excellence (CoE) 

Lisbon International Centre for Water, liderada pelo Eng.º Jaime Melo Baptista (LNEC), ao abrigo do 

programa H2020 Teaming da União Europeia. 

A APESB apoiou o projeto ProResíduos – Programa Avançado de Gestão Municipal de Resíduos Urbanos, 

lançado em Setembro 2020 que terá o seu termino em Maio 2021. 

A APESB no ano 2020 apoiou à candidatura do associado CVR ao projeto ERASMUS+ sobre formação e 

treino de adultos e famílias em Sustentabilidade Ambiental, Social e Económica. 
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A APESB no ano 2020 assinou o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 - Ação Climática 

Lisboa 2030. 

A APESB apoiou a organização do ECOMONDO, no Centro Expo Rimini, Itália; realizada em 3 a 6 de 

novembro 2020, com presença física e digital de participantes. 

19. Quotização de sócios coletivos 

Na sequência da análise as quotizações e dos privilégios dos associados coletivos na última Assembleia 

Geral, e do voto de confiança dado ao Conselho Diretivo, foi decidido o seguinte escalonamento para os 

sócios coletivos: 

1 inscrição – 100€ 
3 inscrições – 300€ 
6 inscrições – 500€ 
12 inscrições – 1000€ 
25 inscrições – 2000€ 

 

Esta decisão tem início nas quotas relativos ao ano de 2022. 

20. Movimento de Associados 

Apesar do reduzido valor das quotas anuais, em particular para membros coletivos, foram recebidos 

durante o ano de 2020, 3 pedidos de desistência da qualidade de sócio. No mesmo período registou-se 

a adesão de dois associados coletivos, seis associados singulares e dois associados estudantes (Anexo 

A).  

Assim, a 31 de dezembro de 2020, a APESB totaliza 358 associados, sendo 99 coletivos, 243 singulares 

e 16 estudantes. 

21.  Publicações Recebidas na APESB 

No Anexo B constam as publicações recebidas na APESB no ano 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paulo Ramisio

Paulo Ramisio
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ANEXO A 
 

LISTA DE NOVOS ASSOCIADOS NO ANO 2020 
 

 

Sócios Colectivos (por ordem de inscrição): 

ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S. A. 
Município de Lisboa 
 

Sócios Singulares (por ordem de inscrição): 

Isabel Paula Lopes Brás 
Márcia Reis 
Valéria Cristina Gonzaga 
Teresa Maria Fernandes Valente 
Pedro Miguel da Costa Bastos 
Manuel Maria Pacheco Figueiredo 
 
 

Sócios Estudantes (por ordem de inscrição): 
Ana Margarida Luís de Sousa 
Shymena Nunes Guedes 
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ANEXO B 
PUBLICAÇÕES RECEBIDAS NA APESB NO ANO 2020 

 

Permuta de Publicações  
A APESB tem procedido à permuta de publicações com algumas entidades e associações nacionais e 

internacionais de onde se destacam: 

• Boletim Inforágua (APDA) (Digital) 

• O boletim de Informação da FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) 

• O boletim ECO News (Formato Verde) (Digital) 

• O boletim da VALORSUL 

• O boletim da SUMA 

• O boletim da TRATAVE (Digital) 

• NewsLetter Ambiente Online (Digital) 

• Publicações diversas da LIPOR (Digital) 

• Revista Concreto (AICCOPN) 

• Revista da Ordem dos Engenheiros (OE) 

• Revista O Instalador 

• Revista Pedra & Cal da Empresa de Conservação e Restauro do Património Arquitectónico 

• Revista Recursos Hídricos da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH) 
 

Recepção de Periódicos 
A APESB recebe sistematicamente boletins ou publicações periódicas de que se destacam: 
Periódicos da IWA (International Water Association) 

• Water Science and Tecnology 

• Water Research 

• The Source Water Magazine (digital)  
 

Periódicos da ISWA (International Solid Waste Association) 
• Waste Management & Research 

• Waste Management World (Digital) 

• ISWA Global News (Digital) 
 

Periódicos da WEF (Water Environment Federation) 
• World Water: Water Reuse & Desalination (digital) 

• World Water (digital) 

• Stormwater Management (digital) 

• Water Environment & Technology  

• This Week in Washington  
 

Outros periódicos 
• Office International de l’Eau (Digital) 


