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ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 
 

ATA N.º 41 
 
No dia 24 de julho de 2020 reuniu pelas 18 horas e trinta minutos, em segunda convocatória, a 41ª 
Assembleia-Geral Ordinária da APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, na 
sede da Associação sita na Av. do Brasil, 101 – Lisboa e através de plataforma Zoom, conforme 
convocatória e endereço de Zoom enviada a todos os Associados. 

A Assembleia-Geral (AG), que contou com a presença de vinte e três associados (conforme lista de 
presenças, em anexo), foi presidida pelo Presidente da Mesa, Prof. António Jorge Monteiro. A ordem de 
trabalhos proposta foi a seguinte: 

 

1. Leitura e deliberação sobre a ata da Assembleia Geral Ordinária de 20 de março de 2019; 

2. Apreciação e deliberação do Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício do ano 2019; 

3. Quotização APESB; 

4. Constituição do Conselho Diretivo (2020/2021); 

5. Apresentação das áreas prioritárias para o ano 2020; 

6. Outros assuntos. 

 

Após estarem reunidas, nos termos do regulamento, as condições para o funcionamento da AG, deu-se 
início aos trabalhos. Antes de passar ao primeiro ponto da agenda, a mesa da AG registou as seguintes 
representações de associados dos sócios coletivos: a PPA esteve representada por João Simão Pires; a 
Águas do Porto E.M. por Elza Ferraz; a EGF por Ana Loureiro; a ENGIDRO por António Jorge Monteiro; a 
ARA por Maria Alexandra Perestrelo; a Hidurbe por Miguel Henriques; e a Resíduos do Nordeste por 
Bárbara Rodrigues. 

Deu-se início à ordem de trabalhos proposta, dado não ter sido apresentada, pelos associados presentes, 
nenhuma proposta de alteração. 

Ponto 1 – O Presidente da Mesa da AG colocou à assembleia a possibilidade de se dispensar a leitura da 
Ata n.º 39, pelo facto de a mesma ter sido disponibilizada aos associados por via eletrónica, em simultâneo 
com a convocatória. Tendo-se verificado a concordância dos elementos presentes quanto à referida 
dispensa e não havendo quaisquer comentários ou alterações, a ata foi posta à votação e aprovada por 
unanimidade dos presentes. 

Ponto 2 – O Prof. António Jorge Monteiro passou a palavra ao Presidente do Conselho Diretivo (CD), Prof. 
Paulo Ramísio, para apresentar o Relatório de Atividades e Contas do exercício do ano 2019. 

O Prof. Paulo Ramísio fez uma apresentação sobre a atividade da APESB em 2019, pontuando os aspetos 
mais relevantes, nomeadamente: 

• Presença ou representação da APESB em organizações internacionais (IWA, ISWA, EWA, WEF) 
e nacionais (CAGER, CNA, CNAIA, ERSAR, CRHNorte, CRHTejo e Oeste, IPQ, PPA, PERSU 
2020, Smart Waste Portugal), tendo descrito a participação em cada um destes fóruns; 
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• Organização das 11.ªs Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos que decorreu de 14 a 18 
de novembro de 2019, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa;  

• Organização Seminário "Gestão de Águas Residuais e Reutilização de Água em Pequenos 
Agregados Populacionais", que decorreu de 23 a 24 de outubro 2019, em Ponta Delgada, 
Açores;  

• A Co-organização do 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.  

• A participação e apoio da APESB noutros eventos:  

o XIV CNEA – Congresso Nacional sobre Engenharia do Ambiente e ODOURS19 – 
International Conference on Odours, que decorreu de 16 e 17 de maio 2019, na Universidade 
de Aveiro, em Aveiro;  

o ISO/TC 282 Water Reuse International Workshop, que decorreu a 22 de maio de 2019, no 
Grande Auditório Centro de Congressos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), 
em Lisboa; 

o Conferência: Cidades e Territórios - Oportunidades e Benefícios da Economia Circular, que 
decorreu a 15 de junho 2019, Fábrica de Santo Thyrso, em Santo Tirso; 

o 5th International Conference WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities, que 
decorreu de 4 e 6 de setembro 2019, TRYP Lisboa Caparica Mar Hotel, Caparica, em Lisboa; 

o 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes - BioRemid2019, 
que decorreu de 24 a 25 de outubro 2019, na Biblioteca Almeida Garrett’s, nos Jardins do 
Palácio de Cristal, no Porto; 

o “Cidades sustentáveis: o futuro agora? - “Os desafios do ciclo urbano da água”, que decorreu 
a 4 de junho 2019, no CIUL, em Lisboa; 

o ENEG 2019 - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, que 
decorreu de 19 a 22 de novembro 2019, em Ílhavo;  

• Reuniões e atividades dos Grupos de Trabalho da APESB; 

o GT 1 (Waste to Energy); 

o GT2 (Economia Circular); 

o GT5 (Jovens Profissionais); 

o GT6 (Erradicação Lixeiras nos PALOP); 

• Participação em várias reuniões da Comissão Executiva da CNAIA que se realizaram em 2019; 

• Participação na Assembleia Geral da IWA, realizada a 3 e 4 de outubro de 2019 em Lisboa; 

• Participação na Congresso Mundial de Resíduos de 7 a 9 outubro de 2019, em Bilbau, Espanha 
onde teve lugar a Assembleia Geral da ISWA, e reuniões do YPG; 

• No âmbito das atividades da EWA, a APESB participou nas reuniões do “Management Council” 
e “European Policy Committee”;  
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• Continuação do apoio ao projeto LIS-WATER - Centre of Excellence (CoE) Lisbon International 
Centre for Water, liderada pelo Eng.º Jaime Melo Baptista (LNEC), ao programa H2020 Teaming 
da União Europeia. 

 

No que respeita ao movimento de sócios, foi referido que em 2019 foram solicitados 17 pedidos de 
desistência, e a adesão de 19 novos associados (2 coletivos, 16 singulares e 1 estudante). Assim, a 31 de 
dezembro de 2019, a APESB totaliza: 347 associados (98 coletivos, 236 singulares e 13 estudantes). 

Em relação aos resultados financeiros obtidos em 2019, foi dada a palavra à Profª Lígia Pinto, que referiu 
que o resultado do exercício de 2019 apresenta-se como negativo no montante líquido de -3562,79€. 

Foi também transmitido à Assembleia o parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da APESB 
apresentadas pelo Conselho Diretivo relativamente ao exercício do ano 2019 que exprime que o Relatório 
do Conselho Diretivo e a Demonstração de resultados mostram com clareza a situação da Associação em 
31 de dezembro de 2019 dando parecer favorável à aprovação do Relatório de Atividades e Contas do 
Conselho Diretivo referentes ao exercício do ano 2019. 

Após a apresentação por parte do Conselho Diretivo foi aberto um período para pedidos de 
esclarecimentos por parte da Assembleia. 

Não havendo mais intervenções, o Prof. António Jorge Monteiro agradeceu a prestação e a qualidade do 
trabalho desenvolvido por este Conselho Diretivo ao longo do ano 2019 e colocou à votação o Relatório 
de Atividade e Contas do ano 2019, que foi aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 3 – Quotização da APESB 

O Prof. Paulo Ramísio referiu que o Conselho Diretivo pretende propor alteração a quotização dos sócios 
coletivos do valor fixo atual para um valor escalonado dependente dos benefícios que o socio coletivo 
pretende auferir, nomeadamente nos descontos dos eventos organizados pela APESB. Face ao baixo 
valor das quotas dos associados coletivos, às razões apontadas pelo Conselho Diretivo e à manifestação 
de concordância dos participantes na Assembleia o Presidente da Assembleia propôs que fosse dado um 
voto de confiança ao Conselho Diretivo para definir o escalonamento das quotas dos sócios coletivos em 
função do benefício tendo essa proposta sido aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 4 - Constituição do Conselho Diretivo (2020/2021); 

O Presidente da Assembleia informou que recebeu em 5 de julho de 2019 um pedido formal do Dr. 
Fernando Leite de desvinculação do Conselho Diretivo, alegando motivos pessoais, tendo esse lugar de 
Vice-presidente sido preenchido provisoriamente pela Engª Nídia Caetano.   

O Presidente agradeceu o empenho e a dedicação com que o Dr. Fernando Leite exerceu as suas funções 
no Conselho Diretivo nos seus mandatos como Vice-Presidente. 

A Mesa da Assembleia Geral recebeu em 25 de março de 2020 um pedido formal da Engª Maria do Céu 
Almeida de desvinculação do Conselho Diretivo, alegando motivos pessoais, tendo esse lugar de Vice-
presidente sido preenchido provisoriamente pelo Engº Pedro Bastos.   

O Presidente agradeceu o empenho e a dedicação com que a Engª Maria do Céu Almeida exerceu os 
seus vários mandatos como Vice-presidente da APESB. 
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Tendo sido colocado à consideração da Assembleia as escolhas dos novos Vice-Presidentes foi decidido 
ratificar essas escolhas, por unanimidade. 

 

Ponto 5 - Apresentação das áreas prioritárias para o ano 2020; 

O Prof. Paulo Ramísio fez uma breve apresentação das áreas prioritárias para o ano de 2020 tendo sido 
destacado os seguintes objetivos estratégicos: 

1. Reforçar o papel da APESB junto dos Decisores políticos nacionais; 
2. Reforçar a representatividade da APESB em fóruns nacionais e internacionais; 
3. Aprofundar as relações com as Associações Portuguesas; 
4. Aumentar a intervenção da APESB nos meios técnicos, empresariais e profissionais; 
5. Promover e divulgar informação técnica no domínio da engenharia sanitária e ambiental; 
6. Promover e realizar ações de formação, nacionais e internacionais; 
7. Promover debates especializados e sessões de divulgação sob temas de interesse relevante; 
8. Promover as atividades desenvolvidas pela Associação e melhorar/agilizar a sua relação com os 

Associados; 
9. Estimular a participação e o envolvimento de novos Associados; 
10. Envolver e sensibilizar a sociedade civil para os valores do ambiente, da qualidade de vida e da 

sustentabilidade. 

Após a apresentação por parte do Conselho Diretivo do conjunto de ações a desenvolver foi aberto um 
período para pedidos de esclarecimentos e discussão por parte da Assembleia. 

 

Ponto 6 – Outros Assuntos 

Não havendo outros assuntos a debater, o Prof. António Jorge Monteiro agradeceu a participação dos 
presentes e deu por encerrada a Assembleia-Geral às dezanove horas e trinta minutos. 

 

 

O Presidente,       

 

 

 

(António Jorge Silva Guerreiro Monteiro)  

 


