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ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA 
 

ATA N.º 42 
No dia 17 de março de 2021 reuniu pelas 18 horas, em segunda convocatória, a 42.ª Assembleia-Geral 
Ordinária da APESB - Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, através da plataforma 
Zoom, conforme convocatória e endereço de Zoom enviados a todos os Associados. 

A Assembleia-Geral (AG), que contou com a presença de quarenta e quatro 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 n.º 41 da Assembleia Geral Ordinária de 24 de julho de 2020. 

2. Apreciação e deliberação do Relatório de Atividades e Contas relativo ao exercício do ano 2020. 

3. Eleição dos Órgãos Sociais da APESB para o Biénio 2021-2023. 

4. 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 EMAC (Cascais Ambiente) esteve representada por 
Vera Melo; a Ovo Solutions, S.A. por Henrique Jacinto; a CMPEA - Empresa Municipal de Águas e Energia 
do Porto, EM por Norberta Moreira; a Veolia Portugal por Diogo Talone; a Câmara Municipal de Lisboa por 
Vanessa Fonseca; a EGF por Ana Loureiro; os SIMAS Oeiras e Amadora por Alfredo Romano Castro; a 
Sociedade Ponto Verde por Luísa Pinheiro; a ESGRA e Resíduos do Nordeste por Paulo Praça; a Águas 
do Tejo Atlântico, S.A. por Marcos Batista; a Águas do Centro Litoral, S.A. por Pedro Calmeiro; a Engidro, 
S.A. por António Jorge Monteiro; o LNEC por Helena Alegre; a Águas do Norte por Pedro Bastos; e a 
AGERE por Paula Campos. 

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 41, pelo facto de a mesma ter sido previamente disponibilizada aos associados. 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 maioria dos presentes, com uma abstenção. 

Ponto 2 – O Presidente da Mesa da AG passou a palavra ao Presidente do Conselho Diretivo (CD), Prof. 
Paulo Ramísio, para apresentar o Relatório de Atividades e Contas do exercício do ano 2020. O Prof. 
Paulo Ramísio fez uma apresentação sobre a atividade da APESB em 2020, pontuando os aspetos mais 
relevantes, nomeadamente: 

• A atividade dos Grupos de Trabalho 

o GT1 Waste to Energy 
o GT2 Economia Circular 
o GT3 Cidades do Futuro / NBS 
o GT4 Poluentes Emergentes 
o GT5 Jovens Profissionais 
o GT6 Erradicação Lixeiras nos PALOP. 
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• Os eventos organizados (“Sessão de reflexão: PENSAARP 2030 – Que estratégia para a 
drenagem urbana e remoção de poluentes?” e “Biowaste management: the role in Circular 
Economy and EU strategies for wastes”) 

• Os eventos adiados (19.º ENaSB e XIX SILUBESA) devido à impossibilidade de realização de 
eventos presenciais em 2020. 

• A Coorganização do ProÁguas: Programa avançado de gestão de serviços de águas, promovido 
pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética e financiado pelo Fundo Ambiental, realizado 
pelo LNEC/LIS-Water em parceria com a APRH e a APESB.  

• A assinatura, em janeiro de 2020, do Compromisso Lisboa Capital Verde. 

• A atividade no âmbito da CNAIA, informando que a Presidência passou da APRH para a APESB. 

• A presença ou representação da APESB em organizações internacionais (IWA, ISWA, EWA, 
WEF) e nacionais (CNA, Smart Waste Portugal, Conselho Consultivo da ERSAR, PPA (a APESB 
passou a integrar o Conselho de Administração), Prémios ERSAR, CAGER, Grupo de trabalho 
de revisão do PERSU2020), tendo descrito a participação em cada um destes fóruns. 

• A revista Águas & Resíduos, que publicou 4 números em 2020. 

• A nova página Web da APESB, cuja reformulação visou, em primeiro lugar, aumentar a interação 
com os associados, conforme explicado pelo Vice-Presidente do CD da APESB, Eng. Pedro 
Bastos. 

• A organização em curso do 19.º ENASB e das Jornadas de Resíduos, em setembro de 2021, 
em Lisboa, apresentada pela Vice-Presidente do CD da APESB, Prof.ª Nídia Caetano. 

• A participação e apoio da APESB em três eventos a realizar em 2021: IWA (Digital) World 
Congress (24 maio a 4 junho); XIX SILUBESA (Recife, agosto); ISWA 2021 World Congress 
(Grécia, 4-7 outubro). 

No que respeita ao movimento de sócios, foi referido que em 2020 foram solicitados 3 pedidos de 
desistência, e a adesão de 10 novos associados (2 coletivos, 6 singulares e 2 estudantes). Assim, a 31 de 
dezembro de 2020, a APESB totaliza: 358 associados (99 coletivos, 243 singulares e 16 estudantes). 

Em relação aos resultados financeiros obtidos em 2020, foi dada a palavra à Profª Lígia Pinto, que referiu 
que, mesmo não tendo sido possível a realização dos principais eventos planeados que em anos normais 
suportam conjuntamente com as quotas dos associados os custos da Associação, o resultado do exercício 
de 2020 foi positivo, no montante líquido de 3852,19 €. 

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 2020. Este Parecer exprime que 
o Relatório do Conselho Diretivo e a Demonstração de resultados mostram com clareza a situação da 
Associação a 31 de dezembro de 2020, dando parecer favorável à aprovação do Relatório de Atividades 
e Contas do Conselho Diretivo referentes ao exercício do ano 2020. 

Após a apresentação realizada pelo Conselho Diretivo foi aberto um período para pedidos de 
esclarecimentos por parte da Assembleia. Intervieram os associados Eng.ª Maria João Rosa, Prof. José 
Saldanha Matos, Prof. José Vieira, Eng. Jaime Melo Baptista e Eng.ª Helena Alegre, que apreciaram o 
relatório apresentado, felicitaram o CD pela atividade realizada, pela resiliência e capacidade de 
renovação, mesmo num ano com um contexto desafiante decorrente da pandemia de COVID-19, e 
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formularam algumas questões. Maria João Rosa indagou sobre o apoio da APESB à conferência regional 
da IWA a realizar no Porto (22-24 setembro), cujo apoio o CD da APESB confirmou, e sugeriu a realização 
de uma reunião entre o Conselho Editorial da Águas & Resíduos e o CD sobre a nova página da revista 
APESB. José Vieira indagou sobre a organização do XIX SILUBESA. Jaime Melo Baptista e Helena Alegre 
valorizaram o papel da APESB no setor da água e deram nota da excelente parceria LIS-Water/LNEC – 
APESB no âmbito do ProÁguas. Jaime Melo Baptista reiterou o interesse em aprofundar a colaboração 
APESB – LIS-Water e Helena Alegre o reiterado apoio do LNEC à APESB como parceiro estratégico do 
Departamento de Hidráulica e Ambiente (o DHA acolhe nas suas instalações a APESB e a APRH).  

Após os devidos esclarecimentos prestados pelo CD da APESB, e não havendo mais intervenções, o 
Presidente da AG agradeceu a prestação e a qualidade do trabalho desenvolvido por este Conselho 
Diretivo ao longo do ano transato e colocou à votação o Relatório de Atividade e Contas do ano 2020, que 
foi aprovado por unanimidade. 

O Presidente da AG elogiou depois o papel do Presidente cessante do CD da APESB, Prof. Paulo Ramísio, 
e propôs um voto de louvor ao CD, que agora cessa funções, e em particular ao Prof. Paulo Ramísio pelo 
trabalho que desenvolveu em prol da Associação ao longo dos últimos 10 anos, primeiro como Secretário 
e depois como Presidente do CD. Sempre revelou uma enorme capacidade de trabalho e em fazer 
convergir vontades no desenvolvimento da associação, tendo assim muito contribuído para o que a 
associação deu ao setor ao longo dos anos em que liderou o Conselho Diretivo. 

O voto de louvor ao Prof. Paulo Ramísio foi aprovado por unanimidade. 

Ponto 3 – Tendo como base o artigo 6.º do Regulamento da Assembleia-Geral para a eleição dos Órgãos 
Sociais da APESB, a Prof.ª Lígia Pinto apresentou a única lista candidata para o biénio 2021-2023, com a 
seguinte constituição dos órgãos sociais: 

Assembleia-geral: Presidente: Paulo Jorge Ramísio Pernagorda  
Secretária: Maria da Graça Dias Alfaro Lopes 

Conselho Diretivo: Presidente: Lígia M. Costa Pinto 
Vice-presidente: Paula Campos 
Vice-presidente: Pedro Bastos 
Tesoureira: Nídia Caetano 
Secretário: Pedro Álvaro 

Conselho Fiscal: Presidente: José Carlos Tentúgal Valente 
Vogal: Ana Luísa Esteves Loureiro 
Vogal: Bárbara Rodrigues 

O Presidente da AG solicitou à Prof.ª Lígia Pinto que apresentasse o programa de ação para o biénio 
2021-2023. A Prof.ª Lígia Pinto começou por referir que se trata de uma propositura de continuidade, 
mantendo três elementos do anterior Conselho Diretivo. Após apresentação dos dois novos elementos, 
Eng.ª Paula Mendes e Eng. Pedro Álvaro, a Prof.ª Lígia Pinto destacou os seguintes objetivos estratégicos 
para o próximo biénio: 

• envolver e sensibilizar a sociedade civil para os valores da qualidade de vida, do ambiente e da 
sustentabilidade; 

• promover a integração de conhecimentos técnicos e científicos no sentido de disseminar o 
desenvolvimento de modelos de cidades sustentáveis e resilientes; 
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• desenvolver relações com associações e atores de outros setores económicos no sentido de 
potenciar a análise e divulgação de sinergias industriais; 

• reforçar a representatividade da APESB em fóruns nacionais e internacionais (ISWA, ABES, EWA 
e WEF e cooperação com a IWA, diretamente ou através da CNAIA); 

• aprofundar as relações com as Associações e Plataformas Portuguesas que desenvolvem 
atividades em domínios análogos ou complementares; 

• aumentar a intervenção da APESB nos meios técnicos, empresariais e profissionais (Água & 
Resíduos); 

• promover e realizar ações de formação, nacionais e internacionais; 
• promover debates especializados e sessões de divulgação; 
• promover visitas técnicas a instalações de tratamento de água, águas residuais e de gestão de 

resíduos; 
• promover as atividades desenvolvidas pela Associação, melhorando e agilizando a sua relação 

com os Associados; 
• reforçar o papel da APESB junto dos Decisores políticos nacionais; 
• estimular a participação e o envolvimento de novos Associados; 

propondo-se desenvolver o seguinte Programa de Ação:  

• Promoção de parcerias com associações representantes de setores económicos potenciadores 
de simbioses industriais.  

• Identificação de áreas de interesse mútuo com as entidades municipais. 
• Instituição de prémios e ações temáticas dedicadas potenciadoras do envolvimento dos sócios e 

restantes membros do setor na missão da APESB. 
• Grupos de Trabalho APESB. 
• Ações de formação. 
• Promoção do envolvimento da APESB em iniciativas da ISWA, IWA, EWA e WEF. 
• Participação ativa nas diversas reuniões institucionais onde a APESB está presente, ou seja, 

chamada a participar: CNA, CC da ERSAR, CRH, entre outras. 
• Revista A&R. 
• Dinamização da interação com os associados, através de uma nova estratégica de comunicação. 
• Evento conjunto: XII JTIR & 19.º ENASB, 2º semestre de 2021. 
• Cerimónia comemorativa dos 40 anos da APESB. 

Após esta apresentação, decorreu um período de intervenções por parte da Assembleia. Intervieram os 
associados Eng.ª Maria João Rosa, Eng. Jaime Melo Baptista, Prof. José Saldanha Matos e Prof. José 
Vieira, que felicitaram a equipa pela propositura e apresentaram algumas sugestões de tópicos (e.g. valor 
social da água e dos serviços de águas – Jaime Melo Baptista; o ODS 6 – José Vieira) ou instrumentos 
(e.g. position papers – José Saldanha Matos) a enfatizar. O Presidente da AG comunicou o resultado da 
votação eletrónica decorrida entre as 9h00 do dia 15 de março e as 17h45 do dia 17 de março. A lista 
candidata foi aprovada com 52 votos expressos e nenhum voto branco ou nulo. O Presidente da Mesa da 
AG declarou eleita a lista candidata e desejou as maiores felicidades aos membros do CD para as suas 
iniciativas. A Prof.ª Lígia Pinto agradeceu a confiança e as sugestões. 
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Ponto 4 – Outros Assuntos. O Presidente cessante do CD da APESB transmitiu passou uma mensagem 
de despedida, de reconhecimento e agradecimento a todos os que generosa e desinteressadamente 
contribuíram para as atividades da APESB desde 2015. 

Não havendo outros assuntos a debater, o Presidente da AG 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) 

A Secretária, 

 

(Maria João Filipe Rosa) 

 

Finda a Assembleia, o Presidente de Mesa da AG deu posse aos membros dos Órgãos Sociais da APESB 
que foram eleitos para o biénio 2021-2023: 

• Assembleia-geral: 

Presidente: Paulo Jorge Ramísio Pernagorda  

Secretária: Maria da Graça Dias Alfaro Lopes 

• Conselho Diretivo: 

Presidente: Lígia M. Costa Pinto 

Vice-presidente: Paula Campos 

Vice-presidente: Pedro Bastos 

Tesoureira: Nídia Caetano 

Secretário: Pedro Álvaro 

• Conselho Fiscal: 

Presidente: José Carlos Tentúgal Valente 

Vogal: Ana Luísa Esteves Loureiro 

Vogal: Bárbara Rodrigues 
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ANEXO 
 


