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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  
DO CONSELHO DIRETIVO – 2021 

Preâmbulo 
 
O presente relatório descreve sucintamente o conjunto de atividades desenvolvidas 
pelo Conselho Diretivo durante o ano de 2021. Pela sua relevância destaca-se: 

1. A realização de um exercício de autoavaliação e análise estratégica relativa ao 
posicionamento da APESB no panorama nacional e internacional: 

• Sessão de Reflexão dos 40 anos da APESB, que decorreu, a 15 de dezembro de 
2021, na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa. 

2. A atividade de organização de Encontros Técnicos e Científicos: 

• 19.º ENASB / 12.ª JTIR - Encontro Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental 
e 12.ª Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos, que decorreu, de 21 a 23 
de outubro de 2021, no Instituto Politécnico de Viseu, em Viseu; 

• XIX SILUBESA 2021, que decorreu em formato online, de 25 a 27 de agosto de 
2021; 

3. A organização de workshops/cursos de formação: 

• ProAguas: Programa avançado de gestão de serviços de águas; 

• Seminário digital “Biorresíduos: a prova dos nove”, realizado no dia 13 de maio 
2021; 

• Seminário digital “O preço dos serviços de água reflete o seu valor? E o seu 
custo?”, realizado no dia 1 de julho 2021; 

• Workshop digital “APESB Promove Partilha de Boas Práticas em Sistemas de 
Depósito de Resíduos”, realizado no dia 24 de setembro 2021; 

• Análise e exibição do documentário Lords of Water, no dia 19 de novembro 2021. 
4. A participação e apoio de outras iniciativas: 

• Conferência 5th Internacional Conference on Water Economics, Statistics and 
Finance e International Conference on Rethinking Treatment with Asset 
Management, que se realizou de 22 a 24 de Setembro 2021, na cidade do Porto; 

• Lançamento do livro “Industry 4.0 and Circular Economy: Towards a Wasteless 
Future or a Wasteful Planet?”, que se realizou em 15 de dezembro 2021, em 
Lisboa. 
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• Sessão do 10º Aniversário da Parceria Portuguesa Para a Água, realizada no 
Grande Auditório do LNEC, no dia 10 dezembro. 

5. As atividades desenvolvidas no âmbito da participação nas seguintes associações e 
conselhos nacionais e internacionais: 
• EWA (European Water Association); 
• ISWA (International Solid Waste Association); 

• IWA (International Water Association);  
• WEF (Water EnvironmentAssociation);  

• Administração da Região Hidrográfica do Norte; 
• Administração da Região Hidrográfica do Tejo; 

• Administração da Região Hidrográfica do Alentejo; 
• CAGER – Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos; 

• CNAIA (Comissão Nacional da Associação Internacional da Água);  
• CNA (Conselho Nacional da Água); 

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

• CT90 – Sistemas Urbanos de Água; 

• Júri dos Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos da ERSAR; 
• Parceria Portuguesa para a Água – PPA. 
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1. Órgãos Sociais e Representantes da APESB 

Os órgãos sociais da APESB para o biénio 2021-2022 (eleitos em Assembleia Geral 
realizada a 17 de março de 2021) são: 
A) ASSEMBLEIA GERAL  

Presidente:  Paulo Jorge Ramísio Pernagorda 
Secretário:  Maria da Graça Dias Alfaro Lopes 

B) CONSELHO DIRECTIVO (CD) 
Presidente:  Lígia Maria Costa Pinto 
Vice-Presidentes: Paula Nívea Nunes Campos 
   Pedro Miguel da Costa Bastos 
Tesoureiro:  Nídia de Sá Caetano 
Secretário:   Pedro Miguel Fontes de Albuquerque Álvaro 

C) CONSELHO FISCAL 
Presidente:  José Carlos Tentúgal Valente 
Vogais:  Ana Luísa Esteves Loureiro 
   Bárbara Emília Pires Rodrigues 

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 17 de março de 2021: 

 

Associação/Comissão 

European Water Association (EWA) 
International Solid Waste Association (ISWA) 
International Water Association (IWA) 
Water Environment Federation (WEF) 
CAGER 
Conselho da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) 
Conselho da Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH Norte) 
Conselho da Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo) 
Conselho Consultivo da ERSAR, I.P. 
Conselho Nacional da Água (CNA) 
Comissão Nacional da Associação Internacional da Água (CNAIA) 
IPQ 
Parceria Portuguesa para a Água - PPA 
PERSU 2020+ 
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2. Encontro Nacional de Engenharia Sanitária e Ambiental (19.º ENASB) e 12.º 
Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos (12.ª JTIR) 

Promovido pela APESB realizou-se, entre 21 a 23 de outubro de 2021, no Instituto Politécnico de Viseu, 

o 19.º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENASB) e as 12.ª Jornadas Técnicas Internacionais 

de Resíduos (12.ª JTIR) (https://enasb-jtir.apesb.org). Este evento resultou em elevado sucesso, tanto 

em termos de número de participantes e respetivo envolvimento nas sessões técnicas, como em termos 

de qualidade média das apresentações. 

Na organização do 19.º ENASB/12.ª JTIR, a APESB contou com a colaboração na Comissão Organizadora 

mais cinco instituições: Câmara Municipal de Viseu, Instituto Politécnico de Viseu, Águas de Viseu, S.A., 

IWA e a ISWA. 

Foram submetidos cerca de 100 resumos, que foram selecionados para apresentação oral, inseridos nos 

XII temas gerais disponíveis no Programa do evento.  

Este importante acontecimento proporcionou a mais de 300 participantes de Entidades Gestoras, 

Universidades, Instituições de Investigação, Administração Pública, Projetistas e Empresas de Serviços 

e de Consultoria com interesse nos domínios da Engenharia Sanitária e Ambiental um espaço de divulgação 

de informação e debate de conhecimentos, realizações e experiências.  

A Cerimónia de Abertura do 19.º ENASB/12.ª JTIR contou com a presença de sua Excelência a 

Secretária de Estado do Ambiente. Os membros da mesa de abertura do evento deram conta do interesse 

e relevância nacional e internacional dos temas a abordar no encontro e da relevância do contributo da 

APESB na introdução de novos temas no debate nacional e no estabelecimento de pontes entre diversos 

setores numa perspectiva verdadeiramente integradora. 

O 19.º ENASB/12.ª JTIR teve como Tema Especial a “A BioEconomia na Construção de Territórios 

Sustentáveis: O Contributo dos Setores das Águas e Resíduos”. O evento contou ainda com mais cinco 

sessões plenárias, relativas às Sessões “Serviços de Águas e Resíduos: Uma Ponte Com Outros Setores 

de Atividade”, “A Neutralidade Carbónica e a Transição Energética nos Serviços de Águas e Resíduos”, 

“A Resiliência dos Serviços de Águas e Resíduos em Contexto de Crise Sanitária”, “A Inovação nos 

Serviços de Águas e Resíduos” e “O Papel dos Engenheiros no Desenvolvimento Sustentável”, onde 

intervieram 18 oradores convidados nacionais e internacionais e cinco moderadores. Aproveitando a 

necessidade da realização conjunta do ENASB e das JTIR, todas as sessões plenárias foram organizadas 

em formato mesa redonda, juntando oradores dos setores das Águas e dos Resíduos, o que possibilitou a 

discussão muito clara das sinergias entre ambos. Adicionalmente, e motivado também pela estrutura 

definida, foi adicionado à análise o contributo dos setores da agricultura e da inovação. 

O programa técnico incluiu ainda duas visitas técnicas opcionais “ETAR de Viseu Sul e à ETA do Carvoeiro” 

e “Central de Biomassa e Ecopontos”, e que permitiram aos participantes, dentro dos seus interesses 

específicos, trocar conhecimentos sobre aspetos práticos de operação dessas unidades.  
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Em simultâneo com o evento decorreu uma Exposição Técnica com 14 expositores, em que se disponibilizou 

informação sobre novos desenvolvimentos técnicos, quer em termos de equipamentos e produtos, quer 

em termos da oferta de prestação de serviços. 

O Programa Social proporcionou o ambiente adequado a um convívio social potenciador da criação e 

reforço de laços de amizade e de parcerias, e incluiu uma Receção de boas-vindas no “Solar do Vinho do 

Dão” e um jantar de Gala no Restaurante do Hotel Grão Vasco. 

Realizaram-se ainda três master classes nos temas “Perspectivas e Experiências de Economia Circular 

em Estações de Tratamento de Águas Residuais”, lecionada por Madalena Alves (Univ. Minho); “A Recolha 

Seletiva de Biorresíduos”, lecionada por João Quinhones Levy (IST) e “Micropoluentes no Ciclo Urbano 

da Água: Monitorização e novas tecnologias de remoção”, lecionada por Sandra Jorge (AdCL), 

especialistas nacionais nos respetivos domínios. A escolha dos temas foi guiada pela relevância dos temas 

em si, quer para os setores, quer para a sociedade de uma forma mais abrangente. Os formadores 

convidados, que gentilmente deram o seu contributo, aportaram contribuições de duas perspectivas 

diferentes, a da academia e a das entidades gestoras. 

Aproveitando e integrando o evento, foi ainda promovido o Prémio Jovem Profissional APESB, ao qual 

foram submetidos sete trabalhos, em diversas áreas. De entre os referidos trabalhos, O Júri constituído 

por Prof. José Saldanha Matos, Prof. José Tentúgal Valente, Prof. Joaquim Poças Martins, Eng.º Pedro 

Álvaro, decidiu atribuir o Prémio Jovem Profissional APESB a Diogo Moreira, que apresentou o trabalho 

Produção de Biodiesel Usando Resíduos de Pilhas Alcalinas Esgotadas como Catalisador Heterogéneo. O 

Júri decidiu ainda atribuir duas Menções Honrosas a Liliana Santos, que apresentou o trabalho 

Performance assessment of a storm water system in an estuarine area – Dafundo case study e a Kathleen 

Caroline Ribeiro, que apresentou o trabalho Monitoramento online de qualidade da água na rede de 
distribuição. 

Foi publicado o e-book com as comunicações disponíveis na íntegra.  

3. XIX Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA) -  

O XIX SILUBESA – Simpósio Luso-Brasileiro de engenharia Sanitária e Ambiental, decorreu de 25 a 27 

de agosto de 2021, em formato online, Brasil. Tratou-se de uma iniciativa conjunta ABES (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), da APESB e da APRH, tendo contado com cerca de 576 

participantes da comunidade técnica e científica luso-brasileira. 

O evento permitiu dinamizar o debate e promover o intercâmbio de experiências entre os profissionais 

do setor, procurando desenvolver e ampliar o conhecimento e a pesquisa para definição de políticas 

adequadas à preservação do ambiente. O Simpósio foi dirigido aos profissionais e interessados na 

temática da engenharia sanitária e ambiental. 

A APESB fez-se representar pela Presidente do Conselho Diretivo, a Prof.ª Lígia Pinto na sessão de 

abertura e pelo presidente da Assembleia Geral, Prof.º Paulo Ramísio.  
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4. Seminário Digital “Biorresíduos: a prova dos nove” 

O Conselho Diretivo da APESB organizou o seminário digital “Biorresíduos: a prova dos nove”, no dia 13 

de maio 2021, em que foram oradores o Prof. João Quinhones Levy, do Instituto Superior Técnico e o 

Dr. Rui Morais, Presidente da AGERE e da Braval. 

Foi um evento que suscitou grande interesse tendo registado cerca de 400 inscrições e a participação 

simultânea de um total de aproximadamente 200 participantes. 

Este seminário teve como ponto de partida o estudo estratégico publicado pela Secretaria Estado do 

Ambiente, em julho de 2020, “Biorresiduos: Contas Certas nos resíduos”, onde apresenta 6 orientações 

diretas, com medidas orientadas para a recolha seletiva e valorização dos biorresíduos e 4 

impulsionadores de suporte às orientações traçadas. A APESB em tom de provocação propôs-se neste 

workshop a fazer a Prova dos Nove à estratégia do Ministério do Ambiente. 

Durante este evento foi possível focar os principais pontos de interesse sobre este tema, nomeadamente, 

os vários modelos de recolha seletiva de biorresíduos e a sua forma de tarifação e ainda, como caso 

prático, o que se encontra projetado neste âmbito para o concelho de Braga. 

5. Seminário Digital “O preço dos serviços de água reflete o seu valor? E o seu 
custo?”  

O Conselho Diretivo da APESB organizou o seminário digital “O preço dos serviços de água reflete o seu 

valor? E o seu custo?”, foi lecionado pelo Eng.º Jaime Melo Baptista, do LNEC, no dia 1 de julho 2021. 

Contou com mais de 100 participantes.  

O seminário partiu da distinção entre valor, preço e custo, para de seguida discutir a realidade das três 

dimensões e a perceção da mesma pelos diversos stakeholders to setor. Adicionlamente foi analisada a 

transversalidade da água no que concerne aos ODS2030. Desta iniciativa foi publicado um e-book, 

contendo a apresentação e a sessão. 

6. Workshop Digital “APESB Promove Partilha de Boas Práticas em Sistemas de 
Depósito de Resíduos” 

O Grupo dos Jovens Profissionais da APESB organizou o Workshop digital “APESB Promove Partilha de 

Boas Práticas em Sistemas de Depósito de Resíduos”, teve a participação da Secretária de Estado do 

Ambiente, Inês Costa (MAC), Adam Read (CIWM) e de Bárbara Rodrigues (APESB), do LNEC, no dia 24 

de setembro 2021. Contou com mais de 100 participantes.  

Neste seminário foi possível focar os principais pontos de interesse sobre este tema. Pra tal o convidado, 

Adam Read mostrou o cenário político de 2018 no Reino Unido de como o sistema é projetado. Por outro 

lado, coube à Secretária de Estado Inês Costa mostrar-nos as lições aprendidas nos últimos 20 anos de 
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gestão de resíduos em Portugal, os primeiros passos nesta reforma política, as barreiras e as 

potencialidades. 

Ambos os palestrantes debatem temas muito importantes, como como comprometer o consumidor, o 

propósito desse sistema disruptivo.  

E foi publicado um e-book da apresentação. 

7. Sessão de Reflexão dos 40 anos da APESB  

O Conselho Diretivo da APESB organizou uma Sessão de reflexão dos 40 anos da APESB, no dia 15 de 

dezembro 2021, na Ordem dos Engenheiros. Contou com a participação do atual conselho diretivo da 

APESB e os Presidentes de anteriores mandatos. A reflexão teve como objetivo lançar as bases da 

elaboração de um plano estratégico. A análise partiu da pergunta O que deve ser a APESB em 10 anos? 

seguindo-se a análise das forças, fraquezas, oportunidades e desafios. 

8. Análise e exibição do documentário Lords of Water  

Na sequência do seminário realizado a 1 de julho de 2021, “O preço dos serviços de água reflete o seu 

valor? E o seu custo?”, e da reflexão realizada no 19ºENASB/12ªJTIR, foi exibido o documentário “Lords 

of Water”. Nesta sessão, que contou com a contribuição em forma de comentário do Eng.º Luis Simas, 

ERSAR, é analisada a questão do valor da água e da forma como a estrutura organizacional e regulatória 

do setor condiciona a sua performance. Em particular, foi analisado o desempenho dos mercados de água 

existentes na California, Australia e Reino Unido, e a sua incapacidade para resolver o problema da 

escassez da água.  

9. Atividade no ProAguas: Programa avançado de gestão de serviços de águas 

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. 

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

semanas. Durante o ano 2021 tiveram lugar os cursos associados ao Alentejo e Algarve, tendo sido 

atingido o número total dos lugares disponíveis. 

10. 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 da Digitalização, 

economia circular, cidades sustentáveis, contaminantes emergentes e Jovens profissionais APESB.  
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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.  

 

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 
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• 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 

 
 
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) 

11. Atividades no Âmbito da Comissão Nacional da Associação Internacional da Água 
Em 2021 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 
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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. 

12. Atividades no Âmbito da International Water Association  
A APESB é representada pelo seu Presidente Lígia Pinto na IWA, International Water Association, da 

qual é seu membro nacional. 

A APESB esteve representada pela Prof.ª Lígia Pinto no congresso mundial, na AG da IWA, bem como em 

vários seminários promovidos pela IWA. Durante este período, foi eleito um vice-presidente, tendo a 

APESB apoiado o candidato Enrique Cabreras. Foi ainda eleito um membro para o Strategic council. 

13.  Atividades no Âmbito da International Solid Waste Association  
O Presidente da APESB, Lígia Pinto, assegura a coordenação da representação nacional junta da ISWA - 

International Solid Waste Association, O Conselho Diretivo da APESB esteve representado pela Prof.ª 

Lígia Pinto na Assembleia Geral da ISWA, que decorreu online em Outubro. 

14. Atividades no Âmbito da European Water Association 

A APESB é representada no Council da EWA (European Water Association), pelo Prof. José Saldanha 

Matos (JSM), que também integra o European Policy Committee (EPC). Entre maio de 2017 e maio de 

2019 assumiu a Presidência da EWA, tendo atualmente assento no EWA Council e no EWA EPC. 

Em face da situação de restrições a deslocações, as reuniões da EWA durante o ano 2021 não foram 

presenciais. 

No âmbito das atividades da EWA participou em reuniões do Council (EWA Council) e do European Policy 

Committee (EPC). Na reunião do Council, que teve lugar a 04 de maio, 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 2021 e eleito os órgãos para o próximo biénio.   

No âmbito da EWA, JSM participou ainda nas reuniões da EPC, respetivamente nos dias 22 de janeiro, 

10 de fevereiro, 3 de maio, 9 de junho e 04 de novembro.  

No EPC discutiram-se temas do EWA Water Manifesto, da organização da Conferência de Bruxelas e, 

também, a legislação Europeia em preparação, nomeadamente a revisão da diretiva do tratamento de 

águas residuais (WWTD), das lamas e das águas balneares. Foram desenvolvidos “EWA position papers” 

relativamente a esses temas.  
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A 16th EWA Hybrid Brussels Conference teve lugar a 11 de novembro, com 4 sessões que incidiram 

sobre os temas: European Legislation and Initiatives; Circular Water / Integrated Water Reuse; 

Protection of the Water Resources Management e Climate Adaptation Strategies. 

15.  Atividades no Âmbito da Water Environment Federation  

A APESB é Member Association (MA) da Water Environment Federation (WEF). Em 2021 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 2021 a APESB 

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

esta Associação (WEFTEC). 

16.  Atividades no Âmbito do Conselho Nacional da Água 

Durante o ano de 2021 não se realizaram quaisquer reuniões do CNA. 

17. 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.) pela sua Vice-presidente Eng.ª Paula Campos ou, no seu 

impedimento, pela Presidente Prof. Lígia Pinto. Durante o ano de 2021, a APESB participou em três 

reuniões deste Conselho. Na primeira, a 8 de abril de 2021, pela sua Vice-presidente Eng.ª Paula Campos. 

Na segunda reunião deste Conselho, a 26 de outubro de 2021, a representação também foi assegurada 

pela sua Vice-presidente Paula Campos. Na terceira reunião deste Conselho, a 30 de novembro de 2021, 

a representação também foi assegurada pelo sua Vice-presidente Eng.ª Paula Campos. Além da aprovação 

da ordem de trabalhos e das atas das reuniões anteriores, estas reuniões foram dedicadas à gestão de 

assuntos correntes, à apresentação e aprovação dos Relatório & Contas relativos ao ano de 2020, e 

Orçamento para 2022, e, como destaque, na reunião de 30 de novembro a apresentação e discussão sobre 

o Guia Técnico n.º 27 - Guia de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos prestados aos 

utilizadores – 4ª geração de avaliação. 

18. Participação na Parceria Portuguesa para a Água 

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

seu Vice-presidente Eng.º Pedro Bastos. Durante o ano de 2021, realizou-se a Assembleia-geral, no dia 

31 de março, tendo-se tratado os seguintes temas: 

a. Apreciação e votação do Relatório e Contas relativo ao exercício de 2020; 

b. Apreciação e votação da proposta de aplicação de resultados relativa ao exercício de 2021;   

c. Apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para 2021; 
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d. Outros assuntos. 

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

Como acontece há várias edições, a APESB colaborou, em 2021, com a ERSAR, I.P. na atribuição dos 

Prémios e Selos de “Qualidade de Serviço em Águas e Resíduos 2021”, 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 da Prof.ª Lígia Pinto. No ano de 

2021, a ERSAR decidiu atribuir os prémios relativos aos anos de 2019 e 2020, tendo sido realizadas 

várias reuniões. 

20. Participação no Concelho Consultivo da CAGER 

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

Gestão de Resíduos. No ano 2021 a APESB enquanto membro consultivo da CAGER respondeu a todos os 

temas que lhe foram colocados à sua consideração para emissão de pareceres e contributos. 

• O Artigo 32º Acompanhamento a nível local do Decreto-lei nº 102-D/2020, define a criação de 

uma comissão de acompanhamento ao nível local coordenada pela entidade licenciadora para cada 

aterro. Nesse sentido foi criado um Projeto de Modelo de Regulamento. Foram analisadas todas as 

cláusulas de forma a contribuir para o funcionamento eficaz das competências desta Comissão de 

Acompanhamento. No final de 2021, a APESB fez o ponto de situação e aguarda-se a emissão final 

do Regulamento. 

• Com o objetivo de dar resposta em tempo útil aos desafios legislativos colocados ao setor de 

Resíduos, a APESB ao longo de 2021 analisou e emitiu internamente contributos técnicos no âmbito 

do RGGR, RJA e UNILEX, os quais foram considerados em eventos promovidos pela APESB, enquanto 

inputs da CAGER. 

21. Atividades no Âmbito da CT90, Sistemas Urbanos de Águas e Resíduos 

A APESB é Membro da Plenária da CT90, fazendo-se representar pela Eng.ª Bárbara Rodrigues. No ano 

2021 a APESB enquanto vogal CT 90, participou nas seguintes atividades: 

• Reunião de apresentação das ISOlutions 

As ISOlutions são aplicações eletrónicas para o trabalho das comissões técnicas nacionais que 

introduzem uma nova filosofia de trabalho: 

o Uniformizada para todas as CT 

o Integrada com o trabalho europeu e internacional 

o Disponível a todos os vogais (permite ao vogal consultar e receber documentos) 

o Acesso único ao trabalho nacional, europeu e internacional: 

• Criação de conta no portal ISOlutions 
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• Participação na reunião plenária de 14 de outubro 

• Análise de documentos disponibilizados no portal ISOlutions 

• Manifestação de interesse em integrar a Subcomissão 3 da CT 90. 

22. 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 2021 não teve lugar nenhuma reunião 

de trabalho. 

23. 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) pelo Eng.º Pedro Álvaro. Durante o ano de 2021 não teve lugar nenhuma reunião de trabalho. 

24. Atividades no âmbito da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. 
A APESB encontra-se representada no Conselho de Região Hidrográfica do Alentejo pelo Eng.º Pedro 

Álvaro. Durante o ano de 2021 não teve lugar nenhuma reunião de trabalho. 

25. 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. 

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.  

O novo website da APESB tem permitido uma mais eficaz divulgação científica e técnica dos setores 

das águas e resíduos, bem como dos principais eventos nacionais e internacionais. 

26.  Revista Águas&Resíduos 

Em 2021, o Conselho Diretivo da APESB eleito para o triénio 2021-2023) convidou Maria João Rosa a 

manter-se na coordenação do Conselho Editorial da A&R e indicou como seu representante neste 

conselho o Vice-Presidente da APESB Pedro Bastos. O Conselho Editorial da APESB passou, assim, a 

quatro elementos:  M.J. Rosa (Editora), Graça Lopes, Catarina Silva e Pedro Bastos (Co-Editores). A 5 

de maio de 2021, este Conselho Editorial reuniu com a Presidente do CD da APESB para discussão das 

sugestões apresentadas no RA 2020, bem como para análise e sugestões de melhoria à página web da 

revista no novo site da APESB. 
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No ano em análise, os trabalhos em processo de revisão que transitaram de 2020 não tiveram 

continuidade pelos seus autores até à data, e não foram recebidas novas submissões, nomeadamente as 

que habitualmente têm origem na pré-seleção de trabalhos apresentados em eventos técnico-científicos 

que, em virtude da pandemia de COVID-19, não se realizaram/foram adiados. Portanto, não foram 

publicados números da revista em 2021. 

A Organização das Jornadas da Bioenergia e dos Biorresíduos (JBB), promovidas pela Associação de 

Desenvolvimento Rural de Lafões e com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela, contactou a revista 

Águas e Resíduos para publicação de uma "press release" sobre o prémio atribuído “Prémio Maria do 

Carmo Bica: Biorresíduos e Bioenergia no Mundo Rural". Após reunião, foi acordada a publicação deste 

prémio sob a forma de notícia de uma página A4, no próximo número da revista A&R. 

27.  Outras Intervenções da APESB 

A APESB continuou durante o ano 2021 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 a Conferência 5th Internacional Conference on Water Economics, Statistics and 

Finance e International Conference on Rethinking Treatment with Asset Management, que realizou de 

22 a 24 de Setembro 2021, na cidade do Porto, tendo a Presidente da APESB presidido à Comissão 

científica do 5th Water Economics Statistics and Finance working group conference. 

A APESB organizou a exbição do filme "Lords of Water”, de Jerome Fritel, aborda a questão da 

escassez da água no mundo, da sua importância e valor. Reflete ainda sobre modelos de regulação do 

setor no mundo. Realizou-se no dia 19 de novembro 2021, online, contou com a participação de cerca de 

50 convidados. 

A APESB participou na comemoração do 28º aniversário da Ambiente Magazine, pelo seu presidente 

Lígia Pinto. 

A APESB apoiou a organização da EGF do lançamento do livro “Industry 4.0 and Circular Economy: 
Towards a Wasteless Future or a Wasteful Planet?”, de Antonis Mavropoulos, que se realizou n dia 15 

de dezembro 2021, na FNAC do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. 

28. Movimento de Associados 

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

durante o ano de 2021, 39 pedidos de desistência da qualidade de sócio. No mesmo período registou-se 

a adesão de dez associados coletivos, nove associados singulares e quatro associados estudantes (Anexo 

A).  

Assim, a 31 de dezembro de 2021, a APESB totaliza 330 associados, sendo 99 coletivos, 216 singulares 

e 15 estudantes. 
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29.  Publicações Recebidas na APESB 

No Anexo B constam as publicações recebidas na APESB no ano 2021. 

 
 
 
O Conselho Diretivo, 08 de março de 2022 

 

 

 

 

 

 

Lígia Costa Pinto          Paula Campos 
  (Presidente)        (Vice-Presidente) 
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                    (Vice-Presidente)      (Tesoureiro)   

    

 

 

 

 

 

 

 
    Pedro Álvaro     

(Secretário)  
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ANEXO A 
 

LISTA DE NOVOS ASSOCIADOS NO ANO 2021 
 

 

Sócios Colectivos (por ordem de inscrição): 

ERSARA - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores 
TERAMB, EM 
MC BAUCHEMIE PORTUGAL 
BIORUMO - Consultoria em Ambiente e Sustentabilidade, Lda 
RIVAZ - QUÍMICA, S.A. 
QUIMITEJO - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A. 
ZEBEN, Sistemas Electrónicos, Lda 
Limpa Canal, Lda 
CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda 
SOMA - Environmental Solutions, Lda 
 

Sócios Singulares (por ordem de inscrição): 

Paula Nívea Nunes Campos 
Pedro Miguel Fontes de Albuquerque Álvaro 
Maria João N. C. Pessoa Brites Pereira 
Nuno Miguel Loureiro Borges 
Liliana Ferreira dos Santos 
Maria Adelaide Almeida 
Ana Luísa Alves 
Rui Pedro Alves Sousa 
Sandra Cristina Alves Jorge 
 

Sócios Estudantes (por ordem de inscrição): 

Lara Nunes 
Diogo Filipe Silva Moreira  
Mickael de Azevedo Vilar  
André Filipe da Silva Pedrosa   
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ANEXO B 
PUBLICAÇÕES RECEBIDAS NA APESB NO ANO 2021 

 

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) 


