
 

e-mail: lis-water.proaguas@lnec.pt ou lis-water@lnec.pt | tel.: + 351 218 443 420 | www.lis-water.org 

Nota à Imprensa 

Vai iniciar-se um dos maiores programas nacionais de formação e 
capacitação de profissionais de serviços de águas (ProAguas) 

Portugal concretizou uma evolução extraordinária nos últimos 25 anos no setor da água. Estes 
serviços públicos são essenciais para o desenvolvimento social e económico do País, para a 
sustentabilidade ambiental e para a saúde pública. Para continuarmos a trilhar este caminho é 
fundamental evoluirmos para uma gestão de excelência dos serviços públicos de águas. Como 
podem as entidades gestoras otimizar a gestão e serem mais eficientes? Como podem elas ser 
inovadoras e adaptáveis às mudanças de curto e longo prazos e aos desafios do futuro? Como 
podem ter uma colaboração eficaz com os agentes com que têm que interagir? Tudo isto passa 
por formar profissionais e capacitar organizações, e assim fortalecer o capital intelectual em 
todo o setor dos serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e pluviais. 

Com esse objetivo vai iniciar-se este mês de setembro e decorre até final de 2020 o ProAguas: 
Programa avançado de gestão de serviços de águas, como havia já sido anunciado em julho 
passado pelo Secretário de Estado do Ambiente. 

É promovido pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética, com financiamento do Fundo 
Ambiental, e realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), através do 
projeto Lisbon International Centre for Water (LIS-Water), um novo centro em criação dedicado 
a políticas públicas, regulação e gestão de serviços de água e recursos hídricos. Terá ainda a 
participação da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH) e da Associação 
Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB), bem como o apoio de cinco 
Comunidades Intermunicipais (CIM), nomeadamente a CIM Região de Coimbra. 

Destina-se a decisores políticos, dirigentes e quadros com responsabilidades na gestão destes 
serviços, visando a maior capacitação e profissionalização das entidades gestoras. Existem em 
Portugal atualmente cerca de 16 400 profissionais da água, dos quais cerca de 9 800 no 
abastecimento de água e 6 600 na gestão de águas residuais e pluviais. 

Este programa proporciona uma formação geral e abrangente de apoio a uma melhor gestão 
de entidades gestoras dos serviços de águas, nas suas várias vertentes, assegura a 
necessária multidisciplinaridade, nomeadamente em estratégia, gestão, engenharia, economia, 
direito, ciências sociais e comunicação, e combina formação teórica com a prática dos serviços. 
Combina metodologias inovadoras assentes no desenvolvimento de competências teóricas, 
mas com uma forte orientação prática. Integra boas experiências através de casos de estudo. 
Fomenta uma aprendizagem partilhada. Promove a interação entre todos os participantes, 
potenciando o networking entre pessoas e entidades. 

O primeiro conjunto de ações deste programa vai decorrer na Região Centro, na CIM da 
Região de Coimbra, nas semanas de 24 a 27 de setembro, de 15 a 18 de outubro e de 12 a 15 
de novembro de 2019, que já se encontra esgotado em termos de inscrições. Seguir-se-ão 
ações semelhantes nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 


