
 
                                                             

 
 

Programa avançado de gestão de

Nota de divulgação à imprensa
 

Na próxima terça-feira dia 16 de julho às 15:30h será divulgado publicamente o 
Programa avançado de gestão de serviços de águas, nas instalações do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

A cerimónia contará com a presença do 

Este Programa vai iniciar-se em setembro próximo e decorre 
protocolo de colaboração recentemente assinado entre o Fundo Ambiental e o LNEC, que 
tem por objetivo implementar
recursos humanos nos serviços de abastecimento de água e 
pluviais.  

Será promovido pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética
Fundo Ambiental, e realizado
(LIS-Water), um novo centro 
de serviços de água e recursos hídricos

Terá ainda a participação das associações 
(APRH), Associação Portuguesa 
Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas 
de cinco Comunidades Intermunicipais (CIM).

Destina-se a decisores políticos, dirigentes e quadros com responsabilidades na gest
destes serviços, visando a maior capacitação e profissionalização das entidades gestoras.

Este programa pretende também promover o desenvolvimento do tecido empresarial, 
apelando à sua participação e reforçando o seu papel no mercado nacional e internac
Chamando o tecido empresarial a colaborar neste programa, nomeadamente nos papéis de 
docência e de apresentação de casos práticos ou de no
simultaneamente possível melhorar a qualidade da capacitação oferecida e gera
empresarial com novas atividades e criação de emprego.

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.  

Será constituído por um conjunto de ações de formação presencial, a realizar em cinco 
locais distintos no Continente. Oferece uma programação técnica modular, com formadores 
de referência e integrando as melhores experiências.

O primeiro conjunto de ações 
Região de Coimbra, nas semanas
15 de novembro de 2019. Seguir
do Tejo, Alentejo e Algarve. 
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