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Bem-vindos ao 18º ENASB/SILUBESA!

Caros Colegas e Amigos,

O 18.º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENASB) e o 18.º Simpósio Luso-Brasi-
leiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (SILUBESA) vão ter lugar na Fundação Dr. Cupertino 
de Miranda, no Porto, nos próximos dias 10 a 12 de outubro de 2018.

Este evento terá a organização conjunta da Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (APESB), da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH), e da Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES).

O Tema Especial deste evento abordará o papel da Engenharia Sanitária no Desenvolvimento 
Sustentável.

Estão ainda previstas Sessões Plenárias com foco em importantes temas para o setor, como é o 
caso da “Água e Economia”, da “Gestão de Resíduos”, das “Alterações Climáticas e Resiliência 
das Infraestruturas” e das “Águas Pluviais”.

O programa técnico incluirá ainda um grande número de apresentações nos temas gerais (Abas-
tecimento de Água, Águas Residuais e Pluviais, Resíduos Sólidos, Saúde Pública, Qualidade 
da Água, Poluição Difusa, Alterações Climáticas), onde serão discutidos os desenvolvimentos 
técnicos, as inovações científicas e as opções tecnológicas no setor da Engenharia sanitária e 
Ambiental. 

Estamos empenhados para que este evento seja, não só relevante, mas que traga a todos gratas 
memórias. 

A exposição técnica, as visitas técnicas e o programa social permitirão, num ambiente informal 
e descontraído, reforçar laços de amizade na histórica cidade do Porto.

Por todas estas razões convidamos à participação no 18.º ENASB/18.º SILUBESA.

Até Breve,

Paulo J. Ramísio 
Presidente da Comissão Organizadora do 18º ENASB

Paulo J. Ramísio
Roberval Tavares de Souza
Francisco Taveira Pinto 
Presidentes da Comissão Organizadora do 18º SILUBESA

Objetivos
• Promover a discussão sobre o planeamento, a conceção e a gestão dos serviços e infraes-

truturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, assim como 
a gestão de resíduos.

• Apresentar e discutir os mais recentes desenvolvimentos científicos, inovações, opções 
técnicas e recursos disponíveis para os serviços de abastecimento de água, saneamento 
de águas residuais e gestão de resíduos sólidos, nas suas áreas nucleares.

• Promover o intercâmbio entre os profissionais do sector, nomeadamente a troca de 
experiências no âmbito da elaboração de estudos e projetos, da execução de obras e da 
exploração e gestão dos sistemas.
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Comissão Organizadora

Comissão Organizadora do 18.º ENASB
• Paulo Ramísio - APESB/UMinho
• Eduardo Gomes - AdNorte
• Fernando Leite - APESB/LIPOR
• Frederico Fernandes - AdPorto 
• Graça Lopes - APESB/ISEL

• Hélder Costa - UMinho
• José Tentúgal Valente - AdNorte
• Lígia Pinto - APESB/UMinho
• Mercês Ferreira - CM VN Gaia 
• Paulo Nunes – Indaqua

Comissão Organizadora do 18.º SILUBESA
• Paulo Ramísio - APESB/UMinho
• Francisco Taveira Pinto - APRH/FEUP

• Roberval Tavares - ABES

Comissão Científica
• José Saldanha Matos (Presidente da
• Comissão Científica)
• António Albuquerque (UBI)
• António Jorge Monteiro (IST)
• Francisco Taveira Pinto (APRH/FEUP)
• Filipa Ferreira (IST)
• Graça Lopes (APESB/ISEL)
• Helena Alegre (LNEC)
• Isabel Brás (ESTV)
• Isabel Marta Bentes (UTAD)
• Jaime Melo Baptista (LNEC/LisWater)
• João Pedroso Lima (UC)

• Joaquim Poças Martins (FEUP)
• José Alfeu Sá Marques (UC)
• José Manuel Vieira (UMINHO)
• José Tentúgal Valente (APESB/FEUP)
• Leonor Amaral (FCT-UNL)
• Lígia Pinto (APESB/UMINHO)
• Maria João Rosa (APESB/LNEC)
• Maria Madalena Moreira (UE)
• Nidia Caetano (ISEP)
• Paulo Ramísio (APESB/UMINHO)
• Pedro Póvoa (AdP Inovação)
• Rafaela de Saldanha Matos (LNEC)

Programa

Sessão de Abertura

Tema especial 
• O Papel da Engenharia Sanitária no Desenvolvimento Sustentável

Sessões Plenárias
• Água e Economia
• Gestão Sustentável de Resíduos
• Alterações Climáticas e Resiliência das Infraestruturas
• Águas Pluviais

Temas Gerais
• Abastecimento de Água
• Águas Residuais
• Águas Pluviais / Escorrências Urbanas
• Resíduos Urbanos
• Engenharia Sanitária e Saúde Pública
• Sistemas de informação, qualidade de serviço, desempenho e certificação

Sessão de Encerramento

Visitas Técnicas, Master Class e Programa Social
A anunciar em breve.
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Inscrições
Para efeitos de inscrição, dever-se-á enviar para o Secretariado do evento a ficha de inscrição, 
devidamente preenchida. A inscrição só é válida após receção do pagamento. O pagamento da 
inscrição dá direito à participação em todas as sessões, visita técnica e exposição, a textos edi-
tados e ao programa social; não inclui a participação nas Master Class que se realizam no dia 9 
de setembro de 2018.

Em caso de desistência comunicada ao secretariado até um mês antes do evento, há lugar à 
devolução de 50% do valor da inscrição.

Até 15 de julho Após 15 de julho

10, 11 e 12 de 
outubro

Sócios APESB/APRH/ABES 350€ 400€

Não Sócios 400€ 450€

Estudantes */** 75€ 100€

Preço por dia *
1 dia 150€ 200€

2 dias 250€ 300€

* Não inclui Jantar de Gala.
** Alunos do último ano de uma licenciatura afim.

Comunicações
A submissão das propostas de comunicações (4 a 8 páginas) deverá ser enviada para:  
18enasb-silubesa@apesb.org 

Template das comunicações disponível em www.18enasb-silubesa.apesb.org

Datas importantes:
• Envio de proposta de comunicação (4 a 8 páginas) até 15 de maio de 2018;
• Comunicação de aceitação das propostas de comunicações: até 15 de junho 2018;
• O autor responsável pela apresentação da comunicação deve-se inscrever até ao dia 15 

de julho;
• O pagamento da inscrição do autor deve ser efetuado até ao dia 1 de agosto;
• As normas para formatação e apresentação (1) das comunicações encontram-se indicadas 

no site deste evento.
(1) A integração da comunicação no programa carece da inscrição de um dos autores no congresso.   
 Cada congressista pode apresentar até duas comunicações.

Patrocinadores - Apoios - Expositores
Os ENASB/SILUBESA constituem desde há muito uma referência no sector da Engenharia Sanitária 
e Ambiental, proporcionando à comunidade técnica e científica um espaço dinâmico de divulgação 
e discussão de novos conhecimentos e experiências. Estão habitualmente presentes mais de 300 
participantes, de Autarquias, Entidades Gestoras, Universidades e Organismos de Investigação, 
Empresas de Construção e Equipamento, e de Consultores.

Além de um programa técnico muito vasto, englobando várias sessões plenárias e várias sessões 
técnicas em paralelo, os ENASB/SILUBESA  incluem uma Exposição Técnica de materiais, equipa-
mentos, serviços e publicações ligados aos temas do evento. 

Caso decidam participar nesta exposição, a Vossa empresa será também amplamente divulgada 
com o 18.º ENASB/SILUBESA e constará da respetiva página.

Quaisquer pedidos de informação adicional e de reserva devem ser dirigidos a:

Secretariado APESB 
Aveida do Brasil, 101 
1700-066 Lisboa

Telefone: (+351) 21 844 38 49 
Fax: (+351) 21 844 30 48 
E-mail: apesb@apesb.org


