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A causa comum tão eloquentemente escrita e 
sempre atual, redigida pelos sócios fundadores 
da APRH nos seus estatutos, foi responsável 
pelos fortes laços afetivos que vieram a juntar 
tantos profissionais que trabalharam nestes 
40 anos na nossa Associação: a promoção 
do progresso do conhecimento e a discussão 
dos problemas relativos aos recursos hídricos 
nos domínios do planeamento, da gestão, do 
desenvolvimento, da administração, da ciência, 
da tecnologia, da investigação e do ensino, 
bem como a dinamização e o apoio a iniciativas 
que contribuíssem para a cooperação e para o 
diálogo entre os diferentes intervenientes com 
vista à resolução dos problemas existentes no 
domínio dos recursos hídricos.

Tudo começou em agosto de 1977. António Eira 
Leitão fez parte desse início e dessa visão, à 
época, holística e inovadora. Foi Presidente 
da Comissão Diretiva da APRH (1979/82), 
Presidente do seu Conselho Geral (1982/88) 
e Presidente da Comissão Especializada 
de Hidroenergia (1994/99). O seu contínuo 
empenho, dedicação e paixão pelas temáticas 
do âmbito da APRH, bem como o envolvimento 
pessoal com aqueles com quem trabalhou, 
são reconhecidas por todos os que tiveram 
o privilégio de com ele conviver. A APRH quis 
prestar-lhe uma saudosa e última homenagem, 
honrando a sua memória através deste breve 
in memoriam. 

António Eira Leitão era Engenheiro Civil pelo 
Instituto Superior Técnico, da Universidade 
Técnica de Lisboa (1965). Como consultor 
foi corresponsável por múltiplos estudos de 
viabilidade, planos gerais de desenvolvimento e 
projetos de engenharia, sobretudo nos domínios 
da avaliação e utilização de recursos hídricos, 
obras hidráulicas fluviais, controlo da poluição 
e saneamento básico (1966/93). Foi gestor 
da empresa de consultores de engenharia - 
Hidrotécnica Portuguesa, Consultores para 

Estudos e Projetos, Lda. (1971/75 e 1982/88) 
e, mais tarde, fundador e gestor de empresas 
de produção de energias renováveis - Hidroerg, 
Projetos Energéticos, Lda. (desde 1989) e suas 
associadas.

Das suas funções públicas, releva o cargo de 
subsecretário de Estado das Obras Públicas 
do IV Governo Provisório (1975) e, muito 
pertinentemente, a sua atividade no Conselho 
Nacional da Água (CNA) de que foi o primeiro 
Secretário-Geral. Aí imprimiu, durante perto 
de 20 anos (1994/2013), uma orientação e um 
dinamismo que definitivamente contribuíram 
para o prestígio deste órgão independente de 
consulta do Governo português no domínio 
do planeamento e da gestão sustentável da  
água. No CNA  assumiu a função de relator- 
-coordenador nos pareceres sobre o Plano 
Nacional da Água e sobre a Lei da Água. 
Paralelamente participou e coordenou 
diversos Grupos de Trabalho, criados a nível 
governamental, para a reformulação da orgânica 
do Ambiente (1979) e da orgânica de Gestão 
dos Recursos Hídricos em Portugal (1985/86), 
para a reforma do Quadro Legal e Institucional 
da Gestão da Água (2000/2002) e para a 
organização institucional e operacionalização 
da Gestão dos Recursos Hídricos (2014/2015).

A sua atividade associativa foi muito para além da 
APRH: Vice-Presidente do Grupo Consultivo 
da CAIPA - Comissão da Associação Industrial 
Portuguesa para o Ambiente (1984/1990); primeiro 
Presidente da Direção da APREN – Associação 
Portuguesa dos Produtores Independentes 
de Energia Eléctrica de Fontes Renováveis 
(1997/2000), membro do seu Conselho Geral 
(desde 2003) e Presidente da sua Mesa da 
Assembleia Geral (desde 2005); Membro do 
Conselho de Administração da ESHA – European 
Small Hydropower Association (1997/2004); 
Vice-Presidente da Direção da APE – Associação 
Portuguesa de Energia (1999/2000) e Membro 
do Conselho Geral da APEMETA – Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologias 
Ambientais (desde 2008). Homem com vivos 
interesses cívicos era membro da SEDES – 
Associação para o Desenvolvimento Económico 
e Social, da Sociedade de Geografia de Lisboa 
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e da Academia de Engenharia. Foi agraciado 
com o grau de Comendador da Ordem Nacional 
do Infante D. Henrique (2006) e recebeu um 
Prémio Carreira da Fundação AIP (2014).

Foi diretor ou coordenador de largas dezenas 
de estudos, nomeadamente no âmbito do 
planeamento e aproveitamento integrado de 
recursos naturais e da produção de energia  
elétrica de origem renovável. Na impossibilidade 
de os enumerar a todos, destacam-se os 
dois primeiros e os dois últimos: Projeto 
das infraestruturas e edificações sociais do 
Centro Urbano de Cahora - Bassa, no Songo 
em Moçambique (1969/71); Plano geral 
de desenvolvimento económico da bacia 
hidrográfica do rio Malema, na Zambézia em 
Moçambique (1971/73); seleção de locais, 
definição de soluções, estudos de viabilidade 
técnico-económica e estudos de impactes ou 

de incidências ambientais de cinco dezenas 
de aproveitamentos hidroelétricos situados 
no continente português (1989/2015); e 
gestão global dos projetos e das empreitadas 
de construção de sete aproveitamentos 
hidroelétricos – Ribadouro, Covas do Barroso, 
Bragado, Pinhel, Vales, Agilde e Ruivães – e de 
três parques eólicos – Bulgueira, Sirigo e Chã 
do Guilhado (1991/2016).

Personalidade incontornável no setor da água 
em Portugal foi autor de uma centena e meia de 
artigos, conferências, comunicações e relatos 
sobre matérias da sua especialidade  no âmbito 
do planeamento, gestão e utilização integrada  
de recursos hídricos e da produção de 
eletricidade a partir de fontes renováveis.

António Eira Leitão deixou uma marca relevante 
na APRH que cumpre honrar neste momento.


