
 

  

Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe 

rci tation ullamcorper nostru exerci tation ullam 

corper et iusto odio dig nissim qui blandit 

praesent lupta. Tummer delenit  

augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Con 

erattis sectetuer adip iscing elit, sed erat diam 

nonummy nibh magna erat. 

O Sector de abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais enfrenta atualmente desafios 

importantes. Depois de duas décadas cujo foco foi a 

infraestruturação e o aumento dos índices de 

cobertura, o desafio que agora se coloca prende-se 

com assegurar a sustentabilidade a longo prazo.  

Esta tem sido uma das grandes preocupações das 

entidades gestoras, mas foi fortemente condicionada 

nos últimos anos por aumentos sucessivos do preço 

da energia e pela constatação de uma tendência de 

redução dos consumos de água. Assim sendo, torna-

se cada vez mais premente reforçar a racionalização 

e a otimização do uso dos recursos com vista à 

sustentabilidade económico-financeira e ambiental 

do sector. 

Este Seminário tem o objetivo de discutir a 

estratégia para o sector, as ferramentas disponíveis, 

os desafios e dificuldades e divulgar os sucessos 

obtidos por entidades gestoras dos serviços de água. 
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Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos em Entidades Gestoras 
dos Serviços de Água 

O Seminário é organizado pela Comissão 

Especializada de Serviços de Águas (CESA) da 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 

(APRH), Universidade de Aveiro (UA) e Águas da 

Região de Aveiro (AdRA). 
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Inscrições 
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9h30 Receção dos participantes 

 
10h00 Sessão de Abertura  

Presidida pelo Sr. Secretário de Estado do 

Ambiente, Dr. Paulo Lemos 

10h40  Intervalo 

11h00 Importância da sustentabilidade no uso de 

recursos do ponto de vista do Regulador  

Paula Freixial (ERSAR) 

11h25 Experiência da AdRA na adesão aos 

sistemas 

Fernando Vasconcelos (AdRA) 

11h50 A redução de perdas em redes inteligentes 

de água 

Pedro Perdigão (Águas de Cascais) 

12h15 Debate 

12h45 Almoço 

 

14h15 Controlo de consumos e custos no âmbito da 

otimização energética  

Nuno Aguilar e Ricardo Ferreira (Águas do 

Noroeste) 

14h40 Avaliação de eficiência energética em 

sistemas de abastecimento de água: 

auditoria energética e métricas de avaliação  

Aisha Mamade, Helena Alegre e Dídia Covas 

(LNEC & IST) 

 

 

Programa 

15h05 O contributo da gestão patrimonial 

de infraestruturas na eficiência das 

entidades gestoras 

Rita Almeida (AGS) 

15h30 Debate 

15h50 Intervalo 

16h10 Otimização dos recursos 

financeiros, na gestão de um 

sistema público de abastecimento 

de água 

José Santos (Águas de Ourém) 

16h35 O efeito do fator de escala na 

eficiência das entidades gestoras 

dos serviços de água. O caso da 

Águas Públicas do Alentejo  

Silva Costa (Águas Públicas do 

Alentejo) 

17h00 Aproveitamento da biotermia das 

águas residuais em edifício da 

Universidade de Aveiro 

Alberto Roque (AdRA) e Marques 

Lapa (UA) 

17h20 Debate 

17h40 Sessão de Encerramento 

18h00 Fim do Seminário 

 

Nome:  ...........................................................  
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 ......................................................................  
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Estudante: :                     SIM □    NÃO□ 

 

Pagamento por transferência bancária para o 

NIB 001800002239369900106 

Enviar a ficha de inscrição por email para 

aprh@aprh.pt 

Ficha de inscrição 


