
 

 

 
 

      
1/2 

 

ENEG 2021: A GESTÃO DA ÁGUA E A EMERGÊNCIA CLIMÁTICA DEBATIDAS EM VILAMOURA 
 

É já na próxima terça-feira, 23 de novembro, que começa mais um ENEG - Encontro Nacional de Entidades 
Gestoras de Água e Saneamento organizado a cada dois anos pela APDA. “Dificuldades na Gestão da Água e 
a Emergência Climática: mudanças necessárias” é o tema a explorar na edição deste ano, que conta com a 

presença de Loïc Fauchon, Presidente do World Water Council. Considerado o maior evento do setor a nível 
nacional, tem lugar no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de Congressos do Algarve, até sexta-feira, 26. A 
destacar também uma nova aliada digital: a app ENEG 2021, que vai agilizar a informação do evento e 

promover a interação entre os participantes. 
 

Lisboa, 19 de novembro - Após a receção dos participantes e entrega da devida documentação, tem início, 
pelas 10h00 de dia 23, a Sessão de Abertura do ENEG 2021, presidida por João Pedro Matos Fernandes, 
Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Vão estar também presentes José Moura de Campos, Presidente da 
Comissão Organizadora do evento, Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, e Vítor Aleixo, 
Presidente da Câmara Municipal de Loulé. Entretanto, o setor da água a nível mundial vai estar representado 
na pessoa de Loïc Fauchon, Presidente do World Water Council, que vai proferir a palestra “The future of 
Water: opportunities and risks at global level”. 
 
O programa integra a apresentação de 218 Comunicações (o maior número registado num ENEG), distribuídas 
por 12 temas: Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas; Economia Circular e Criação de Valor; Transição 
Digital e Cibersegurança; Satisfação e Experiência do Cliente; Inovação; Abastecimento de Água; Águas 
Residuais e Pluviais; Gestão de Ativos; Economia, Legislação e Regulação; Gestão do Cliente na Ótica Comercial; 
Gestão das Organizações e do Capital Humano; e Comunicação do Valor da Água.  
 
Moderado pela jornalista Fernanda Freitas, o Grande Debate é dedicado ao mote do encontro “Dificuldades na 
Gestão da Água e a Emergência Climática: mudanças necessárias”, contando com as intervenções de: Afonso 
do Ó, Consultor da ANP|WWF Portugal; António Costa e Silva, Presidente da Comissão Nacional de 
Acompanhamento do PRR; Eduardo Marques, Presidente da AEPSA; Filipe Duarte Santos, Presidente do 
CNADS; José Furtado, Presidente da Águas de Portugal; Manuela Moreira da Silva, Professora da Universidade 
do Algarve e Investigadora do CIMA e do CEiiA; Miguel Freitas, Professor da Universidade do Algarve; Nuno 
Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente; e Rui Godinho, Presidente da APDA. 
 
As sete Mesas Redondas vão concentrar-se na análise dos seguintes temas: O valor da água enquanto serviço 
público essencial; Circularidade, descarbonização e sustentabilidade como instrumentos para a criação de 
valor; Perdas de água - Modelos e metodologias para resultados de excelência; Satisfação e experiência do 
cliente; Gestão e valorização das pessoas: desafios e oportunidades; A máquina do tempo - Visão do setor em 
2050; e PENSAARP 2030 - Onde estamos e para onde vamos? Estas sessões vão contar com a intervenção de 34 
oradores.  
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No Jantar e Gala, na noite de 24, vão ser conhecidos os vencedores dos Prémios APDA - Tubos de Ouro, cujas 
candidaturas visam arrecadar o galardão de Melhor projeto de adaptação às alterações climáticas, Melhor 
comunicação do valor da água, Melhor serviço ao cliente, Melhor projeto de investigação e desenvolvimento e, 
ainda, de Melhor ação de sustentabilidade. Igualmente distinguidos vão ser os três primeiros lugares do Pipe 
Contest - Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga que, este ano, tem nove equipas em 
competição. 
 
A par destes trabalhos, entre os dias 23 e 25, decorre a Exposição. Distribuídas por 82 stands vão estar diversas 
entidades a apresentar os mais recentes equipamentos, produtos e serviços relacionados com água e 
saneamento. Destaque também para os Encontros Empresariais que decorrem no contexto da exposição, 
visando criar sinergias e novas oportunidades de negócio. 
 
Inês dos Santos Costa, Secretária de Estado do Ambiente, preside à Sessão de Encerramento do ENEG 2021, na 
quinta-feira, 25, pelas 17h30, onde vai estar acompanhada por Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo 
da APDA, e José Moura de Campos, Presidente da Comissão Organizadora do ENEG. 
 
Há, entretanto, seis visitas previstas à região, a selecionar entre: Mina de Sal-Gema, Geoparque Algarvensis, 
Parque Natural da Ria Formosa, Barragem de Odelouca, ETAR da Companheira e ETA de Alcantarilha. 
Todos os participantes têm, este ano, acesso a uma aplicação para navegar pelos detalhes do programa e 
interagir com os presentes - a app ENEG 2021. 
 
A informação pode também ser acompanhada no website específico do evento. 
 
Participe e conheça as “Dificuldades na Gestão da Água e a Emergência Climática: mudanças necessárias”, um 
tema que importa a toda a sociedade, a todo o Mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a APDA 
A APDA - Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas representa e defende os interesses das entidades 
responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, assim como de todos os 
interessados, desde que intervenientes nestes domínios. 
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