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ENEG 2021: TIVOLI MARINA VILAMOURA DE 23 A 26 NOVEMBRO 
 

O Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento de 2021 já está em marcha e 
realiza-se pela primeira vez no Algarve. 

 
Lisboa, 21 de maio - Organizado bienalmente pela APDA, o ENEG - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de 

Água e Saneamento - regressa em 2021 numa edição subordinada ao tema “Dificuldades na Gestão da Água e a 
Emergência Climática: Mudanças Necessárias”. Tem lugar no Tivoli Marina Vilamoura, no Algarve, de 23 a 26 
novembro. 
 
Com os trabalhos de organização em curso, integram já a agenda as comunicações livres, as mesas redondas, 
as palestras com especialistas nacionais e internacionais, as visitas técnicas e culturais, os encontros 
empresariais e a tão aclamada área de exposição. De sublinhar também a atribuição dos Prémios APDA - Tubos 
de Ouro, bem como o Pipe Contest - Campeonato Nacional de Montagem de Ramais em Carga. 
 
Da Comissão de Honra fazem parte as mais altas patentes do Governo nacional, autarquias e instituições do 
Algarve, região onde se realiza pela primeira vez o ENEG, bem como representantes de entidades de relevo no 
setor da água e ambiente. 
 
A Comissão Organizadora é presidida por José Moura de Campos, sendo composta por António Eusébio, David 
Cabanas, Joana Frada, João Álvaro, José Peças, Miguel Salvado, Nuno Medeiros, Paula Malheiro, Paulo Godinho, 
Regina Casimiro, Rui Marreiros, Soraia Almeida e Ana Antão. 
 
A Comissão Científica, presidida por Manuela Moreira da Silva, é constituída por Abel Luís, António Mamede, 
Elza Ferraz, Hilário Ribeiro, Inês Matos, José Manuel Costa, José Peças, Lídia Lopes, Marina Sequeira, Miguel 
Carrinho, Paulo Nico, Pedro Béraud, Silvana Vitorino e Teresa Fernandes. 
 
A região escolhida para a realização do ENEG 2021 está em linha com a política de descentralização nacional que 
a APDA tem seguido na organização de eventos. Recorde-se que em 2019 o certame decorreu no Montebelo 
Vista Alegre Ílhavo Hotel, tendo reunido cerca de 900 profissionais do Setor da Água em torno de assuntos de 
elevada importância para uma sociedade mais sustentável. 
 
De edição para edição, o ENEG tem assumido cada vez mais o estatuto de maior e mais importante evento no 
Setor da Água em Portugal. 
 

Vídeo de apresentação do ENEG 2021 disponível aqui. 
 
 
 
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. 

https://twitter.com/APDA_PT
https://www.linkedin.com/company/apda.pt/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/apda.pt
https://www.youtube.com/channel/UC3JyyfBt1FBmOiRQMLZx8sQ
http://www.apda.pt/
mailto:geral@apda.pt
https://youtu.be/way4qUPoubk

