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ENEG 2021: MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA NA INAUGURAÇÃO E 
ENCERRAMENTO 

 
João Pedro Matos Fernandes e Inês dos Santos Costa voltam a marcar presença em mais uma 

edição do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento. 
 

Lisboa, 10 de setembro - O ENEG 2021 está à porta e vai contar com as presenças de João Pedro Matos 
Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, na Sessão de Abertura, e de Inês dos Santos Costa, 
Secretária de Estado do Ambiente, na Sessão de Encerramento. O evento tem lugar entre os dias 23 e 26 de 
novembro, no Tivoli Marina Vilamoura - Centro de Congressos do Algarve. 
 
O início dos trabalhos é presidido por João Pedro Matos Fernandes no dia 23 de novembro, terça-feira, às 
10:00, enquanto Inês dos Santos Costa assinala o desfecho dos mesmos no dia 25 de novembro, quinta-feira, 
pelas 17:30. 
 
Realizado a cada dois anos pela APDA, o ENEG dedica-se em 2021 às “Dificuldades na Gestão da Água e a 
Emergência Climática: Mudanças Necessárias”. 
 
Clique aqui para saber tudo sobre o maior evento do setor a nível nacional. 
 
 
 
 
Condições Excecionais de Reagendamento:    
1. O ENEG 2021 poderá ser adiado para momento posterior, mantendo-se a garantia da sua realização, caso as autoridades 
competentes determinem restrições de deslocação, realização de eventos ou outras que inviabilizem a realização do 
Encontro. 
2. As inscrições já pagas serão consideradas válidas para a nova data, não podendo haver lugar à restituição dos valores. 
3. Sem prejuízo de uma eventual alteração de data, todas as comunicações submetidas e aceites pela Comissão Científica 
permanecem válidas até à realização do ENEG. 
 
 
 
 
 
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://www.eneg2021.apda.pt/

