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Assunto - ENEG 2019: WEBSITE ONLINE 
 

Lisboa, 07 de junho - Para além da homepage, são sete os menus que pode explorar no website 
construído exclusivamente para a edição deste ano do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de 
Água e Saneamento, organizado pela APDA. Quando? De 19 a 22 de novembro. Onde? No 
Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel. Quer saber mais? Pesquise toda a informação até agora 
disponível e inscreva-se através da plataforma, que vai estar em permanente atualização aqui.  
 
Através de apenas uma interação com a página inicial consegue aceder ao conteúdo crucial do ENEG 
2019, inclusive fazer a respetiva inscrição e saber quem contactar em caso de qualquer questão.  

No menu Organização fica a conhecer as Comissões de Honra, Organizadora e Científica, sem as 
quais não seria possível realizar o evento.  

No relativo à Exposição, direcionada a todos os profissionais do setor com interesse em divulgar os 
mais recentes equipamentos, produtos e serviços, pode aceder à planta, valores e selecionar um ou 
mais stands através da respetiva ficha de inscrição.   

Quando clica no Programa fica a par das datas e horários das sessões de Abertura e Encerramento, 
assim como dos temas das Mesas Redondas e Comunicações, estas últimas já com prazos divulgados. 
A data para as Visitas Técnicas e Culturais também já está definida.  

No menu Eventos inteire-se sobre a Receção de Boas-Vindas e conheça os procedimentos para o 
Campeonato Pipe Contest e Prémios APDA - Tubos de Ouro, cujos resultados vão ser divulgados no 
Jantar e Gala.  

Para ficar a saber mais sobre o Município e o Hotel onde vai decorrer o ENEG 2019, clique no menu 
Ílhavo, onde pode planear melhor a sua estadia e ficar a par dos contactos mais pertinentes aquando 
da mesma.  

Esta é a décima edição do ENEG, sendo que pode explorar as anteriores no menu Retrospetiva. 
Assista à nossa evolução! 
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