
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de imprensa 
 

 

APDA - Av. de Berlim, 15 - 1800-031 Lisboa - Portugal   
Tel.: 218 551 359 

geral@apda.pt 
 www.apda.pt 

 

 
 
 

Assunto - ENEG 2019: SAIBA QUEM SÃO OS KEYNOTE SPEAKERS 
 
Lisboa, 08 de novembro - Claudia Castell-Exner, Presidente da EurEau - European Federation of 

National Associations of Water Services, e José Manuel Félix Ribeiro, Professor e Economista, são os 

dois keynote speakers do Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, que 

acontece já entre os dias 19 a 22 deste mês, no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel.  

Subordinada ao tema “Perspetivas da Gestão da Água no Espaço Europeu”, a intervenção de Claudia 

Castell-Exner sucede na Sessão de Abertura, durante a manhã de 19 de novembro, terça-feira. 

A Presidente da EurEau é doutorada em Geografia e representante da Alemanha na General 

Assembly da EurEau através do cargo que desempenha como Vice-Diretora da DVGW. 

Anteriormente, Claudia Castell-Exner já havia representado a EurEau em diversas ocasiões, 

integrando grupos de especialistas da Diretiva da Água Potável em projetos financiados pela UE 

(PREPARED, SOLUTIONS, TAPES e TOPPS), como membro de duas comissões especializadas ou 

mesmo como Vice-Presidente. Membro do Comité de Água Potável do Ministério da Saúde da 

Alemanha, Claudia Castell-Exner é também membro especialista do comité de gestão do Ministério 

de Educação e Pesquisa do RiSKWa (programa de gestão de risco dos compostos emergentes e 

patogénicos do ciclo da água). 

Por sua vez, José Manuel Félix Ribeiro vai fazer o “Enquadramento Geoestratégico das Questões da 

Água na Próxima Década” ao início da tarde do dia 20 de novembro, quarta-feira. 

Licenciado em Economia e doutor em Ciência Política e Relações Internacionais, José Manuel Félix 

Ribeiro possui uma vasta experiência pessoal tendo integrado, entre outros cargos, o Departamento 

de Prospectiva e Planeamento do Ministério da Economia e desempenhado as funções de 

Subdirector-Geral com a responsabilidade das áreas de Prospectiva e Informação Internacional. Foi 

também responsável pela disciplina “Prospectiva” nos cursos de dirigentes da Administração Pública 

ministrados pelo INA - Instituto Nacional de Administração. Autor de extensa obra, essencialmente 

focalizada na economia internacional, geopolítica e prospectiva estratégica, é, atualmente, docente 

do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Ambas as apresentações decorrem na Sala Multiusos. 
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