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Assunto - ENEG 2019: O debate do futuro da gestão da água no país acontece em Ílhavo 
 
Lisboa, 15 de novembro - “A Água em Portugal na Próxima Década | Roteiro para 2030” é a temática 
do ENEG 2019, cujas Sessões de Abertura e de Encerramento vão ser presididas, respetivamente, por 
João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, e Inês dos Santos Costa, 
Secretária de Estado do Ambiente. Organizado bienalmente pela APDA - Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas - o Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e 
Saneamento realiza-se entre terça e sexta-feira da próxima semana (19 a 22 de novembro), no 
Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel. Conta já com mais de 600 participantes de todo o País e 
estrangeiro, assumindo-se uma vez mais como a maior e mais representativa Conferência e Expo do 
setor da água a nível nacional. 
 
O programa inclui Palestras, Comunicações Livres, Mesas Redondas e um Debate, bem como a maior 
Exposição de equipamentos e serviços do setor, a ser inaugurada pelo Ministro do Ambiente e da 
Ação Climática.  
 
Claudia Castell-Exner, Presidente da EurEau - European Federation of National Associations of Water 
Services, dia 19 de novembro, 11:00 na Sessão de Abertura, e José Manuel Félix Ribeiro, Economista, 
Professor e Investigador na Fundação Calouste Gulbenkian, dia 20 de novembro às 14:30 são os dois 
keynote speakers deste ENEG 2019. Abordam, respetivamente, os temas “Perspectives, challenges 
and possibilities of water services within the European framework” e “Enquadramento 
Geoestratégico das Questões da Água na Próxima Década”. 
 
O programa inclui também o Debate “2020-2030 | Perspetivas e desafios dos serviços da água”, um 
momento que se prevê particularmente marcante do Encontro, pois reúne alguns dos principais 
atores do setor da água do País. 
 
De entre as 199 comunicações do programa destaca-se apresentação de um Guia Europeu para a 
Elaboração de um Water Security Plan para os sistemas de abastecimento de água para consumo 
humano. O trabalho vai ser apresentado pelo Serviço de Informações de Segurança e pelo ERNCIP - 
European Reference Network for Critical Infrastructure Protection do Joint Research Centre, um 
grupo de especialistas da Comissão Europeia. 
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Para além da referida, as comunicações estão distribuídas pelos seguintes temas: Abastecimento de 
água; Saneamento de águas residuais; Gestão de ativos; 
Sistemas de informação; Inovação; Alterações climáticas, economia circular e transição energética; 
Economia e regulação; Gestão de clientes e outras partes interessadas; Gestão das organizações e 
capacitação dos recursos humanos; e Comunicação e educação ambiental. 
 
As sete Mesas Redondas previstas contam com o contributo de relevantes especialistas e 
personalidades nacionais e internacionais, tratando temáticas tão decisivas como: Segurança hídrica 
e alterações climáticas | O setor em 2030; A revisão do PENSAAR 2020 | Nova estratégia para 2030; 
Uma Agenda para a Internacionalização Estratégica do Setor da Água; A agregação das entidades 
gestoras em baixa | O que foi feito? Que futuro?; A inovação no setor da água | A indústria 4.0; A 
Desertificação do Interior de Portugal e o Impacto nos Serviços de Águas; e A Gestão das Águas 
Pluviais: Quem gere? Quem paga? 
 
Direcionada a todos os profissionais do setor com interesse em divulgar os mais recentes 
equipamentos, produtos e serviços, está a Exposição do ENEG 2019 que nesta edição conta com 59 
stands para visitar, proporcionando também os Encontros Empresariais. Estes facilitam a partilha de 
informação estruturada, visando o desenvolvimento do setor e de negócios a nível nacional e 
internacional.  
 
Do ENEG 2019 consta ainda a nona edição dos Prémio APDA - Tubos de Ouro, que têm como 
categorias: Melhor Ação de Responsabilidade Social, Melhor Ação de Comunicação e Educação 
Ambiental, Melhor Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas/ Economia Circular e Melhor 
Estratégia de Reabilitação e Renovação de Ativos. Neste âmbito, vão ser avaliadas 36 candidaturas. 
 
Organizado também pela APDA em contexto de ENEG está o Pipe Contest - Campeonato Nacional de 
Montagem de Ramais em Carga, que este ano conta com cinco equipas a concurso.  
 
Os galardões destas iniciativas vão ser entregues na Casa da Cultura de Ílhavo, durante o Jantar e 
Gala ENEG 2019, quarta-feira, dia 20 de novembro. 
 
A finalizar o programa estão as visitas técnicas e culturais à ETA do Carvoeiro e ETAR de Ílhavo, ao 
Museu Marítimo de Ílhavo e, como não poderia deixar de ser, ao Museu Vista Alegre. 
 
Todos os detalhes do evento aqui. 
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