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Breve apresentação 
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❖ Fundada em 1988, a APDA é uma associação sem fins lucrativos que representa e 
defende os interesses das entidades nacionais responsáveis pelos sistemas de 
abastecimento de água e de drenagem de águas residuais, assim como de todos os 
interessados, desde que intervenientes nestes domínios. 

❖ A maior parte dos membros (176) são Entidades Gestoras do setor, públicas e 
privadas, nomeadamente as empresas do Grupo Águas de Portugal, Câmaras 
Municipais, Serviços Municipalizados, Empresas Municipais e Intermunicipais e 
Concessionárias, representando cerca de 75% do Setor da Água a nível nacional. 

❖ A Associação participa no estudo, preparação e debate público de diplomas 
legislativos e normativos relevantes para o setor, elevando-a também a uma 
organização especializada para profissionais de diversas formações. Conta com 14 
Comissões Especializadas, que tratam uma área específica, e um Núcleo de Jovens 
Profissionais da Água. 



Breve referência a principais atividades e projetos 
em curso

❖ A APDA destaca-se também por realizar diversas iniciativas e eventos relevantes, entre os 
quais, o ENEG - Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, um 
evento bienal que se tem vindo a consolidar-se como a maior conferência da água a nível 
nacional.

❖ No âmbito internacional, integra diversas entidades do setor, entre as quais o World Water 
Council, onde Rui Godinho, Presidente da APDA, é membro do Board of Governors e do 
Bureau. Desempenhou significativas responsabilidades na preparação do 9.º Fórum 
Mundial da Água (Dakar, Senegal, março 2022), onde a APDA também se fez representar na 
delegação oficial portuguesa preparada pelo MAAC, através dos Vice-Presidentes J. 
Henrique Salgado Zenha e Nuno Campilho. Entretanto, já se iniciaram os preparativos do 
10.º Fórum Mundial da Água (Bali, Indonésia, junho 2024).
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Principais expectativas quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

❖ Promover o debate no seio da CPLP com vista a preparar uma “Agenda para a Água” no 
âmbito de uma efetiva cooperação entre todos os membros, dada a criticidade sistémica  da 
água no mundo, em particular nos países membros da CPLP.

❖ Desenvolver a adoção e aplicação dos “Princípios da OCDE para a Boa Governança da Água”, 
aos níveis nacional, regional e local (www.apda.pt). 

❖ Promover a adesão de mais membros da CPLP ao World Water Council  
(https://www.worldwatercouncil.org). 

❖ Envolver os membros da CPLP na preparação e participação no 10.º Fórum Mundial da 
Água, Bali, Indonésia, 9 a 13 de junho de 2024.
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