
 
 

Os Municípios, a reestruturação e o futuro modelo organizacional 

 

ANMP e APDA promovem debate público 

sobre água e saneamento em Portugal 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Portuguesa 

de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) promovem um debate público 

subordinado ao tema “Os Municípios, a reestruturação e o futuro modelo 

organizacional dos serviços de água e saneamento em Portugal”, na próxima quinta-

feira, 12, no auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Bencanta, Coimbra. 

A sessão de abertura do debate público tem hora marcada para as 9h30, e conta 

com as intervenções do presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e 

Drenagem de Águas, Rui Godinho, e do presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado. 

A primeira sessão, com início marcado para as 10h30, será dedicada a três temas, 

designadamente: “A reestruturação do setor da água e a reorganização da Águas de 

Portugal: diferenças e convergências”, “A reestruturação do atual modelo 

institucional, caminho para a efetiva sustentabilidade do setor?” e “A perspetiva da 

ADP-Águas de Portugal”, apresentados, respetivamente, por Rui Godinho, 

presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Pedro 

Serra, consultor e ex-presidente da Águas de Portugal e Afonso Lobato Faria, 

presidente da Águas de Portugal. 

A segunda sessão, com início previsto para as 14 horas, será destinada a debater 

quatro temas, a saber: “A reestruturação do setor: perspetiva municipal”, “A 

reestruturação do setor: perspetiva intermunicipal”, “A reestruturação do setor: 

perspetiva do setor empresarial privado”, “A reestruturação do setor: perspetiva dos 

consumidores e do regulador”. 



Nesta segunda sessão, o primeiro tema será apresentado por João Fernandes, 

presidente da Águas do Porto, Carlos de Carvalho, presidente da Câmara Municipal 

do Barreiro, Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, 

e Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco. O segundo tema 

estará a cargo de Rui Abreu, diretor delegado dos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos de Loures e Odivelas, Francisco Oliveira, presidente da Águas do 

Ribatejo, e Fernando Vasconcelos, administrador da Águas da Região de Aveiro. O 

terceiro tema será apresentado por Diogo Faria de Oliveira, presidente da 

Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. O quarto tema 

estará a cargo de Alberto Regueira, vice-presidente da DECO, e Jaime Melo Batista, 

presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. 

O debate público que se seguirá a cada uma das sessões será sintetizado no final do 

encontro, previsto para as 17h30, com uma leitura da síntese dos trabalhos. 
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