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1.

OBJETIVOS
Promover a discussão sobre o planeamento, a concepção e a gestão dos
serviços e infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas
residuais e pluviais, assim como a gestão de resíduos;
Apresentar e discutir os mais recentes desenvolvimentos científicos,
inovações, opções técnicas e recursos disponíveis para os serviços de
abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de
resíduos sólidos, nas suas áreas nucleares, designadamente:
- Gestão integrada de origens de água;
- Tratamento de água para abastecimento;
- Distribuição de água;
- Drenagem de águas residuais;
- Gestão integrada de águas pluviais em meio urbano;
- Tratamento de águas residuais;
- Gestão e tratamento de resíduos orgânicos;
- Prevenção de resíduos e minimização de resíduos;
- Gestão dos CDR e de RCD;
- Sistemas de informação e comunicação;
- Gestão patrimonial de infraestruturas;
- Gestão de infraestruturas de águas e resíduos;
- Qualidade de serviço, desempenho e certificação;
- Ambiente e saúde pública;
- Eficiência energética dos sistemas;
- Sistemas como potenciais geradores de energia.
Promover o intercâmbio entre os profissionais do sector, nomeadamente
a troca de experiências no âmbito da elaboração de estudos e projetos, da
execução de obras e da exploração e gestão dos sistemas

2.

ORGANIZAÇÃO
APESB, Câmara Municipal de Guimarães, Lipor, Universidade do Minho,
VIMÁGUA, VITRUS.

3.

LOCAL E DATA
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
14 a 16 de setembro de 2016
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4.

TEMAS
TEMA ESPECIAL: A Engenharia Sanitária nas Cidades do Futuro
PAINÉIS
Painel 1: Águas Pluviais
Painel 2: Economia Circular
Painel 3: Financiamento do Setor
TEMAS GERAIS
Tema 1: Abastecimento de Água
Tema 2: Águas Residuais e Pluviais
Tema 3: Resíduos Sólidos
Tema 4: Saúde Pública, Qualidade de Água, Poluição Difusa,
Alterações climáticas

5.

COMUNICAÇÕES
Os participantes poderão propor comunicações (apresentação oral ou
poster) para qualquer dos temas gerais do evento. A sessão sobre o Tema
Especial e os Painéis contarão com a presença de especialistas
convidados, nacionais e estrangeiros, com discussão aberta a todos os
participantes.
As comunicações e posters podem ser apresentadas em português ou
inglês.
Prazos e Datas Limite:
- Envio de proposta de comunicação (4 a 8 páginas A4) até 30 maio 2016;
- Comunicação de aceitação das propostas de comunicações: até 25
junho 2016;
- As normas para formatação e apresentação (1) das comunicações
encontram-se indicadas no site deste evento.
(1)

A integração da comunicação no programa carece da inscrição de um dos autores no congresso. Cada
congressista pode apresentar até duas comunicações.
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6.

INSCRIÇÃO
Para efeitos de inscrição, dever-se-á enviar para o Secretariado do
evento a ficha em anexo, devidamente preenchida. A inscrição só é
válida após receção do pagamento. O pagamento da inscrição dá direito
à participação em todas as sessões, visita técnica e exposição, a textos
editados e ao programa social; não inclui a participação nas Master Class
que se realizam no dia 13 de setembro de 2016.
O Secretariado receberá inscrições até ao dia 09 de setembro de 2016.
Após esta data, só se asseguram inscrições no primeiro dia do
congresso, contra o respectivo pagamento.
Em caso de desistência comunicada ao secretariado até um mês antes
do evento, há lugar à devolução de 50% do valor da inscrição.
Os custos de inscrição são:
Até 15 julho
Após 15 julho

Membro APESB

€ 300

€ 400

Não-membro

€ 400
€ 150*

€ 500

Jovens Profissionais (<30 anos)

€ 200 *
€ 75 **

-

Estudantes (Lic. ou Mestrado Integrado)

€ 200

Preço por dia

€ 250

* Válido para profissionais com 30 anos ou menos à data da inscrição. É obrigatório o envio da cópia do Cartão
de Cidadão/Bilhete de Identidade aos Jovens Profissionais com menos de 30 anos. Não inclui Jantar de Gala.
** Inscrições disponíveis só a partir de 15 de julho, sendo obrigatório o envio do comprovativo de Estudante de
Licenciatura ou Mestrado integrado. Não inclui Jantar de Gala.

FICHA DE INSCRIÇÃO (preencher e enviar para APESB)
NOME

MEMB. APESB N.º

NÃO MEMBRO

ENTIDADE
MORADA
LOCAL.

C. POSTAL

NIF
TEL

EMAIL
INSCRIÇÃO: 14 SET

15 SET

16 SET

AUTOR:

SIM

FAX
NÃO

ORAL

POSTER

TÍTULO DA COMUNICAÇÃO:
MODALIDADE DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CHEQUE

MONTANTE

€

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA para o IBAN PT50.0035.2167.00020647330.95 ou Cheque em nome da APESB. Para efeitos de inscrição,
deverá ser enviado ao Secretariado a ficha de inscrição, devidamente preenchida, e o comprovativo de pagamento.

ASSINATURA

DATA
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7.

VISITAS TÉCNICAS
Estão previstas visitas técnicas no âmbito dos temas do evento.

8.

EXPOSIÇÃO
Está prevista uma exposição de materiais, equipamentos, serviços e
publicações, relacionada com os temas do congresso. As empresas
interessadas em participar nesta exposição deverão contactar o
Secretariado do evento para obter mais informações.

9.

MASTER CLASS
No dia de 13 de setembro de 2016 decorrerão as Master Class com
especialistas internacionais nos domínios dos sistemas de abastecimento
de água, tratamento e reutilização de águas residuais e gestão de
resíduos sólidos. Os programas e custos serão divulgado no 2.º boletim.

10.

COMISSÃO ORGANIZADORA
Domingos Bragança - Presidente (C. M. Guimarães)
Paulo Ramísio - Presidente (APESB/UMinho)
Amadeu Portilha (C. M. Guimarães)
Ana Loureiro (APESB)
Armindo Costa e Silva (VIMAGUA)
Boal Paixão (Águas do Norte)
Daniel Pinto (VITRUS)
Fernando Leite (APESB/LIPOR)
Gerardo Menezes (RESINORTE)
Graça Lopes (APESB/ISEL)
Hélder Costa (UMinho)
Jorge Cristino (C. M. Guimarães)
Lígia Pinto (APESB/UMinho)
Maria João Rosa (APESB/LNEC)
Paula Mendes (LIPOR)
Sofia Bragança (VIMAGUA)

11.

SECRETARIADO E INFORMAÇÕES
APESB - Dr.ª Carla Galier
Av. do Brasil 101, 1700-066 Lisboa
www.17enasb.apesb.org | 17enasb@apesb.org
Tel.: +351 218 443 849 | Fax.: +351 218 443 048
17º ENASB Guimarães

