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Entidades participantes na 2.ª edição 

AGS, Águas do Centro Litoral, Águas do Norte, Águas 

Públicas do Alentejo, CM de Palmela,  CM de Sines, CM do 

Seixal, Infralobo, Infraquinta, INOVA, SMAS de Almada, 

SMAS de Leiria, SMSB de Viana do Castelo.  

Parceiros tecnológicos da 2.ª edição 

AQUATEC, Baseform, EPAL, ISQ, IST, Itron  

De modo a permitir às entidades participantes no projeto a 

exploração de tecnologia existente no mercado, foram 

criadas parcerias com fornecedores de tecnologia nas áreas 

temáticas de: calibração de medidores de caudal, auditorias 

energéticas e software para análise de padrões e gestão de 

anómalos.  

A quem se destina o Fórum 

Administradores e técnicos de entidades gestoras, 

consultores, investigadores, fornecedores de tecnologia, 

alunos de mestrado e doutoramento e técnicos de 

organismos públicos/privados com interesse na matéria. 

Mais informações:  

http://iPerdas.org 

Ficha de inscrição 

Preencher no verso e enviar para a APESB 

Para efeitos de inscrição, por favor enviar ao 

Secretariado da APESB a ficha devidamente 

preenchida e o comprovativo de pagamento.  

Em alternativa, enviar por favor um email para o 

endereço abaixo, com todas as informações 

solicitadas na ficha de inscrição (nome, entidade, 

morada, etc.).  

APESB 

Carla Galier 

Av. do Brasil 101 | 1700-066 Lisboa 

apesb@apesb.org 

T. +351 218 443 849 

F. +351 218 443 048 

 

Inscrição 

Membro da equipa de projeto iPerdas Gratuito 

Sócio APESB     € 30 

Não sócio € 40 

XXX 

O pagamento da inscrição inclui a participação no 

evento, acesso a cópia das apresentações, almoço 

e cafés. A inscrição deverá ser efetuada mediante 

o preenchimento e envio da ficha anexa para o 

secretariado do evento até 31 de março 2017. 

                                           

       

  

mailto:apesb@apesb.org


O Fórum iPerdas 

Este 2.º Fórum iPerdas destina-se a divulgar publicamente o 

trabalho e os resultados obtidos pelas entidades gestoras 

(EG) participantes na 2.ª edição do projeto, bem como os 

resultados obtidos com as parcerias tecnológicas.  

Pretende-se igualmente promover a discussão em torno dos 

principais desafios e oportunidades associados à 

implementação de Programas de Gestão de Perdas de Água e 

Energia em contextos bastante diversificados, com base na 

experiência já adquirida pelas entidades participantes.  

O projeto iPerdas 

O projeto Iniciativa Nacional para a Gestão Eficiente de 

Perdas (iPerdas) tem por objetivos: capacitar as EG no 

desenvolvimento de um Plano para gestão de perdas de água 

e de energia e apoiar as EG na tomada de decisão sobre 

investimentos futuros.  

Os objetivos específicos incluem: 

• disseminação das melhores e mais recentes 

metodologias e ferramentas no domínio da gestão de 

perdas;  

• promoção da partilha de experiências entre os 

participantes, criando escala no estabelecimento de boas 

práticas; 

• criação de uma rede colaborativa como fator de mudança 

dentro de cada entidade. 

 

A 2.ª edição do iPerdas desenvolveu novo conhecimento em 

áreas como a análise de dados de telemedição para 

estimativa de perdas de água e o estabelecimento de boas 

práticas para assegurar a qualidade da medição e  a eficiência 

energética. 

Esta 2.ª edição, promovida pelo LNEC, Instituto Superior 

Técnico, e ITA de Valência contou com a participação de 13 

entidades gestoras nacionais (pf. ver verso). 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA PRELIMINAR 

09:00 Receção 
09:30 Sessão de abertura e boas vindas 

10:00  Sessão 1 >  Os contributos do iPerdas para o diagnóstico de 
perdas de água  

 EG do iPerdas: Conhecimento adquirido e benefícios  

 LNEC: Resultados do projeto colaborativo e principais  
contributos 

 Mesa redonda (oradores convidados): Melhoria na qualidade 
da macromedição e controlo de usos ilícitos – casos de sucesso 
e desafios 

 

 11:30 Sessão 2 >  Os contributos do iPerdas para o diagnóstico de 
eficiência energética 

 EG do iPerdas: Conhecimento adquirido e benefícios  

 LNEC: Resultados do projeto colaborativo e principais  
contributos 

 Mesa redonda (oradores convidados): Como adequar a 
energia fornecida à energia mínima necessária nos sistemas? 

 

 11:30 Sessão 3 > Diagnóstico do parque de contadores 

  EG do iPerdas: Conhecimento adquirido e benefícios  

 LNEC: Resultados do projeto colaborativo e principais  
contributos 

 Mesa redonda (oradores convidados): Inovação na estimativa 
das perdas de água através do uso da telemedição e de 
software de apoio à operação dos sistemas 

 

15:30 Sessão 4 >  O Plano no apoio ao investimento na gestão de 
perdas de água    

 EG do iPerdas: Conhecimento adquirido e benefícios  

 LNEC: Resultados do projeto colaborativo e principais  
contributos 

 Mesa redonda (oradores convidados): Gestão de perdas de 
água e de energia: Como alargar o processo a um maior 
número de entidades? 

16:45        Encerramento 


