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promovendo a gestão da água com



Os custos de funcionamento da CNAIA, com destaque para o pagamento da representação na IWA e para as despesas de participação nas
reuniões do “Governing Board”, são suportados pelas três associações fundadoras, por um conjunto seleccionado de patrocinadores e por
fundos angariados através de acções promovidas pela própria CNAIA.

O que é a CNAIA?

Quem financia a CNAIA?

A CNAIA é a Comissão Nacional da Associação Internacional da Água. Tem como  objectivos:

• assegurar a representação de Portugal nos órgãos dirigentes da IWA, de acordo com a constituição e estatutos desta Associação ou em
resposta a solicitações expressas da mesma;
• dinamizar a participação de Portugal nas diversas actividades da IWA, em particular nos Specialist Groups e nos Interest Groups;
• designar relatores nacionais, responsáveis pela elaboração das contribuições nacionais para os International Reports apresentados nos
Congressos Mundiais bienais;
• promover a discussão e a apreciação de processos de decisão ou documentos importantes da actividade da IWA;
• veicular as posições portuguesas e promover a defesa dos interesses nacionais no sector nos fora internacionais, através da IWA;
• promover as publicações da IWA e a angariação de novos membros e divulgar junto do meio científico e técnico nacional as actividades
da IWA, nomeadamente os Congressos Mundiais, fomentando a participação de técnicos portugueses;
• promover intercâmbio técnico-cientiífico com Associações congéneres de países de língua portuguesa

A melhor forma de inscrição como membro (colectivo ou individual) na IWA é através da CNAIA. Os benefícios adicionais desta opção face à
inscrição directa são os seguintes:

• Eliminação de custos de conversão cambial;
• Possibilidade de renovação automática, associada ao pagamento de quota a uma das associações portuguesas constituintes da CNAIA;
• Contribuição para a sustentabilidade da CNAIA que, através de acordo com a IWA, recebe uma pequena contribuição financeira proporcional
ao número de membros nacionais registados por esta via.

Engenheiros, cientistas, gestores, economistas, administradores ligados ao sector da água distribuídos por mais de 130 países em todos os continentes.
A IWA tem membros nacionais (a CNAIA, no caso de Portugal), membros colectivos e membros individuais.

A participação na IWA é atractiva porque:

• é um fórum de excelência para todos os profissionais do sector, onde participam técnicos e cientistas de prestígio internacional;
• permite a participação nas actividades dos grupos especializados e dos grupos de interesse;
• permite receber, sem encargos adicionais, a revista Water 21;
• confere descontos na assinatura das outras revistas editadas pela IWA e na aquisição de outras publicações;
• permite usufruir de preços reduzidos na inscrição em eventos promovidos pela IWA.

A IWA é a principal associação internacional no domínio do abastecimento de água, da drenagem e tratamento de águas
residuais, do controlo de poluição e da gestão da qualidade da água.  Resultou da fusão da IWSA (Associação Internacional
dos Serviços de Água) com a IAWQ (Associação Internacional da Qualidade da Água). Tem como missão:

• promover as boas práticas e o intercâmbio das mais modernas técnicas, abordagens e conhecimentos sobre os 
diversos aspectos da gestão da água;

• disseminar estes elementos de todas as formas possíveis e em todo o mundo, através de encontros  técnico-
-científicos, publicações, redes de especialistas e meios electrónicos;

• estabelecer relações e de intercâmbio com as principais organizações internacionais do sector, promovendo a 
sensibilização pública;

• constituir uma plataforma para a partilha de informação entre todos os tipos de organizações e de profissionais  
no sector da água.

O que é a IWA?

A IWA realiza um conjunto de acções de transferência tecnológica tais como:

• Congressos internacionais, com periodicidade bienal, abordando os mais diversos aspectos da gestão
da água;

• Conferências regionais, workshops, seminários e conferências especializadas sobre temas emergentes;
• Publicação das revistas científicas e técnicas Water 21, Water Science & Technology, Journal of Water 
 Supply: Research & Technology (AQUA), Journal of Hydroinformatics, Water Research e Water Supply;
• Publicação de livros, relatórios, manuais e serviços electrónicos;
• Dinamização de mais de 50 grupos especializados (Specialist Groups) cobrindo todos os temas
relevantes no âmbito da gestão da água;

• Apoio a países em desenvolvimento através de parcerias com outras agências e associações;
• Dinamização de grupos de interesse (Interest Groups) representantes de sectores específicos tais como:

entidades gestoras, reguladores, investigadores, consultores e fabricantes.
• Redes de conhecimentos baseadas na Web;
• Promoção de Associações Regionais.

Quais as actividades da IWA?

Quem são os membros da IWA?

Quais as razões para ser membro da IWA?

Quais as formas de inscrição?
A CNAIA é constituída pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), pela Associação Portuguesa para Estudos
de Saneamento Básico (APESB) e pela Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH). A CNAIA é organizada com base numa Comissão
Plenária e numa Comissão Executiva. São membros da CNAIA:

• os elementos que integram a Comissão Executiva;
• dois membros designados por cada uma das três Associações Coordenadoras;
• os representantes portugueses na estrutura da IWA;
• outros membros portugueses dos órgãos dirigentes da IWA;
• todos os presidentes da Comissão Executiva nos mandatos anteriores.

Quem constitui e como está organizada a CNAIA?

A CNAIA é constituída pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), pela Associação Portuguesa para Estudos
de Saneamento Básico (APESB) e pela Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH). A CNAIA é organizada com base numa Comissão
Plenária e numa Comissão Executiva. São membros da CNAIA:

• os elementos que integram a Comissão Executiva;
• dois membros designados por cada uma das três Associações Coordenadoras;
• os representantes portugueses na estrutura da IWA;
• outros membros portugueses dos órgãos dirigentes da IWA;
• todos os presidentes da Comissão Executiva nos mandatos anteriores.


