
22 DE MARÇO DE 2018
Auditório Taguspark, Oeiras



WATER SUMMIT 2018

14H00  Acolhimento aos participantes
14H30  Sessão de Abertura

Nuno Campilho, Diretor Delegado dos SIMAS de Oeiras e Amadora
Carla Tavares, Presidente do Conselho de Administração dos  
SIMAS de Oeiras e Amadora

15H00  ÁGUA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Filipe Duarte Santos, Professor da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvol-
vimento Sustentável

15H30  ÁGUA NA POLITICA
José Eduardo Martins, Advogado e Especialista em Direito do Ambiente

16H00  Coffee-break

APRESENTAÇÃO

PROGRAMA

OS SIMAS de Oeiras e Amadora, por ocasião 
da comemoração do seu 90º aniversário, 
apresentam a WATER SUMMIT, um encon-
tro sobre a gestão da Água, nas suas mais 
diversas vertentes de presença na Sociedade 
Global, acolhendo, para o efeito, prestigiados 
oradores portugueses e um norte-americano, 
para discussão da temática de forma séria, 
profunda, mas, ao mesmo tempo, com uma 
abordagem inovadora e desprendida de 
conceitos demasiado herméticos que não 
estão ao alcance e vislumbre de todos.
 
Escolhemos o Dia Mundial da Água para a 
sua concretização, pelo seu caráter emblemá-
tico, o que dispensa mais justificações.
 

Pretendemos que este seja o primeiro de 
muitos encontros com este figurino, procu-
rando marcar a agenda dos anos vindouros, 
consagrada na abordagem conceptual disrup-
tiva, dinâmica e inovadora que esteve na 
base da criação da marca WATER SUMMIT.
 
É, por isso, um encontro que procura debater 
da Sociedade para a Sociedade, onde a 
heterogeneidade dos oradores, pretende 
combinar com a heterogeneidade dos parti-
cipantes.
 
Falar sobre Água para Todos, porque Todos 
Somos Água!



 Acreditação
 Bengaleiro
 Área de exposições
 Auditório

 WC’s
 Coffee break
 Cocktail Dinatoire

16H30  ÁGUA NA SOCIEDADE 
Peter H. Gleick, Cientista e investigador especialista na área do estudo  
e inovação da Água e do Clima; Presidente do Pacific Institute e autor  
do livro “Bottled&Sold, The story behind our obsession with bottled water”

17H00  ÁGUA EM PORTUGAL
Francisco Ferreira, Professor de Ciências e Engenharia do Ambiente  
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa  
e Presidente da Associação Ambientalista Zero 

17H30  ÁGUA NA SAÚDE
Manuel Pinto Coelho, Médico de Clinica Geral e Familiar 

18H00  ÁGUA NA FAMÍLIA
Marlene Vieira, Chef do Restaurante “Panorâmico”, no TAGUSPARK

18H30  Sessão de Encerramento
Isaltino Morais, Presidente de Câmara Municipal de Oeiras

19H00  Espetáculo de Magia com Mário Daniel

19H30  Cocktail Dînatoire



WATER SUMMIT 2018

É um dos advogados portugue-
ses com maior experiência em 
Direito Público & Ambiente,  
com extensivas credenciais  

em projetos ligados às indústrias de energia, 
água e saneamento, resíduos, agricultura  
e floresta, ambiente e infraestruturas. 
Presta regularmente apoio jurídico nos países 
de expressão de língua portuguesa, no conti-
nente africano. 
Do seu percurso destaca-se a sua ampla 
experiência no setor público, tendo sido 
Secretário de Estado do Ambiente do XV 
Governo Constitucional (2002-2004) e 
Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional, com funções de coordenação dos 
fundos estruturais europeus do XVI Governo 
Constitucional (2004). 
Foi ainda deputado à Assembleia da Repú- 
blica eleito pelo círculo de Viana do Castelo 
(1999-2011); deputado à Assembleia da 
República no período entre 1999 e 2002 
integrando as Comissões Parlamentares 
dedicadas aos Assuntos Europeus  
e ao Ambiente. 
É sócio da Abreu Advogados desde 2005, 
sendo responsável pela área de prática  
de Direito Público & Ambiente, bem como 
pela desk internacional de Cabo Verde. 

JOSÉ EDUARDO MARTINS

Nasceu em Lisboa, é atual-
mente professor catedrático 
da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, regendo 

disciplinas nas áreas da Física, Ambiente  
e Alterações Climáticas. 
É presidente do Conselho Nacional do 
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, 
funções para as quais foi designado  
por Despacho do Conselho de Ministros,  
a 9 de março de 2017. 
É Coordenador do Painel Científico da 
ENAAC 2020, desde dezembro de 2017. 
É diretor do Programa Doutoral em Altera-
ções Climáticas e Políticas de Desenvolvi-

mento Sustentável, que envolve a Univer-
sidade de Lisboa, a Universidade Nova de 
Lisboa e a de East Anglia. 
Foi vice-presidente da “Comissão das Nações  
Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior”  
e Gestor da Área 4, do Programa CYTED. 
Foi Review Editor do 5º Relatório de Avalia-
ção do IPCC das Nações Unidas, publicado 
em 2015. Exerce a sua atividade de investi- 
gação no grupo de investigação CCIAM do 
centro de investigação CE3C. 
Tem mais de 150 trabalhos científicos publica-
dos em revistas com sistema de arbitragem  
e vários livros.

FILIPE DUARTE SANTOS



SIMAS Oeiras e Amadora

PETER GLEICK
Cientista, inovador e investigador 
nas áreas da Água e do Clima.
Em 1987, co-fundou o Indepen-
dent Thinktank Pacific Institute, 

sendo presidente emérito. 
Recebeu a prestigiada “bolsa para génios”  
da Fundação MacArthur e é membro eleito  
da Academia Nacional de Ciências dos EUA. 
É membro da Associação Americana para o 
Avanço da Ciência e detentor do Prémio Ven 
Te Chow, da International Water Resources 
Association e do Prémio United States Water, 
atribuído pela US Water Alliance.
Desenvolveu uma das primeiras avaliações 
das consequências da mudança climática 
para os recursos hídricos, avaliou os riscos 
de conflitos sobre a água e ajudou a definir 
as necessidades básicas de água e o direito 
humano à água – trabalho que tem sido 

usado pelas Nações Unidas e em processos 
judiciais de direitos humanos. 
Foi pioneiro na utilização dos conceitos  
de “caminho suave para a água” e “pico  
de água”. Contribuiu, com o seu conheci-
mento e investigação, para inúmeras revistas 
e organizações e é autor/co-autor de vários 
artigos científicos e livros, dos quais se 
destacam “Bottled&Sold, The story behind our 
obsession with bottled water” (Washington, 
2010), da série “The World’s Water”, que já vai 
no seu 9º volume, tendo o último sido publi-
cado em janeiro de 2018, e “A Twenty-first 
century U.S. water policy” (2012).
Gleick é Bachelor of Science em Engenharia 
e Master of Science e Ph.D. do Departamento 
de Energia e Recursos da Universidade da 
Califórnia, em Berkeley.

Professor no Departamento  
de Ciências e Engenharia  
do Ambiente da Faculdade  
de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL). 
Licenciado em Engenharia do Ambiente  
pela FCT/ UNL, mestre pela Virginia Tech  
nos EUA e doutorado pela Universidade Nova 
de Lisboa. 
Tem dezenas de artigos científicos publicados 
na área da gestão da qualidade do ar. 
É autor de artigos científicos, capítulos de 

FRANCISCO CARDOSO FERREIRA
livros e livros em particular sobre qualidade 
do ar, alterações climáticas e desenvolvi-
mento sustentável. 
Foi presidente da Quercus de 1996 a 2001  
e vice-presidente entre 2007 e 2011. 
Foi membro do Conselho Nacional da Água  
e do Conselho Nacional de Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. Atualmente  
é o presidente da “ZERO – Associação 
Sistema Terrestre Sustentável”, uma orga- 
nização não-governamental de ambiente  
com atividade nacional.



WATER SUMMIT 2018

Aos 12 anos, enquanto o pai fazia 
entregas de carne no restau-
rante, despertou para a cozinha. 
Aos 16 anos ingressou na escola 

de hotelaria de Santa Maria da Feira. 
Acredita que a palavra comemorar conjuga 
bem com um bom jantar e, que uma refeição 
deve ser partilhada, ou seja, cada comensal 
traz o seu petisco. 
Começou por trabalhar num hotel de charme 
em Vila do Conde e decidiu depois viajar  
até Nova Iorque, onde trabalhou durante dois 
anos num restaurante português, em Manhat-
tan. Regressou a Portugal e trabalhou em 

MARLENE VIEIRA
hotéis de 5 estrelas e alguns restaurantes. 
Em 2009, participou pela primeira vez  
no concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”,  
onde maioritariamente participavam homens. 
“Sou uma mulher do Norte num mundo  
que aparenta ser de homens, mas acredito 
que sirvo de inspiração a outras mulheres.  
Quero fazer sempre boa cozinha e igualmente 
desafiar a sociedade ao mostrar que a 
cozinha profissional é também um mundo  
de mulheres, onde elas podem e sabem, 
liderar e criar, tão bem ou melhor que  
os homens!”

Médico de clínica geral com 
abordagem complementar nas 
áreas de antienvelhecimento e 
diretor clínico na Clínica Dr. Pinto 

Coelho desde 2015. 
Tirou a licenciatura em medicina e cirurgia  
na Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, em 1972 e doutorou-se em ciên- 
cias da educação pela UTAD. 
Foi responsável médico pelas equipas de 
futebol do Estoril Praia e do Sporting Clube 
de Portugal. 
Fez estágios em diversos setores de cúpula 
relacionados com a problemática da droga, 
a convite do Departamento de Estado dos 

MANUEL PINTO COELHO
Estados Unidos da América, em Washington  
e New York. 
Responsável pelas Clínicas de Recuperação 
de Toxicodependentes Dr. Manuel Pinto 
Coelho em Gondomar e Galamares. 
Foi médico pessoal do Primeiro Ministro de 
Portugal entre julho 2004 e fevereiro 2005. 
É autor de vários livros incluindo:  
“Chegar Novo a Velho”, edição “Prime Books”,  
em 2015, “Chegar Novo a Velho – Receitas”, 
edição “Prime Books”, em 2016, “Chegar Novo 
a Velho – Hormonas”, edição Prime Books, 
em 2017, “Chegar Novo a Velho – Colesterol”, 
edição Prime Books, em 2017.



SIMAS Oeiras e Amadora

O seu percurso profissional 
começou em 1986, quando 
estava já no primeiro ano da 
Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Lisboa, no curso de Línguas e 
Literaturas Modernas. 
Aspirava ser professora de Português e Inglês 
quando se estreia na rádio Echo, que um ano 
mais tarde viria a ter o nome de Rádio Clube 
da Parede. 
Em 1992 optou definitivamente pelo jorna-
lismo quando decidiu pedir a sua Carteira 
Profissional de Jornalista e foi convidada para 
Diretora de Informação da estação.
No Verão de 1991, Clara de Sousa estreia-se 
em televisão, acumulando as funções na 
Rádio Marginal. 

Desafiada para fazer testes de admissão de 
jornalistas-repórteres para a TVI, foi o primeiro 
rosto dos noticiários da TVI – Televisão 
Independente, a 20 de fevereiro de 1993.
No final de 1996, é convidada pelo então 
diretor de Informação da RTP, Joaquim 
Furtado, para apresentar o Telejornal, onde 
desempenhou funções de jornalista até 
meados de 2000. 
Em julho de 2000, é contratada pela SIC para 
ser a pivot no horários nobre da SIC Notícias. 
No canal de notícias foi ainda responsável 
pelo Jornal das 9, acumulando a apresentação 
do Jornal da Noite de fim-de-semana na SIC.
Em 2004 passou a apresentar o Primeiro 
Jornal na SIC de segunda a sexta.

Eng.º João Pedro Matos Fernandes – Ministro do Ambiente

Eng.º Carlos Martins – Secretário de Estado do Ambiente

Dra. Carla Tavares – Presidente da Câmara Municipal da Amadora

Dr. Isaltino Morais – Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

Dr. Manuel Machado – Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses

Dr. Nuno Lacasta – Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 

Dr. Orlando Borges – Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR)

Eng.º Nelson Geada – Presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas (APDA)

COMISSÃO DE HONRA

CLARA DE SOUSA/ MODERADORA
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