
 

 
 
 

 

PRÉMIOS APDA – TUBOS DE OURO 

A Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), no sentido de incentivar o 
relacionamento das empresas ou entidades gestoras do sector com o seu público, e integrado na 
realização do ENEG 2013, irá atribuir, durante o Encontro, os Prémios APDA – Tubos de Ouro. 
 

REGULAMENTO 
 

Os prémios “TUBOS DE OURO” distinguirão as entidades gestoras ou empresas do sector que se 
proponham ser avaliadas por um júri seleccionado pela APDA nas seguintes temáticas:  

1) Temática 1: Melhor ação de inovação/ internacionalização 

2) Temática 2: Melhor informação institucional e empresarial 

3) Temática 3: Melhor ação de responsabilidade social 

4) Temática 4: Melhor ação em prol da redução de perdas de água 

i. Qualquer entidade gestora ou empresa do sector pode candidatar-se ao troféu destinado a 
cada uma das quatro temáticas abrangidas, sendo aceites as inscrições que contemplem a 
candidatura a mais do que uma temática. 

ii. A inscrição da candidatura deverá ser efectuada em ficha própria, disponibilizada para o efeito 
em www.apda.pt. 

iii. Após a inscrição, a entidade gestora ou empresa que se candidatar deve fazer chegar à 
Comissão Organizadora do ENEG 2013, até 15 de outubro de 2013, um dossier com os 
elementos probatórios que julgar suficientes para justificar a sua candidatura. 

iv. O não cumprimento do procedimento referido no ponto iii. inviabiliza a aceitação da 
candidatura. 

v. A APDA nomeará um júri – Grande Júri APDA (GJ-APDA) -, constituído por cinco elementos de 
reconhecida competência técnica nas temáticas a distinguir, que verificará e julgará das 
qualidades de cada candidatura. 

vi. Os membros do GJ-APDA estabelecerão, inter pares, um critério de avaliação da atribuição 
dos prémios antes do início da análise das candidaturas. 

vii. O GJ-APDA pode socorrer-se, sem que o mesmo tenha direito a voto, da colaboração de 
qualquer membro da APDA na apreciação técnica das candidaturas. 

viii. Só serão consideradas para apreciação as entidades gestoras ou empresas do sector que 
voluntariamente se inscrevam. 

ix. As decisões do júri são soberanas. 

x. O júri poderá decidir a atribuição de Menções Honrosas. 

xi. As distinções “Tubos de Ouro” serão divulgadas e entregues aquando da realização do Jantar 
e Gala ENEG 2013. 

xii. As distinções “Tubos de Ouro” serão divulgadas com destaque pelos media associados à 
organização do ENEG 2013 e à ação da APDA. 


