Inscrições
Até 15 de Maio pode inscrever-se preenchendo o
formulário: https://goo.gl/ijoMP7.

Valores das inscrições
Programa completo ..................90 Euros
Participação apenas 1 dia ........50 Euros
Estudante / doutorando ............50% desconto
A inscrição (programa completo) inclui as
conferências, as pausas, o aperitivo, o jantar do dia
23.05, as visitas técnicas e o almoço do dia 24.05.
Transportes e acessos

Vista geral do aproveitamento hidroeléctrico de Carrapatelo

De comboio, para a ou a partir da estação do Peso
da Régua, com múltiplas ligações diárias, que se
situa a 2 min a pé do local da conferência.
De carro, directamente para o local da conferência
(partilha de viaturas aconselhada).
De barco, para o ou a partir do porto fluvial do Cais
da Régua, que se situa a 6 min a pé do local da
conferência.
Reserva de hotel
Poderá fazer a reserva no Hotel Régua Douro
através do email: reservas@hotelreguadouro.pt
onde deverá mencionar: reserva para as Jornadas
Técnicas de Hidroenergia.
Preços:
Quarto Single
Quarto Duplo/Twin

Patrocínios

Boletim n.º 1

63 €
81,50 €

Para qualquer pergunta ou reservas posteriores, por
favor contactar o Posto de Turismo da Régua e
indicar participação nas jornadas
(https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/postode-turismo-peso-da-r%c3%a9gu).

Migração Piscícola e
Caudais Ecológicos na
Hidroelectricidade
2° Boletim (emissão prevista no final de Março)

Parceiros (à data)

http://www.aprh.pt

Mensagem da Comissão Organizadora
A Comissão Especializada de Água e Energia
CEAE) da APRH têm o prazer de convidá-los para
as jornadas técnicas 2019 que terão lugar na
Régua. O tema desta edição será a “ Migração
Piscícola
e
Caudais
Ecológicos
na
Hidroelectricidade”. O programa dura 24 horas,
repartido em meio-dia de conferências técnicas, um
jantar-debate e meio-dia de visita técnica às
eclusas de peixes e outros dispositivos recentes
realizados na cascata do Douro.
As jornadas técnicas de 2019 versarão as
temáticas da migração píscicola e dos regimes de
caudais
ecológicos
em
cascatas
de
aproveitamentos hidroeléctricos. Ambos os temas
têm merecido ampla atenção dos intervenientes na
gestão dos recursos hídricos e do sector
hidroeléctrico em meio fluvial, tendo conduzido ao
desenvolvimento
de
soluções
inovadoras
atualmente em regime de monitorização. As
soluções técnicas bem como os impactos
ambientais e energéticos serão discutidos tendo em
conta as implicações na viabilidade económica dos
diversos aproveitamentos.

Organização

Programa
Comissão Especializada em
Água e Energia (CEAE) da
APRH, com a colaboração das
comissões especializadas em
Hidráulica Fluvial e Qualidade da
Água e dos Ecossistemas

Secretariado
administrativo

APRH

13h30
14h00
14h10
16h00
16h30
18h30

Visita técnica

CEAE e EDP Produção

19h00
19h30
20h00

Abertura do secretariado
Introdução
1ª sessão: Migração píscicola
Pausa
2ª sessão: Regime de Caudais Ecológicos (RCE)
3ª sessão: Perspectivas para 2019, visita técnica
e fecho
Programa da visita técnica (organização, acessos,
logística e segurança)
Aperitivo
Jantar-debate, incluindo intervenção convidada

Sexta, 24 de Maio
Visita de aproveitamentos hidroeléctricos da EDP
da cascata do Douro que foram objecto de
intervenções recentes para melhorar as condições
de migração piscícola para montante.
Aconselha-se vestuário e calçado adequados a
actividades ao ar livre e às condições climatéricas
do local e da estação.

O que são as Jornadas Técnicas de
Hidroenergia da APRH?
As jornadas pretendem ser um evento de encontro
e de partilha, de cariz técnico, para criação e
reforço de um espírito de comunidade técnica com
actividade de base no território português e
projeção global. As jornadas terão frequência anual
e duração máxima de 24 horas, incluindo visitas de
campo. As infraestruturas hidroenergéticas têm tido
impactos muito positivos no desenvolvimento
humano no território continental português não
obstante a sua pegada no território e em particular
no espaço fluvial. A sua sustentabilidade depende
do equilíbrio entre impactos positivos e negativos
sob o olhar de diferentes gerações. Nas últimas
décadas, as infraestruturas existentes têm sido
adaptadas progressivamente para potenciar os
impactos positivos e mitigar os negativos.

Quinta-feira, 23 de Maio

Programa

08h00

Régua, partida dos autocarros do ponto de encontro
Visitas Técnicas, com guia e painéis explicativos.

Barragem de Carrapatelo, vista para jusante (Eclusa Borland
e jactos de chamada)

12h30

Almoço entre Bagauste e Peso da Régua

14h00

Regresso dos autocarros com paragens previstas
no parque de estacionamento do Hotel Régua
Douro e na estação de comboios da Régua (nota:
partida para o Porto às 14h53 segundo www.cp.pt)

