
 Inscrições 

Até 21 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 

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  63 € 
Quarto Duplo/Twin 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/posto-
de-turismo-peso-da-r%c3%a9gua). 

 

http://www.aprh.pt/Hidroenergia2019/ 

Patrocínios 

 

Apoiantes Expositor 

 

Parceiros 

  

Vista geral do aproveitamento hidroeléctrico de Carrapatelo 

Migração Piscícola e 
Caudais Ecológicos na 

Hidroelectricidade 

Boletim n.º 2 : Programa 
 

http://www.aprh.pt 
  



 
  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 

Visita técnica CEAE e EDP Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 Programa 

Quinta-feira, 23 de Maio 

13h30  Abertura do secretariado 

14h00  Boas vindas, apresentação do programa, 
 estatísticas | Mário Samora (CEAE) 

14h10 1ª sessão: Regime de Caudais Ecológicos (RCE) 
 moderador: Mário Samora (CEAE) 
 A conetividade longitudinal em rios portugueses. 
 Enquadramento legal e institucional 
 Francisco Godinho (CNA) 

 Regime de caudais ecológicos em Portugal: 
 enquadramento e casos de práticos 
 Paulo Pinheiro (Aqualogus) 

 Implementação de dispositivos de lançamento 
 de caudal ecológico em barragens portuguesas  
 experiência EDP 
 João Miguel Oliveira (EDP Produção)   

16h00  Pausa 

16h30  2a sessão Migração piscícola 
 moderador: Francisco Freire de Carvalho 
 (CEAE) 
 Processos integrados para reduzir a 
 fragmentação piscícola em cursos de água 
 regularizados 
 Rui Cortes (Universidade de Trás os Montes) 

 O projeto FIThydro: contribuições para minorar 
 os impactos da produção hidroelétrica nas 
 populações piscícolas sem afetar a produção 
 António Pinheiro (IST Universidade de Lisboa) 

 Monitorização da passagens de peixe da 
 barragem de Crestuma-Lever 
 Liliana Benites Carvalho (EDP Produção) 

 Escada de peixes de Cañaverosa 
 Álvaro Velasco (IBERDROLA) 

 Fish installations in Norway - examples 
 Tor Syverud (Aquila Capital) 

 

 

Quinta

18h30 3ª sessão: Informações, visita técnica e
moderador

  
logística e segurança)
Jaime Noronha

 Síntese das apresentações, balanço geral e 
perspectivas para edição JTH
Pedro Manso

19h30  Aperitivo 

20h00 Jantar
Pimenta Machado, Vice
Portuguesa do Ambiente, moderado por 
Sá da Costa

Sexta

Visita do Aproveitamentos Hidroeléctricos do 
Carrapatelo, pertencete à cascata 
rio Douro explorada pela EDP. Esta barragem foi 
objecto de intervenções recentes para melhorar as 
condições de migração piscícola. 

Aconselha
actividades ao ar livre e às condições climatéricas 
do local 

08h00  

 

12h30  

14h00  Regresso dos autocarros com paragens previstas 
no parque de estacionamento do Hotel 
Douro e 
(nota: partida para 
www.cp.pt

 Programa 

Quinta-feira, 23 de Maio 

3ª sessão: Informações, visita técnica e fecho, 
moderador: Pedro Manso (CEAE) 

 Programa da visita técnica (organização, acessos, 
logística e segurança) 
Jaime Noronha 

Síntese das apresentações, balanço geral e 
perspectivas para edição JTH 
Pedro Manso (MHYD & EPFL) 

Aperitivo  

Jantar-Debate com orador convidado Eng. J.C. 
Pimenta Machado, Vice-Presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente, moderado por António 
Sá da Costa (CEAE) 

Sexta-feira, 24 de Maio 

Visita do Aproveitamentos Hidroeléctricos do 
Carrapatelo, pertencete à cascata hidroeléctrica do 
rio Douro explorada pela EDP. Esta barragem foi 
objecto de intervenções recentes para melhorar as 
condições de migração piscícola.  

Aconselha-se vestuário e calçado adequados a 
actividades ao ar livre e às condições climatéricas 
do local e da estação.  

Régua, partida dos autocarros do ponto de encontro  

Visitas Técnicas, com guia e painéis explicativos. 

Almoço entre Bagauste e Peso da Régua 

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 14h48 segundo 
www.cp.pt, e o comboio seguinte é às 16h48). 


