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Sessões especiais online

O Congresso da Água em preparação até 2021!
Este flash informativo pretende manter a informação atualizada sobre o Congresso da Água, nomeadamente sobre as sessões online que 
têm sido organizadas em preparação dos grandes Temas que serão debatidos no CA 2021.

A informação será atualizada mensalmente até março de 2021

Como foi oportunamente anunciado, até março de 2021, data prevista para a realização do 15.º Congresso da Água, a Comissão
Organizadora decidiu promover sessões online sobre os 3 temas principais do Congresso.

A primeira sessão, realizou-se no dia 7 de
outubro passado e foi dedicada ao tema:
Política da Água em Portugal: Que Visão
Estratégica para o Futuro? Contou com a
presença de três oradores convidados
Susana Neto (Presidente da APRH), José
Pimenta Machado (Vice-Presidente da
Agência Portuguesa do Ambiente - APA)
e Jaime Melo Batista (Presidente da LIS-
Water) e integrou uma apresentação em
vídeo gravado de três entrevistas aos
especialistas: Rui Cortes (UTAD), Rodrigo
Maia (FEUP) e Poças Martins (OERN). A
moderação ficou a cargo de Eduardo
Vivas (Presidente do Núcleo Regional do
Norte da APRH).

A gravação desta sessão está disponível
em: (https://youtu.be/4A5WihboCkc) e o
respetivo relato do evento em:
(https://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Declaracao-

Evento_Webinar-15-CA_Politica-da-Agua.pdf)

A segunda sessão decorreu no passado
dia 11 de novembro subordinada ao
tema: Vulnerabilidades naturais e
antropogénicas dos territórios. Contou
com a presença de quatro oradores
convidados: João Paulo Magalhães Crespo
(Responsável da Delegação de Aveiro da
DRAPCentro), José Proença / Carlos
Batista (Agência Portuguesa do Ambiente
- APA), Henrique Damásio (Delegado da
Associação de Regantes e Beneficiários do
Vale do Lis). A moderação ficou a cargo de
Ricardo Gomes, Presidente do Núcleo
Regional do Centro da APRH e de Cláudia
Brandão da Comissão Organizadora do
Congresso da Água.

A gravação desta sessão está disponível
em: (https://youtu.be/CxQXF5OAunU) e o
respetivo relato do evento em:
(https://www.aprh.pt/images/stories/pdf/RelatoWebina

rAPRH_NRC.pdf)

A terceira sessão irá realizar-se em 
janeiro de 2021, sob o tema: Água e 
Adaptação às Alterações Climáticas no 
Mediterrâneo.

Brevemente enviaremos o programa.

Número especial da Revista Recursos Hídricos
Está a ser preparado um número especial da Revista Recursos Hídricos cuja publicação está prevista no final de 2020 e que conta com
sete artigos cujos resumos foram já aprovados para apresentação no 15.º Congresso da Água. Todos estes artigos foram enviados já
obedecendo às normas para publicação na Revista RH. Este será o primeiro número dedicado ao Congresso.

Informa-se todos os autores que têm os resumos aprovados de que poderão ainda submeter o artigo completo dentro das normas da
revista disponíveis em: https://www.aprh.pt/rh/normas.html

Inscrições no Congresso da Água

As inscrições já efetuadas transitam para 2021. Em janeiro de 2021 entraremos em contacto com todos os inscritos para fazer o ponto
da situação. Em caso de duvidas queiram por favor contactar a APRH através do endereço de e-mail: aprh@aprh.pt

Se ainda não fez a sua inscrição poderá fazê-lo em: https://www.aprh.pt/congressoagua2020/inscricoes.html
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