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Caros Associados e amigos da APRH 

A Associação continua focada em aumentar o seu número de associados, em 

particular de jovens licenciados, e por isso tem realizado ações e criado 

incentivos nesse sentido. Recentemente, foi realizado um inquérito, a 

associados e não associados, sobre as expetativas e a opinião relativamente a 

aspetos da atividade da Associação, que também teve em vista obter possíveis 

contributos que permitam ir de encontro aos interesses de novos associados. 

Para além disso, a Associação criou o grupo de jovens associados da APRH, 

conforme já divulgado no último BI, que propõe e dinamiza eventos e iniciativas 

no âmbito dos Recursos Hídricos. Outros incentivos que têm vindo a ser 

praticados em eventos recentes realizados pela Associação são o custo de 

inscrição reduzido para estudantes (metade do custo para Associados) e a 

inscrição e primeira quota anual gratuitas para estudantes que se tornem 

Associados (pagamento de jóia apenas). A criação da página do facebook da 

APRH (https://www.facebook.com/Associação-Portuguesa-dos-Recursos-

Hídricos), que está a tornar-se cada vez mais um veículo importante na difusão 

dos eventos da APRH e de outras notícias, também foi uma medida realizada 

com vista à maior visibilidade da Associação junto de jovens associados. 

Como esperado, neste número do BI são divulgadas notícias recentes sobre os 

Recursos Hídricos e o interior da APRH, destacam-se os eventos realizados pela 

APRH desde a publicação do último BI assi m como os próximos eventos a 

realizar, e apresentam-se as publicações recentes da Associação, e outras 

recebidas, assim como legislação relevante no âmbito dos Recursos Hídricos. 

Por último, chama-se a vossa atenção para o artigo de opinião publicado por 

quatro associados da APRH no jornal Público de 22 de Março (dia nacional da 

Água), titulado “O retrocesso da gestão dos recursos hídricos portugueses”, 

com uma visão crítica do atual estado da gestão dos recursos hídricos no país 

(https://www.publico.pt/2017/03/22/sociedade/noticia/o-retrocesso-da-

gestao-dos-recursos-hidricos-portugueses-1765967 ), e relembra-se que esta 

Associação, integradora de todos os sectores da água, e que por isso tem a 

vantagem de poder ir mais longe do que outras associações, apoia e promove a 

discussão de todos e quaisquer temas, de caráter científico e cívico, no âmbito 

dos Recursos Hídricos. 

Filipa Oliveira 

http://www.aprh.pt/
http://www.aprh.pt/bi
https://www.facebook.com/Associação-Portuguesa-dos-Recursos-Hídricos
https://www.facebook.com/Associação-Portuguesa-dos-Recursos-Hídricos
https://www.publico.pt/2017/03/22/sociedade/noticia/o-retrocesso-da-gestao-dos-recursos-hidricos-portugueses-1765967
https://www.publico.pt/2017/03/22/sociedade/noticia/o-retrocesso-da-gestao-dos-recursos-hidricos-portugueses-1765967
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Primeiro “Acordo de Inovação” europeu dirige-se à 
reutilização da água 

No dia 7 de abril , a Comissão Europeia e 14 parcei ros, entre 
autoridades nacionais e regionais, universidades  e centros  de 
inovação, assinaram o primeiro “Acordo de Inovação”, um 
ins trumento criado pela Comissão Europeia para  ajudar a 
ul trapassar obstáculos legislativos e, deste modo, encurtar a 
dis tância entre uma ideia e a sua aplicação no mercado. Serão 
abrangidos  projetos  que tenham por objetivo úl timo a  economia 
ci rcular. É um acordo voluntário que visa juntar os organismos 
regulatórios  nacionais, locais e da  União Europeia . 

"Sustainable Waste Water Treatment Combining Anaerobic 

Membrane Technology (AnMbR) and Water Reuse" é o primeiro 
destes  acordos . O acordo centra-se no atual  quadro regulatório 
para  a reutilização da água tendo em conta propósi tos agrícolas. 

O objetivo é clari ficar de que modo a  legislação da  União 
Europeia  pode permiti r uma melhor recuperação de recursos  a 

parti r de águas  residuais, por via  da  inovação. As  membranas 
anaeróbias facilitam a extração de energia e nutrientes, 
acelerando a  reutilização de água tratada para  i rrigação. A 

reutilização intensiva  de águas  residuais  tratadas  deverá 
contribuir para  ul trapassar os  desafios  de escassez que se 
colocam. O fator de inovação, neste caso, consiste numa 
mudança de paradigma que permita  passar do tratamento 
convencional de águas residuais  urbanas  a  uma estrutura  de 
recursos hídricos . 

Este acordo poderá  ter um impacto significativo nas  regiões 
europeias com problemas  de escassez de água através da 
utilização de soluções  inovadoras na i rrigação. 

Mais informação em https://ec.europa.eu/research/innovation-
deals/index.cfm?pg=about 

(fonte: http://www.industriaeambiente.pt/) 

Alexandra Serra é a nova presidente da Parceria Portuguesa 
para a Água 

Alexandra  Serra , Adminis tradora  Executiva  da  AdP Internacional, 
em representação do grupo Águas de Portugal, foi eleita 

Presidente do Conselho de Adminis tração da  Parceria  Portuguesa 
para  a Água (PPA), do qual o Prof. Francisco Taveira  Pinto, em 
representação da APRH, faz parte. 

A eleição teve lugar na Assembleia Geral Ordinária de 28 de 
março, que elegeu os órgãos  sociais para o triénio 2017-2019. 

Alexandra  Serra  sucede a Francisco Nunes Correia , que agora 
assume a presidência da  Mesa da  Assembleia Geral. 

(fonte: http://www.industriaeambiente.pt/)

Porto Innovation Week Water 

Durante oi to dias, de 24 de setembro a  1 de  outubro, a  cidade do 
Porto vai transformar-se na capital 
europeia da água e inovação. Um 
conjunto de três grandes  eventos promete 
reunir mais de 800 participantes , incluindo 
presidentes de entidades gestoras, líderes 

políticos , reguladores , representantes  da 
indústria  e agricul tura , investigadores , 

empresas de tecnologia , s tartups , PME, financiadores  e jovens 

profissionais. 
Os  líderes  nacionais  e internacionais  de opinião e de ideias nas 
temáticas  da  água e inovação propõem-se discuti r as  principais 

respostas às questões colocada pela revolução em curso no 
sector. Sempre com o duplo objetivo de derrubar as  barrei ras à 

inovação e de criar oportunidades de negócio. 

Estes três  grandes eventos , apoiados  pela APRH, são:  

- EIP Water Conference 2017, “Water Innovation: Bridging 
Gaps, Creating Opportunities”, 27 e 28 setembro 2017 

- Mayors & Water Conference 2017, “Nova Agenda Urbana 
para  a Água (2030)”, 29 setembro 2017 

- Water Innovation Lab Europe Porto 2017, “Moldar os  novos 
l íderes do sector da água”, 24 a 29 setembro 2017 

A Comissão Europeia, em conjunto com o Município do Porto, e 
com o apoio institucional  do Governo de Portugal, i rá 
desenvolver também várias atividades  destinadas a  envolver os 
cidadãos , no âmbito da iniciativa “Water for People”. 

Mais informação em: 
http://www.aguasdoporto.pt/assets/misc/PDF'S/PWIW_Save_th
e_Date.pdf 

37º Congresso Mundial da International Association for 
Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) 

 

Vai realizar-se em Kuala Lumpur, 
Malasia, em 13-18 de Agosto de 
2017, com os seguintes sete 
temas principais em destaque: 

- river and sediment management 
- flood management 
- environmental hydraulics and industrial flows 

- coastal , es tuaries  and lakes management 
- urban management 
- water resources  management 

- hydroinformatics  / computational methods  and 
experimental  methods 

(fonte: http://www.iahrworldcongress .org/index.php) 

 

https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm?pg=about
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm?pg=about
http://www.industriaeambiente.pt/
http://www.industriaeambiente.pt/
http://www.aguasdoporto.pt/assets/misc/PDF'S/PWIW_Save_the_Date.pdf
http://www.aguasdoporto.pt/assets/misc/PDF'S/PWIW_Save_the_Date.pdf
http://www.iahrworldcongress.org/index.php
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4th Water Research Conference: The Role of Water 
Technology Innovation in the Blue Economy 

 

Vai realizar-se em Waterloo, Ontario, Canadá, em 10-13 de Setembro de 
2017, com os seguintes doze temas principais em destaque: 

- Technology adoption and behavioral change in the Blue Economy 
- Reconciling agriculture, energy and e-flows 
- River restoration 
- Global resilient cities 
- Centralized versus decentralized urban water systems 
- Re-use of wastewater and storm water harvesting 
- Resource recovery in wastewater, energy and the agricultural sector 
- Regulatory frameworks, public-private partnerships, voluntary 
agreements and economic policy instruments such as pricing and full cost 
recovery 
- Life Cycle Analysis, Environmental Impact Assessment and other 
decision-support tools 
- Economic valuation of environmental externalities and benefits (e.g. 
improvement in water quality) 
- Novel economic, finance and business models to support the transition 
towards the Blue Economy 
- Public perception and valuation of environmental risks and impacts on 
public health and well-being 

(fonte: https://www.elsevier.com/events/conferences/water-research-
conference) 

Abril de 2017 – o 5º mês de abril mais quente, depois de 
1945, 2011, 1997 e 1949, em Portugal Continental 

Em abril de 2017 o valor da temperatura máxima foi o mais alto desde 
1931. O valor da temperatura mínima esteve ligeiramente acima do 
normal (posição 19ª nos 87 anos considerados). 

Ao longo do mês, e em particular no período de 2 a 24 de abril, 
ocorreram valores muito altos da temperatura máxima, muito superiores 
aos valores normais para este mês, sendo de destacar os períodos de 10 a 
12 e 17 a 19 de abril. 

Em relação à precipitação o mês de abril classificou-se como 
extremamente seco, sendo o abril mais seco desde 1931. De referir que 

em cerca de 40% das estações da rede meteorológica do IPMA não foi 
registada precipitação até ao dia 29 de abril. 

De acordo com o índice meteorológico de seca - PDSI, no final do mês de 
abril verificou-se, em relação ao final de março, um aumento significativo 
da área em situação de seca, em particular nas regiões do Norte e Centro 
com muitos locais nas classes de seca meteorológica moderada a severa. 
No final deste mês cerca de 96% do território estava em seca fraca a 
moderada e apenas a região do Algarve não se encontrava em situação 
de seca. 

(fonte: 
http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online
/20170502/rMMfhpXqUgQZukivfZjK/cli_20170401_20170430_pcl_mm_c
o_pt.pdf) 

 

8º Fórum Mundial da Água 

 

Vai realizar-se em Brasília, Brasil, em 18-23 de Março de 2018. Este 
evento, organizado pelo World Water Council, é o maior evento 
internacional dedicado à água. 

Portugal conta já com uma tradição de participação ativa neste Fórum, 
pelo que esta oitava edição, a primeira num país de expressão 
portuguesa, é mais uma oportunidade para que Portugal se afirme como 
um dos países líderes no setor da água a nível mundial, pelas 
competências e experiência que detém. 

É neste contexto que se enquadra o projeto lançado pelo Ministério do 
Ambiente e intitulado “Portugal Rumo a Brasília 2018”, através do 
Despacho Ministerial 957/2017 publicado no Diário da República n.º 
16/2017, Série II de 2017-01-23. A organização nacional é constituída por 
um Comissário de Portugal, uma Comissão Executiva e uma Comissão de 
Acompanhamento. 

A Comissão Executiva iniciou as suas funções no passado mês de 
fevereiro, sendo composta pelo Comissário de Portugal , Engº Jaime Melo 
Baptista, e por representantes da Secretaria-Geral do Ministério do 
Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente e da Águas de Portugal 
internacional. 

A Comissão de Acompanhamento, da qual a APRH faz parte, é composta 
pelos membros da Comissão Executiva, e por outras entidades da 
administração pública com responsabilidades relevantes no setor da 
água, peritos, associações de profissionais e científicas, universidades. 

(fonte: http://www.worldwaterforum8.org/) 

 

https://www.elsevier.com/events/conferences/water-research-conference
https://www.elsevier.com/events/conferences/water-research-conference
http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20170502/rMMfhpXqUgQZukivfZjK/cli_20170401_20170430_pcl_mm_co_pt.pdf
http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20170502/rMMfhpXqUgQZukivfZjK/cli_20170401_20170430_pcl_mm_co_pt.pdf
http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online/20170502/rMMfhpXqUgQZukivfZjK/cli_20170401_20170430_pcl_mm_co_pt.pdf
http://www.worldwaterforum8.org/
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Divulgação entre os associados 

Conforme já divulgado no número anterior do BI, foi criado o 
endereço de e-mail provisório, aprh@fe.up.pt, através do 
qual qualquer associado pode enviar informação útil  aos 
restantes. Reitera-se que o objetivo é facilitar a troca de 
informação útil entre os Associados da APRH e que, por isso, 
este meio pode ser utilizado como veículo de divulgação de 
notícias ou outros assuntos no âmbito dos Recursos Hídricos 
que qualquer Associado considere com interesse. 

224 – Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) 

225 – Águas do Porto, E.M. 

226 – TPF Planege Cenor 

1826 – Maria Leonor Gomes da Silva 

1827  - Ana Margarida Bento 

Decorreu no passado dia 26 de abril  a 46ª reunião da 

Assembleia Geral da APRH, na qual: i) o Presidente da 

Comissão Diretiva apresentou o Relatório e Contas relativas 

ao ano de 2016 acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal ; 

ii) foi ratificada a composição de Comissões Especializadas ; iii) 

foram discutidas e aprovadas alterações ao Estatuto da APRH; 

e iv) foi aprovado o novo corpo editorial da revista RGCI .

Foram recebidas 101 respostas ao inquérito realizado pela 

APRH com vista averiguar sobre as expetativas e a opinião de 

associados e não associados relativamente a aspetos da 

atividade da Associação. Os resultados estão a ser analisados 

pela Comissão Diretiva. 

 

 

fevereiro 
Dia 21 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

21 Reunião da Comissão Diretiva (CD). 

março 
Dia 02 e 03 11º Seminário sobre Águas Subterrâneas, realizado pela CEAS. 

7 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

21 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

22 Evento “Comemoração do Dia Mundial da Água, 2017”, organizado pela APRH. 

22 Reunião da Comissão Diretiva (CD). 

23 7º Seminário “Cheias e Inundações na Região Norte, organizado pelo NRN. 

23 Participação da APRH (Engª Alexandra Brito) na comemoração do World Water Day na Fundação We Are Water. 

28 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

abril 
Dia 1 Passeio “Das cisternas às nascentes: um passeio pelas águas de Alfama”, organizado pela CEAC. 

8 Passeio “Um passeio pelas águas (in)visíveis da Mouraria  (enquadrado no projeto MUITA FRUTA)”, organizado pela CEAC. 

11 Visita técnica ao aproveitamento hidroelétrico de Venda Nova III da APRH Jovens Profissionais. 

11 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

14 Filme “La hija de la laguna (Perú, 2015)”, organizado pela CEAC. 

19 Conferência “As águas (in)visíveis da colina do castelo de São Jorge”, organizada pela CEAC. 

22 Comemorações do Dia Mundial da Água 

26 Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA. 

26 Reunião da CD. 

26 Reunião da Assembleia Geral. 

 

mailto:aprh@fe.up.pt
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Porto, 2 e 3 de março 
Instituto Superior de Engenharia do Porto 

A 11º edição do Seminário sobre 
Águas  Subterrâneas  da  Associação 

Portuguesa de Recursos  Hídricos 
(APRH) foi  organizada pela 
Comissão Especializada de Águas 
subterrâneas (CEAS) da  APRH, que 
contou com as  valiosas 
colaborações  do Núcleo Regional 
do Norte da APRH, do Grupo 

Português  da  Associação 
Internacional  de Hidrogeólogos 

(AIH-GP) e do Insti tuto Superior de Engenharia  do Porto (ISEP), 
local onde decorreu o evento, a 2 e 3 de março de 2017.   

Es te Seminário teve por objetivo proporcionar o encontro da 
comunidade técnica  e científica  que se debruça sobre as  águas 
subterrâneas, incentivando a  partilha  do conhecimento e o 
debate de temas  relacionados  com a  caracterização, proteção e 

gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 

Foram apresentadas  28 comunicações  orais  e 3 em poster 
abarcando as numerosas facetas da  água subterrânea na gestão e 
governança da  água, na  prospeção e pesquisa, na  proteção e 

remediação, na  recarga  induzida de aquíferos , na modelação 
matemática do fluxo subterrâneo e transporte de massa, bem 
como sobre águas minerais.  

As  sessões tiveram início com comunicações  convidadas, 
proferidas pelo Professor José Martins  Carvalho, sobre o tema A 

Hidrogeologia nas Obras de Engenharia, e Professor Jorge 
Espinha que falou sobre a Hidrogeologia da zona vadosa. 

O Seminário contou, ainda, com uma Mesa Redonda sobre os 
Planos  de Gestão de Região Hidrográfica  de 2ª Geração os quais 
avaliam, classificam e propõem medidas  de utilização e proteção 
das  massas de água subterrânea. Para  a Mesa Redonda, 

moderada pelo Engº Arnaldo Machado da Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), contribuíram os especialistas: Dra. Ana Rita 
Lopes da  APA, Dr. Vi torino Ferrei ra  da  APA, D. Emílio Rodriguez 
Merino da  Confederación Hidrográfica del Niño -Sil e Dr. 
Normando Ramos. 

Sendo este Seminário um espaço de partilha  de conhecimentos e 
experiências contou, pela primeira  vez com pósteres previamente 

apresentados noutros  Congressos , e a divulgação de filmes 
técnico-científicos . 

 

O Seminário terminou com uma visita  de campo de cariz 
científico-cultural  ao Mostei ro de Tibães  (Braga) e respetivas 
captações  de água subterrânea. 

O evento contou com apoios  das empresas TARH - Terra , 
Ambiente e Recursos  Hídricos, Lda, Vórtice, DHI e UNICER 
Bebidas SA. 

Como nota  final, o 11.º Seminário Sobre  Águas Subterrâneas 
cumpriu os objetivos  que estiveram na sua génese e mostrou que 
o conhecimento e investigação sobre os recursos hídricos é 

fundamental para uma correta  gestão e governança da  água.  
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Lisboa, 22 de março  
LNEC 

 
 

Realizou-se no passado dia 22 de março, a  comemoração do Dia 
Mundial da Água. Esta comemoração foi  assinalada pela APRH 
com a  realização de uma sessão que contou com a  presença de 

Nuno Lacasta  – Presidente da  APA, Carlos  Pina  – Presidente do 
LNEC,  Helena Alegre – Di retora  do DHA-LNEC,  Francisco Taveira 

Pinto – Presidente da  CD da APRH, e  António Gonçalves 
Henriques  – Di retor da  RH, na Sessão de Abertura. 

Foi apresentado pelo Eng.º Nuno Gonçalves Henriques  “Os Vultos 
Portugueses  em Hidráulica  e Recursos  Hídricos ”, rubrica  da 
revis ta “Recursos Hídricos , dedicado a Fausto Gonçalves 
Henriques  (1922-2003). 

Foram apresentados  também dois  painéis  com o seguinte 

conteúdo: 

Primeiro painel : “Redes de Monitorização Hidrometeorológica”, 

por Manuela  Saramago (APA); e “Recursos  Hídricos  Portugueses: 
o Retrocesso da  sua Gestão”, por Francisco Nunes  Correia  (IST-
UL); comentário de Nuno Lacasta  (APA) e moderado por António 
Gonçalves  Henriques .  

Segundo painel: “Almaraz – Um Futuro de Riscos  Acrescidos ”, por 

Francisco Ferrei ra  (UNL/Zero); “Plano Geral  de Drenagem de 
Lisboa 2016-2030”, por José F. Silva  Ferrei ra (C. M. de Lisboa); 
moderado por Francisco Taveira  Pinto (APRH/FEUP). 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 23 de março 
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia 

 

Introdução 

Decorreu no dia  23 de março de 2017, no Auditório do Parque 
Biológico de Gaia, em Vila  Nova de Gaia , o 7º Seminário da  APRH-
NRN sobre “Cheias  e inundações  na  região norte” – iniciativa 

organizada pela APRH – Núcleo Regional do Norte . 

Decorrente da  necessidade de executar as obrigações 

comunitárias da  Diretiva 2007/60/CE, relativa à avaliação e 
gestão dos riscos de inundações , o Estado Português, 
implementou um calendário específico de ações , salientando-se: 
(i ) a  avaliação preliminar dos  riscos de inundações  e identi ficação 
das  zonas  com riscos potenciais  significativos , (ii) a  elaboração de 

cartas de zonas inundáveis e de riscos de inundações , e, (iii) por 
fim, a elaboração dos Planos de Gestão de Riscos  de Inundações . 

Estando o tema na ordem do dia, o evento, decorrido no passado 
mês de março, teve como principal  foco a  apresentação e 
discussão desta  temática  nas suas  diversas vertentes , desde a 
origem do problema (fenómenos  de precipi tação intensa) à  ação 
e gestão do risco a nível local . 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/nucleos-regionais/nucleo-regional-do-norte
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Neste seminário, que reuniu cerca  de 110 participantes , foram 
apresentadas  19 comunicações  orais, correspondendo a  10 
apresentações  de oradores  convidados  e 9 comunicações  livres 
que submeteram resumos  técnicos  e científicos, para 
apresentação oral , focados nos  sub-temas: (i) Dados e 
monitorização, (ii) Previsões, (iii) Efei tos das alterações climáticas, 
(iv) Ocupação do Solo, (v) Drenagem Urbana e (vi ) Planeamento e 
Gestão do Risco. 

SESSÃO 1 - Moderador: Prof. Eduardo Vivas 

Planeamento e Gestão do Risco – Região Hidrográfica (parte I) 

A primeira sessão foi  moderada pelo Prof. Eduardo Vivas, 
Presidente da  Comissão Diretiva  do Núcleo Regional  Norte da 

APRH e contou a  com participação de 3 oradores  convidados, 
servindo, igualmente, o propósito de enquadramento do tema 
“Cheias e Inundações na  Região Norte”. 

A primeira  intervenção foi  levada a  cabo pelo Eng. Pimenta 
Machado, Administrador Regional  da  APA – ARH-Norte, e 

inti tulou-se “Planos  de Gestão de Risco e Inundação (PGRI) da 
Região Norte”.  

A segunda intervenção, do Dr. Álvaro Pimpão Silva , do IPMA, foi 
relativa a  “Fenómenos  Extremos e Precipi tação Intensa. 

Por fim, a  Eng.ª Olga  Sampaio, do Centro Distri tal  Operacional  de 
Socorro (CDOS) do Porto, da  Autoridade Nacional de Proteção 
Civil , apresentou a  perspetiva  de “Planeamento de Emergência”. 

SESSÃO 2 - Moderador: Prof. Rodrigo Maia 

Planeamento e Gestão do Risco – Região Hidrográfica (parte II) 

O enquadramento da  Sessão 2 foi fei to pelo Moderador, Prof. 
Rodrigo Maia , que referiu a  importância  e relevância  da  mesma 
no contexto da gestão do risco dos recursos hídricos partilhados 

entre Portugal  e Espanha. Esta  sessão foi  preenchida por três 
intervenções : 

 

 

A primeira intervenção, pelo Eng.º Ramón Goya Azañedo 
(Confederacíon Hidrográ fica del Duero), teve como tema “El 
sistema nacional de ca rtografia de zonas inundables”. 

A segunda intervenção, do Eng.º Carlos  Guillermo Ruiz del  Portal, 
da  Confederación Hidrográfica del Miño-Sil , incidiu sobre o tema 

“Proyesto RISC – Prevención de Riesgos  de Inundaciones  y 
Sequias em la  Cuenca internacional del  Miño-Sil”. 

Finalmente, a tercei ra intervenção, teve como orador o Eng.º 
Nélson Silva da EDP que focou a  “Gestão e controlo de cheias”.  
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SESSÃO 3 - Moderador: Eng.ª Alexandra  Roeger 

Comunicações livres (parte I) 

Sob moderação da  Eng.ª Alexandra  Roeger, a  sessão 3 foi a 
primeira das duas sessões alocadas à  apresentação de 
comunicações livres  de autores  que submeteram resumos 
técnicos e científicos  sob o tema.  

A primeira  comunicação, sob o título “Metodologia  de inundação 

de margens  estuarinas : validação e aplicação ao estuário do 
Mondego” foi  apresentada pelo Doutor André Fortunato, do 

LNEC. 

Apresentada pelo Prof. José Luís  Pinho, da  Universidade do 

Minho, a  segunda comunicação, inti tul ou-se “Simulação 
numérica  dos  níveis de cheia no estuário do rio Douro”. 

A tercei ra comunicação, apresentada pela Doutora  Elsa Alves, 
também do LNEC, foi  subordinada ao tema “Inundações das 
margens  do trecho regularizado do rio Mondego”. 

A quarta, e úl tima comunicação da  Sessão 3, teve como orador o 
Sr. Prof. Taveira  Pinto, da  FEUP, e visou o tema “Análise de risco 

de inundações  em zonas ribei rinhas. O caso da cidade do Peso da 
Régua”. 

SESSÃO 4 - Moderador: Prof. Eduardo Vivas 

Planeamento e Gestão do Risco – Nível municipal e local (Sessão 
Debate) 

Nesta  sessão-debate a  moderação esteve, novamente, a  cargo do 

Prof. Eduardo Vivas  e teve por base três  comunicações  que 
focaram as di ferentes experiências de três Entidades dis tintas 

responsáveis pela  gestão e exploração dos sistemas de drenagem 
de água pluvial , bem como das principais ribei ras  exis tentes a 
nível  urbano e que promoveram a discussão em torno da gestão 

mais  local, ao nível  dos  sistemas  urbanos.  

A primeira  apresentação foi da  entidade Esposende Ambiente, 

realizada pela Eng.ª Marta  Fernandes , com a  contribuição do 
Eng.º Pedro Teiga  da  empresa  Engenho e Rio, relativa  à 
apresentação do projeto de Construção de um sistema intercetor 
e de desvio dos caudais mais elevados da  área urbana de 
Esposende. 

Em seguida, foi  efetuada a  apresentação da  entidade Águas  de 
Gaia , pelo Eng.º Fernando Ferrei ra , salientando as principais 

intervenções  preventivas e mitigadoras, corretivas e estruturais 
levadas a  cabo no concelho. 

Por fim, a  apresentação da  Águas  do Porto, levada a  cabo pelo 
Eng.º Rui  Marques e pela Eng.ª Cláudia Costa, salientando a 
aposta  na  remodelação e instalação de coletores  de águas 

pluviais, na  atualização da  informação cadastral, na limpeza 
preventiva  da  rede (órgãos  de recolha  e coletores) e de linhas  de 

água, bem como na modelação matemática  da  rede de  águas 
pluviais, a  breve prazo. 

SESSÃO 5 – Moderador: Prof. Rui Cortes 

Planeamento e Gestão do Risco – Efeito dos Incêndios Florestais 

A sessão 5 contou com apenas uma apresentação, relativa  ao 
efeito dos  incêndios  florestais  na  região Norte, na  qual os 

oradores começaram por apresentar as consequências 

hidrológicas  resultantes da  incidência  de fogos recorrentes nos 

ecossistemas florestais mediterrânicos. 

SESSÃO 6 - Moderador: Prof. Paulo Jorge Rosa  Santos 

Comunicações livres (parte II) 

A sessão n.º 6, a  úl tima do seminário e a  segunda dedicada a 
comunicações livres , incluiu 4 comunicações  sobre previsão e 

gestão do risco de cheias  e inundação, e uma quinta 
comunicação sobre a importância das fontes  his tóricas nesse tipo 
de estudos . As  comunicações  apresentadas  resultaram da 

atividade de grupos  de investigação/trabalho das  seguintes 
insti tuições : EDP Gestão da Produção de Energia, Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil , Universidade do Minho, 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Brasil), Centro 
Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental  e Faculdade 

de Engenharia  da Universidade do Porto. 

 

INTRODUÇÃO AOS PASSEIOS PELA COLINA DO CASTELO DE SÃO 
JORGE 
As  águas das chuvas  que caem na Colina  do Castelo de São Jorge 

têm destinos  diferentes . Umas  são recolhidas  em cisternas, 
outras escoam superficialmente pois  não encontram locais para 
se infiltrarem, outras  seguem um percurso subterrâneo vindo a 
dar lugar a  nascentes logo aprovei tadas  pela população para 
abastecimento público e outras ainda com uma tra jectória 
subterrânea mais profunda vindo a exsurgir em nascentes com 
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uma temperatura  e composição química que as tornam indicadas 

para  uso terapêutico.  

PASSEIO 1 | 1 DE ABRIL| nº de assistentes: 35 

DAS CISTERNAS ÀS NASCENTES: UM PASSEIO PELAS ÁGUAS DE 

ALFAMA   

ROTEIRO:  

1 Sa ída: MIRADOURO DE SANTA LUZIA 
2 CISTERNAS DO CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS 
3 CISTERNA DA FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA  
4 CHAFARIZES D’EL REI E DE DENTRO   
5 ALCAÇARIAS DO DR FERNANDO, DA D. CLARA, DO BAPTISTA E 

DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA  
6 ALCAÇARIAS DO DUQUE  
7 LARGO DAS ALCAÇARIAS E BECO DOS CURTUMES  
8 FONTE DAS RATAS  
9 CISTERNA DO MUSEU DO FADO   
 

 
 
Sendo possuidora  das águas mais mineralizadas da cidade de 
Lisboa, Alfama foi  durante séculos, referência  obrigatória  em 
cartas, relatos  de viagem ou estudos . À sua qualidade, 
abundância e temperatura  não foi es tranho o povo árabe que aí 
viveu, ao atribuir à zona o único nome possível – Al-hama, 
sinónimo de fonte de água quente ou nascente termal . As termas 
mais antigas da  cidade remontam ao domínio romano, no 
entanto estas  nascentes aprovei tadas para  banhos  atingiram 
notoriedade a  parti r do século XVIII , quando a  terapêutica das 

águas motivou o interesse de estudiosos  e médicos , o que 
conduziu a uma renovação de todas as alcaçarias , cada vez mais 
transformadas em banhos  de acordo com as  novas  tendências da 

medicina  da  época. As  águas  que brotavam em Lisboa e suas 
imediações  apresentavam origens  diversas: Aluviais, Terciárias, 

Artesianas, Basálticas e Cretácicas .  
 Al fama sempre foi  auto-sustentada do ponto de vis ta  do 
abastecimento de água, pois  ali brotavam inúmeras  nascentes 

cujas  águas  eram conduzidas até  aos chafarizes onde a população 
se ia  abastecer. Apenas  a  parti r da  primeira  metade do século XX 

é que Alfama deixou de ser abastecida pela  água dos seus 
chafarizes , pois  esta  começou a  apresentar sinais de má 
qualidade passando o seu abastecimento a  ser assegurado pela 

Companhia de Águas de Lisboa.  

PASSEIO 2 | 8 de abril | nº de assistentes: 45 

DAS ÁGUAS INVISÍVEIS DA MOURARIA  

ROTEIRO : 

0 Sa ída: LARGO DA GRAÇA 

1 CISTERNA DOS CLAUSTROS DO CONVENTO DE NOSSA SENHORA 
DA GRAÇA  
2 CISTERNA DA IGREJA DE SÃO VICENTE DE FORA  

3 RESERVATÓRIO DA VERÓNICA 
4 POÇO  

5 MINA 
 

 
 
Como uma mancha que se espalha por entre o vale do Martim 
Moniz e as  colinas  da  Graça  e do Castelo, ocupando as  vertentes 

Norte e Poente dessa úl tima colina, a  Moura ria  estende-se 
i rregularmente por quatro freguesias: Socorro, Santa  Justa , São 
Cris tóvão/São Lourenço e Graça   
As águas das chuvas que caem na Mouraria têm destinos 
di ferentes . Umas  são recolhidas em cisternas, outras  escoam 
superficialmente em direcção ao eixo consti tuído pela  Av. 
Almirante Reis  e a  Rua da  Palma e outras ainda seguem um 

percurso subterrâneo, sendo captadas  em poços  ou minas pela 
população  

SESSÃO DE CINEMA | 14 de abril | nº de assistentes: 25 

Espaço Memória dos Exílios  Av. Marginal , 7152-A, Estoril  

HIJA DE LA LAGUNA de Ernesto Damián (Peru, 2015)  

Es treia em Portugal  
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Sinopse: Nelida, uma mulher dos Andes  peruanos fala com os 
espíri tos  da  água, usa os seus  poderes  para enfrentar uma  

companhia mineira  que ameaça destruir a  lagoa que ela 
considera ser a sua  mãe. 
“Mama Yaku, en tus entrañas guardas oro. ¿Sabes  para qué sacan 

tu oro? Para  guardarlo otra  vez en los  bancos. El  oro no se bebe. 
El  oro no se come. Por el  oro se derrama sangre. Si  de tanta 
utilidad les  hace el  oro a  los  grandes  y a  los  poderosos  mándales 
a sacar de las reservas de sus  bancos  y que lo vuelvan a utilizar, 
pero a  ti  que te dejen en paz. Cuidándote bien, podrías 
alimentarnos para  siempre.”  
Apresentação e debate moderado por Luís Ribeiro 

CONFERÊNCIA  4ª feira, 18 de abril | nº de assistentes: 20 

Roca Gallery Praça dos Restauradores , Lisboa  

Título: AS ÁGUAS (IN)VISÍVEIS DA COLINA DO CASTELO DE SÃO 
JORGE 

 

Resumo 

A água subterrânea sempre esteve presente no imaginário 
popular de Lisboa reflectida, quer nos  inúmeros  poços , minas e 

nascentes que aí existem, quer em locais que já  desapareceram, 
mas  que deixaram a sua marca  indelével  na toponímia local . É o 
caso da colina  do Castelo de São Jorge que, pelas suas 

características  topográficas, geológicas  e hidrográficas, 
proporciona uma rede variada de escoamentos  subterrâneos 
com zonas  de recarga e descarga bem identificadas de que as 
nascentes  hidrotermais em Al fama e as  minas  de Mouraria são 
exemplos  paradigmáticos   

 
Todos os eventos organizados e coordenados por luís ribeiro  

11 de abril de 2017 

Foi  no passado dia  11 de Abril  que a  APRH Jovens  Profissionais 

organizou uma visita  técnica  à  Central  Hidroelétrica  de Venda 
Nova III . Es ta  visi ta, conduzida pelo Engenheiro Américo Simões 
(EDP - Gestão da  Produção de Energia) iniciou-se com uma 

apresentação sobre a  descrição do funcionamento e operação da 
central . Após  esta  apresentação, os participantes puderam visitar 
os  túneis , acessos e equipamentos que compõem a central . 

 

 

 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/visita-ao-aproveitamento-hidroeletrico-de-venda-nova-iii
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/visita-ao-aproveitamento-hidroeletrico-de-venda-nova-iii
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Caldas  da Rainha,  18 de maio de 2017 

 

A Comissão Especializada de Águas  Subterrâneas vai  organizar a 
18 de Maio de 2017, no Centro Cultural  e de Congressos de 
Caldas  da  Rainha, as  Jornadas  de Águas  Minerais  Naturais e 

Ordenamento do Terri tório com o apoio da  Associação 
Portuguesa de Geólogos , do Grupo Português  da  Associação 

Internacional  de Hidrogeólogos  (AIH-GP) e da Camara Municipal 
das  Caldas  da  Rainha . O evento tem, igualmente, o patrocínio 
da  Federação Europeia  de Geólogos . 

Estas Jornadas  integram-se na  Semana de Termalismo das  Caldas 
da  Rainha que alberga  a  Assembleia Geral  da  European Historic 

Thermal Towns  Association e o X Congresso Nacional da 
Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica. 

O objectivo é a  discussão das  metodologias  de gestão e 
desenvolvimento das  águas minerais naturais  na  óptica  do 

desenvolvimento sustentado dos  recursos hídricos  e dos  recursos 
geológicos . 

O programa inclui  conferências  convidadas, um debate e uma 
visi ta às  captações  da  Concessão Hidromineral  das  Caldas da 
Rainha e ao respectivo Perímetro de Protecção. 

Pretende-se com este evento dinamizar a  comunicação 
interdisciplinar entre os  agentes  do mercado dos  recursos 
hidrominerais e geotérmicos , dos  recursos  hídricos  superficiais e 
subterrâneos e da  gestão do terri tório. 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-
actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-
rainha 

 

A APRH, na sua missão de promover, a nível nacional, o 
progresso dos conhecimentos e o estudo e discussão dos 
problemas relativos às zonas costeiras, nomeadamente nos 
domínios da gestão, do planeamento, do desenvolvimento, da 
administração, da ciência, da tecnologia e da investigação, 
pretende com a organização deste evento, a realizar na 
Fundação Cidade de Lisboa, no dia 7 de junho, refletir sobre 
alguns aspetos ainda por resolver da gestão e proteção da 
zona costeira, nomeadamente em relação a: 

- Qual o papel dos Modelos de Ordenamento da Orla 
Costeira no futuro? 
- Como mapear os riscos na orla costeira? 
- Qual o impacto das alterações climáticas? 
- Qual o papel da Monitorização da Zona Costeira e como 
vai ser efetuada? 

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Seminario_7jun2017-

programa.pdf 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-rainha
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-rainha
http://www.aprh.pt/index.php/pt/areas-tematicas/aguas-subterraneas
http://www.apgeologos.pt/
http://www.apgeologos.pt/
https://portugal.iah.org/
https://portugal.iah.org/
http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR
http://www.cm-caldas-rainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR
http://eurogeologists.eu/
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-rainha
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-rainha
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-da-rainha
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/7-de-junho-de-2017
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2017/7-de-junho-de-2017
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Seminario_7jun2017-programa.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Seminario_7jun2017-programa.pdf
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Porto, 13 a 15 de setembro de 2017  
FEUP 

Mais informações em: 
http://www.aprh.pt/13silusba/ 
 

Évora, 7 a 9 de março de 2018 

 
 
 

SEJA APOIANTE DA REVISTA RECURSOS HÍDRICOS 

A revista  "Recursos  Hídricos" é uma publicação da  Associação 
Portuguesa dos  Recursos  Hídricos  que  é atualmente divulgada 

online gratuitamente no si te da  APRH. O primeiro número da 
revis ta  foi editado em 1980 e desde então já  foram editados mais 
de 100 números. 

Este ano considerou-se oportuno iniciar um novo período da vida 
desta publicação com novo formato e novos  conteúdos . Com este 

novo perfil, a  "Recursos  Hídricos" vai  continuar a  difundir 
desenvolvimentos  científicos  e técnicos  recentes  nesta área  do 
conhecimento, mas também trabalhos de referência realizados 

pelas empresas e gabinetes de consultoria. 

Queremos, ainda, que a revis ta  "Recursos Hídricos" seja 

reconhecida  como um meio priori tário para  que a administração 
exponha a  sua  visão sobre possíveis  al terações  legislativas  e 
insti tucionais . A disseminação das reflexões  internas  da  APRH e 

as  sínteses  dos  eventos  que organizamos  i rão, sem dúvida, 
aproximar mais os nossos membros e motivar outros 
especialistas da  área a  aderi r à mais antiga  associação do sector 
e, por isso, fundadora e criadora de uma dinâmica de intervenção 
que tem sido essencial  para  atingirmos  um nível  de resposta  aos 

problemas  da  água reconhecido internacionalmente como 
exemplar. 

O apoio traduzir-se-á  num valor monetário de 200 € e terá  como 
contrapartida  a  inserção do logotipo da  entidade apoiante, numa 

das  páginas da  revista  e em todos  os  números  publicados  em 
cada ano (bianual). Para  mais  informações  contacte o 
Secretariado da APRH através  do e-mail aprh@aprh.pt. 

Pode consultar a revista  "Recursos Hídricos" em: 
http://www.aprh.pt/rh/ 

 

 

http://www.aprh.pt/13silusba/
mailto:aprh@aprh.pt
http://www.aprh.pt/rh/
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O Volume 38, nº 1 da revista “Recursos Hídricos” editado em 
março com o seguinte conteúdo: 

Entrevista  

Entrevista ao Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins ( 

Em destaque  

Almaraz – um futuro de riscos  acrescidos  
Francisco Ferreira  

Rede de vigilância em contínuo da radioatividade do ambiente 
(radnet)  
João Oliveira Martins, et al.  

Plano geral de drenagem de lisboa 2016-2030  

José Silva Ferreira  

Redes de monitorização hidrometeorológicas  

Manuela Saramago 

Estratégia nacional de educação ambiental no âmbito dos 
recursos hídricos  
António Gonçalves Henriques 

Ct&i (ciência, tecnologia e inovação)  
Previsão de precipitações extremas em regiões  com escassez de 
dados hidrometeorológicos  terrestres , com base em informação 

de satéli te. Aplicação ao caso de angola  
Eduardo Sousa Costa  

Scorecard de sustentabilidade infraestrutural : uma solução 
indutora  de boas práticas de gestão de ativos  nos  modelos de 
financiamento de infraestruturas  dos  serviços  de águas   

Alexandra Serra, et al.  

Comparação entre modelos simpli ficados e o modelo hec-ras no 

estudo de áreas de inundação para  o caso de minas gerais,brasil  
Carlos Eugénio Pereira, et al.  

Divulgação  
Fausto gonçalves henriques  1922-2003  

Rui Gonçalves Henriques, Nuno Gonçalves Henriques   

REVISTAS, JORNAIS E BOLETINS 

Cultivar 
N.º 7 – março de 2017 
Editor: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração 
Geral 

Boletín Geológico Y Minero 
Vol. 127, n.º 4 – outubro/dezembro de 2016 
Editor: Instituto Geológico Y Minero de España 

Water Policy 
Vol. 18, n.º 1 e Supplement n.º 1  2016 
Editor: IWA 

O Instalador 
N.os 249/250 – janeiro/fevereiro de 2017 
Editor: O Instalador 
 
Anuário Agrícola do Alqueva 
fevereiro de 2017 
Editor: EDIA 

 
Decreto-Lei n.º 29/2017 de 16 Março. 
Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto, que aprova o regime do Sistema Nacional de 
Informação Geográfica 

Para mais informações consultar: http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=5&idItem=3 
 
Decreto-Lei n.º 46/2017 de 3 Maio. 
Altera o regime económico e financeiro dos recursos hídricos 
 
Para mais informações consultar: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106960762/details/maximized 
 

 
 

http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=5&idItem=3
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106960762/details/maximized

