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EDITORIAL

A Convenção Luso-Espanhola

A Convenção sobre Cooperação para a Protecção e Desenvolvimento Sustentável das Águas das Bacias
Hidrográficas Luso Espanholas, assinada pelos dois países em 30 de Novembro de 1988, aguarda, neste momento,
a ratificação pelos dois Parlamentos nacionais.

O debate está instalado sobre as vantagens e inconvenientes da sua ratificação e implementação, notando-se uma
maior incidência de críticas sobre o Protocolo Adicional à Convenção, que define as afluências mínimas a garantir
por Espanha e quais as condições de excepção, quando Espanha se desobriga de obedecer aos valores acordados.

A APRH vai promover um debate a 9 de Fevereiro para tentar contribuir para o esclarecimento dos associados,
expondo-os a pontos de vista diferentes sobre este assunto.

Nesse sentido, parece oportuno dar uma ideia resumida, que reflecte obviamente um entendimento pessoal, das
posições que tem vindo a ser tomadas pelos defensores e pelos críticos do texto da Convenção.

Os defensores do texto da Convenção, corporizados essencialmente pelo INAG, assentam os seus argumentos nos
seguintes princípios:

1-A Convenção vem estabelecer um novo e muito mais favorável quadro de relacionamento, troca de informação
e discussão de opções diversas entre as Administrações Portuguesa e Espanhola, no que diz respeito ao planeamento
dos recursos hídricos.

2-A Espanha, como país de montante, está numa posição negocial favorável, tendo por isso capacidade para forçar
algumas decisões que, não sendo as desejáveis por Portugal, são as possíveis. Ou seja, Portugal não tem forma de
obrigar Espanha a assinar um acordo que este país entenda que não serve os seus interesses.

3-A negociação de um regime de caudais esteve sempre fora de causa porque Espanha nunca se comprometeria a
aceitar um regime que a colocasse numa posição desforável face a situação actualmente vigente. Aliás, é dito que
nenhuma convenção internacional estabelece regimes de caudais, ficando geralmente pela definição de princípios
básicos.

4-Os valores dos caudais existentes no Protocolo Adicional são os possíveis, com a ocorrência de situações de
excepção em número pouco significativo. Além disso, tendo em atenção o que se conhece das intenções espanholas
e o que se julga ser um planeamento e uma utilização racional dos recursos hídricos espanhóis, não se antevêem
transvases ou novos consumos significativos que façam com que Espanha não tenha que deixar passar para Portugal
muito mais água que os valores mínimos estabelecidos na Convenção.

5-Não era possível ter-se efectuado uma ampla discussão da Convenção antes da sua assinatura devido ao melindre
e sensibilidade das negociações.

Os críticos da Convenção baseiam-se no seguinte:

1-Admitem,em geral, que o texto da Convenção estabelece um quadro positivo de relacionamento com Espanha.
Criticam, contudo, o secretismo da negociação que impediu eventuais contribuições importantes de um maior
número de sensibilidades.
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2-Consideram que as condições de excepção previstas são, em geral, duplas das que o INAG considera poderem
vir a ocorrer, o que as transforma em ocorrências demasiadamente numerosas para a salvaguarda dos interesse
nacionais, nomeadamente no Tejo e no Douro.

3-Criticam a existência do Protocolo Adicional, preferindo muitos que a Convenção não fizesse alusão a caudais,
se estes tinham que ser caracterizados por valores tão baixos. O facto de existirem valores mínimos aceites por
Portugal pode levar a que Espanha promova uma gestão dos recursos hídricos em que apenas garanta os exíguos
valores previstos na Convenção, deixando Portugal numa posição pior do que a actual, sem sequer poder protestar,
uma vez que a Convenção está a ser cumprida. Por outro lado, a Espanha pode fornecer a Portugal a totalidade do
volume anual de água a que está obrigada na Convenção no Inverno, escusando-se de fornecer qualquer caudal em
épocas de estiagem.

4-Receiam pela operacionalidade e eficácia da Comissão de Acompanhamento, a quem a Convenção atribui um
papel primordial e decisivo na implementação da Convenção.

Face a estas posições, sugiro a leitura da Convenção, do Protocolo Adicional e dos textos base que o INAG
disponibiliza na Internet, de modo a que possa ser verificada a justeza das posições assumidas pelos defensores e
pelos críticos da Convenção, face à sensibilidade de cada um. Se entender oportuno escreva-nos a dar a sua
opinião, o que desde já agradecemos.

Joaquim Evaristo da Silva
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de 1996. A Engª. Teresa Viseu deixará de integrar a comissão
redactorial e o BI passará a contar com a colaboração do Eng.
Francisco Sancho.
A Comissão Redactorial gostaria de manifestar o seu apreço
pela colaboração da Engª. Teresa Viseu ao longo destes dois
anos, pela forma dedicada como contribuiu para a elaboração
dos oito últimos números do BI. ♦

Teresa Eira Leitão
(Directora do BI)

BOLETIM INFORMATIVO NA INTERNET

O BI está disponível na internet (http://www.aprh.pt)
para consulta no mês seguinte ao final do trimestre
correspondente.
Esta possibilidade permite, de algum modo, ultrapassar
a dificuldade em conseguir a impressão atempada do
Boletim nas gráficas utilizadas para o efeito (já foram
3 diferentes nos últimos 2 anos). ♦

A Comissão Redactorial do
Boletim Informativo

NOTA DOS REDACTORES SOBRE O
PERFIL

Dado o teor diversificado dos “Perfis” dos últimos
Boletins Informativos, a comissão redactorial resolveu,
através desta pequena nota, relembrar os motivos que a
levaram, há dois anos atrás, a reanimar esta rubrica.
É, pois, nossa intenção que o perfil por um lado seja
uma rubrica de homenagem àqueles que de uma forma
já por todos reconhecida têm prestado o seu contributo
no domínio dos recursos hídricos. Por outro lado, esta
rubrica tem a intenção não menor de dar a conhecer
alguns “perfis”, porventura menos conhecidos, daqueles
que hoje em dia estão a dirigir projectos de grande
envergadura no domínio dos recursos hídricos ou que
de alguma forma contribuem significativamente para a
forma como o destino dos recursos hídricos se vem
traçando, nomeadamente pelo seu contributo em
associações Técnico/científicas.

A  APRH
PASSO  A  PASSO

APRH DINÂMICA

ACTIVIDADE DA APRH

OUTUBRO

1 - Comemoração do Dia Nacional da Água
em colaboração com o INAG:
- Apresentação do SNIRH 98/99
- Planeamento de Recursos Hídricos: os
desafios de um desenvolvimento susten
tável

NOVEMBRO

2 - Ciclo de debates da APRH sobre  -
Planeamento e Gestão de Recursos
Hídricos e a Regionalização

23 - O Presidente da Comissão Directiva
participou na reunião do Conselho de
Bacia do Tejo

DEZEMBRO

15 - Reunião do Conselho Geral da APRH

28 - O Presidente da Comissão Directiva
participou na reunião do Conselho
Nacional da Água. ♦

BOLETIM INFORMATIVO/LOUVOR

Este número do Boletim Informativo é o último a ser
produzido pela equipa inicial, tal como constituída em Janeiro
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DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS
HÍDRICOS

 

 

 

 

 
 INVESTIGAÇÃO

UM MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINE-
AR INTEIRA MISTA MULTIOBJECTIVO
PARA O PLANEAMENTO DE EXPANSÃO

DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉCTRICA

Isabel Sofia Sousa Brito
(Dissertação submetida à FEUC para obtenção do

grau de Mestre em Gestão da Informação nas
Organizações)

PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE
SAFETY OF COASTAL STRUCTURES

This thesis is about the safety of coastal structures. To
date, applications of probabilistic methods in the design
of coastal engineering works have been very limited.
The present study concentrates on the probabilistic
assessment of single failure modes using First Order
Reliability Methods (FORM). FORM have been
implemented in a computer program called PARASODE
which has been developed as part of this research. The
program has been used to study the failure mechanisms
of seawall overtopping by waves and of dune erosion
during a storm surge.

A brief review of available equations for predicting wave
overtopping is followed by the development of a new
model and re-analysis of a large set of existing
overtopping data for simple seawalls having uniform
seaward slopes of 1:1, 1:2 and 1:4. Both the new model
and an earlier formulation are used as input to
PARASODE. It is suggested that, in both cases,
regression coefficients contained within the overtopping
equations should be established using a robust regression
technique such as Least Absolute Deviations (LAD). It
is shown that the two overtopping models are little
different in their ability to represent the data, but the
new model is inherently better suited to describing low

overtopping rates.

An example is given of the application of the new and
existing overtopping models in predicting the freeboards
necessary to limit discharges to specified values. This
example shows that, for the small allowable rates
associated with normal design conditions, the new model
predicts seawall crest elevations which may be several
metres lower than the values from the earlier model.
Such differences may have significant financial and
environmental consequences and are worthy of further
investigation. Calculations using PARASODE show that
the choice of overtopping model is also very important
in the probability assessment of the safety of seawalls.
The FORM sensitivity parameters demonstrate that the
main influence on the variability of the probability of
failure is generally provided by the uncertainty in the
sea state. The accuracy of the FORM reliability
algorithms used in PARASODE is confirmed by
comparing with results provided by the simulation
method of Latin Hypercube Sampling (LHS).

Dutch experience with regarde to the probabilistic design
of dunes is also examined. The computational
procedures currently used in The Netherlands are based
on an equilibrium profile model. They are not directly
applicable to conditions along coasts such as that in
Sefton, Uk, where there is a much weaker correlation
that in The Netherlands between wave heigths and water
levels. Consequently, only some features of the Dutch
methods are incorporated in PARASODE. Examples
illustrate how nourishment can be used to decrease a
dune’s failure probability caused by erosion during a
storm surge. PARASODE is run in two models. In mode
1, a nourishment width is chosen and the corresponding
probability of failure is calculated. In mode 2, a
probability of failure is input and a corresponding
nourishment width is computed. These tests demonstrate
the converse nature of modes 1 and 2 and show
consistency between the results. The FORM sensitivity
parameters show that the most important contributions
to the resulting variance in the probability of failure are
provided by uncertainties in the maximum water level
during surge and the sea state. ♦

Maria Teresa Leal Gonçalves Veloso dos Reis
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 ESTUDOS

50 ANOS DE INVESTIGAÇÃO EM HI-
DRÁULICA NO LNEC

O passado histórico

Criado em 1948, o Departamento de Hidráulica do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)
comemorou 50 anos de actividade no passado dia 31 de
Dezembro de 1998. Meio século de existência significa
ter assistido e participado em todo o período de
desenvolvimento e progresso que o mundo tem vivido
desde a última grande guerra. Fazendo parte daquele
conjunto de centros de investigação que foram criados
no pós-guerra para apoiarem os grandes programas
nacionais de reconstrução e desenvolvimento, soube
continuar a ser parte do grupo mais restrito daqueles
que atravessaram com sucesso esse período de tempo e
souberam reposicionar-se no actual contexto, que é
naturalmente muito diferente do inicial. É isto razão
suficiente para comemorar com grata satisfação este
momento, relembrando o que é a história de um dos
mais antigos centros de investigação do País (o que está
a ser feito numa edição em preparação intitulada 50 anos
de investigação em hidráulica no LNEC) e colocando
os olhos no futuro, certos do importante papel que ele
pode desempenhar no progresso da sociedade
portuguesa.

O passado recente

Centrando a atenção no que foi a última década, vários
factores surgiram que vieram a condicionar a actividade
de investigação no nosso País. A adesão de Portugal à
então Comunidade Económica Europeia veio dar à
investigação uma lógica fortemente europeia, que não
estava ainda enraizada na tradição portuguesa. A gradual
diminuição do financiamento directo da investigação
pelo Orçamento de Estado veio obrigar as instituições
de investigação a competir nesta área com terceiros,
nacionais e estrangeiros. Finalmente, a redução do
volume de execução de obras hidráulicas e o aumento
dos problemas de qualidade e ambientais vieram obrigar
a repensar as áreas de actividade das instituições de
investigação e a formação dos seus investigadores.

Tornou-se assim evidente que a forte mudança do
contexto externo obrigava a uma mudança no
Departamento de Hidráulica. O assunto foi objecto de
uma reflexão interna, traduzida num programa
estratégico para a década 90-99, adoptado em 1990, e
na sua actualização em 1996. Nesse programa
estratégico foram analisados e diagnosticados diversos
aspectos do funcionamento, como o enquadramento

institucional, a gestão técnica e financeira, a política
científica, a organização interna, os recursos humanos,
os clientes nacionais e estrangeiros, as instalações, os
equipamentos e a informatização. Foram seguidamente
identificadas as respectivas medidas correctivas e
definida uma estratégia de actuação, que contemplaram
a redefinição dos grandes objectivos estratégicos, a
actualização das áreas científicas, o tipo e balanço de
actividades, a melhoria do desempenho científico e do
desempenho económico, o redimensionamento dos
recursos humanos, o incremento da cooperação
científica, a estratégia de penetração nos mercados de
consultoria tecnológica avançada, a internacionalização,
a renovação das infra-estruturas e do equipamento
experimental e a definição de uma política informática.

Em termos de balanço final, há que reconhecer que, para
o Departamento de Hidráulica, a década de 90 foi um
período pleno de desafios, que obrigou a um enorme
esforço de readaptação a um contexto em grande
mudança. Foram bastantes os sucessos mas também
alguns os insucessos, como é natural num processo deste
tipo. Resulta, porém, num balanço global francamente
positivo, de que todos aqueles que integraram o
Departamento neste período devem estar orgulhosos.
Mesmo em períodos de maior dificuldade do contexto
externo, o Departamento conseguiu reagir
positivamente, mostrando um ritmo de crescimento
notável das suas intervenções, em quase todos os
sectores, e conseguindo um nível de modernização
invejável, que o deixa bem preparado para enfrentar os
desafios do futuro.

O futuro

Mas quando se comemoram cinquenta anos de vida, há
uma natural tendência para pensar o que será o seu
futuro. Uma instituição com a história e a capacidade
científica e técnica do Departamento de Hidráulica pode
e deve contribuir significativamente para o progresso e
o desenvolvimento do País e, em termos mais latos, da
região em que se insere. Para isso deve ter uma
perspectiva clara do que são as necessidades futuras da
sociedade, por forma a poder, em tempo, posicionar-se
e preparar-se para que essa sua contribuição seja útil e
eficaz. Como qualquer outra organização, as
perspectivas do Departamento de Hidráulica dependem
quer de factores exógenos, que não estão em geral
dependentes do seu controlo mas essencialmente da
evolução da sociedade, quer de factores endógenos, esses
sim, em geral dependentes da própria organização ou
de quem a tutela.

Os factores exógenos correspondem em larga medida
aos desafios, actuais e emergentes, no domínio da água
e do ambiente, quer em Portugal quer no mundo. Trata-
se de uma área de grande complexidade, pelo facto de
ser um domínio estrategicamente importante para todos
os sectores de actividade humana e apresentar grande
diversidade de características no espaço e no tempo, o
que conduz à necessidade de gerir objectivos
frequentemente conflituantes. No passado e no presente
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os recursos hídricos têm sido excessivamente
explorados, regularizados e poluídos. Prevê-se que se
venha a verificar no futuro um aumento de consumos e
de cargas poluentes, pressões crescentes das regiões
limítrofes e riscos provenientes de eventuais alterações
climáticas. Daqui resulta um cenário que se pode tornar
preocupante. Algumas previsões apontam para que se
atinja a curto ou médio prazo um stress hídrico de 21%
na Europa, com extremos de 2% no Norte e 40% no
Sul, enquanto que em regiões limítrofes pode atingir
29% na Europa Central e de Leste e o inquietante valor
de 97% no Norte de África. Assim, devido às práticas
passadas e às necessidades futuras, os países da União
Europeia e, essencialmente, das suas regiões limítrofes,
terão que enfrentar num futuro próximo um significativo
aumento do stress hídrico. Sendo portanto a água um
factor limitante para o desenvolvimento sócio-
económico de toda esta vasta região, deve ser
considerada recurso estratégico e estruturante pelos
países da União Europeia, fazendo necessariamente
parte das suas políticas sectoriais. Como inevitável
origem potencial de conflitos, de que se contam, aliás,
várias dezenas na história da humanidade, a água fará
decididamente parte da agenda política mundial nas
próximas décadas. Um sintoma de como a União
Europeia tem vindo a ficar alertada para a importância
crescente da água e do ambiente e para os desafios
futuros que terá que enfrentar é a intenção de criação
de uma Directiva Quadro da Água. Na verdade, o
sentimento de insatisfação relativamente ao estado dos
recursos hídricos na União Europeia, traduzido pelo
relatório Dobris (Dobris Assessment, 1995), e o
reconhecimento da dispersão e da falta de visão global
existentes na actual legislação europeia, levou à
constatação da necessidade de revisão da política da
água e do início da preparação dessa nova Directiva.
Pretende-se que o seu âmbito cubra as águas
superficiais, estuarinas, costeiras e subterrâneas e o seu
objectivo é garantir, simultaneamente, a protecção
ambiental, a utilização duradoira da água e o bom estado
de todas as águas da União Europeia no ano de 2010. É
também interessante referir as actuais prioridades de
investigação e desenvolvimento na União Europeia,
traduzidas no seu V Programa Quadro, que em boa parte
se identificam com os aspectos anteriormente
abordados.

Em complemento com os factores exógenos, é
necessário reflectir sobre os factores endógenos ao
Departamento de Hidráulica que podem condicionar o
seu futuro, e que em boa parte dependem, a diferentes
escalas, dele próprio, do LNEC e da sua tutela. Refiro
seguidamente os aspectos que devem merecer maior
atenção. O Departamento de Hidráulica deve ter
permanentemente uma estratégia clara de actuação, que
lhe permita continuar a ser um reconhecido centro de
excelência nacional no domínio da água e do ambiente,
com forte presença internacional. Esta estratégia deve
passar por desenvolver investigação aplicada relevante
e transferi-la em tempo útil para a sociedade. Deve
continuar a materializar a sua actividade através da

investigação programada, investigação por contrato e
outras actividades científicas e técnicas, garantindo
sempre um adequado equilíbrio entre estas três vertentes.
Deve procurar uma permanente actualização das áreas
científicas em que aposta, abordando de uma forma
completa, integrada e multidisciplinar todas as
componentes da fase líquida do ciclo da água, tendo em
conta os aspectos qualitativos e quantitativos e a sua
interacção com os factores ambientais, sociais e
económicos. Deve continuar a utilizar como
metodologias a abordagem analítica, a modelação
matemática (em grande crescimento), a modelação física
(gerindo realisticamente a sua inevitável diminuição), a
experimentação de campo (extremamente importante)
e a experimentação laboratorial. Os recursos humanos,
enquanto elemento fundamental para o seu sucesso,
devem ser permanentemente reajustados às necessidades,
em número e qualificação. A cooperação científica é
indispensável ao desenvolvimento da actividade de
investigação, quer em termos nacionais quer em termos
internacionais, havendo que integrar completamente o
conceito de internacionalização, que assume um aspecto
prioritário no contexto europeu. A valorização da
actividade científica através da sua aplicação prática,
sob a forma de consultoria tecnológica avançada e de
outras actividades científicas e técnicas, é indispensável
ao sucesso do Departamento, devendo ser dirigida não
apenas para o mercado nacional mas também para o
estrangeiro. A actividade de investigação necessita da
importante infra-estruturas experimentais, de que o
Departamento de Hidráulica felizmente dispõe em
qualidade e quantidade, havendo que procurar
intensificar a sua utilização, promover a sua partilha com
outras instituições e garantir a manutenção e renovação
das mesmas. Necessita também de infra-estruturas
informáticas adequadas, de que também dispõe, hevendo
apenas que manter permanentemente actualizadas as
actuais políticas de hardware e software. Finalmente,
deve ser dada grande atenção à gestão científica e
económica do Departamento, com a definição de
objectivos anuais e plurianuais claros para cada sector e
a sua avaliação periódica através de procedimentos de
auto-avaliação e de benchmarking.

Mas não bastam as medidas internas ao Departamento
de Hidráulica. É indispensável que a estrutura global do
LNEC seja repensada e modernizada, à luz das
necessidades actuais deste tipo de instituições. Espero
que a legislação recentemente publicada e a próxima lei
orgânica seja um contributo nesses sentido. O
Departamento de Hidráulica desde sempre manifestou
a sua vontade de colaborar nessa modernização, e estou
certo de que o fará com grande empenho e espírito
construtivo.

Conclusão

Em conclusão, é minha profunda convicção que o
Departamento de Hidráulica do LNEC tem um papel
muito relevante a desempenhar no progresso da



APRH    Boletim Informativo nº 98

Outubro/Dezembro de 1998 9

sociedade portuguesa. Partindo do seu riquíssimo
historial e da sua actual posição de maior centro de
investigação português no domínio da água, há agora
que encontrar a forma mais adequada para o conseguir.
Os factores exógenos parecem indicar um enorme
potencial de desenvolvimento para os problemas da água
e do ambiente, o que implica um grande esforço de
investigação à escala mundial e um futuro optimista para
as instituições que trabalham nesse domínio. Os factores
endógenos dependem essencialmente da capacidade do
próprio Departamento, que tem demonstrado
competência em geri-los, do LNEC, que se encontra
actualmente numa fase de restruturação, com boas
perspectivas de evolução, e naturalmente da própria
tutela. As perspectivas são necessariamente optimistas,
pois um país como Portugal tem necessariamente que
apostar na investigação para acelerar o seu
desenvolvimento no quadro da União Europeia. ♦

Jaime Melo Baptista

Chefe do Departamento de Hidráulica do LNEC

LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei nº 156/98, D.R. nº 131/98, I Série A, de 6 de
Junho de 1998.
Estabelece as regras relativas ao reconhecimento das águas
minerais naturais e as características e condições a observar
nos tratamentos, rotulagem e comercialização das águas
minerais naturais e águas de nascente, revogando o
Decreto-Lei nº 283/91, de 9 de Agosto. ♦

Aviso nº 165/98, de 22 de Setembro.
Torna público ter, segundo comunicação do Secretário-
Geral das Nações Unidas de 31 de Julho de 1998, o
Governo Francês depositado, em 30 de Junho de 1998, o
instrumento de aprovação à Convenção sobre a Protecção e
Utilização de Cursos de Água Transfronteriços e Lagos
Internacionais, concluída em Helsínquia em 17 de Março
de 1992. ♦

Portaria nº 792/98, de 22 de Setembro.
Aprova o modelo de mapa de registo de resíduos
industriais. Revoga a Portaria nº 189/95, de 20 de Junho. ♦

Portaria nº 801/98, de 24 de Setembro.
Cria na Auditoria Ambiental do Ministério do
Equipamento, do Planeamento e da Administração do
Território vários núcleos de actividade. ♦

Decreto Regulamentar nº 23/98, de 14 de Outubro.
Estabelece a reclassificação do Parque Natural da
Arrábida.♦

Resolução de Conselho de Minstros nº 121/98, de 15 de
Outubro.
Cria a Equipa de Missão para a Protecção e Gestão
Ambiental das Salinas do Samouco. ♦

Decreto-Lei nº 331/98, de 3 de Novembro.
Cria o Instituto Marítimo-Portuário (IMP) e extingue a
Direcção-Geral de Portos, Navegação e Transportes
Marítimos, o Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos e o
Instituto de Trabalho Portuário. ♦

Resolução de Conselho de Ministros nº 129/98, de 7 de
Novembro.
Habilita Portugal a participar na 2ª reconstituição de
recursos do Global Environment Facility (GEF). ♦

Decreto-Lei nº 348/98, de 9 de Novembro.
Altera o Decreto-Lei nº 152/97, de 19 de Junho (transpõe
para o direito interno a Directiva nº 91/271/CEE, do
Conselho, de 21 de Maio, relativo ao tratamento de águas
residuais urbanas), transpondo para o direito interno a
Directiva nº 98/15/CE, da Comissão, de 21 de Fevereiro. ♦

Decreto Legislativo Regional nº 18/98/A, de 9 de
Novembro.
Adapta à Região Autónoma dos Açores o Decreto-Lei nº
309/93, de 2 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº
218/94, de 20 de Agosto, que regula a elaboração e
aprovação dos planos de ordenamento da orla costeira
(POOC). ♦

Portaria nº 961/98, de 10 de Novembro.
Estabelece os requisitos a que deve obedecer o processo de
autorização prévia das operações de armazenagem,
tratamento, valorização e eliminação de resíduos
industriais, resíduos sólidos urbanos ou outros tipos de
resíduos. ♦

Decreto-Lei nº 362/98, de 18 de Novembro.
Aprova o estatuto do Instituto Regulador de Águas e
Resíduos e extingue o Observatório Nacional de Ambiente.
Revoga parcialmente o Decreto-Lei nº 147/95, de 21 de
Junho. ♦

Despacho Normativo nº 77/98, de 24 de Novembro.
Estabelece normas relativas às modalidades de incentivos a
conceder às empresas no âmbito do Regime de Apoio ao
Aproveitamento do Potencial de Recursos Energéticos
Endógenos. ♦
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Decreto Legislativo Regional nº 19/98/A, de 28 de
Novembro.
Altera o Decreto Legislativo Regional nº 17/94/A, de 18 de
Maio (estabelece a classificação da rede de portos da
Região Autónoma dos Açores). ♦

Aviso nº 275/98, de 3 de Dezembro.
Torna público que o Governo da República de
Moçambique, em 2 de Outubro de 1998, se tornou membro
efectivo da Organização Hidrográfica Internacional
(OIH).♦

Portaria nº 1025/98, de 12 de Dezembro.
Aprova o Regulamento de Armazenagem Subterrânea de
Gás Natural em Formações Salinas Naturais. ♦

PUBLICAÇÕES

As publicações seguintes podem ser adquiridas na sua
sede (Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos,
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto):

1. Seminário sobre a Zona Costeira e os Problemas
Ambientais, Aveiro, 1991;

2. Segundo Simpósio Internacional LITTORAL’ 94,
Lisboa, 1994;

3. 2º Encontro de Informação sobre Dinâmica,
Conservação, Protecção e Uso da Zona Costeira,
Figueira da Foz, 1995;

4. 2º Seminário sobre a Zona Costeira de Portugal
(Ordenamento, Gestão e Aproveitamento da Zona
Costeira de Portugal), Resumos das
Comunicações, Porto, 1995;

5. Seminário sobre Lagunas e Ilhas-Barreira da Zona
Costeira de Portugal, Resumos das
Comunicações, Aveiro, 1996;

6. Seminário sobre Lagunas e Ilhas-Barreira da Zona
Costeira de Portugal, Comunicações Finais,
Aveiro, 1996;

7. Seminário sobre a Zona Costeira do Algarve,

Comunicações, Faro, 1997;

8. Colectânea de ideias sobre a Zona Costeira de
Portugal, Lisboa, 1997;

9. Seminário sobre Dragagens, Dragados e
Ambientes Costeiros, Lisboa, 1998;

10. Seminário “Dunas da Zona Costeira de Portugal”,
Leiria, 1998.

ADSORPTION DESIGN FOR WASTEWATER
TREATMENT , Ed. D. O. Cooney, University of
Wyoming, WY, USA, 1998. (208 pp., ISBN 1-56670-
333-6, Preço: £ 36). ♦

COMBUSTION TECHNOLOGIES FOR A CLEAN
ENVIRONMENT – Vol. 1 , ed. M. da Graça Carvalho,
W. A. Fiveland, F. C. Lockwood e C. Papadopoulos,
1991. (ISSN 1073-7804). ♦

COMPUTERIZED MODELING OF
SEDIMENTARY SYSTEMS , Ed. J. Harff; W. Lemke,
University of Rostock, Germany; K. Stattegger,
University of Kiel, Germany, 1998. (452 pp., 212 fig.,
ISBN 3-540-64109-2, Preço: £ 76). ♦

ENCYCLOPEDIA OF MARINE SCIENCES , Ed. H.
J. G. Baretta-Becker, Ecological Modelling Centre,
Horsholm, Denmark; E. K. Duursma, La Turbie, France;
R. B. Kuipers, Netherland Institute for Sea Research,
Den Burg, Texel, The Netherlands, 1998. (358 pp., 128

Publicação Nº Sócios Não-Sócios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 000
15 000
3 000
3 000
3 000
6 000
6 000
13 000
8 000
8 000

4 000
18 000
4 000
4 000
4 000
8 000
8 000
16 000
10 000
10 000
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fig., ISBN 3-540-62675-1, Preço: £ 18.50). ♦

ENVIRONMENTAL INTERACTIONS OF
CLAYS; Clays and the Environment, Ed. A. Parker;
J. E. Rae, University of Reading, UK, 1998. (271 pp.,
74 fig., ISBN 3-540-58738-1, Preço: £ 49). ♦

FUNDAMENTALS OF HAZARDOUS WASTE
SITE REMEDIATION , Ed. K. Sellers, Westford,
Massachusetts, MA, USA, 1998. (335 pp., ISBN 1-
56670-281-X, Preço: £ 48). ¨

GESTION DES DÉCHETS: LA STRATÉGIE DE
L’UNION EUROPÉENNE À L’HORIZON 2000 ,
Ed. Impact Europe (29.800$00). ♦

HANDBOOK OF GROUNDWATER
ENGINEERING , Ed. J. W. Delleur, Purdue University,
West Lafayette, IN, USA, 1998. (1000 pp., ISBN 3-
540-64745-7, Preço: £ 96). ♦

HAZARDOUS WASTE INCINERATION ,
Evaluating the Human Health and Environmental Risks,
Ed. S. M. Roberts, University of Florida, Gainesville,
FL, USA; J. A. Bean, University of Miami, FL, USA;
C. M. Teaf, Florida State University, Tallahassee, FL,
USA, 1999. (448 pp., ISBN 1-56670-250-X, Preço: £
56). ♦

HYDRAULIC AND HYDRODYNAMIC
PRINCIPALS IN WATER QUALITY , Ed. J. L.
Martin, AseJ Corporation, Athens, GA, USA; S. C.
McCutcheon, Hydraulic and Environment Engineering,
Athens, GA, USA; R. W. Schottman, Seattle, WA, USA,
1999. (400 pp., ISBN 0-87371-612-4, Preço:  72). ♦

LA RÉFORME DE LA POLITIQUE DE L’EAU DE
L’UNION , Ed. Impact Europe (28.810$00). ♦

MANUAL OF BIOASSESSMENT OF AQUATIC
SEDIMENT QUALITY , Ed. A. Mudroch; J. M.
Azcue; P. Mudroch, Ontario, Canada, 1998. (250 pp.,
ISBN 1-56670-343-3, Preço: £ 65). ♦

MODELING DENSITY-DRIVEN FLOW IN
POROUS MEDIA , Principles, Numerics, Software,
Ed. E. O. Holzbecher, Institute for Freshwater Ecology,
Berlin, Germany, 1998. (286 pp., ISBN 3-540-63677-
3, Preço: £ 49). ♦

PRATICAL DESIGN CALCULATIONS FOR
GROUNDWATER AND SOIL REMEDIATION ,
Ed. J. F. J. Kuo, California State University, CA, USA,
1998. (305 pp., ISBN 1-56670-238-0, Preço: £ 57.50).♦

RIVER ECOLOGY AND MANAGEMENT, Lessons
from the Pacific Coastal Ecoregion, Ed. R. J. Naiman,
University of Washington, Seattle, WA, USA; R. E.
Bilby, Tacoma, WA, USA, 1998. (705 pp., ISBN 0-387-
98323-6, Preço: £ 142). ♦

SUSTAINABLE MANAGEMENT FOR DAMS
AND WATERS OF NEW ENGLAND AND THE
AMERICAS , Ed. W. R. Jobin, Meeker, CO, USA, 1998.
(270 pp., ISBN 1-57444-062-4, Preço: £ 32). ♦

JORNAIS, LIVROS E REVISTAS
RECEBIDOS NA APRH

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1949, Série VII, 5 de Novembro
de 1998, nº 32.

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1964, Série VII, 26 de Novembro
de 1998, nº 35.

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1968, Série VII, 3 de Dezembro
de 1998, nº 36.

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1972, Série VII, 10 de Dezembro
de 1998, nº 37.

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1977, Série VII, 17 de Dezembro
de 1998, nº 38.

A Indústria do Norte , Associação Industrial
Portuense, Edição semanal distribuída com o jornal
“Diário Económico” nº 1982, Série VII, 24 de Dezembro
de 1998, nº 39.

ABES Informa , Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental, Ano 7, nºs 11 e 12,
Novembro/Dezembro de 1998.

Água Scripta, EPAL, Breve Caracterização do
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Subsistema de Informação de Gestão de Clientes da
EPAL, 1998.

Águas & Resíduos, Associação Portuguesa dos
Distribuidores e Drenagem de Água, APDA; Associação
Portuguesa para Estudos de Saneamento Básico,
APESB, Ano III, nº 9, Julho de 1998.

Ambiente Magazine, nº 19, Set./Out./Nov. 1998.
ARP Informação, Aliança para a Defesa do

Mundo Rural Português, nº 5, Setembro de 1998.
Bicho-de-Conta, Parque Ecológico de Monsanto,

nº 2, Outubro/Novembro de 1998.
Boletim da Apdio, Associação Portuguesa de

Investigação Operacional, nº 28, Novembro de 1998.
Boletim Municipal de Loures, Câmara

Municipal de Loures, nº 140, Outubro de 1998.
Câmaras Verdes, Jornal do Ambiente e Energia,

Ano V, nº 49, Outubro de 1998.
Hidromar , Instituto Hidrográfico, nº 32, 2ª série,

Outubro de 1998.
Indústria e Ambiente, nº 15, 3º trimestre de

1998.
Informa apesb, Associação Portuguesa para

Estudos de Saneamento Básico, nº 20, Setembro/
Outubro de 1998.

Informa apesb, Associação Portuguesa para
Estudos de Saneamento Básico, nº 21, Novembro/
Dezembro de 1998.

Informar , IPAMB, nº 13, Outubro/Novembro de
1998.

Inter consumidores, Grupo Sindical para a
Defesa do Consumidor/CGTP-IN, nº 19, Dezembro de
1998.

International Environmental Technology, Vol.
8, nº 6, Novembro/Dezembro de 1998.

Jornal do Papel, CELPA – Associação da
Indústria Papeleira, nº 13, Novembro de 1998.

Letras d’água, EPAL, nº 5, Novembro de 1998.
Lisboa ambiente, Câmara Municipal de Lisboa,

nº 4, Novembro de 1998.
MCT Ministério da Ciência e da Tecnologia,

Notícias 2, Dezembro de 1998.
Notícias do Ambiente, AQUOLUDSA, Ano III,

nº 28, Setembro de 1998.
País Real, Ano II, nº 19, Agosto/Setembro de

1998.
Portugal 2000, Três Lusitanas – Edições e

Publicações, Lda., Ano III, nº 22, Outubro de 1998.
Rede Portuguesa de Educação Ambiental,

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nº 9,
Novembro de 1998.

Revista do Ambiente, IPAMB, nº 8, Dezembro
de 1998.

Tecnologia da Água, Hidrágua, Ano XVIII, nº
176P, Junho de 1998.

Water & Wastewater International , PennWell,
Vol. 13, nº 5, Outubro de 1998.♦

FÓRUM
BIBLIOGRÁFICO

TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBA-
NAS; TECNOLOGIAS E PROCESSOS CONVEN-
CIONAIS

Organizados pela CENERTEC, tiveram lugar em Abril
1995 e Abril 1997 três Cursos dentro da mesma Área
temática; os Cursos “Waste Minimisation” e “Liquid
Effluents Treatment”, ambos a cargo do Prof. Barry
Crittenden, Director da School of Chemical Engineering,
University of Bath, Inglaterra e “O Tratamento de Águas
Residuais Urbanas; Tecnologias e Processos
Convencionais” a cargo do Prof. Doutor Eng. Venceslau
Correia, Engenheiro de Produção e Doutorado em
Tecnologias de Tratamento de Efluentes pela School of
Water Sciences da Cranfield University, Inglaterra.♦

CENERTEC
Rua Gago Coutinho, 185-187
4435 Rio Tinto
Tel. 02-973 46 24 / 973 07 47
Fax 02-973 07 46

O FUTURO FRÁGIL: OS DESAFIOS DA CRISE
GLOBAL DO AMBIENTE , Ed. Soromenho-Marques,
Viriato, Setúbal, Publicações Europa-América, 1998,
226 pp.

Neste livro o leitor encontrará uma interpretação da crise
do ambiente como crise de civilização. Ao longo dos
seis ensaios constitutivos – que podem ser lidos
independentemente, mas que foram pensados e
(re)escritos em combinada articulação – o leitor será
confrontado com uma grande diversidade de temas e
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teses, que vão da política pública à ética, da economia à
teoria dos movimentos sociais, da filosofia à teoria das
relações internacionais. ♦

(Fonte: inFormar, IPAMB, nº 13, Out./Nov. 1998)

REVISTAS

A revista Indústria da Água, no seu nº 28, de Julho a
Setembro de 1998, apresentou um conjunto de artigos
dedicados à Indústria da Água na ilha da Madeira, des-
de a captação de água ao abastecimento, focando ainda
aspectos como as tecnologias utilizadas, a gestão da água
e os aspectos jurídicos. ♦

REALIZAÇÕES
FUTURAS

Agricultures Méditerranéennes et Gestion des
Ressources Naturelles
Janeiro de 1999
Montpellier, França
Organização:
Institute Agronomique Méditerranéen de Montpellier
Informações:
Institute Agronomique Méditerranéen de Montpellier

3191, route de Mende
34093 Montpellier Cedex 5
France
Tel: (33-4) 67 04 60 00 – Fax: (33-4) 67 54 25 27
E-Mail: thirion@iamm.fr
URL: http://www.iamm.fr ♦

Specialised Conference on
Rapid Microbiological Monitoring Methods
23 a 24 de Fevereiro de 1999
Warrington, Inglaterra
Organização: IWSA / AISE
Informações: International Water Services
Association
1 Queen Anne’s Gate London SW1H9BT
United Kingdom
Tel. (+44 171) 957 4567
Fax. (+44 171) 222 7243

E-mail: iwsa@dial.pipex.com ♦

EURO Winter Institute
Proteccion and Exploitation of Renewable
Resources
26 de Fevereiro a 14 de Março, 1999
Finlândia
Organização: APDIO
Informações: APDIO ou Presidente da Comissão
Organizadora
Prof. Tuula Kinnumen,
Tuku School of Economics and Business
Administration, rehtorinpellonkatu 3,
FIN-20500 Turku, Finland
Fax. +358 2 3383302
E-Mail: Tuula.Kinnunen@tukkk.fi ♦

GIS et Télédétection de Conception pour la Gestion
des Écosystèmes
Março de 1999
Chania, Grécia
Organização:
Institute Agronomique Méditerranéen de Chania
Informações:
Institute Agronomique Méditerranéen de Chania
PO Box 85 – 73100 Chania (Crète)
GRECE
Tel: (30) (821) 81151 – Fax: (30) (821) 81154
E-Mail: alkinoos@maich.gr
URL: http://www.maich.gr ♦

Nouvelles Techniques de Conception, Aménagement
et Évaluation des Systèmes d’Irrigation Collectifs
Março de 1999
Adana, Turquia
Organização:
Institute Agronomique Méditerranéen de Bari
Informações:
Institute Agronomique Méditerranéen de Bari
Via Cegli, 9 – 70010 Valenzano (Bari)
ITALIE
Tel: (39) (80) 78 06 111 – Fax: (39) (80) 78 06 206
E-Mail: segrdidattica@iamb.it
URL: http://www.iamb.it ♦

Pilot Plant Studies and Process Scaling
1 a 3 de Março de 1999
Amsterdão, Holanda
Organização: Center for Professional Advancement
Informações: Oudezijds Voorburgwal 316A
1012 GM Amsterdam, The Netherlands
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Organização: Agricultura e Preservação da Qualidade
da Água
Informações: Tel. (016) 618.0005 / 618.0006 ♦

The Economics of Natural Resources
15 a 26 de Março de 1999
Saragoça, Espanha
Informações: Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza
Apartado 202, 50080 Zaragoza (Espanha)
Tel: (34) 976 57 60 13 – Fax: (34) 976 57 63 77
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org
Internet: http://www.iamz.ciheam.org ♦

Fim-de-Semana Técnico e Termal
26 a 28 de Março de 1999
S. Pedro do Sul
Organização: Associação Portuguesa dos Recursos
Hídricos
Informações: Núcleo da Região Centro da APRH
A/c Maria Rita Portugal, Dep. Eng. Civil, FCTUC
Largo D. Dinis, 3049 Coimbra Codex
Tel: 039-410698; Fax: 039-410678
E-mail: jsacarmo@gemini.ci.uc.pt ♦

Modernisation et Gestion des Systèmes d’Irrigation
Abril de 1999
Alep, Síria
Organização:
Institute Agronomique Méditerranéen de Bari
Informações:
Institute Agronomique Méditerranéen de Bari
Via Cegli, 9 – 70010 Valenzano (Bari)
ITALIE
Tel: (39) (80) 78 06 111 – Fax: (39) (80) 78 06 206
E-Mail: segrdidattica@iamb.it
URL: http://www.iamb.it ♦

18th Federal Convention
Australian Water and Wastewater Association
11 a 14 de Abril de 1999
Adelaide, Austrália
Informações: Tel. 61 2 9410 1302
Fax 61 2 9415 1599
E-mail: quitzz@dot.net.au ♦

Managing Multiple Projects
In a Resource Limited Environment
12 a 14 de Abril de 1999
Amsterdão, Holanda

Tel: +31/20/638.28.06
Fax: +31/20/620.21.36
U.S.A. Address
Box 1052
East Brunswick, New Jersey 08816-1052
Tel: +1/732.238.1600
Fax: +1/732.238.9113
E-mail: info@cfpa.com
URL: http://www.cfpa.com ♦

3º Seminário sobre a Zona Costeira de Portugal
Os Planos de Ordenamento da Zona Costeira-
POOCs
2 a 6 de Março de 1999
Universidade do Porto
Organização: Associação Eurocoast Portugal
Informações: Associação Eurocoast Portugal
A/c Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos
Faculdade de Engenharia do Porto
Rua dos Bragas
4099 Porto Codex
Tel: 2-2050810
Fax: 2-2059280 ♦

IV Workshop Brasil-Alemanha para o Intercâmbio
em Ciências e Tecnologias
8 a 10 de Março de 1999
Petrobrás, RJ, Brasil
Organização: Universidade Federal Fluminense
Informações: (021) 598-6617 ♦

Piping Design, Analysis and Fabrication
15 a 17 de Março de 1999
Amsterdão, Holanda
Organização: Center for Professional Advancement
Informações: Oudezijds Voorburgwal 316A
1012 GM Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31/20/638.28.06
Fax: +31/20/620.21.36
U.S.A. Address
Box 1052
East Brunswick, New Jersey 08816-1052
Tel: +1/732.238.1600
Fax: +1/732.238.9113
E-mail: info@cfpa.com
URL: http://www.cfpa.com ♦

Simpósio de Toxicologia
15 a 18 de Março
Ribeirão Preto, SP, Brasil
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Departamento de Engª Rural (DER)
Instituto Superior de Agronomia (ISA), Tapada da
Ajuda
1399 Lisboa Codex
Tel. 363 81 61 / 360 20 76 / 362 15 75
Fax. 363 50 31 / 362 15 75
E-mail: misabelgama@isa.utl.pt ♦

IV SILUSBA - Simpósio de Hidráulica e Recursos
Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa
24 a 26 de Maio de 1999
Organização:
APRH - Associação Portuguesa dos Recursos
Hídricos
Informações:
Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos
Departamento de Engenharia Civil da FCTUC
Largo D. Dinis
3049 Coimbra Codex
Tel.: 039 410698 Fax: 039 410678
E-mail: jsacarmo@gemini.ci.uc.pt ♦

Copenhagen Waste and Water Conference ’99
The 2nd International Conference on Integrated
Sustainable Waste and Water Management
1 a 3 de Junho de 1999
Copenhaga, Dinamarca
Organização:
Rendan A/S – The National Information Center on
Waste Management;
VKI – Institute for the Water Environment;
ICLEI – The International Council for Local
Environmental Iniciatives.
Informações:
Rendam A/S
Gladsaxevej 376, DK-2860 Soborg, Denmark
Tel: +45 39 66 12 00; Fax: +45 39 66 16 00
E-Mail: enviro@rendan.dk
URL: http://www.rendam.uk

Ou

VKI
Agern Allé 11, DK-2970 Horsholm, Denmark
Tel: +45 45 16 92 00; Fax: +45 45 16 92 92
E-Mail: pej@vki.dk
URL: http://www.vki.dk ♦

R’200
Recovery 

i
 Recycling 

i 
Re-integration

Organização: Center for Professional Advancement
Informações: Oudezijds Voorburgwal 316A
1012 GM Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31/20/638.28.06
Fax: +31/20/620.21.36
U.S.A. Address
Box 1052
East Brunswick, New Jersey 08816-1052
Tel: +1/732.238.1600
Fax: +1/732.238.9113
URL: http://www.cfpa.com ♦

Minimising the Risk from Cryptosporidium and
other Waterbone Particles
19 e 22 de Abril de 1999
Paris, França
Informações: Ms. Edith Weitz
Conference Secretariat – Generale des Eaux – 52, rue
d’Anjou
75008 PARIS
Tel. +33 1 49 24 65 87
Fax +33 1 49 24 62 17 ♦

Sewerage Systems – Cost and Sustainable
Effective Solutions
11th EWPCA Symposium
4 a 6 de Maio de 1999
Munique, Alemanha
Organização: EWPCA – European Water  Pollution
Control Association
Informações:
Dr. Ing. Sigurd van Riesen
Secretary General of EWPCA
Theodor-Heuss-Allee 17
D-53773 Hennef, Germany
E-Mail: vanries@atv.de ♦

6th SIAM Conference on
OPTIMIZATION
10 a 12 de Maio de 1999
Atlanta, GA, USA
Informações: http://www.siam.org/meetings/op99/ ♦

Seminário
Transferências Hídricas em Cobertos Vegetais
Descontínuos
17 a 20 de Maio de 1999
Oeiras
Organização: Instituto Superior de Agronomia
Informações: Prof. Mª Isabel Ferreira
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5th World Congress
5 a 9 de Junho de 2000
Toronto Convention Centre, Ontario, Canadá

Organização: PEAK; MARKHAM; York Region;
EMPA; CSR – Corporations Suporting Recycling;
MILLER THOMSON e Deloitte & Touche.
Informações: Dr Anis Barrage
C/o PEAK Ltd.
Director of the Congress
Seefeldstrasse 224
8008 Zurich
Suíça
Tel: +41 1 386 44 44; Fax: +41 1 386 44 45
E-mail: barrage@peak.ch ♦

II Congresso Ibérico de Geoquímica e
XI Semana de Geoquímica
14 a 17 de Junho de 1999
Lisboa, IST
Organização:
Instituto Superior Técnico
Informações:
Laboratório de Mineralogia e Petrologia
Instituto Superior Técnico
Av. Rovisco Pais – 1096 Lisboa Codex

Tel: 841 72 38 – Fax: 840 08 06 ♦

Seminário
A Zona Costeira do Alentejo
17 a 19 de Junho de 1999
Sines
Organização: Associação Eurocoast Portugal
Informações: Associação Eurocoast Portugal
A/c Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos
Faculdade de Engenharia do Porto
Rua dos Bragas
4099 Porto Codex
Tel: 2-2050810
Fax: 2-2059280 ♦

19th IFIP TC7 Conf. On
System Modelling and Optimization
12 a 16 de Julho de 1999
Cambridge, Inglaterra
Informações: E-Mail: tc7con@damtp.cam.ac.uk
URL: http://www.damtp.cam.ac.uk/user/na/tc7con/ ¨

Fifth international Conference on
Technologies and Combustion for a Clean
Environment

12 a 15 de Julho de 1999
Centro Cultural de Belém, Lisboa
Organização: THERMIE
Informações: Prof. Maria da Graça Carvalho
Instituto Superior Técnico
Departmento de Engenharia Mecânica
Av. Rovisco Pais, 1096 Lisboa Codex
Tel: 841 73 72 / 841 71 86
Fax: 847 55 45 / 726 26 33
E-mail: cleanair@esoterica.pt ♦

1º Congresso
Luso-Moçambicano de Engenharia
14 a 16 de Setembro de 1999
Maputo, Moçambique
Organização: Faculdade de Engenharia, Universidade
de Mondlane
Informações:
Prof. J. F. Silva Gomes
Faculdade de Engenharia
Universidade do Porto
Rua dos Bragas
4099 Porto
Tel: 02-204 17 16/19 – Fax: 02-205 91 25
E-Mail: sg@fc.up.pt ♦

XV Reunion de Geologia del Oeste Peninsular
International Meeting on Cadomian Orogens
29 de Setembro a 1 de Outubro de 1999
Badajoz, Espanha
Organização: Instituto Geológico e Mineiro
Informações: Sr. José Tomás Oliveira
Departamento de Geologia
Instituto Geológico e Mineiro
Edifício C2, 5º Piso
Campo Grande
1700 Lisboa
Tel. 346 00 78 / 346 39 15
e-mail: tomas.oliveira@igm.pt
URL: http://www.vc.ehu.es/congresos/RGOP ¨ ♦

Advanced Course on Rural Planning in Relation to
the Environment
6 de Outubro a 11 Junho de 1999
Data limite de candidatura: 15 Maio 1998
Informações:
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Apartado 202, 50080 Zaragoza (Espanha)
Tel: 976 57 60 13 – Fax: 976 57 63 77
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org
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Internet: http://www.iamz.ciheam.org ♦

The 9th Symposium on Handling of
Environmental and
Biological Samples in Chromatography
10 a 13 de Outubro de 1999
Porto
Organização: IAREN – Water Institute of the
Northern Region of Porto University e
International Association of
Environmental Analytical Chemistry
Informações:
Secretariado para Espanha e Portugal:
M. Fátima Alpendurada
R. Aníbal Cunha, 164 – 4050 Porto
Tel. 2 2086258/2086291
Fax. 2 2086258
E-Mail: iaren@mail.esoterica.pt
Secretariado para outros países:
Marianne Frei Hausler
IAEAC Secretariat
Postfach 46
CH – 4123 Allshwil 2
Switzerland
Tel. +4161 481 2789
Fax. +4161 482 0805
E-Mail: iaeacmfrei@accessch ♦

Seminário
Estuários de Portugal e os Planos de Bacia
13 a 15 de Outubro de 1999
LNEC, Lisboa
Organização: Associação Eurocoast Portugal
Informações: Associação Eurocoast Portugal
A/c Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos
Faculdade de Engenharia do Porto
Rua dos Bragas
4099 Porto Codex
Tel: 2-2050810
Fax: 2-2059280 ♦

ASIAN WATERQUAL ’99
7th IAWQ Asia-Pacific Regional Conference
18 a 20 de Outubro de 1999
Taipei, Taiwan
Organização: IAWQ - International Association on
Water Quality
Informações: Asian Waterqual ’99 Secretariat
Graduate Institute of Environment Engineering
National Taiwan University

71, Chou Shan Road, Taipei
Taiwan
Margarida Valverde
FCIHS
Campus Nord UPC - Módulo D-2
Gran Capitán, s/n
08034 Barcelona
Tel: 93/3195300 - Fax: 93/2684584 ♦

Seminário
Os Estuários de Portugal e os Planos de Bacia
Hidrográfica
20 a 22 de Outubro
LNEC, Lisboa
Organização: Eurocoast Portugal
Informações: Associação Eurocoast Portugal
A/c Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos,
Faculdade de Engenharia – Universidade do Porto
Rua dos Bragas – 4099 Porto Codex – Tel./Fax 02-
205 08 70 ♦
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INTERVENÇÃO A DIFERENTES NÍVEISINTERVENÇÃO A DIFERENTES NÍVEISINTERVENÇÃO A DIFERENTES NÍVEISINTERVENÇÃO A DIFERENTES NÍVEISINTERVENÇÃO A DIFERENTES NÍVEIS

NACIONAL

ANMP E CIP ASSINAM PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO EM MATÉRIA

AMBIENTAL

A Associação Nacional de Municípios e a Confederação
da Indústria Portuguesa assinaram, no dia 22 de
Setembro, em Coimbra, um protocolo de cooperação
em matéria ambiental, cujo objectivo principal é
promover o diálogo entre Indústria e Municípios com
vista à adopção das soluções mais correctas e integradas,
naquele âmbito.
Neste sentido, o referido protocolo estabelece como
acção prioritária a “tipificação das situações actuais à
escala nacional relativas à actividade industrial”, no que
respeita a: a) prevenção, transporte, valorização e
destino final dos resíduos industriais não perigosos; b)
destino e normas de descarga dos efluentes líquidos; c)
colaboração em iniciativas de carácter local que
promovam a melhoria ambiental; d) ordenamento do
território e acessibilidades; e) exploração de recursos
naturais e f) licenciamento camarário.
Para levar a cabo esta acção, o acordo celebrado prevê
a criação de uma Comissão de Acompanhamento cujas
atribuições serão, entre outras, “avaliar e acompanhar a
aplicação do protocolo”, “propor medidas adequadas
ao bom funcionamento” do mesmo e “prestar o apoio e
informações necessárias” à sua boa execução.
O presente protocolo tem origem numa “vontade
comum na criação de soluções simples, eficientes e
economicamente defensáveis para a aplicação da
legislação ambiental” e num “interesse comum no
desenvolvimento sócio-económico de todo o país” de
ambas as partes, a par do reconhecimento da importância
do papel que Autarquias e Indústria desempenham
nestas matérias. ♦

(Fonte: País Real, Ano II, nº 19, Agosto/Setembro de 1998)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA EPAL

A EPAL celebrou durante o mês de Agosto novos
contratos de abastecimento com os municípios de Leiria
(freguesia de Santa Catarina da Serra), Porto de Mós
(freguesia de Mira d’Aire) e Alcanena (freguesia de
Minde). Estes acordos reflectem a política de
alargamento da área de abastecimento que a Empresa
tem levado a cabo, prevendo-se para breve o
abastecimento à povoação de S. Mamede, no concelho
da Batalha.
Os três contratos têm uma vigência inicial de 25 anos,
prorrogável por períodos de 5 anos.
Com a assinatura destes contratos, passam a ser 23 os
municípios abastecidos “em alta” pela EPAL. ♦

(Fonte: Letras d’água, nº 5, Novembro de 1998)

PARQUE ECOLÓGICO DE MONSANTO

O Parque Ecológico de Monsanto, enquanto estrutura
da Câmara Municipal de Lisboa, recebe grupos para
efectuar visitas ou actividades. Estas actividades e/ou
visitas são adaptáveis a grupos etários e níveis de
escolaridade. As visitas realizam-se durante todo o ano
e têm períodos de marcação específicos. Para mais
informações poderá contactar o Parque por telefone, fax,
e-mail, ou a página na internet do Parque Ecológico de
Monsanto em http://www.esoterica.pt/pem, onde
encontram várias informações sobre o Parque, jogos e
uma visita virtual. ♦

DIA NACIONAL DA ÁGUA
COMEMORAÇÕES EM TODO O PAÍS

O dia 1 de Outubro, consagrado como Dia Nacional da
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Água serviu, um pouco por toda a parte, para levar as
pessoas a reflectir sobre o uso que estamos a dar a este
recurso vital. Apesar de indispensável à vida, as pessoas
parecem não se aperceber da importância do precioso
líquido continuando, especialmente nos grandes centros
urbanos, a utilizá-lo de uma forma, no mínimo,
irresponsável.
Algumas iniciativas pretenderam, não só chamar
atenção para o problema, como também debater alguns
assuntos que, nesta matéria, se mostram pertinentes.
Assim, no LNEC, numa organização do Instituto da
Água e após oito anos de experiência na aplicação do
Decreto-Lei nº 74/90, de 7 de Março, considerou-se
oportuno proceder a uma revisão do seu regime jurídico,
no sentido de reforçar a operacionalidade dos objectivos
visados com aquele diploma e resolver o contencioso
resultante da incompleta e, por vezes, incorrecta
transposição de várias directivas comunitárias relativas
à qualidade da água.
Numa perspectiva de protecção da saúde pública, de
gestão integrada dos recursos hídricos e de preservação
do ambiente, pretendeu-se também com um novo
diploma legal clarificar as competências das várias
entidades intervenientes no domínio da qualidade da
água, bem como conciliar esta matéria com alterações
legislativas que ocorreram após a entrada em vigor do
diploma em apreço e com ele se relacionam, como sejam
as alterações decorrentes dos decretos-lei nºs 45/94, de
22 de Fevereiro e 46/94, da mesma data, relativos,
respectivamente, ao planeamento dos recursos hídricos
e ao licenciamento das utilizações do domínio hídrico.
Nesta perspectiva, foram abordados os assuntos
relativos à produção de água para consumo humano,
águas piscícolas, conquícolas e balneares.
Mais tarde, foram ainda consideradas as questões
directamente relacionadas à rega e debatida a protecção
das águas contra a poluição causada por descargas de
efluentes.

Concursos e exposições

Por outro lado, o Grupo IPE – Águas de Portugal,
desenvolveu diversas iniciativas especialmente
destinadas aos mais jovens, que destacam a importância
da água e do ambiente no nosso País.
Neste âmbito, a empresa Águas do Barlavento Algarvio,
procedeu à entrega dos prémios referentes ao concurso
“A Água e Nós”. Tratou-se de um concurso de expressão
plástica e texto, dirigido aos jovens com idades
compreendidas entre os 8 e os 15 anos, de vários

concelhos do Algarve. No Auditório Municipal de
Portimão, esteve ainda patente ao público a exposição
“Lá Vai Água”.
Por sua vez, as Águas do Sotavento Algarvio,
apresentaram o programa “Água a Correr”, cujo
objectivo é promover a educação ambiental entre a
população escolar, abrangendo cerca de 25 mil alunos
de 171 escolas da região, contribuindo assim para o
desenvolvimento do interesse da população escolar pela
problemática da água, a sua escassez e importância como
recurso natural.
Mais ao Norte, a SIMRIA – Saneamento Integrado dos
Municípios da Ria, patenteou uma exposição itinerante
do Sistema multimunicipal de Saneamento da Ria de
Aveiro. Na ocasião foram entregues os prémios do
concurso de artes plásticas, lançado no início de
Setembro, na região, subordinado ao tema, “Valorizar
para Trazer de Volta a Ria Antiga”.
Também as Águas do Douro e Paiva fizeram uma
campanha de informação que contou com a presença da
“Carrinha da Água Corrente”, em várias escolas da
região. A animação da campanha ficou a cargo de um
“mimo” e de palhaços com andas que distribuíram
folhetos e autocolantes com as temáticas ambientais:
“Protecção Ambiental dos Rios” e “A Poupança da
Água”.
Não deixando os seus créditos por mãos alheias, as
Águas do Cávado lançaram também um concurso de
artes plásticas destinado aos alunos do ensino básico
das escolas de sete concelhos, denominado “A Água
que nós Temos”.
Finalmente, a EPAL inaugurou, no Museu da Água, em
Lisboa, a “Exposição Colectiva da EPAL – 10 Anos de
Arte”. Na ocasião foi igualmente lançado um livro
subordinado ao tema da exposição, ao mesmo tempo
que era apresentado o programa do novo projecto
“Águas Livres – Serviço de Apoio aos Professores”.
Resta esperar que esta vasta “sementeira” dê
rapidamente os seus frutos, antes que a água acabe!♦

FIM-DE-SEMANA  TÉCNICO  E  TERMAL

Decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de Março de
1999, no Centro Termal de S. Pedro do Sul, um Fim-
de-Semana Técnico e Termal.  É uma acção
organizada pela APRH - Associação Portuguesa dos
Recursos Hídricos, através do Núcleo Regional do
Centro, e patrocinada pela Câmara Municipal de S.
Pedro do Sul.
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Serão abordados os seguintes temas:

- Os tratamentos termais
- Diversidade dos Recursos Hidrotermais em
Portugal
- Especiação Geoquímica Elementar e
Isotópica das Águas Minerais
- Mecanismos de Recarga e Descarga das
Águas Minerais

O Programa de domingo, dia 28, incluirá:

- 9h 30m Tratamento Termal
- 11 h Visita às Termas Romanas

Para informações complementares contactar,
APRH - NÚCLEO  REGIONAL  DO  CENTRO
a/c Maria Rita Portugal, Dep. Eng. Civil, FCTUC
Largo D. Dinis, 3049 Coimbra Codex
Tel: 039- 410698 ;   Fax: 039- 410678
E_mail:  jsacarmo@gemini.ci.uc.pt

50 ANOS DO DEPARTAMENTO DE HI-
DRÁULICA DO LNEC

No passado dia 31 de Dezembro de 1998, o
Departamento de Hidráulica do Laboratório Nacional
de Engenharia Civil completou o seu 50º aniversário.
Para comemorar a efeméride, o DH irá lançar, no
primeiro trimestre de 1999, o livro “50 anos de
investigação em hidráulica no LNEC”.
A APRH – como associação sediada naquele
departamento, com o qual tem mantido uma estreita e
frutuosa colaboração – presta-lhe a sua homenagem com
um pequeno artigo no livro.

IV SILUSBA

Decorrerá de 24 a 26 de Maio de 1999, nas insta-
lações da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra, o IV SILUSBA - Simpósio de
Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua
Oficial Portuguesa.

O Programa Técnico do Simpósio consta de Ses-
sões Técnicas, de duas Mesas Redondas e de uma Visi-
ta Técnica a realizar à SIMRIA (Aveiro) no dia 25 de
Maio, das 14h00 às 19h00.

O Programa Turístico consta de um Mini-Cru-

zeiro no barco S. Cristóvão (com a duração aproximada
de 4 h) na Albufeira da Barragem do Castelo do Bode
no Rio Zêzere. Inclui o almoço servido a bordo.  Decor-
rerá no dia 25 de Maio entre as 10h00 e as 19h00, em
paralelo com o Programa Técnico e a Visita Técnica.

O Programa Social consta de um Porto de Honra
oferecido pela C. M. Coimbra, no dia 24 de Maio, e de
um Jantar de Encerramento do Congresso, que decorre-
rá no Palácio de S. Marcos, no dia 26 de Maio.

Os custos de inscrição no Simpósio são os se-
guintes:

Associados da APRH ..................... 42 500$00*
Não associados da APRH .............. 50 000$00*
Estudantes........................................12 500$00**

A participação no Programa Turístico requer o paga-
mento adicional de 5 000$00.

*  inclui participações na Visita Técnica e no Programa
Social, bem como um exemplar das Actas (CD).
** inclui um exemplar das Actas (CD).  A participação
no Programa Social requer o pagamento adicional de 5
000$00.

Para informações complementares contactar,
COMISSÃO  ORGANIZADORA  DO  IV

SILUSBA
a/c Maria Rita Portugal, Dep. Eng. Civil, FCTUC
Largo D. Dinis, 3049 Coimbra Codex
Tel: 039- 410698 ;   Fax: 039- 410678
E_mail:  jsacarmo@gemini.ci.uc.pt
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COMUNIDADE
EUROPEIA

INTERVENÇÃO DO DEPUTADO HONÓRIO
NOVO NO DEBATE RELATIVO AO RELA-
TÓRIO DE APLICAÇÃO DA DIRECTIVA

DO CONSELHO 91/676/CEE SOBRE A
PROTECÇÃO DAS ÁGUAS CONTRA A

POLUIÇÃO CAUSADA POR NITRATOS DE
ORIGEM AGRÍCOLA E SOBRE AS MEDI-

DAS TOMADAS NOS TERMOS DA MESMA
DIRECTIVA (COM(97) 0473 – COM(97)
0016) – RELATÓRIO DA DEPUTADA

McKENNA

Senhor Presidente
Senhores Deputados

O combate à contaminação de águas subterrâneas exige
uma estratégia integrada que passe pelo combate às
diferentes origens dessa contaminação, seja ela agrícola,
industrial de diversos tipos ou até doméstica. Por isso
nos parece adequada a referência do relatório para a
realização de investigações que permitam avaliar o peso
relativo das diversas fontes contaminadoras nas águas

APRH
REGIÕES

JORNADAS  DO  AMBIENTE’98

Decorreu em Coimbra, nos dias 9, 10 e 11 de
Novembro de 1998, a Feira Ambiental integrada nas
Jornadas do Ambiente’98.  Foi uma organização do
Pelouro do Ambiente da Associação Académica de
Coimbra e contou com representações de várias
Empresas, Associações de defesa do Ambiente e Escolas
do Ensino Básico.  A APRH - Associação Portuguesa
dos Recursos Hídricos esteve representada através do
Núcleo Regional do Centro.

subterrâneas.
No âmbito da contaminação de águas subterrâneas por
nitratos agrícolas torna-se de facto urgente uma rápida
transposição da legislação comunitária para os direitos
nacionais a qual já deveria mesmo ter sido efectuada.
No entanto gostaríamos de observar que a respectiva
aplicação prática deveria ser consensualizada para
atender a especificidades nacionais e regionais, a qual,
aliás, procuramos introduzir em alguns aspectos do
relatório através de emendas ao respectivo texto.
Permitimo-nos, por exemplo, sublinhar a necessidade
de dar atenção especial a certas zonas agrícolas,
facilmente identificáveis, onde as situações são graves
e os valores de contaminação ultrapassaram há muito o
admissível. Este é o resultado de práticas intensivas que
tornam, pelo menos a prazo, as respectivas agriculturas
concorrencialmente mais fortes, seja pelos acréscimos
de produtividade que assim obtêm, seja pelos apoios
agrícolas comunitários a que mais facilmente têm acesso.
Esta é, sem dúvida, até por se tratarem em alguns casos
de zonas especialmente vulneráveis, uma situação que
tem que ser atendida de uma forma imediata e prioritária.
De uma forma geral entendemos também que as
intervenções necessárias a situações muito diversificadas
exigem, igualmente, um pleno e completo conhecimento,
seja em relação às diversas culturas e sistemas de
produção, seja em relação às situações concretas em cada
Estado membro e região, por forma a impedir
discrepâncias artificiais, privilégios indirectos e o
agravamento de injustiças.
Particularmente no que concerne ao número de cabeças
de gado por hectare há que ter especial atenção, já que
as decisões tem que ter em conta valores absolutos e
relativos e atender  às estruturas fundiárias das diversas
regiões.
Por outro lado, e ainda em relação a este aspecto,
entendemos que, para além da recomendação de se
fazerem aproveitamentos energéticos a partir da
biomassa, deveriam ser criadas em todas as explorações
pecuárias, com os apoios e incentivos adequados,
instalações devidamente fiscalizadas para a recolha e
tratamento de estrumes, aspecto que não está
explicitamente contemplado no texto de relatório mas
que esperamos que seja introduzido através da aprovação
de uma emenda que nesse sentido apresentamos. ♦

Estrasburgo, 19 de Outubro de 1998
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CONVENÇÃO SOBRE COOPERAÇÃO
PARA A PROTECÇÃO E O APROVEITA-

MENTO SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS DAS
BACIAS HIDROGRÁFICAS LUSO-ESPA-

NHOLAS

Artigo 2

Objecto

1. O objecto da presente Convenção é definir o quadro
de cooperação entre as Partes para a protecção das
águas superficiais e subterrâneas e dos ecossistemas
aquáticos e terrestres deles directamente
dependentes, e para o aproveitamento sustentável
dos recursos hídricos das bacias hidrográficas
discriminadas no número 1 do artigo nº 3.

2. Na prossecução desta cooperação, as Partes
observam as normas da presente Convenção e os
princípios e as normas de direito internacional e
comunitário aplicáveis.

Artigo 3

Âmbito de aplicação

1. A Convenção aplica-se às bacias hidrográficas dos
rios Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana.

2. A Convenção aplica-se às actividades destinadas à
promoção e protecção do bom estado das águas
destas bacias hidrográficas e às actividades de
aproveitamento dos recursos hídricos em curso ou
projectadas, em especial as que causem ou sejam
susceptíveis de causar impactes transfronteiriços.

PROTOCOLO ADICIONAL
REGIME DE CAUDAIS

Artigo 1º

Generalidades

1. A determinação do regime de caudais baseia-se nos
seguintes critérios:

a) características geográficas, hidrológicas,
climáticas e outras características naturais de
cada bacia hidrográfica;

b) necessidades de água para garantir um bom
estado das águas, de acordo com as
respectivas características ecológicas;

c) necessidades de água para garantir os usos
actuais e previsíveis adequados a um
aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos de cada bacia hidrográfica;

d) infra-estruturas existentes, especialmente as
que têm capacidade de regulação de caudais
útil ao presente regime de caudais;

e) respeito do regime vigente dos Convénios, de
1964 e 1968.

2. As Partes, no seio da Comissão, definem a
localização precisa das estações de monitorização
dos regimes de caudais, actuais e futuras, definidos
neste Protocolo, bem como as condições de
instalação e de operação das mesmas estações. ♦

PRÉMIOS HENRY FORD PARA A
COSNTRUÇÃO DA NATUREZA

Os Prémios Henry Ford para a Conservação da Nature-
za contemplam as iniciativas conservacionistas empre-
endidas por cidadãos, associações, empresas ou grupos
comunitários. Estão abertos a todo o tipo de projectos
conservacionistas que se encontrem realmente em exe-
cução durante o ano de 1998/99. O montante total dos
prémios pecuniários para toda a Europa é de 90 mil con-
tos e será distribuído de acordo com as determinações
dos diferentes júris (nacionais e europeu).
As candidaturas serão julgadas em duas fases: primei-
ro, a nível nacional, até à Primavera de 1999, e depois,
a nível europeu, num Grande Prémio que será atribuído
no Verão de 1999.
Podem candidatar-se projectos que se enquadrem em
qualquer uma das quatro categorias abrangidas pelo re-
gulamento:
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COMBUSTION TECHNOLOGIES FOR A
CLEAN ENVIRONMENT

The principal aim of the journal is to describe, compare,
and evaluate innovative combustion technologies which
energie conversion while maximizing undesirable
emissions. Contents will include technical papers, short
book reviews, letters to the editors, summaries of recent
development, regulatory issues, and news from the Clean

Meio Ambiente Natural
Conservação da flora e fauna e/ou do seu habitat
Património Histórico
Conservação de edifícios históricos, tradições popula-
res e artesanato
Engenharia Conservacionista
Redução do consumo dos recursos naturais
Projectos de Crianças e Jovens
Que envolvem menores de 18 anos

Prémios Nacionais
Cada júri nacional seleccionará um número não deter-
minado de projectos vencedores, em qualquer uma das
quatro categorias admitidas, de acordo com os seguin-
tes critérios:

1 Utilidade e Praticabilidade  2 Dedicação  3 Necessi-
dade Financeira  4 Originalidade  5 Interesse Internaci-
onal

Grande Prémio Europeu
Os projectos que possuam uma dimensão europeia se-
rão recomendados pelo júri nacional para serem consi-
derados para o Grande Prémio Europeu. Estes projec-
tos serão avaliados numa sessão do júri europeu, antes
da cerimónia da entrega dos Prémios Europeus, que terá
lugar no Verão de 1999.

A data de encerramento para as inscrições é sexta-
feira, 26 de Fevereiro de 1999.
Somente serão aceites as inscrições feitas com obser-
vância das regras de exigência acima.

INTERNACIONAL

Combustion Community. Significant efforts will be made to
publish papers from industry, although both academic and
applied submissions are welcome.♦

MANIFESTO PARA O CONTRATO MUN-
DIAL DA ÁGUA

A Fundação Mário Soares e o Grupo de Lisboa
apresentaram recentemente à Imprensa o Manifesto para
um Contrato Mundial da Água, onde se expõem os
princípios que deverão nortear o referido contrato.
No encontro , que decorreu no edifício administrativo
da Expo 98, estiveram presentes altas individualidades
de vários países do mundo. Entre elas, Mário Soares,
José Pinto Monteiro, Ministro do Ambiente de Cabo
Verde, Raoul Alfonsin, ex-Presidente da Argentina, o
Príncipe Laurent da Bélgica, Manuel Dengo, em
representação do Secretário-Geral da ONU, Thierry
Faucon, representante da FAO e um largo grupo de
investigadores e teóricos políticos no domínio da Água
Potável.
O Manifesto para o Contrato Mundial da Água assenta
sobre o princípio segundo o qual “A água é um bem
vital patrimonial comum mundial”, princípio a partir do
qual se estabelecem as suas finalidades principais: o
acesso universal à água, de todos os seres humanos e, a
segunda, uma gestão solidária e integrada da água,
segundo uma filosofia de partilha e de conservação.
Para atingir estas finalidades, o Manifesto define como
objectivos prioritários – a realizar nos próximos 20 anos
– o acesso pelas populações mais pobres do mundo e a
resolução dos conflitos relativos à água, para a primeira,
e a redução das irrigações e criação de sistemas de
saneamento para as 650 cidades com mais de um milhão
de habitantes, como formas de prossecução da segunda
finalidade.
Neste sentido, é proposta a criação de duas redes: uma
rede colectiva mundial “Água para a Humanidade” e
uma rede dos “Parlamentos pela Água, Bem Comum
Mundial”.
No primeiro caso, deverá proceder-se à organização de
duas campanhas mundiais a ter lugar nos próximos seis
anos, em várias cidades na mesma data, denominadas
“Três biliões de torneiras de Água”. No segundo, entre
as várias actividades previstas destacam-se a organização
de uma conferência de parlamentos “Paz para a Água”,
a realizar já entre finais de 2000 e princípios de 2001, e
o lançamento de uma campanha pela criação de um
Parlamento Mundial da Água, de um Tribunal da Água
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e ainda, com a participação dos sindicatos, de um Fórum
Mundial dos Direitos Económicos e Sociais da Água.
Para pôr em marcha este conjunto de iniciativas, é ainda
proposta a criação da “Fundação para o Contrato
Mundial da Água”, organismo cuja actividade principal,
uma vez estabelecidas as redes referidas, será a de
publicar o Relatório Mundial da Água. ♦

(Fonte: País Real, Ano II, nº 19, Agosto/Setembro de 1998)

JORNADAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS
DE RESÍDUOS

Decorreram em Lisboa, no passado mês de Outubro de
1997, as 1as Jornadas Técnicas Internacionais de
Resíduos, promovidas pelo GRAPESB – Grupo de
Resíduos da APESB e com organização conjunta da
APESB e do LNEC.
Nestas Jornadas foram apresentadas e discutidas as
opções técnicas, as diferentes tecnologias, os
conhecimentos e meios actuais disponíveis para a
implementação de soluções integradas de Valorização
e Tratamento de Resíduos, incluindo nomeadamente os
aspectos de gestão dos sistemas e serviços.
Foi produzido um CD ROM que contém uma
compilação dos textos das comunicações apresentadas,
a reprodução dos materiais de apoio utilizados nas
apresentações orais, as intervenções da Sessão de
Abertura e os resumos das várias Sessões, a lista de
participantes, os resumos dos posters expostos, firmas
expositoras e ainda curtas reportagens fotográficas sobre
as Sessões, as Visitas Técnicas e o Programa Social.
Este CD encontra-se disponível nas seguintes condições
incluindo despesas de envio:

CD ROM
Sócio: 1500$00
Não sócio: 2000$00

CD ROM + Volume Jornadas
Sócio: 3500$00
Não sócio: 5000$00
Quaisquer informações sobre este assunto poderão ser
obtidas junto do Secretariado da APESB: a/c Carla
Galier, Tel. 8482131 ext. 2849, Fax. 8478614, E-mail:
Cgalier@apesb.pt ♦
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RECURSOS HÍDRICOS
NA COMUNICAÇÃO SOCIAL

"
CORTES  E
RECORTES NA
IMPRENSA

Correio da Manhã, 18 de Outubro de 1998
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Informar Ambiente, nº 13, Outubro/Novembro de 1998
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Revista do Público, 24 de Outubro de 1998
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Câmaras Verdes, Ano V, nº 49, Outubro de 1998
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Diário de Notícias, 22 de Outubro de 1998
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ATLAS DIGITAL DO BALANÇO MUNDI-
AL DA ÁGUA

Investigadores da Universidade do Texas, EUA, estão
a desenvolver um Atlas Digital do Balanço Mundial da
Água usando um sistema de informação geográfica,
mapas digitalizados e técnicas computacionais de
modelação que permitirão ao utilizador traçar o
movimento da água entre a atmosfera, solo, superfície
e águas subterrâneas. Este atlas está a ser aplicado a
casos de estudo em África, América do Sul e Ásia
Central e encontra-se disponível na Internet.
URL: http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment/
atlas.htm ♦

ECOLOGICAL WASTEWATER
RECYCLING

O sistema “Ecological wastewater recycling” foi
estabelecido em Chatham County, na Carolina do Norte
(EUA). As águas residuais são tratadas para reutilização
através de sistemas húmidos artificiais. Existe também
uma estufa contendo filtros de solo e um ecossistema
aquático onde os nutrientes das águas residuais são
captados para serem utilizados como fertilizantes. Os
detalhes deste sistema podem ser consultados na
internet.
URL: http://www.waterrecycling.com ♦

INTERNATIONAL WATER RESOURCES
ASSOCIATION

A IWRA (International Water Resources Association)
é uma organização internacional, não governamental
que pretende apoiar os profissionais, estudantes e todos
os que se preocupam com o uso sustentável dos recursos
hídricos em todo o mundo.
O principal objectivo desta associação é expandir o
conhecimento dos problemas relacionados com os
recursos hídricos através da formação, investigação e
troca de informação entre os países.

URL: http://www.iwra.siu.edu ♦

QUERCUS - NÚCLEO DO PORTO

Quercus - Núcleo do Porto
Rua da Reboleira, 46
4050 Porto
Tel. 02 - 332 03 24
Fax. 02 - 200 33 90
E-mail: nucporto@dei.uc.pt
http://www.terravista.pt/aguaalto/2256 ♦

  INTERNET
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NOTÁVÉIS EM RECURSOS HÍDRICOS

    PERFIL

ANTÓNIO CARMONA RODRIGUES

Nascido em Lisboa em 1956, concluiu a licenciatura
em Engenharia Civil, em 1978, na Academia Militar,
como aluno civil. Realizou o estágio de licenciatura no
LNEC, sobre ensaio de bombas centrífugas.
Iniciou a sua actividade profissional na Hidroprojecto
em 1978, onde esteve ligado a diversos estudos e pro-
jectos de aproveitamentos hidráulicos, nomeadamente
o aproveitamento do Baixo Mondego.
Entre 1981 e 1982 interrompeu a sua actividade para
tirar o curso de especialização em Hidráulica Fluvial,
em Delft, nos Países Baixos.
Regressou à actividade de consultor na Hidroprojecto
em 1982. Em 1983, ano em que foi campeão ibérico de
rugby, foi convidado para Assistente do Departamento
de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lis-
boa, onde tem baseado a sua actividade profissional des-
de 1988.
Obteve o grau de Doutor em Engenharia do Ambiente,
pela Universidade Nova de Lisboa, em 1992, ano em
que nasceu a terceira das suas três filhas, tendo apre-
sentado a dissertação “Modelação Matemática da Qua-
lidade da Água em Albufeiras”. Desde então tem exer-
cido as funções de Professor Auxiliar, tendo sido Presi-
dente da Comissão Pedagógica da licenciatura em En-
genharia do Ambiente entre 1993 e 1996. Actualmente
é o responsável do Laboratório de Hidráulica “Prof.
Armando Lencastre”.
Tem exercido actividade docente em várias cadeiras nas
áreas de Hidráulica e de Hidrologia, para as licenciatu-
ras de Engenharia do Ambiente, Engenharia Civil, e
Engenharia Geológica.
A actividade de investigação tem-se desenvolvido prin-
cipalmente na área da modelação matemática da quali-

dade da água em sistemas fluviais. Tem tido projectos
de investigação com instituições de outros países, tais
como os Estados Unidos da América, a Alemanha, a
República Checa, ou a República da Moldova. Foi con-
vidado para orador em diversas reuniões técnicas e ci-
entíficas, em Portugal e no estrangeiro.
Tem sido solicitado para membro do júri de diversas
provas de mestrado e doutoramento em várias universi-
dades portuguesas, e está presentemente a orientar te-
ses de mestrado e de doutoramento. Tem diversas pu-
blicações e comunicações em revistas ou em reuniões
científicas, portuguesas e estrangeiras, para além de
publicações de apoio ao ensino, e manuais de utilização
de modelos matemáticos que desenvolveu.
Na área da consultoria, tem participado em diversos
estudos e projectos, como por exemplo os estudos de
qualidade da água da albufeira de Alqueva, a gestão
ambiental da albufeira da barragem de Pequenos
Libombos em Moçambique, os estudos de qualidade da
água do fecho da baía da Praia Grande em Macau, pro-
jectos de barragens e outras infra-estruturas hidráuli-
cas, e diversos estudos de impacte ambiental. Desen-
volveu e aplicou modelos de simulação da qualidade da
água a diversos rios e albufeiras, bem como de escoa-
mentos em regime variável em rios e canais.
Foi Assessor do Secretário de Estado do Ambiente e do
Consumidor do XII Governo Constitucional, Prof. Dou-
tor Joaquim Poças Martins, de Julho de 1993 a Outubro
de 1995. Neste período desenvolveu intensa actividade
de que se destaca a preparação da implementação dos
novos instrumentos de planeamento e gestão dos recur-
sos hídricos (decretos-lei 45, 46 e 47/94), bem como o
início das conversações com Espanha com vista à cele-
bração de um novo Convénio sobre a utilização da água
nos rios internacionais. Integrou a delegação portugue-
sa à Reunião Informal do Conselho de Ministros do
Ambiente da União Europeia, realizada em Sevilha, em
Outubro de 1995.
Desde Fevereiro de 1994 que tem dado apoio à DRA-
Algarve nos trabalhos de planeamento dos recursos
hídricos das bacias das ribeiras do Algarve. Consultor
do INAG para a qualidade da água, desde Julho de 1996,
tem participado no projecto European Topic Centre -
Inland Waters, da Agência Europeia do Ambiente. De-
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senvolveu para o INAG o modelo de previsão em tem-
po real da propagação de cheias no rio Tejo, inserido
no SVAC - Sistema de Vigilância e Aviso de Cheias.

Para além da APRH, onde é actualmente um dos vice-
presidentes da Comissão Directiva, é membro do
American Geophysical Union, da International
Association of Water Quality, e da Ordem dos Enge-
nheiros.
Foi membro do júri da Ordem dos Engenheiros, na Es-
pecialidade de Engenharia Civil, para atribuição do
Prémio Inovação Jovem Engenheiro 1994, e foi mem-
bro do júri nacional do 1º Grande Prémio Europeu de
Turismo e Ambiente, em 1995.
É membro do Conselho Nacional da Água, desde Fe-
vereiro de 1996, onde já colaborou em três grupos de
trabalho. É membro da equipa de especialistas para o
acompanhamento do Plano Nacional da Água e dos Pla-
nos de Bacia Hidrográfica, desde Dezembro de 1996.
No Ordem dos Engenheiros, foi membro do Grupo de
Trabalho Ambiente, do Colégio de Engenharia Civil,
com vista à criação da Especialização em Ambiente
dentro do Colégio, e foi membro do Grupo de Trabalho
com vista ao estudo da inserção da Engenharia do Am-
biente na Ordem dos Engenheiros.
É membro do Grupo de Trabalho para a Melhoria e
Controlo da Qualidade da Água no Rio Guadiana, cria-
do pela Comissão dos Rios Internacionais em Junho de
1997. É vogal da Comissão Nacional Portuguesa das
Grandes Barragens, desde Agosto de 1998. ♦
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