
Nome:_____________________________________________________

________________________________________________

Endereço:_________________________________________

________________________________________________

Tel.:_________________     Fax.:___________________

E-mail:________________________________________

Profissão:_______________________________________

_______________________________________________

Entidade: ______________________________________

_______________________________________________

Função:_________________________________________

Desejo inscrever-me como membro da APRH, afirmando aderir aos
princípios do respectivo Estatuto.
Junto envio o montante da jóia de admissão e da quota anual por

cheque
vale do correio                            Data ______ /__ /__

Podem ser membros singulares

 os cientistas, técnicos, estudantes  e  outras  pessoas  cuja

actividade  se  insira  no âmbito dos recursos hídricos.

Podem ser membros colectivos

as associacões e as entidades públicas, cooperativas e

privadas com intervenção directa ou indirecta no

planeamento, gestão e aproveitamento dos recursos hídricos

nacionais.

Podem ser membros aderentes

as associacões congéneres,  nacionais  ou  internacionais,

que  permutem  a qualidade de membro com a APRH.

Para efeitos de inscrição na APRH pode enviar o boletim

destacável, devidamente preenchido e acompanhado de um

cheque ou vale de correio relativo ao pagamento da joia de

admissão (membros singulares 10 euros , membros

estudantes 5 euros , membros colectivos 70 euros ) e da

quota anual (membros singulares 40 euros , membros

estudantes 25 euros , membros colectivos 300 euros ).

PublicaçõesPublicaçõesPublicaçõesPublicaçõesPublicações

Revista Recursos HídricosRevista Recursos HídricosRevista Recursos HídricosRevista Recursos HídricosRevista Recursos Hídricos
A revista «Recursos Hídricos» é uma publicação científica
da APRH que visa, dentro dos princípios estatutários,
contribuir para o progresso dos conhecimentos no domínio
da Hidráulica e dos Recursos Hídricos, bem como para a
difusão dos conceitos básicos de uma política adaptada à
gestão dos recursos hídricos nacionais. A revista “Recursos
Hídricos tem distribuição exclusiva aos associados.

Boletim InformativoBoletim InformativoBoletim InformativoBoletim InformativoBoletim Informativo
O Boletim Informativo da APRH é um meio de divulgação
de diversos temas relacionados com os recursos hídricos.
Tem distribuição exclusiva aos associados. É trimestral e
sai nos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.

ContactosContactosContactosContactosContactos
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos
a/c Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Av.Brasil 101 1700-066 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: 351 21 844 34 28 - Fax: 351 21 844 30 17

e-mail: aprh@aprh.pt - http://www.aprh.pt

Ficha de InscriçãoFicha de InscriçãoFicha de InscriçãoFicha de InscriçãoFicha de Inscrição
(Fotocopiar e enviar para o endereço atrás indicado)

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESAASSOCIAÇÃO PORTUGUESAASSOCIAÇÃO PORTUGUESAASSOCIAÇÃO PORTUGUESAASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DOS RECURSOS HÍDRICOSDOS RECURSOS HÍDRICOSDOS RECURSOS HÍDRICOSDOS RECURSOS HÍDRICOSDOS RECURSOS HÍDRICOS

ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos

OrganizçãoOrganizçãoOrganizçãoOrganizçãoOrganizção

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades

AssociadosAssociadosAssociadosAssociadosAssociados

PublicaçõesPublicaçõesPublicaçõesPublicaçõesPublicações



outras actividades similares, nos planos nacional e

internacional;

• incentivar a realização de acções de formação e de

actualização científica e tecnológica;

• promover acções de formação e de conhecimento

interdisciplinar e intersectorial, nomeadamente através

da publicação de um boletim informativo;

• promover a elaboração e a divulgação de trabalhos

científicos e técnicis, nomeadamente através da

publicação da revista Recursos Hídricos;

• fazer-se representar em comissões consultivas ou

deliberativas, constituidas por iniciativa de entidades

públicas ou privadas de utilidade pública, quando para

tal for solicitada;

• fomentar a análise e solução de questões

fundamentais, dentro das suas áreas de interesse mais

relevantes, atraves da acção de comissões

especializadas;

• estudar problemas específicos sobre os quais a

associação tenha sido consultada ou entenda dever

pronunciar-se, com eventual recurso à constituição de

grupos de trabalho;

• apoiar o funcionamento de comissões portuguesas

de associações internacionais cujos objectivos se

identifiquem com os da APRH.

AssociadosAssociadosAssociadosAssociadosAssociados

A APRH  compõe-se  de  Associados  singulares,

Associados  colectivos  e membros aderentes, podendo  ser

admitidas como tal as  pessoas que, estando de qualquer

modo relacionadas  com a  problemática dos  recursos

hídricos em Portugal, afirmem  a sua  adesão ao Estatuto

da Associação que pode ser consultado na página da

“internet” com o endereço www.aprh.pt

ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

A Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH) é

uma associação científica e técnica, sem fins lucrativos,

constituida por escritura notarial de 4 de Agosto de 1977,

publicada no “Diário da Republica” n.204 - 3a série, de 3 de

Setembro de 1997, com alterações aprovadas em Assembleia

Geral de 19 de Fevereiro de 1986 e escritura notarial de 6 de

Outubro de 1986. A Associação, que tem sede em Lisboa,

em  instalações cedidas pelo Laboratório Nacional de

Engenharia Civil, pretende fomentar o tratamento

multissectorial e interdisciplinar dos problemas da água,

constituindo um forum para profissionais de diversas

formações e campos de actividade ligados ao âmbito dos

recursos hídricos.

ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos

A APRH tem como  principais objectivos:

• promover a nível nacional o progresso dos

conhecimentos e o estudo e discussão dos problemas

relativos aos recursos hídricos, nomeadamente nos

domínios da gestão, do planeamento, do desenvolvimento,

da administração, da ciência, da tecnologia, da

investigação e do ensino;

• fomentar e apoiar iniciativas visando a cooperação das

entidades singulares e colectivas interessadas na criação

de estruturas e de meios adequados à resolução dos

problemas existentes no âmbito dos recursos hídricos

nacionais;

• apoiar e participar em acções destinadas a difundir

os conceitos de uma política sustentável de recursos

hídricos nacionais;

• colaborar com organismos e associações congéneres

e suscitar a participação portuguesa em programas

internacionais, no domínio dos recursos hídricos com in-

teresse para o país .

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização

A APRH encontra-se organizada com base em orgãos sociais,

núcleos regionais e comissões especializadas.

Os orgãos sociais são a Assembleia Geral, o Conselho Geral,

a Comissão Directiva e o Conselho Fiscal.

Os Núcleos Regionais agrupam os associados residentes em

cada uma das seguintes seis regiões geográficas, definidas

com base em agrupamentos de bacias hidrográficas: região

Norte, região Centro, região Tejo, região Sul, Arquipélago da

Madeira e Arquipélago dos Açores. Estão constituídos e em

funcionamento os Núcleos Regionais do Norte, do Centro e

do Sul, espectivamente com sede no Porto, Coimbra e Évora.

As Comissões Especializadas são constituidas para a

realização de actividades culturais e editoriais, bem como para

o estudo de questões fundamentais envolvidas nas áreas de

interesse da APRH. Estão ainda em funcionamento as

seguintes Comissões Especializadas:

•Comissão Especializada das Actividades Culturais
•Comissão Especializada da Qualidade da Água
 •Comissão Especializada de Águas de Abastecimento e
Residuais

•Comissão Especializada de Águas Subterrâneas
•Comissão Especializada de Hidroenergia
•Comissão Especializada  de Ecosistemas e Ambiente
•Comissão Especializada  da Zona Costeira

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades

Para a consecução dos seus objectivos são atribuições

principais da APRH:

• organizar reuniões, colóquios, visitas de estudo e


