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Objectivo da Sessão

Está em marcha um processo de planeamento das
nossas águas de que resultará a moldura jurídica e
técnica que vai moldar o nosso futuro próximo no que
se refere às relações dos utilizadores com os meios
hídricos e às relações entre administração e
administrados em matéria de água no meio natural ou
das interfaces entre este e os sistemas modificados.

Mas será que todos os interessados têm oportunidade
de participar neste processo?

A APRH e o INAG, I.P., cientes de que se trata de um
momento importante do nosso processo colectivo de
construção de um futuro mais sustentável, consideram
oportuno e necessário criar um espaço de
conhecimento e de debate em torno de um conjunto de
questões-chave da política nacional da água que se
encontra em revisão, promovendo uma sessão de
natureza técnica com o objectivo de contribuir para o
aperfeiçoamento dos trabalhos em curso.

Programa
Dia 21 de Fevereiro de 2011

ABERTURA: 9:45 horas

 Abertura da Sessão: APRH e INAG,I.P.

APRESENTAÇÕES: 10:00 – 11:15 horas

 Objectivos e processos de planeamento hídrico integrado nacional
 Instituto da Água, I.P.

 As questões-chave sobre a capacidade das organizações e sobre a
cidadania
 NEMUS - Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.

 Pressões e estado das massas de águas nacionais
 AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda; Matos, Fonseca & Associados, Estudos e

Projectos, Lda.

 Preocupações sectoriais de gestão da água no quadro de
desenvolvimento económico-social actual e futuro
 DHV, S.A.

 A segurança de pessoas e bens em relação aos fenómenos hídricos
naturais e induzidos
 PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiente, Lda.

INTERVALO: 11:15 horas

APRESENTAÇÕES: 11:30 – 12:15 horas

 A sustentabilidade financeira e económica da gestão da água e a
dimensão económica dos seus agentes
 PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiente, Lda.

 A dimensão internacional da gestão da água em Portugal
 PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiente, Lda.

 Garantia de água em situações hidrometrológicas normais e
excepcionais
 AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, Lda; Matos, Fonseca & Associados, Estudos e

Projectos, Lda.

DEBATE: 12:15 – 13 horas


