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1. OBJECTIVOS 
 
 A integração de Portugal na União Europeia tem conduzido a enormes desafios e 
responsabilidades no âmbito dos recursos hídricos em geral e das águas subterrâneas em 
particular. 
 Componente fundamental do ciclo hidrológico, a água subterrânea desempenha em 
Portugal um papel relevante no desenvolvimento económico e social, nomeadamente na 
agricultura, na indústria e no abastecimento de água para consumo humano. 
 A recente transposição para o direito nacional de um vasto conjunto de directivas e 
diplomas associados à recente reorganização das entidades de gestão dos recursos 
hídricos, as Administrações de Região Hídrográfica (ARH), são exemplos da dinâmica 
actual dos temas relacionados com os recursos hídricos. A participação de todos é um 
acto de cidadania. 
 Noutra vertente, a água subterrânea, enquanto recurso geológico, assume um papel 
relevante na economia nacional, nomeadamente no caso das águas minerais naturais, nas 
águas de nascente ou em sectores como o hidrotermalismo.  
 Dando seguimento a eventos semelhantes, que a APRH vem organizando desde 
1993, lança-se uma vez mais um Seminário sobre Águas Subterrâneas, com o 
objectivo de promover um amplo debate sobre o estado do conhecimento e os trabalhos 
desenvolvidos em Portugal nos últimos anos, nos diferentes aspectos quantitativos e 
qualitativos das águas subterrâneas. 
 Este Seminário dirige-se, não apenas a técnicos e estudantes da área da 
Hidrogeologia, mas também a todos os que trabalham e se preocupam com os Recursos 
Hídricos em geral. 
 
2.   LOCAL E DATA 

O Seminário decorrerá nos dias 5 e 6 de Março de 2009, nas instalações do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil em Lisboa. 

 
3.   ORGANIZAÇÃO 

Este Seminário é organizado pela Comissão Especializada de Águas Subterrâneas 
(CEAS) da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH). 
 
4. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 - Albino Medeiros 
 - Maria Manuela Simões 
 - José Manuel Marques 
 - Manuel Mendes Oliveira 
 
5. COMUNICAÇÕES 

Aceitam-se Comunicações no âmbito da Hidrogeologia versando, entre outros, os seguintes 
temas: 

- Águas Subterrâneas vs. Alterações Climáticas 
- Planeamento e Gestão de Recursos Hídricos Subterrâneos 

- Qualidade da Água e Poluição das Águas Subterrâneas 
- Vulnerabilidade de Aquíferos 
- Protecção e Remediação de Águas Subterrâneas  
- Prospecção e Exploração das Águas Subterrâneas 
- Métodos Geofísicos Aplicados à Hidrogeologia 
- Modelação Estocástica e Determinística em Hidrogeologia 
- Águas Subterrâneas em Obras de Engenharia 
- Águas Subterrâneas nos Estudos de Avaliação de Impacte Ambiental 
- Interacção entre Águas Superfíciais e Águas Subterrâneas 
- Hidrogeologia Urbana 
- Águas Minerais e Hidrotermalismo 
- Ecohidrologia vs. Sustentabilidade das Águas Subterrâneas  
- Águas Subterrâneas e Saúde Pública 
- Economia das Águas Subterrâneas 
- Aspectos Legislativos das Águas Subterrâneas 
- Ensino e Investigação em Águas Subterrâneas 
 
A data limite para apresentação dos Resumos das Comunicações é 31 de Janeiro de 2009.  
 
Os Resumos deverão contemplar no máximo uma página A4, c/ margens 2.5cm, Times New 
Roman 10, espaçamento simples, incluindo título (em maiúsculas), autores, instituições, 
palavras-chave (máximo de 5), figuras e referências bibliográficas. Os Resumos apresentados 
ao Seminário serão editados em CD. Algumas das Comunicações poderão vir a ser 
seleccionadas tendo em vista a sua possível publicação em volume especial da Revista 
Recursos Hídricos sobre o tema “Águas Subterrâneas”, após autorização prévia dos autores. 

 
 

6. INSCRIÇÕES 

A inscrição no Seminário deverá ser feita mediante o preenchimento da ficha anexa. 

Os custos de inscrição são os seguintes: 

Associados da APRH --------------------------------------- 75 € 
Não Associados -------------------------------------------- 100 € 
Estudantes (Licenciatura ou Mestrado) ------------------ 25 € 

O pagamento da inscrição deverá ser feito para: 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
a/c LNEC  - Avª do Brasil, 101 - 1700-066 Lisboa Codex 
 

7. INFORMAÇÕES 

Para informações adicionais contactar: 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
a/c LNEC - Avª do Brasil, 101 - 1700-066 Lisboa Codex 
Tel.   21 844 3428         
Fax  21 844 3017 
E-mail  aprh@aprh.pt 


