
Dando sequência a um dos pontos do Programa da 
Comissão Diretiva para este biénio, foram criados os 
seguintes Grupos de Trabalho ad-Hoc:

GT INTERNACIONAL 
Objetivos - Definir a estratégia de inserção da APRH 
no plano internacional, reforçando a intervenção 
no debate de questões relevantes a nivel global e 
trazendo aos associados benefícios decorrentes 
das colaborações e afiliações existentes tanto da 
Associação, como de alguns membros.

Membros - António Chambel, João Paulo Lobo 
Ferreira, Jeff Camkin, Rafaela Matos, Francisco 
Taveira Pinto

Coordenação - Susana Neto (Pres. Comissão 
Diretiva APRH)

Atividade - 1ª reunião efetuada em maio de 2018

GT GESTÃO INTEGRADA DA ÁGUA
Objetivos - Debater e propor métodos de trabalho 
internos à APRH, nomeadamente entre as Comissões 
Especializadas, no sentido de maximizar sinergias 
entre as diversas atividades em curso, para que estas se 
traduzam numa prática favorecedora de abordagens 
integradas da gestão da água.

Membros - Teresa Fidélis, Rui Ferreira, José Maria 
Santos, Luciana das Neves, Vanessa Ramos 

Coordenação - Jorge Cardoso Gonçalves (APRH 
Norte; CESA)

Atividade - diversas reuniões internas desde a sua 
criação; elaboração de documentos e instrumentos 
para apresentação e debate com os órgãos 
operacionais da APRH  (CE e NR) com uma reunião 
de trabalho alargada já agendada.

GT RECURSOS HÍDRICOS
Objetivos - Debater as matérias relativas as questões 
diretamente relacionadas com a gestão de recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, com enfoque 
na análise das disponibilidades e avaliação de 
condições de utilização pelos diferentes stakeholders, 
enquadramento Ibérico  e contexto de alterações 
climáticas.

Membros - António Gonçalves Henriques, Manuela 
Portela, Rui Rodrigues 

Atividade - Decorreu uma primeira reunião entre 
a Presidente da CD e os membros inicialmente 
convidados. Este GT será alargado a outros 
membros e irá promover uma série de debates em 
torno dos problemas dos grandes rios nacionais em 
bacias internacionais (Guadiana, Tejo e Douro).
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