
CARAS E CAROS ASSOCIADOS,
É com grato prazer que assino este Editorial do 
Volume 39, N.º2 da Revista Recursos Hídricos.  
Em meu nome e da Comissão Diretiva que me 
acompanha no atual biénio, gostaria de congratular 
o Corpo Editorial da “Recursos Hídricos” e o seu 
Diretor, pelo excelente trabalho que tem sido 
desenvolvido no atual contexto de desafios diversos 
em que as questões da água e da sua gestão não 
podem deixar de ocupar um papel central. Há quase 
três décadas que a Revista "Recursos Hídricos" 
informa sobre questões críticas em debate, divulga 
trabalhos científicos e promove a intervenção da 
APRH. 

Damos, no nosso Programa para o biénio, particular 
relevância à comunicação com os Associados 
que consideramos uma questão estratégica 
fundamental para a APRH. A multidimensionalidade 
dos problemas água, a sua transversalidade e 
necessidade de adoção de uma visão integrada, 
obrigam a melhor e mais conhecimento crítico, 
para além da informação que podemos encontrar 
em diversos meios disponíveis. A APRH assume 
este papel de promotor de um conhecimento mais 
capacitado técnica e cientificamente, assim como 
de charneira e partilha de diversas abordagens que 
permitam à sociedade em geral ter uma visão mais 
crítica dos processos de planeamento e de decisão 
política. 

Num contexto de mudanças globais, em particular 
as demográficas e as resultantes do agravamento 
das situações climáticas extremas e fenómenos 
imprevisíveis, a informação difundida pela APRH 
nos diversos canais (Website, Newsletter e Facebook) 
visa exatamente reforçar essa capacitação social 
para a boa governança da água. A Revista “Recursos 
Hídricos” tem aqui um papel preponderante na 
análise e discussão dos factos e da informação  
disponível. Procuramos assim fomentar um 
aumento de conhecimento crítico através da 
partilha dos artigos e peças editoriais, entrevistas e 
outras que são aqui publicadas regularmente e de 
forma abrangente. 

Consideramos que a APRH deve mobilizar todo 
o seu potencial de inovação para continuar a 
contribuir para a reflexão necessária em todas 
as dimensões da gestão da água, considerando 
o seu carater integrador e a necessidade de 
se desenvolverem abordagens transversais e 
multidisciplinares nos processos de decisão 
política. Por isso, quero aqui reforçar mais uma 
vez o apelo a uma operacionalização efetiva da 
visão integrada da água e dos seus problemas 

multidimensionais, convocando todas as estruturas 
internas da Associação para um esforço sinérgico 
para a articulação de esforços. Tem havido uma 
resposta muito positiva a este apelo por parte das 
Comissões Especializadas e dos Núcleos Regionais 
e, por isso, endereço com o mesmo objetivo de 
ganho acrescido através da disseminação interna 
do conhecimento existente, o convite veemente à 
publicação de trabalhos desenvolvidos no âmbito 
das Comissões Especializadas e dos Núcleos 
Regionais, na Revista RH. 

Os grandes temas estão em cima da mesa e podem 
inspirar análises muito ricas que pretendemos 
informadas e rigorosas, mas também catalisadoras 
de um debate multidisciplinar. Temos, em primeiro 
lugar, um novo ciclo de planeamento em curso, em 
que destacamos a articulação dos Planos de Gestão 
de Bacia Hidrográfica com outros Planos Setoriais 
e Especiais relevantes para a política da água em 
Portugal; a abordagem de aspetos de integração 
territorial e articulação entre o planeamento dos usos 
do solo e usos da água é fundamental; os aspetos de 
reabilitação e valorização social e ecológica dos cursos 
de água; a análise e eventual revisão ou reavaliação 
da Diretiva Quadro da Água na União Europeia; o 
processo de acompanhamento da Convenção de 
Albufeira entre Portugal e Espanha; as alterações 
climáticas, a ocorrência de fenómenos extremos e 
a implementação da ENAAC; a implementação de 
medidas eco hidrológicas ao nível do ciclo urbano 
da água; a gestão da água no setor agroflorestal; 
questões de qualidade e quantidade de água 
nos rios, nas albufeiras e nos aquíferos; questões 
normativas e económicas relativas a tarifas e preços 
da água; questões de segurança e risco associadas 
a determinados contaminantes, entre outras. Trata-
se de questões transversais e que carecem de uma 
colaboração efetiva entre as várias Comissões 
Especializadas para a sua abordagem. 

Estamos muito empenhados nesta articulação e 
operacionalização de uma visão mais integradora e 
holística dentro da APRH e contamos com a Revista 
"Recursos Hídricos" para apoiar este desígnio e 
promover uma cultura inovadora de debate, através 
da divulgação de abordagens mais interdisciplinares 
que apoiem uma verdadeira gestão integrada da 
água em Portugal.

Com as melhores saudações associativas,

(Presidente da Comissão Diretiva para o Biénio 
2018-2020)
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