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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome _____________________________________________ 

__________________________________________________ 

NIF (para efeitos de emissão de fatura) __________________ 

Profissão __________________________________________ 

__________________________________________________ 

Instituição _________________________________________ 

__________________________________________________ 

Morada para correspondência __________________________ 

__________________________________________________ 

Telefone ___________________ FAX ___________________ 

e-mail _____________________________________________ 

 

Assinatura _________________________________________ 

Data ___/___/______ 

 

Membro da APRH: Sim, n.º _________ Não 

Estudante: Sim (envio de comprovativo) Não  

 

Pagamento: numerário cheque 

 transferência bancária (envio de comprovativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. INFORMAÇÕES 

Para informações adicionais contactar o 

secretariado da APRH: 

Associação Portuguesa dos  

Recursos Hídricos 

a/c LNEC – Av.ª do Brasil, 101 

1700-066 LISBOA 

 

Tel.: 21 844 3428 

Fax: 21 844 3017 

e-mail: aprh@aprh.pt 

http://www.aprh.pt/ 
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Comissão Especializada 
de Águas Subterrâneas 

Núcleo Regional do Sul 



 

1. APRESENTAÇÃO 

Em 2015, a APRH organiza, pela primeira vez na sua história, o 

Seminário sobre Águas Subterrâneas fora da região de Lisboa, 

na cidade de Évora.  

Mantendo a tradição, o 10.º Seminário sobre Águas 

Subterrâneas tem por objetivo incentivar o debate de temas 

relacionados com o conhecimento e investigação no domínio 

dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal, no que 

concerne à sua caracterização, proteção e gestão. 

Convidam-se todos os interessados a participar ativamente 

submetendo à Comissão Organizadora resumos técnicos e 

científicos relacionados com a temática das águas subterrâneas.  

 

2. LOCAL E DATA 

O Seminário terá lugar no Colégio Luís Verney da Universidade 

de Évora, nos dias 9 e 10 de abril de 2015. 

 

3. ORGANIZAÇÃO 

Comissão Especializada de Águas Subterrâneas da APRH, 

Núcleo Regional do Sul da APRH e Universidade de Évora. 

 

4. COMISSÃO CIENTÍFICA 

CEAS/APRH: Manuel M. Oliveira (APRH, LNEC), Manuela 

Simões (CICEGE, FCT/UNL), Maria do Rosário Carvalho (FC/UL), 

José Paulo Monteiro (FCT/UAlg), J. Martins de Carvalho (TARH). 

UÉvora: António Chambel (NRSul/APRH), Júlio Carneiro,  

Carlos Cupeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEMAS 

Águas subterrâneas e ecossistemas dependentes 

Águas subterrâneas e planos de gestão de região hidrográfica 

Alterações climáticas e águas subterrâneas  

Gestão sustentável de recursos hídricos subterrâneos 

Interação águas subterrâneas / águas superficiais 

Modelação numérica de sistemas aquíferos 

Métodos de diagnóstico e análise  

Prospeção e exploração de águas subterrâneas 

Recuperação e remediação de aquíferos contaminados 

Vulnerabilidade e proteção de aquíferos 

 

6. COMUNICAÇÕES ORAIS E POSTERS 

São elegíveis comunicações orais e pósteres sobre as temáticas 

do Seminário, sendo necessário submeter um resumo alargado 

para apreciação pela Comissão Científica.  

O resumo alargado deve utilizar o modelo acessível a partir da 

página da internet do 10.º Seminário sobre Águas Subterrâneas 

(http://www.aprh.pt/10sas/). 

Os resumos alargados aceites no Seminário serão distribuídos 

aos seus participantes. 

 

7. PRAZOS 

Data limite para submissão de resumos alargados das 

comunicações: 13-03-2015. 

Comunicação aos autores sobre a aceitação dos resumos para a 

apresentação e distribuição no Seminário: 27-03-2015. 

 

8. CUSTOS 

Associados da APRH: 25 € 

Não associados: 50 € 

Estudantes: 10 € 

O pagamento da inscrição deverá ser feito em numerário, por 

cheque endossado à Associação Portuguesa dos Recursos 

Hídricos, ou por transferência bancária para o NIB da APRH: 

0018 0000 22393699001 06. 

 

 

 

9. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas mediante o envio dos 

elementos constantes da ficha, no verso, por correio ou para o 

e-mail da APRH. 

Morada: 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos - APRH 

a/c LNEC – Av.ª do Brasil, 101 

1700-066 LISBOA 

e-mail: 

aprh@aprh.pt 
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