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Gestão Sustentável da Água

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), a Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos (ABRH), a Associação Cabo-Verdiana de Recursos Hídricos (ACRH) e a Associação 
Aquashare Moçambique informam que o 13º Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos 
dos Países de Língua Portuguesa se realizará de 13 a 15 de Setembro de 2017, na Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), no Porto, Portugal, sob o tema “Gestão 
Sustentável da Água”, propondo 12 temas gerais e um tema especial dedicado a “Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável e a Melhoria da Qualidade da Água em África”.

Boletim Nº 1

Apoios:

www.aprh.pt

https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_page.inicial
http://www.aprh.pt
http://www.ppa.pt/
http://www.ciimar.up.pt/
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/


Presidente da Comissão Organizadora Local e Internacional
Presidente da Comissão Directiva da APRH
Francisco Taveira Pinto
Caros Amigos
A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), em colaboração 
com outras Associações congéneres dos Países de Língua Portuguesa, vai 
organizar mais um SILUSBA, o 13º, na cidade do Porto, Portugal. 
As questões em torno dos Recursos Hídricos continuam a ser de importância 
vital para o Mundo e não podemos pensar nas questões da água que 
precisamos e consumimos, sem darmos a devida importância ao recurso 
base e como o gerimos. Por isso é necessário continuar persistentemente 
na defesa de uma Gestão Sustentável da Água, que enquadre a defesa dos 
Recursos Hídricos como elemento de base a todo o círculo urbano da água. 
Este enquadramento torna-se ainda mais importante numa perspectiva de 
escassez e de dificuldades de gestão, como acontece em alguns países de 
língua oficial Portuguesa. Por este motivo é dada uma especial relevância ao enquadramento dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável e da sua importância na melhoria da qualidade da água em África.

Nos próximos anos e décadas, o mundo continuará a enfrentar algumas situações de déficit de água, sendo 
por isso necessário melhor a sua gestão. É urgente mudar a forma como os Recursos Hídricos são usados e 
geridos de forma a serem atingidos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
De acordo com o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento de Recursos Hídricos “Os 
recursos hídricos são um elemento-chave nas políticas de combate à pobreza, mas por vezes são ameaçados 
pelo próprio desenvolvimento. A água influencia diretamente o nosso futuro, pelo que é necessário mudar a 
forma como avaliamos, gerimos e usamos esse recurso, em face da procura crescente e também da sobre-
exploração das reservas subterrâneas.” 
Há hoje um consenso internacional de que água é essencial para que muitos desses objetivos sejam atingidos.  
A água está intrinsecamente ligada a questões como as alterações climáticas, agricultura, segurança 
alimentar, saúde, energia, equidade, género e educação. A água é essencial para o crescimento da economia e 
para o combate à pobreza, e também é diretamente afetada pelo desenvolvimento económico. Para encontrar 
uma solução para esse desafio, é preciso encontrar um equilíbrio entre a procura e a oferta. 
Apesar do progresso considerável que tem sido realizado recentemente muitas pessoas ainda não têm acesso 
a fontes de água potável de qualidade, sendo os mais  desfavorecidos os mais afectados. Por outro lado para 
responder às necessidades de uma população em constante crescimento, os setores da agricultura e da 
energia precisam de produzir cada vez mais. A procura por bens manufaturados também está a aumentar, o 
que, por sua vez, impõe maior pressão sobre os recursos hídricos. 
Em todo este contexto a APRH acredita mais uma vez que o 13º SILUSBA será um fórum essencial para a 
discussão destes problemas, propondo um conjunto de temas que vão de encontro a essa conjuntura e à 
necessidade de se definirem metas e formas de atingir os ODS.
Por isso estão todos convidados e espero contar com a vossa presença.

“Nos próximos anos e décadas, o mundo continuará 
a enfrentar algumas situações de déficit de água, 
sendo por isso necessário melhor a sua gestão.  
É urgente mudar a forma como os Recursos Hídricos 
são usados e geridos de forma a serem atingidos 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.”



Vice-Presidente da Comissão Organizadora Internacional
Presidente da Comissão Directiva da ABRH
Vladimir Caramori Borges de Souza
É com enorme satisfação que iniciamos a organização de 
mais um SILUSBA, momento de reunir os colegas de países 
de língua oficial portuguesa em torno dos temas relativos a 
Água. Em um ambiente global, onde se destacam os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e de aprendizado 
coletivo, onde as experiências locais e nacionais contribuem 
para compartilhar o conhecimento em busca da “Gestão 
Sustentável da Água”, tema central do SILUSBA, buscamos 
promover o conhecimento em benefício de toda a sociedade.

A diversidade de origem das pessoas que participam do 
SILUSBA cria um ambiente de solidariedade em torno do tema 
da água. Solidariedade no sentido lato, de compartilhamento. 
A troca de experiências em gestão de risco de extremos, 
gestão de águas compartilhadas ou transfronteiriças, de 
conhecimento em variabilidade climática, e questões relacionadas à qualidade da água, em governança e 
economia verde, entre outras, devem contribuir para atingir níveis mais elevados de governança.

Nosso desafio é integrar o conhecimento acadêmico-científico/técnico-institucional, compartilhar as 
experiências locais e nacionais, em diferentes níveis (do cidadão aos níveis de governança), promovendo 
políticas públicas que possam, de fato, promover a sustentabilidade. 

Frequentemente observamos referência à necessidade de integração de políticas públicas mas, de fato, a 
integração frequentemente ocorre apenas em momentos de crise ou de grandes desastres naturais. Isso fica 
evidente, por exemplo, em momentos de crises de escassez, onde podemos observar grande mobilização de 
toda uma comunidade e do poder público na busca das soluções, ou em grandes desastres naturais, onde 
os desequilíbrios causados trazem impactos imediatos a todos os usuários da água. A mesma integração e 
sinergia não é observada de forma contínua em problemas cotidianos, como os desequilíbrios do sistema 
natural nas áreas urbanas ou ribeirinhas, que trazem grande impacto para a vida. 

Promover a Gestão Sustentável da Água ou alcançar os ODS traz o desafio de integração permanente, de 
ampliar e compartilhar o conhecimento pleno dos impactos causados pelo homem, de mecanismos mais 
eficientes de uso da água e melhoria de sua qualidade.

Em seu temário, o SILUSBA é, ao mesmo tempo, abrangente, para permitir que possamos ampliar as 
discussões em torno das questões da água em busca da sustentabilidade, e específico, para permitir que 
possamos aprofundar as discussões. 

Assim, é com grande satisfação que iniciamos essa jornada, convidando nossa comunidade a se juntar a esse 
universo de experiências que buscam um interesse comum: a Gestão Sustentável da Água.

A Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) sente-se honrara em participar desse processo.

“Nosso desafio é integrar o conhecimento 
acadêmico-científico/técnico-institucional, 
compartilhar as experiências locais e nacionais, 
em diferentes níveis (do cidadão aos níveis de 
governança), promovendo políticas públicas que 
possam, de fato, promover a sustentabilidade.”



Comissão Organizadora Local

• Francisco Taveira Pinto (Presidente) Presidente da CD da APRH, FEUP
• Eduardo Vivas, Presidente da Direção da APRH-Norte, ISEP
• Vitor Vasconcelos, APRH e Presidente do CIIMAR
• Arnaldo Machado, APRH e APA/ARH-Norte
• Paulo Santos, APRH, FEUP
• Elsa Carvalho, APRH, FEUP
• Tiago Ferradosa, APRH, FEUP
• Vanessa Ramos, APRH, FEUP

Comissão Organizadora Internacional

• Francisco Taveira Pinto - FEUP
• Vladimir Caramori Borges de Souza – UFAL
• Alexandra Brito - CAP
• José Almir Cirillo – UFPE
• António Albuquerque - UBI, APRH
• Jussara Cabral Cruz – UFSM
• Luís David - LNEC, APRH
• Adilson Pinheiro – FURB
• Filipa Oliveira - LNEC, APRH
• Conceição de Maria Albuquerque Alves – UnB
• Suzana Maria Gico Lima Montenegro – UFPE
• António Pedro Pina - ACRH
• Manuel Alvarinho - Aquashare



Temas Gerais

• Gestão de recursos hídricos em bacias nacionais e transfronteiriças
• Água e serviços dos ecossistemas
• Água, território e adaptação à variabilidade climática
• Governança e participação pública para a gestão da água
• Educação para uma nova cultura do uso da água
• Sistemas hídricos sustentáveis
• Inovação para uma economia verde
• As TIC na gestão de recursos hídricos
• Gestão de riscos de eventos extremos
• Água, energia e segurança de barragens
• Compatibilização dos múltiplos usos da água
• Água, agricultura e irrigação
• Gestão costeira de recursos hídricos e turismo

Tema Especial

• Os objectivos do desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade da água em África

Comissão Científica

• Francisco Nunes Correia (Presidente) - IST
• Adilson Pinheiro – FURB e ABRH
• André Luiz Lopes da Silveira – IPH/UFRGS e ABRH
• André Schardong – Hidroinfo  e ABRH
• Carlos de Oliveira Galvão – UFCG 
• Conceição de Maria Albuquerque Alves – UnB e ABRH
• Dirceu Reis – UnB
• Edson Wendland – EESC/USP
• Geraldo Lopes da Silveira – UFSM 
• Jaime Joaquim Pereira da Silva Cabral – UFPE 
• Joel Avruch Goldenfum – IPH/UFRGS
• Jorge Enoch Furquim Werneck Lima – EMBRAPA 
• José Almir Cirillo – UFPE
• Jussara Cabral Cruz – UFSM 
• Nilo de Oliveira Nascimento – UFMG
• Priscilla Macedo Moura – UFMG 
• Suzana Maria Gico Lima Montenegro – UFPE e ABRH
• Synara Aparecida Olendzki Broch – UFMS
• Vladimir Caramori Borges de Souza – UFAL e ABRH 

A completar.



Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos
a/c LNEC - Av. do Brasil, 101
1700-066 LISBOA
Tel. 21 844 34 28
URL: www.aprh.pt
Email geral: aprh@aprh.pt
Email SILUSBA: silusba@aprh.pt

Ficha de inscrição: https://goo.gl/B0Bb8r

17 - Envio de resumos (link)
31 - Avaliação de resumos 

30 - Inscrição a preço reduzido e 
submissão de artigos completos

*  APRH, ABRH, ACRH, Aquashare

**  Mediante a apresentação de comprovativo (não inclui o Jantar de Encerramento).

**  Jovens profissionais até aos 35 anos inclusivé, mediante comprovativo (não inclui o Jantar de Encerramento)

13, 14 e 15 - 13º SILUSBA 

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Beneficiário: Associação Portuguesa  dos  Recursos  Hídricos
Ref.: Pagamento de inscrição 13SILUSBA

Transferências Nacionais:
IBAN – PT50 001800002239369900106

Transferências internacionais:
Banco  Santander  Totta  (Alvalade,  Lisboa)
IBAN  –  PT50 001800002239369900106
Swift Code – TOTAPTPL

PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO:

https://pagamentos.redunicre.pt/2074599/aprh/

Prazos

Alguns artigos serão seleccionados para avaliação e possível publicação nas revistas da APRH e ABRH.

Inscrição

Até 30 de 
junho

Depois 
de 30 de 

junho

Tipo de inscrição

Associados * 280 € 350 € 

Não Associados 380 € 480 € 
Estudantes ** 100 € 120 € 
Jovens Profissionais *** 100 € 120 €

Membros da Ordem 
dos Engenheiros

340 € 430 €

https://goo.gl/B0Bb8r
https://goo.gl/acUcIn
https://pagamentos.redunicre.pt/2074599/aprh/

