6º SILUSBA – Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa

É com enorme alegria e orgulho que, na qualidade de Presidente da Associação
Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), participo neste 6º Simpósio de Hidráulica e
Recursos Hídricos dos Países de Língua Oficial Portuguesa (6º SILUSBA) a ter lugar na
Cidade da Praia, República de Cabo Verde.
O grande entusiasmo da Comissão Organizadora Local, Presidida pelo Eng.º Rui Silva,
a quem aqui deixo os meus agradecimentos, o grande número de participantes de
diferentes países e o número e qualidade das comunicações apresentadas, associados à
já conhecida hospitalidade do Povo Cabo-verdiano, são um garante do sucesso deste
evento e, naturalmente, da sua continuação futura.
Ao Presidente da Comissão Organizadora Internacional, Prof. António Carmona
Rodrigues que, apesar de ter assumido em plena fase de organização deste evento o
importante cargo de Ministro das Obras Públicas Transportes e Habitação do actual
governo de Portugal, não quis deixar, pela relevância que atribui ao SILUSBA, a sua
organização, bem como a todos os elementos que se empenharam nas várias comissões
organizadoras e científicas apresento os meus sinceros agradecimentos. Agradeço,
também, aos elementos do secretariado. Sem o vosso trabalho e empenho seria
impossível antever tanto sucesso.
Desde o seu início, o SILUSBA sempre mereceu, por parte dos associados da APRH o
maior interesse e carinho. Este facto justifica-se porque a comunidade técnica e
científica que nele participa, para além da língua, tem em comum uma afectividade e
amizade recíprocas, que favorecem a troca de experiências e conhecimentos.
A água assume cada vez maior importância neste mundo global e os problemas com ela
relacionados estão longe de estarem resolvidos nos nossos países, persistindo por
solucionar questões fundamentais, que tem por base o acesso à água em quantidade e
qualidade, só podendo estas serem resolvidas com base numa forte componente de
conhecimento técnico e científico, razão pela qual, cada vez mais se justifica a
existência deste simpósio.
Também o SILUSBA contribui, de forma significativa, para o reforço do
relacionamento da APRH com as organizações suas congéneres Brasileira –ABRH- e
Moçambicana- AMCT. A notícia do brevíssimo nascimento da Associação Caboverdiana dos Recursos Hídricos foi para nós um motivo de grande alegria e,
simultaneamente, de esperança que os técnicos e cientistas dos países nos quais ainda
não existe associação congénere lhes sigam o exemplo.
Agradeço aos Patrocinadores deste evento e felicito-os pela ampla visão estratégica que
demonstraram ao apoiá-lo.
Termino com uma saudação calorosa e amiga a todos os participantes do 6º SILUSBA e
com o os votos de uma proveitosa e agradável estadia em Cabo Verde.
APRH, Outubro de 2003
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