PROGRAMA
Dia Nacional da Água
Sessão Técnica “A importância da gestão da água”

Amadora, 01 de outubro de 2021
09h45 - Receção aos convidados
10h00 - Sessão de abertura
Vice-Presidente da APA | Pimenta Machado
10h10 - Licenciamento dos Recursos Hídricos - os desafios no contexto
das alterações climáticas
Diretora do Departamento de Recursos Hídricos | Felisbina Quadrado
10h25 - A importância da gestão da água: ano hidrológico 2020/2021
Chefe da Divisão de Avaliação e Disponibilidades da Água | Manuela Saramago
10h40 - Planos regionais de eficiência hídrica do Alentejo e Algarve
Diretor Regional da ARH do Algarve | Pedro Coelho
Diretor Regional da ARH do Alentejo | André Matoso
11h10 - Pausa
11h20 - Estratégia Nacional de Reabilitação de Rios e Ribeiras (EN3R): exemplos de intervenções
Diretor Regional da ARH do Centro | Nuno Bravo
Diretora Regional da ARH do Norte | Inês Andrade
11h40 - Alimentação artificial de praias e a gestão do risco em arribas
Diretora do Departamento do Litoral e Proteção Costeira | Teresa Álvares
11h55 - Perguntas e respostas
Moderação: Vice-Presidente da APA | Pimenta Machado
12h30 - Encerramento
Presidente da APA | Nuno Lacasta
Ministro do Ambiente e da Ação Climática | João Pedro Matos Fernandes

A sessão será transmitida no canal de YouTube da APA

PROGRAMA
Dia Nacional da Água | Iniciativas regionais
ARH do Norte:
Consignação da empreitada de Reabilitação da galeria ripícola dos afluentes da Albufeira
do Carrapatelo com influência na zona crítica da Régua
Hora: 09h30 | Local: Foz da Ribeira da Meia Légua - Régua
ARH do Centro:
Casa dos Rios e LabRios+, Dia Aberto às Escolas para sensibilização para a importância
da gestão da água e preservação dos recursos hídrico.
Hora: 14h00 | Local: Parque da Boiça - Águeda
ARH do Tejo e Oeste:
Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos Vigilantes da Natureza na monitorização
do rio Tejo, com medição em campo de parâmetros de qualidade da água e deslocação
por barco à sonda automática sita na albufeira do Fratel.
Hora: 15h00 | Local: Cais de Vila Velha de Ródão (ponto de encontro)
Departamento do Litoral e Proteção Costeira:
Exposição multimédia sobre a intervenção de dragagens na zona superior da lagoa de Óbidos.
Hora: 15h00/17h00
Local: Estaleiro da obra, nas Caldas da Rainha (GPS:Lat.39.404733°N;Long.-9.197327°W)
ARH do Alentejo:
Apresentação pública do projeto “Alentejo, Clima em escassez hídrica”
Hora: 15h00 | Local: Online (participação gratuita, mas sujeita a inscrição no formulário
ARH do Algarve:
Desafio #BLUE4WATER (Desafio às comunidades escolares e rede de parceiros para se vestirem
de azul nesse dia e partilharem no instagram voluntariadoambientalalgarve e suas redes sociais
(#Blue4Water #voluntariadoambientalalgarve #fazeranossaparte #apa #pouparagua ) o que
fazem para poupar água e ou incrementar o uso eficiente da água, através de vídeos, fotografias,
textos, ou performances.
Festival Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres:
Ação de voluntariado de arranque de chorão-das-praias na Fortaleza de Sagres.
Hora: 17h00 | Local: Fortaleza de Sagres

