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Um ano a recordar
O ano hidrológico de 2000/2001 irá
por certo ficar na memória de muitas
pessoas que sofreram na pele os
incómodos, os prejuízos, a angústia,
a dôr e o desespero em resultado
de um Inverno particularmente
fustigante que assolou o país um
pouco por todo o lado. Mas este
mesmo ano hidrológico terá,
necessária e obrigatoriamente, de
ficar na memória de todos nós, de
todos os que de uma forma ou de
outra forma, estão ligados aos
recursos hídricos.
Parece que já vai longe o ano de
1995, em que se assistiu igualmente
a situações de grande dificuldade
nos recursos hídricos nacionais,
mas na altura em resultado de uma
prolongada e intensa seca. As
romarias populares que se
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chegaram a realizar no Alentejo
foram a evidência da situação de
desespero a que se tinha chegado,
criando mesmo nalgumas pessoas
um sentimento de descrença de que
voltaria alguma outra vez a chover.
Tanto em 1995 como em 2001
assistiu-se
a
chocantes
aproveitamentos, de todos os
géneros, das situações dramáticas
vividas, à semelhança do que já havia
sucedido em muitas outras
ocasiões. Acredito que os
acontecimentos ocorridos neste ano
possam ter sido suficientemente
graves, na sua intensidade e
duração, para que todos nós
façamos convergir os nossos
esforços no sentido de criar um
quadro de acção mais forte, mais
bem preparado para fazer face a
estas situações extremas, ao
arrepio de controvérsias estéreis,
mas antes procurando objectiva e
pragmaticamente as soluções para
os problemas que são de todos nós.
Situações como as inundações no

Baixo Mondego, as cheias do rio
Águeda, a queda da ponte de Entreos-Rios ou as torrentes e
deslizamentos de terras ocorridos
em inúmeros locais resultaram
necessariamente da conjugação de
um conjunto de factores que
precisam de ser serenamente
analisados. Haja o bom senso de
tentar encontrar as melhores
soluções, técnicas e institucionais,
com base no conhecimento e na
experiência, sem arrogância nem
autismo.
A verdade é que o que sucedeu
neste ano veio revelar as fragilidades
do sistema em que vivemos, que
nos dá quase sempre uma ilusória
idéia de que tudo vai andando mais
ou menos bem. Assim é de facto
em anos de “normalidade”. Mas
nestes anos em que as condições
meteorológicas
excederam
largamente a normalidade,
destapam-se com incrível aparente
simplicidade os buracos do sistema,
deixando a descoberto os pontos
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fracos que, afinal, são mais do que
muitos queriam fazer crer (não
consigo deixar de pensar que, à
semelhança do que sucede em
muitos fenómenos hidráulicos,
também os prejuízos parecem ser
proporcionais ao quadrado dos
caudais).
A confusão legislativa, as
insuficiências de estudos e planos,
a desarticulação entre diversos
departamentos governamentais, as
labirínticas e por vezes vulneráveis
teias burocráticas e administrativas,
a falta de transparência em algumas
acções de gestão, as lacunas de
conhecimento, a generalizada falta
de sentido colectivista, mas também
um certo analfabetismo e ignorância
de muitos portugueses, espelham
porventura um cenário desanimador,
sombrio e pessimista quanto ao
futuro. No entanto, com o
testemunho de muitas coisas
passadas de que nos podemos
orgulhar, estou esperançado em que
as autoridades responsáveis
saberão dar a importância devida a
uma nova política de recursos
hídricos, com o apoio e confiança
que a nossa comunidade técnicocientífica merece.
Os cerca de 54 milhões de contos
de prejuízos nas infraestruturas do
país, já anunciados oficialmente,
serão por certo pagos por todos nós.
Do ponto de vista económico, poderse-á agora fazer um exercício e
tentar avaliar qual o montante dos
prejuízos que teriam ocorrido se se
tivessem
assegurado
tempestivamente as adequadas
operações regulares de manutenção
e de conservação dessas mesmas
infraestruturas.
Este exercício deverá ser extendido
ao modelo económico que deve
suportar a gestão dos recursos
hídricos em Portugal, numa altura
em que ainda não saiu a prometida
nova Lei da Água, em particular no

que respeita ao seu regime
económico-financeiro. Esta tónica
de sustentabilidade económica das
infraestruturas está cada vez mais
na ordem do dia (atente-se à
Directiva Quadro da Água) e está
justamente associada às questões
de segurança (e.g. segurança física
de pessoas e bens, segurança em
termos de saúde pública, segurança
ambiental).
Por estes motivos, e ao contrário do
que alguns dirão, de que este foi um
ano para esquecer, eu acho
justamente que este deverá e terá
mesmo de ser, um ano a recordar,
não só por tudo aquilo que nos
deixou gravado na memória, mas
também, e porventura mais
importante, por todas as lições que
nós deveremos aprender e que nos
deverão servir de ensinamento para
o futuro.

António Carmona Rodrigues

Edição e Propriedade: APRH, Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Endereço: APRH, a/c LNEC, Av. do
Brasil, 101, 1700-066 Lisboa. Telefone: 21 844 34 28. e-mail: aprh@aprh.pt URL: http://www.aprh.pt Comissão Redatorial:
Elsa Alves (Directora); Ana Estela Barbosa; Rui Batista. Edição e Execução Gráfica: André Cardoso. Colaboradores:
Maria Francisca Leitão. Tiragem: 1250 exemplares (distribuição gratuita aos associados).
As opiniões emitidas nos artigos assinados nesta publicação são da responsabilidade exclusiva dos seus autores. O
editor solicita que lhe seja informada qualquer transcrição, referência ou apreciação das diferentes rúbricas.
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I Congresso sobre Planeamento
e Gestão do Litoral dos Países
de Expressão Portuguesa
Vai-se realizar nos Açores, Ponta
Delgada, nos dias 11 a 13 de
Outubro de 2001, organizado pela
APRH, INAG e Secretaria Regional
do Ambiente dos Açores.
V SILUSBA
V Simpósio de Hidráulica e
Recursos Hídricos dos Países de
Língua Oficial Portuguesa
Vai-se realizar em Aracaju, Brasil,
nos dias 25 a 29 de de Novembro
de 2001, organizado pela
Associação Brasileira de Recursos
Hídricos e Associação Portuguesa
dos Recursos Hídricos
6º Congresso da Água
O próximo Congresso da Água
realizar-se-á no Porto, nos dias 18
a 22 de Março de 2002, sob o tema:
“A Água é d’ouro – Ameaças,
Segurança e Soluções”.

Ponto de Vista
Reflexão: na interface entre a
matemática aplicada e a
hidráulica / hidrologia

Introdução
Estarão os matemáticos e os
engenheiros a conseguir responder
positivamente ao desafio que é
lançado pela necessidade de um
desenvolvimento
científico,
interdisciplinar e inovador, com vista
a dar resposta aos difíceis
problemas práticos de Engenharia,
por
vezes
de
extrema
complexidade? Sendo o ano 2000
o Ano Internacional da Matemática
é oportuna uma reflexão sobre esta
Boletim Informativo nº 105

problemática, exemplificada através
de um caso concreto: interface entre a matemática aplicada e a
hidráulica/hidrologia. É inegável a
importância
dos
modelos
matemáticos na hidrologia e na
hidráulica.
Da modelação e resolução de
problemas de natureza física,
química e biológica, à análise e
desenvolvimento de métodos de
computação, a matemática é uma
disciplina fulcral. É impossível
enumerar todo o tipo de problemas
de hidráulica e de hidrologia que hoje
são “atacados” por métodos
matemáticos analíticos ou
numéricos: do mais simples cálculo
de áreas e volumes ao estudo e
compreensão dos mais complexos
fenómenos como, por exemplo,
modelos de previsão de cheias ou
transporte de sedimentos em zonas
costeiras; um sem fim de questões
teóricas ou aplicadas.

calcular.
Um exemplo da hidráulica/hidrologia
A título de exemplo da interacção
entre a Matemática Aplicada e a
Engenharia considere-se, por um
lado, a análise numérica e, por
outro, a hidrologia.
Seja a equação de Darcy para o
escoamento de água num meio
poroso. A modelação em regime
permanente e em regime variável do
movimento da água nesse meio
obriga à resolução de equações,
respectivamente, às derivadas
parciais elípticas e parabólicas, com
condições de fronteira e iniciais, que
poderão
ser
de
grande
complexidade. Contudo, não
podemos
esquecer
as
simplificações
que
estão
subjacentes:
•

ao desenvolvimento teórico das
equações (e.g., a Lei de Darcy
implica a existência de
escoamento laminar!);

•

à resolução numérica (e.g., o
sistema sob análise deverá ser
passível de sofrer uma
discretização em subsistemas
quase-homogéneos);

•

às características do meio
poroso que é um sistema
trifásico (fases líquida, sólida e
gasosa) que, para além da sua
variabilidade espacial, não
permanece imutável no tempo
(variações no espaço e/ou
tempo do estado de tensões
actuante no sistema podem
modificar o seu estado físico –
e.g. expansão das argilas).

Matemática elementar
A noção de “elementar” não é uma
noção estática. O que é elementar
para uma pessoa não é elementar
para outra. O que é complexo hoje
pode ser elementar amanhã.
Por exemplo, o cálculo do cosh(3.7) é um problema elementar se
dispusermos de uma máquina de
calcular. Numa ilha isolada, só com
papel e lápis, é um problema
extremamente complexo e é
demorada a obtenção de uma
resposta com, por exemplo, 12
casas decimais correctas.
As funções f(x)=sin(x) e
g(y)=log(0.6+y) são hoje em dia
consideradas funções explícitas
simples. No entanto, para calcular
o valor de g(y) para y=1.2345 é
necessário aplicar métodos
numéricos, se não tivermos
disponíveis tabelas ou uma máquina
de calcular. Mesmo uma
calculadora de bolso, com a função
“log”, recorre a uma aproximação da
função logarítmica (desenvolvimento
em série). Esta função é
considerada “elementar”, hoje em
dia, já que se encontra em qualquer
livro de matemática ou máquina de
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Aspectos educacionais
Normalmente os matemáticos não
têm incluídos nos seus programas
curriculares aspectos gerais da
aplicação
de
formulações
matemáticas a problemas concretos
de engenharia. Por outro lado, a
formação dos engenheiros em
matemática restringe-se muitas
vezes a aspectos básicos devido a
limitações de tempo. Os cursos
generalistas tendem a cobrir uma
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vasta área de conhecimento… Este
problema não poderá ser resolvido
pelo alargamento do currículo dos
cursos, mas pela noção de
interdisciplinaridade. Contudo,
noções básicas deverão ser
administradas possibilitando assim
o diálogo entre colegas com
formações diferentes.
A colaboração interdisciplinar
Deve desenhar-se um novo tipo de
colaboração entre a Matemática e
a Engenharia. Por um lado, os
matemáticos não aprenderam a
medir e a experimentar e, por outro,
os engenheiros não foram treinados
para provar teoremas ou “inventar”
testes estatísticos. Cada um deverá
manter-se um perito na sua área.
Contudo,
a
colaboração
interdisciplinar e a transferência de
tecnologia é muitas vezes
complicada porque existe, por
vezes, a ideia de “grande” domínio
das outras áreas de conhecimento.
Infelizmente alguns matemáticos
consideram trivial a abordagem das
engenharias. Consideram que os
problemas práticos podem ser
facilmente resolvidos, esquecendo
e/ou subestimando as dificuldades
de aplicação de modelos científicos
ao mundo real.
Por outro lado, como foi referido,
nalgumas licenciaturas generalistas
de engenharia o engenheiro muitas
vezes só aprende matemática a
pouco mais de que a um nível
elementar. Nesse caso, pode ser
levado a acreditar que a matemática
pouco mais é que o método de Newton-Raphson para o cálculo do zero
de uma função não linear e o teste t
para descriminar entre duas
variáveis estatísticas….

Conclusão
A matemática não é simplesmente
uma colecção de algoritmos e
métodos. É também um processo
formal de análise de problemas
científicos. A noção de modelo
deverá constar no currículo de
cursos de matemática e de
engenharia e servir de interface para
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a, cada vez mais necessária,
transferência de tecnologia, com
vista a dar resposta aos difíceis
problemas enfrentados hoje pela
engenharia.

João Pedroso de Lima
Departamento de Engenharia Civil
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Coimbra

Investigação &
Desenvolvimento

Doutoramento Honoris Causa
No próximo dia 4 de Junho de 2001,
O Engº Fernando Abecasis recebe
no Instituto Superior Técnico o
doutoramento Honoris Causa. A
cerimónia realiza-se às 16 horas.

Measuring, monitoring and managing sustainability: The coastal
dimension
4º Programa-Quadro, INCO, IC
973335
Instituições: LNEC, TERI (India), ICC
(Spain), Trieste Univ. (Italy), NIO (India), Goa University (India)
Investigadores responsáveis:
J.P Lobo Ferreira e Manuel de
Oliveira
1999 e 2003

areas; assessing resources based
on available recharge data; examining the constraints which will arise
from water quality concerns and the
onset of saline intrusion; exploring
optimal abstraction policies which
will be related to particular levels of
abstraction and the distribution of
major demands; suggesting long
term development strategies which
allow the system to change in a way
that converges on the optimal solution through a series of practical intermediate stages; establishing
methodologies for operational control on a short term basis using the
more appropriated models and
graphical tools. The final outcomes
will require economic analysis to
ensure that they are consistent with
growth and development policies
which are external to the
hydrogeologic system.
The second Work Package, i.e. GWWP2, will be dedicated to the research of the intrinsic groundwater
vulnerability to pollution, aiming the
minimization of environmental risks
to groundwater. Some of the parameters are related to those to be
evaluated in GW-WP1. In GWWP2 the following parameters will
be analyzed: quantitative and qualitative assessment of groundwater
resources; groundwater use assessment (as described above); assessment of indexed vulnerability to
pollution. Conceptually the data will
be sub-divided in: steady parameters
(e.g. hydraulic conductivity); and
transient parameters (e.g. piezometry). To increase the access to information on groundwater, an
hydrogeological data-base, the database INVENTOR, will be developed
for the selected coastal zones of
India.

Objectives
The tasks to be developed in the
Project will be divided in several
Groundwater Work Packages. The
first, i.e. GW-WP1, will be dedicated
to the development of appropriated
management mathematical models
and practices towards the optimization of the existing groundwater resources. This Work Package will
include: establishing the likely patterns in demand growth in the study

The third Work Package, i.e. GWWP3, will be dedicated to the knowhow transfer, not only from the EU
towards India, but also, and we underline the relevance of this task,
from India towards the EU, aiming
the mastering by European researchers of the largely unknown environmental problems affecting rapid economic growing regions of Asia’s
DCs.
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Activities
LNEC TASKS AS SCIENTIFIC
PARTNER OF THE PROJECT
Geographical groundwater protection zoning
This task was developed during the
second year of the Project, including the development of a new methodology for delineating groundwater
protection zones. An application of
the methodology was concluded
during the second year to the unconfined aquifer of the Goa casestudy area in Bardez. The aspects
under consideration in LNEC were
the following:
·
Definition of criteria for geographical groundwater protection zoning;
·
Development of a new methodology for easy determination of
the wellhead protection areas,
corresponding to a travel time
of 50 days, without the need of
detailed hydrogeological studies;
·
Definition of extrapolation criteria from the case-study scales
to regional scales;
·
Demonstration of the methodology and mapping of groundwater protection zoning in a selected case-study area in India,
the Bardez Taluka, Goa, using
a Geographical Information System.
The results of this methodology development and the corresponding
mapping will be presented to the
consortium during the Feb. 2001
general meeting to be held in Goa.
As a follow-up, during the third year
of the Project, an extension of this
methodology will be developed for
semi-confined aquifers, applying it
to a selected case-study area in
Portugal (in the Lisboa e Vale do Tejo
region).

versity during Jan. 2000, including
the reprogramming of BALSEQ
model to the Goan hydrological conditions. A vulnerability to pollution
state-of-the-art review was also
transferred to Goa University partners. Besides, during the second
year of the Project, Goa University
partners stayed in LNEC for a period of two months aiming the
fulfilment of the necessary knowhow transfer for the assessment and
the Geographical Information System mapping of groundwater vulnerability to pollution of the Goa casestudy area. This stay followed the
hydrogeological data gathering performed by the Goa University team
during the year 2000, for the Bardez
Taluka, Goa, case-study area. The
data acquisition was held according
to the hydrogeological data requirements set by LNEC during the first
year of the Project. The digitalisation
of those data was performed at
LNEC by both teams, i.e Goa University with the scientific and technological help of LNEC, during November 2000. The results of this
assessment and mapping will be
presented to the consortium during
the Feb. 2001 general meeting to be
held in Goa.

The transferring of a groundwater
recharge assessment model, the
BALSEQ model, to Goa University
was performed during the stay of Dr.
Lobo Ferreira of LNEC in Goa Uni-
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Agriculture in lowland area

LNEC TASKS AS FINANCIAL COORDINATOR OF THE PROJECT
During the the second year of the
Project, as financial co-ordinator of
the project, LNEC collected from all
partners the first year individual financial report and sent them as well
as the EU institutional summary
cover page to DG Environment,
INCO-DEV Programme. The EU
accepted the first year financial report, with minor corrections for one
of the partnership teams. The payment was transferred to all partners
during May 2000.

Conclusions
Assessment of groundwater vulnerability to pollution

Resources Component, incl. the
know-how transfer to Indian partners
on methodologies for the assessment of groundwater vulnerability to
pollution, with the aim of minimising
environmental risks to groundwater,
mathematical modelling concerning
seawater intrusion and geographical
groundwater protection zoning.

During the second year of the
Project, i.e. Dec. 1st, 99 to Nov. 30th,
2000, LNEC continued the development of several items of Work Package 4 dedicated to Groundwater
Resources, i.e. research into Measuring, Monitoring and Managing
Sustainability: The Groundwater

Groundwater upgradient protection distance, calculated for the Goa case study
area

Selected publications
· LOBO-FERREIRA, J.P. (2000) Aquifer Recharge and Evaluation of
Groundwater Vulnerability to Pollution, in COASTIN A Coastal Policy
Research Newsletter, Number 2,
March 2000. New Delhi, TERI, pp.
8-9.
· LOBO-FERREIRA, J.P. (2000) On Legislation and Concepts Concerning Geographical Zoning for
Groundwater Protection, in
COASTIN A Coastal Policy Research Newsletter, Number 3, Sep.
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2000. New Delhi, TERI, pp. 4-6.
· LOBO-FERREIRA, J.P. (2000) Review on Aquifer Recharge and
Evaluation of Groundwater Vulnerability to Pollution. Teri, New Delhi,
(in press, 95 pp).
· KRIJGSMAN, B. and LOBOFERREIRA, J.P. (2000) - A methodology for delineating wellhead protection areas. Informação Técnica
de Hidráulica, Laboratório Nacional
de Engenharia Civil, Lisbon, October 2000, (in press, 81 pp).

Erosões localizadas junto de
esporões fluviais e encontros
de pontes
Lúcia Teixeira Couto
(Dissertação de Doutoramento
apresentada no Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa, sob a orientação do
Professor Doutor António Heleno
Cardoso e do Engenheiro João
Soromenho Rocha)

Palavras
chave:
erosões
localizadas; obras fluviais; transporte
sólido; investigação experimental;
evolução temporal; densidade do
material do fundo.

Resumo

Modelação da rega em
condições de seca.
Aplicação a condições
mediterrâneas

No projecto de esporões fluviais ou
de encontros de pontes é fundamental prever a profundidade máxima
das cavidades de erosão no sentido de evitar o descalçamento das
fundações da estrutura.
O objectivo deste trabalho consiste
na extensão do volume de dados
e x p e r i m e n t a i s
existentes na literatura e na
caracterização dos seguintes
factores das erosões localizadas: o
tempo, a forma dos obstáculos, a
velocidade do escoamento, o
diâmetro dos sedimentos e a
densidade dos materiais do fundo.
O trabalho experimental incluiu
ensaios com diferentes obstáculos,
com areias de diferentes
granulometrias e com dois materiais
de baixa densidade, pedra pomes
moída e granulado de plástico.
Caracteriza-se o tempo de equilíbrio
do processo erosivo e a evolução
temporal das profundidades de
erosão em fundos de baixa

6

densidade.
Confirmam-se
conhecimentos respeitantes à
influência da forma do obstáculo e
da granulometria dos sedimentos,
definindo-se um coeficiente
aplicável às profundidades de
erosão em sedimentos que não formam rugas. Identifica-se a
necessidade de inclusão de outros
parâmetros nas equações
conhecidas para a tradução do
efeito da velocidade do escoamento
de aproximação. Aborda-se a
geometria das cavidades de erosão,
em particular, no que se refere à
localização
das
máximas
profundidades
de
erosão.
Caracteriza-se o efeito da densidade
dos materiais do fundo na
profundidade máxima das cavidades
de erosão de equilíbrio.
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estabelecer e analisar diferentes
estratégias de rega tendo em conta
as respostas das culturas às disponibilidades hídricas, o método de
rega e o sistema de fornecimento
em condições de seca e considerando vários níveis de procura climática. Foram efectuadas aplicações
em vários casos de estudo na região mediterrânea, para os quais
foram recolhidos dados sobre culturas, solos e clima. Estudaram-se
as culturas de milho e de trigo nos
aproveitamentos hidroagrícolas de
Lucefecit e da Vigia (Portugal); as
culturas de batata e tomate em
Siliana e Cherfech (Tunísia); a cultura de trigo em Tel Hadya (no Norte da Síria) e um pomar de citrinos
na Sicília. Em alguns casos, o modelo foi previamente validado, noutros, a calibração foi efectuada no
decurso desta tese. O modelo
ISAREG comprovou ter capacidade
para apoiar eficientemente o gestor
na prática de rega deficitária.
Palavras chave: coeficientes culturais, condições de seca, gestão
da rega, necessidades de rega das
culturas, programas de computador,
quebra de produção.

Paula Alexandra Neves
Rodrigues

Gestão da qualidade aplicada
aos recursos hídricos

(Dissertação de Mestrado
apresentada no Instituto Superior
de Agronomia da Universidade
Técnica de Lisboa, sob a
orientação do Professor Doutor
Luís Santos Pereira)

Luísa Josélia Costa
(Dissertação de mestrado
apresentada na Universidade
Aberta, sob a orientação da
Professora Doutora Maria Norberta
Neves Correia de Pinho)

Resumo
Resumo
Foi desenvolvido o programa KCISA
que visa o cálculo dos coeficientes
culturais, da fracção de água do solo
esgotável sem provocar carência
hídrica e da evolução da profundidade radicular ao longo do ciclo cultural. O programa é uma aplicação da
nova metodologia da FAO, proposta por Allen et al., (1998). Os resultados são armazenados num ficheiro cultural, que é entrada no modelo de simulação da rega ISAREG.
O modelo ISAREG foi utilizado para

A presente dissertação tem por
objectivo uma análise da Qualidade
dos Recursos Hídricos e contribuir
para a melhoria destes recursos
através de novas tecnologias de
tratamento de água.
A tese consta de duas partes:
I - Investigação teórica
II - Investigação experimental
Na investigação teórica são
relatados alguns casos, com
apresentação de resultados obtidos
Boletim Informativo nº 105

por vários investigadores, que
constituem matéria de reflexão.
É feito o ponto da situação em
relação aos recursos hídricos
disponíveis, em quantidade e
qualidade, possíveis causas de
degradação dos recursos hídricos e
sistemas de protecção dos
mesmos, com destaque para as
tecnologias de tratamento de água.
É feita acentuada referência à
legislação e normas de qualidade
existentes, nomeadamente as
normas ISO e seu grau de
aplicação.
Na investigação experimental
apresentam-se os resultados
obtidos
nas
experiências
efectuadas pela autora, recorrendo
a tecnologias alternativas de
tratamento de água, utilizando a
filtração por membranas à escala
laboratorial. É utilizada a
nanofiltração para tratamento de
uma água de superfície de modo a
remover a matéria orgânica residual
que actua como precursos da
formação de Trihalometanos (THMs)
na água tratada após desinfecção
por cloração. Os resultados
mostram uma clara melhoria da
qualidade fisico-química da água
tratada por nanofiltração e uma
redução da quantidade de cloro
necessária para desinfecção.
É feito um estudo comparativo entre as tecnologias de tratamento de
água convencionais e as tecnologias
de tratamento de água alternativas,
que evidencia as vantagens da
utilização das tecnologias
alternativas.
De ambas as investigações
efectuadas pretende-se salientar a
importância da Gestão da Qualidade
nos recursos hídricos em geral, e
em particular na melhoria da
qualidade da água para consumo
humano.
Palavras-chave: qualidade, gestão
da qualidade, recursos hídricos,
qualidade da água, ambiente,
controlo
de
qualidade,
monitorização,
aquíferos,
tecnologias de tratamento de água,
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membranas,
nanofiltração,
trihalometanos, cloração.

Simulação de poluentes
biodegradáveis em sistemas de
drenagem de águas residuais
Sandra de Jesus Martins
Mourato
(Dissertação de Mestrado
apresentada no Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa, sob a orientação do
Professor Doutor José Saldanha
Matos)
Resumo
Ao longo do transporte em sistemas
de drenagem, as águas residuais
sofrem alterações físicas, químicas
e biológicas.
Para simulação dos processos de
biodegradação da matéria orgânica
tem-se revelado especialmente
promissora a aplicação, com os
necessários ajustamentos e
adaptações, dos modelos de lamas
activadas nº 1 e nº 2 adoptados pela
International Association of Water
Quality (actualmente International
Water Association) e desenvolvidos
inicialmente para sistemas de
tratamento por lamas activadas.
O modelo desenvolvido no âmbito
desta dissertação, resultou da
conjugação e adaptação dos
modelos de lamas activadas (ASM)
nº 1 e nº 2 (Henze et al. 1987 e
1995), do modelo AEROSEPT “Aerobiose e Septicidade em
Sistemas de Drenagem de Águas
Residuais” (Matos, 1992) e do
modelo WATS “Wastewater Aerobic
Anaerobic Transformations in Sewers” (Tanaka, 1998). Assim, o
modelo engloba processos na
massa líquida e gasosa e que dizem
respeito,
em
parte,
às
transformações da matéria orgânica
em condições aeróbias, anóxicas e
anaeróbias. A cinética e
estequiometria usadas para
descrever os processos são
baseadas na cinética de Monod para
todos os componentes que

influenciam as taxas das reacções.
O modelo matemático desenvolvido
foi aplicado ao caso do sistema de
saneamento da Costa do Estoril. O
trabalho experimental foi efectuado
no âmbito de um projecto de
investigação intitulado “ Sistema de
Saneamento da Costa do Estoril Avaliação Integrada do Sistema
como Reactor Físico, Químico e
Biológico”, financiado pela SANEST, S.A. Um dos objectivos
propostos do referido projecto era o
de obter dados para o ajustamento
e verificação do modelo
desenvolvido. Assim, foram
seleccionados seis locais de
amostragem no interceptor e
principais emissários e foram
efectuadas seis campanhas
experimentais, que resultaram na
execução de um grande número de
determinações da Carência Química
de Oxigénio total e dissolvida (CQOt
e CQOs), da Carência Bioquímica de
Oxigénio total e dissolvida (CB05t e
CB05s) de nitratos (NO3), de azoto
Kjeldhal (NKT), de sólidos
suspensos totais (SST), de sulfatos
(SO2-4 ) e de ácidos gordos voláteis
(AGV). Foram também efectuadas
medições de campo de caudal,
oxigénio dissolvido, pH, temperatura
e potencial redox.
Os resultados obtidos revelaram,
em regra, reduções da Carência
Química de Oxigénio e da Carência
Bioquímica de Oxigénio de
montante para jusante.
A aplicação do modelo desenvolvido
considera-se que simula bem a
evolução, ao longo do percurso, da
Carência Química de Oxigénio total, mas tem tendência para
subestimar a concentração de
oxigénio dissolvido, devido,
possivelmente, ao facto de não
reproduzir adequadamente as
diferentes situações que propiciam
a turbulência adicional e
rearejamento (como os efeitos de
quedas, ressaltes hidráulicos e
transições de secção).
Palavras chave: águas residuais;
modelação matemática; poluentes
biodegradáveis; transformações
biológicas.
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Sistemas alternativos de baixo
custo para drenagem de águas
residuais
Sara Luisa Proença Garcia
Cordeiro Dias
(Dissertação de Mestrado
apresentada no Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica
de Lisboa, sob a orientação do
Professor Doutor José Saldanha
Matos)
Resumo
Nesta tese são descritas,
analisadas e avaliadas soluções
alternativas de baixo custo para a
drenagem de águas residuais.
A pertinência, actualidade e
importância deste tema revelam-se,
designadamente, nos seguintes
aspectos:
- Portugal é um país onde o nível
de serviço, em termos de
saneamento, é ainda baixo; grande
parte dos pequenos aglomerados,
sobretudo no interior do país, ainda
não dispõe de rede de saneamento;
- os recursos materiais dos
concelhos onde as situações de
insuficiência mais se manifestam,
são, em geral, reduzidos; justificase, assim, de forma clara, a
pesquisa de soluções apropriadas
de menor custo que as soluções
convencionais;
- avanços tecnológicos recentes,
associados à publicação de nova
legislação, tornam a implementação
de soluções alternativas mais
atraente e mais competitiva;

lar relevância é dada aos aspectos
associados ao escoamento
hidráulico em colectores de pequeno
diâmetro e à problemática da
evolução da qualidade da água em
sistemas com longos tempos de
percurso.
São desenvolvidos dois casos de
estudo que visam a comparação, do
ponto de vista técnico-económico,
dos sistemas de baixo custo com
as soluções convencionais. O
primeiro compreende a aplicação de
sistemas de colectores gravíticos de
pequeno diâmetro às povoações de
Travanca do Mondego e Portela, no
Concelho de Penacova. O segundo
contempla a aplicação de uma
solução de drenagem sob vácuo à
área de atendimento da Base Aérea
nº 6, no Concelho do Montijo.
Palavras chave: águas residuais;
drenagem; sistemas de colectores
gravíticos de pequeno diâmetro;
sistemas sob vácuo; auto-limpeza.

Balanço de água e azoto em
milho regado no Vale do
Sorraia: Discussão dos
processos de transferência e
aplicação do modelo
RZWQM98
Maria do Rosário da Conceição
Cameira
(Dissertação de Doutoramento
apresentada no Instituto Superior
de Agronomia da Universidade
Técnica de Lisboa, sob a
orientação do Professor Rui
Marçal Fernando)
Resumo

- é escassa ou praticamente nula
a divulgação, em Portugal, de
soluções alternativas de baixo custo
para a drenagem de águas residuais.
São objectivos desta tese divulgar
os fundamentos e critérios básicos
para aplicação de soluções de baixo
custo (sistemas de colectores
gravíticos de pequeno diâmetro e
sistemas sob vácuo), apreciar as
respectivas potencialidades e
condicionalismos e averiguar da sua
exequibilidade em Portugal. Particu-
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Este trabalho relata a utilização
conjunta de experimentação e
modelação para a caracterização de
dois sistemas agrícolas típicos do
Vale do Sorraia, localizados rios
solos jovens de aluvião do vale e nas
formação arenosas mais antigas
que os rodeiam. Pretendeu-se
também no decorrer deste processo,
avaliação do desempenho do
modelo e obter um conjunto de
parâmetros relativos ao solo, ao

clima e à planta característicos para
a região. A aplicação do modelo,
calibrado e validado, permitirá avaliar
as práticas culturais existentes na
região e propor práticas alternativas
que conduzam a uma mais eficiente
utilização da água e dos nutrientes,
reduzindo o potencial de lixiviação
dos nitratos e a contaminação das
águas subterrâneas.
Com base dos dados recolhidos,
foram
quantificadas
as
componentes dos balanços de água
e azoto para os dois sistemas, que
apresentam características distintas
relativamente ao movimento de água
e solutos. As propriedades
hidrodinâmicas dos solos foram
determinadas com recurso a
métodos de laboratório e aos
métodos in situ dos perfis
instantâneos de drenagem e
evaporação , em monolitos de solo.
A
caracterização
da
macroporosidade do solo foi feita
com recurso ao infiltrómetro de
tensão. Os principais termos do
balanço de azoto foram
quantificados com recurso a
experimentação in situ, através da
monitorização da evolução dos
teores de azoto nos diferentes
compartimentos do sistema. Após
calibração, utilizando-se dados
colhidos em 1996 e 1997, o modelo
foi validado para os dois sistemas
com recurso a conjuntos de dados
independentes dos utilizados na
primeira fase do processo de
avaliação, obtidos durante a época
de 1998.
Os resultados mostram que, no solo
de aluvião, 67% do escoamento
durante o processo de infiltração se
processa através do sistema de
macroporos, indicando a existência
de dois domínios de escoamento, a
matriz do solo e os macroporos. As
consequências desta situação são
evidenciadas pelo rápido movimento
descendente do azoto aplicado
juntamente com a água de rega, não
explicado pelas equações de Darcy
e da convecção-dispersão.
Verificou-se também que o sistema
recebe da toalha freática 45 % da
ETR, sendo o restante proveniente
das regas. Verificou-se ainda a boa
capacidade que este sistema
Boletim Informativo nº 105

apresenta para fornecimento de
azoto mineral a partir do seu
reservatório de matéria orgânica ,
quantificada em 31 % das entradas
sob a forma de fertilizante. Todos
estes aspectos deverão ser
considerados na previsão do
balanço hídrico e de azoto para
efeitos de condução e programação
das regas e das fertilizações, de
modo a minimizar a presença de
azoto no perfil nos períodos em que
ocorre alagamento à superfície e a
serem exploradas com maior
eficiência a contribuição da toalha
freática presente na proximidade da
zona radical e a contribuição do solo
como fonte de azoto mineral. Os
ensaios
de
infiltração
e
redistribuição, realizados no solo
arenoso com a utilização do
traçador Br -, mostram que o perfil
do solo apresenta duas regiões
distintas de água no solo, as
regiões de água móvel e de água
imóvel. Daqui resulta um movimento
de água e solutos muito particular,
a considerar no planeamento da
gestão da rega e da fertilização. Este
sistema apresenta, na ausência de
uma gestão integrada da rega e da
fertilização, um elevado potencial
para a lixiviação do azoto, tendo sido
contabilizadas as perdas por
drenagem em 45% das entradas de
água e por lixiviação entre 8 e 17 %
do azoto aplicado como fertilizante.
Estes resultados indicam a
necessidade de uma alteração profunda na gestão da rega e da
fertilização actualmente praticadas.
Acerca do desempenho do modelo
ele simulação RZWQN198
verificou-se que este destingue com
clareza as diferenças existentes
entre
os
dois
sistemas,
nomeadamente as características
hidrodinâmicas dos solos, bem
como as diferenças impostas pela
prática de gestão da rega, da
fertilização e a utilização de
variedades distintas de milho com
diferentes objectivos de produção.
Conclui-se também que, dada a
inexistência
de
métodos
experimentais que permitam
quantificar, de uma forma prática,
todas as variáveis necessárias à
realização de uma boa condução e
gestão da rega e da fertilização, é
Boletim Informativo nº 105

imprescindível a utilização de um
modelo de simulação, calibrado e
validado para as condições em
estudo, para quantificação dos
processos que definem os balanços
de água e azoto e para a completa
interpretação dos seus resultados
Palavras chave: balanço hídrico,
balanço de azoto, escoamento
preferencial, modelação, calibração,
validação.

Evapotranspiração de
Referência
Validação de metodologias de
cálculo para
Portugal Continental
Manuel Mendes de Sousa
Adaixo
(Dissertação de Doutoramento
apresentada no Instituto Superior
de Agronomia da Universidade
Técnica de Lisboa, sob a
orientação do Professor Doutor
Luis Santos Pereira)

evapotranspiração (ET) de uma
superfície hipotética de relva com 12
cm de altura bem abastecida
hidrícamente e uma resistência de
superfície (r s) igual a 70 s m-1;
recomendando-se, devido às sua
sólidas bases físicas, o uso da
equação de Penman-Monteith FAO
padronizada para representar a nova
definição da ET 0, Pretendeu-se
desta forma eliminar os problemas
colocados pela utilização de uma
cultura de relva na determinação da
ET0, e obter dados fiáveis nas mais
diversas regiões, permitindo ainda
calibrar
as
expressões
climaticamente dependentes.
Todo este processo implicou, que
baseados em estudos existentes,
fossem revistos grande parte dos
parâmetros utilizados no processo
de estimação da ET0. Todas estas
alterações e recomendações foram
testadas neste trabalho, e
posteriormente os resultados
obtidos foram utilizados na análise
de algumas das expressões
climáticas. Foram propostos alguns
procedimentos alternativos para os
quais se requer calibraçâo local.

Resumo
Uma boa gestão da água na
agricultura passa por um correcto
conhecimento das necessidades
hídricas das culturas. Nas últimas
décadas a abordagem adoptada
para a determinação da
evapotranspiração cultural (ETc)
baseia-se na determinação da
evapotranspiração de referência (ET0
) apenas dependente de variáveis
climáticas, a qual depois é afectada
pelo coeficiente cultural (Kc ),
função da cultura e do seu estado
de desenvolvimento.
0 conceito de ET, apresentado pela
FAO na publicação “FAO Guidelines
for Crop Water requirements”
(FAO-24) relacionava este conceito
com uma cultura de referência a
relva, traduzindo-se em várias
expressões climáticas calibradas
com dados lisimétricos. Esta
aproximação foi largamente aceite
pelos mais diversos técnicos.
Recentemente o conceito de ET0,
por recomendação da FAO / ClID,
passa a ser definido como a

Um dos grandes problemas para a
utilização correcta deste processo,
é a falta de fiabilidade dos dados que
podem eventualmente ser utilizados,
em especial a humidade relativa,
este facto foi analisado, e
confirmado, para dados diários em
Coruche e mensais a nível nacional.
Alguns processos de correcção
deste problema foram ensaiados.
Os resultados obtidos, confirmam a
validade dos pressupostos que
estiveram na origem da
apresentação deste novo conceito
de ET0 . No entanto, é necessário
um grande esforço para se melhorar
a qualidade geral dos dados
agro-meteorológicos em Portugal,
sem o que qualquer processo, por
mais teoricamente baseado que
seja,
apresentará
sempre
resultados pouco fiáveis.
Palavras chave: evapotranspiração
de referência, paramentos
climáticos, correcção de dados
agro-mieteorológicos, aridez, Portugal.
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Planeamento e gestão de
sistemas de abastecimento de
água com recurso à tecnologia
dos SIG
Ana Cristina Rocha Simão
(Dissertação de Mestrado
apresentada na Faculdade de
Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, sob
orientação do Prof. Doutor João
Manuel Coutinho Rodrigues e coorientação do Prof. Doutor José
Simão Antunes do Carmo)
Resumo
A crescente evolução dos
consumos
de
água,
a
consciencialização social de que a
água deixou de ser um bem gratuito
para se revestir de um valor precioso
e a cada vez mais reivindicativa
posição dos consumidores no que
respeita ao serviço de distribuição
de água têm fomentado a
necessidade de inovar e modernizar
a gestão dos Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA).
Neste contexto, o recurso às
modernas tecnologias de informação
afigura-se inevitável. Só com base
nestas é possível ultrapassar a
limitada capacidade humana para
gerir informação e melhorar os níveis
de rapidez na compreensão dos
problemas e previsão dos impactes
subsequentes a uma tomada de
decisão.
A presente dissertação descreve o
desenvolvimento de um protótipo de
Sistema Espacial de Apoio à
Decisão (SEAD) interactivo
especialmente concebido para
apoiar tarefas de planeamento e
gestão de SAA.
O SEAD inclui três componentes
principais: um Sistema de Gestão
de Base de Dados (SGBD) que
guarda a informação alfanumérica
indispensável à exploração,
manutenção, planeamento e gestão
de SAA (ficheiros de consumidores
e dados de exploração); um Sistema
de Informação Geográfica (SIG)
responsável pela gestão da
informação cartográfica (cartografia
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local e cadastro do SAA) e pela
integração
da
informação
alfanumérica com a respectiva
componente espacial (permitindo,
por exemplo, visualizar a distribuição
espacial das roturas da rede
ocorridas na última semana); um
Sistema de Apoio à Decisão (SAD)
que tem por objectivo apoiar
tomadas de decisão racionais e
transparentes.
A utilidade e o interesse do SEAD
desenvolvido são, posteriormente,
demonstrados através de um caso
de estudo de contornos reais. O
problema em questão é o da
selecção da “melhor” alternativa de
expansão do actual SAA da cidade
de Coimbra para abastecer um
loteamento a criar na Quinta da
Portela.
A “melhor” alternativa é sugerida por
um dos métodos de apoio à decisão
disponíveis no SAD, após a
avaliação do desempenho de cada
alternativa potencial num conjunto
de critérios de decisão. Sempre que
possível, essa avaliação é efectuada
com recurso às capacidades de
análise espacial e cruzamento de
informação do SIG. Os resultados
são apresentados no espaço dos
objectivos e no espaço das
soluções.
Palavras chave: Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA),
Sistemas de Informação Geográfica
(SIG), Apoio à Decisão, Avaliação
Multicritério.

Gestão da qualidade aplicada
aos recursos hídricos
Luísa Josélia Costa
(Dissertação de mestrado
apresentada na Universidade
Aberta, sob a orientação da
Professora Doutora Maria Norberta
Neves Correia de Pinho)

para a melhoria destes recursos
através de novas tecnologias de
tratamento de água.
A tese consta de duas partes:
I - Investigação teórica
II - Investigação experimental
Na investigação teórica são
relatados alguns casos, com
apresentação de resultados obtidos
por vários investigadores, que
constituem matéria de reflexão.
É feito o ponto da situação em
relação aos recursos hídricos
disponíveis, em quantidade e
qualidade, possíveis causas de
degradação dos recursos hídricos e
sistemas de protecção dos
mesmos, com destaque para as
tecnologias de tratamento de água.
É feita acentuada referência à
legislação e normas de qualidade
existentes, nomeadamente as
normas ISO e seu grau de
aplicação.
Na investigação experimental
apresentam-se os resultados
obtidos
nas
experiências
efectuadas pela autora, recorrendo
a tecnologias alternativas de
tratamento de água, utilizando a
filtração por membranas à escala
laboratorial. É utilizada a
nanofiltração para tratamento de
uma água de superfície de modo a
remover a matéria orgânica residual
que actua como precursos da
formação de Trihalometanos (THMs)
na água tratada após desinfecção
por cloração. Os resultados
mostram uma clara melhoria da
qualidade fisico-química da água
tratada por nanofiltração e uma
redução da quantidade de cloro
necessária para desinfecção.

Resumo

É feito um estudo comparativo entre as tecnologias de tratamento de
água convencionais e as tecnologias
de tratamento de água alternativas,
que evidencia as vantagens da
utilização das tecnologias
alternativas.

A presente dissertação tem por
objectivo uma análise da Qualidade
dos Recursos Hídricos e contribuir

De ambas as investigações
efectuadas pretende-se salientar a
importância da Gestão da Qualidade
Boletim Informativo nº 105

Intervenção

nos recursos hídricos em geral, e
em particular na melhoria da
qualidade da água para consumo
humano.
Palavras-chave: qualidade, gestão
da qualidade, recursos hídricos,
qualidade da água, ambiente,
controlo
de
qualidade,
monitorização,
aquíferos,
tecnologias de tratamento de água,
membranas,
nanofiltração,
trihalometanos, cloração.

Intervenção
Directiva Quadro da Água
A aprovação da Directiva Quadro da
Água constitui um marco de
mudança no que respeita à gestão
integrada dos sistemas hídricos e
dos ecossistemas associados. A
sua aplicação representará um
esforço maior para alguns países
comunitários – entre eles, Portugal
- que para outros, onde muitos
aspectos se encontram já
implementados. Assim, considerase importante o conhecimento do
conteúdo desta Directiva. Este será
o primeiro passo para uma tomada
de consciência do que é exigido,
sendo premente uma reflexão, por
parte dos diversos actores neste
cenário, de possíveis estratégias que
possibilitem a Portugal aplicar a
Directiva Quadro da Água e recolher
benefícios sócio-económicos e
ambientais.
Neste âmbito, procede-se em
seguida à transcrição de excertos
do artigo “Directiva Quadro da Água
um instrumento integrador da
política da água da União Europeia”
da autoria de António G. Henriques,
Cristina A. West, Simone Pio.
Esta comunicação foi apresentada
no 5º Congresso da Água; os
tópicos quadros e diagramas aqui
transcritos possibilitam um
conhecimento geral da Directiva
Quadro, transmitindo apenas
parcialmente o conteúdo total da
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comunicação.
“A Directiva-Quadro da Água tem
por finalidades:
§ Prevenir a deterioração da
qualidade das águas, proteger
e melhorar o estado dos
ecossistemas aquáticos e, no
que respeita às respectivas
necessidades de água, os
ecossistemas terrestres e as
zonas
húmidas
deles
directamente dependentes;
§ Promover a utilização sustentável
das águas, com base na

protecção a longo prazo dos
recursos hídricos disponíveis;
§ Proteger e melhorar as águas
através da aplicação de
medidas para a redução
progressiva e eliminação das
descargas, emissões e perdas
de substâncias que apresentam
um risco significativo para o
ambiente aquático ou através
dele, com base na priorização
das
substâncias
que
apresentam um maior risco;
§ Assegurar a redução progressiva
da poluição das águas
subterrâneas;
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§ Contribuir para a mitigação dos
efeitos das cheias e das secas;
Por forma a:
§ Assegurar a provisão de água
nas quantidades e com a
qualidade necessária para
satisfazer o consumo humano
e as necessidades das outras
actividades sócio-económicas,
de
forma
sustentável,
equilibrada e equitativa;
§ Reduzir significativamente a

poluição
das
águas
subterrâneas;
§ Proteger as águas marinhas,
designadamente no que se
refere à eliminação da poluição
do mar;
§ Atingir, no ambiente marinho,
como objectivo último,
concentrações próximas de
zero para as substâncias
sintéticas e concentrações
próximas dos valores que
ocorrem em condições naturais
para as outras substâncias,

através da cessação ou
eliminação progressiva das
descargas, emissões e perdas
de substâncias prioritárias
perigosas.”
EM – Estados Membros; Com – Comissão.

Nota: o texto integral da Directiva Quadro
da Água (Directiva 2000/60/E, publicada
em 22.12.2000 no Jornal Oficial das
Comunidades Europeia, L 327), pode ser
extraído em ficheiro Adob Acrobat do
portal: http://europa.eu.int/eur-lex/pt/lif/reg/
pt_register_15102020.html

Quadro 1 – Mecanismos introduzidos pela Directiva-Quadro da Água
(Henriques, West e Pio, 2000)
P razos

A r tig o s

A cções

F ev 2 0 0 0
A d o p ção

A rtº 1 6 .2
A rtº 2 5
A rtº 2 2 .2
A rtº 1 6 .8

P ro p o s ta d e lista d e su b s tâ n cias p rio ritá rias (C o m ).
E n trad a e m v ig o r d a D irectiv a
R e v o g a ção d o A rtig o 6 º d a D irec tiv a 7 6 /4 6 4 /C E E .
P ro p o s tas d e v alo res-lim ite d e em is são p ara as fo n tes tó p icas e d e n o rm a s d e q u a lid a d e a m b ien tal, p ara as
su b s tân cias p rio ritária s (C o m ).
P ro p o s ta d e m ed id as p ara p re v en ir e co n tro la r a p o lu içã o d as ág u a s s u b te rrân ea s (C o m ).
P lan o in d icativ o d e m ed id as le g islativ as rela tiv a s às ág u as (C o m ).

2 an o s

2 an o s e
an n u al
3 an o s

A rtº 1 7 .1
A rtº 1 9 .1

4 an o s

A rtº 3 .8
A rtº 2 4
A n . V .1 .4 .1 .
A rtº 5 .1

5 an o s

A rtº 6
A rtº 1 5 .2
A rtº 1 6 .4
A n . V .1 .4 .1 .
A rtº 1 7 .4

5 ,5 an o s
6 an o s

A n . V .1 .4 .1 .
A n . V .1 .4 .1 .
A rtº 8
A rtº 1 4 .1 (a)
A rtº 1 5 .2
A rtº 1 6 .8

7 an o s

A rtº 1 8 .3
A rtº 1 4 .1 (b )

1 0 an o s

A rtº 2 2 .1
A rtº 1 4 .1 (c)
A rtº 1 6 .4
A rtº 1 8 .3
A rtº 1 1 .7
A rtº 1 3 .6
A rtº 1 5 .1
A rtº 1 6 .8

1 2 an o s

A rtº 1 0 .1

8 an o s

9 an o s

A rtº 1 1 .7
A rtº 1 4 .1 (a)

1 3 an o s

A rtº 1 5 .3
A rtº 1 6 .8
A rtº 1 7 .1
A rtº 5 .1
A rtº 1 4 .1 (b )

1 4 an o s

1 5 an o s

1 6 an o s
1 8 an o s

A rtº 2 2 .2
A rtº 1 4 .1 (c)
A rtº 1 6 .8
A rtº 4 .1
A rtº 1 3 .6
A rtº
A rtº
A rtº
A rtº

1 5 .1
1 6 .2
1 5 .3
1 6 .8

A rtº 1 7 .1
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Id e n tifica ç ã o d as a u to rid a d es c o m p e te n te s d as re g iõ e s d e b a c ia h id ro g ráfic a (E M ).
T ran s p o siçã o (E M ).
R e g is to p ro v is ó rio d as e s ta ç õ e s d a re d e d e in terc a lib ra ç ã o d o e s tad o e c o ló g ico d as á g u as (E M + C o m ).
A n ális e d as reg iõ es h id ro g rá fica s (co n d içõ e s d e referên cia). A n á lis e d o im p a c te d a s a c tiv id a d e s h u m an as
so b re o e stad o d as á g u as su p erfic ia is e s u b te rrân ea s. A n á lis e e c o n ó m ica d a s u tiliz a ç õ e s d a á g u a (E M ).
R e g is to d as z o n as d e p ro tecç ão (E M ).
R e la tó rio d a an á lis e d as re g iõ e s h id ro g rá fica s (E M ).
R e v is ão d a lista d e su b s tân cias p rio ritá rias (C o m ).
R e g is to fin al d a s e s ta ç õ e s d a re d e d e in terc a lib ra ç ã o d o e stad o e c o ló g ico d a s á g u as (C o m ).
E stab elec im e n to d e c ritério s ad eq u ad o s p ara a s á g u as su b terrâ n eas , n a a u s ên cia d e critério s a d o p ta d o s a
n ív el co m u n itário (E M ).
E x erc ício d e in terc alib ra ção d o es ta d o eco ló g ico d as ág u as (E M + C o m )
R e la tó rio d o s res u ltad o s d a in terca lib raçã o d o estad o ec o ló g ic o d as á g u as (C o m )
Im p le m en tação d o s p ro g ram as d e m o n ito riz ação d o esta d o d as ág u as d e su p e rfíc ie e s u b te rrân e a s e d as
z o n as d e p ro te c ç ã o (E M ).
P u b lic ação d o s cro n o g ram as , d o s p ro g ram as d e tra b a lh o s e d o p ro ces so d e co n su lta p ré v ia d a p rim eira
g eraçã o d e P G R H s (E M ).
R e la tó rio so b re o s p ro g ram as d e m o n ito riza ção (E M ).
E stab elec im e n to d e v alo re s-lim ite d e em iss ão p a ra a s fo n te s tó p ic a s e d e n o rm a s d e q u alid ad e am b ien tal,
p ara as su b s tâ n cias p rio ritá rias , n a au s ên cia d e a co rd o a n ív el co m u n itário (E M ).
R e la tó rio d e p ro g ress o so b re a ex e cu ção d a D irec tiv a (an á lis e d as re g iõ e s h id ro g ráficas ) (C o m ).
P u b lic a ç ã o d a sín te s e d o s p rin cip a is a sp ecto s d a g es tão d o s re cu rs o s h íd ric o s id e n tificad o s p a ra an ális e n a
p rim e ira g e raç ão d e P G R H s (E M ).
R e v o g a ção d a D e cisão 7 7 /7 9 5 /C E E e d as D irec tiv a s 7 5 /4 4 0 /C E E e 7 9 /8 6 9 /C E E .
P u b lic ação d a s v ersõ e s p ara co n s u lta p ú b lic a d a p rim eira g e ra ção d e P R G H s (E M ).
R e v is ão d a lista d e su b s tân cias p rio ritá rias (C o m ).
R e la tó rio d e p ro g re ss o so b re a e x e cu ç ã o d a D irec tiv a (p ro g ra m a s d e m o n ito riz a ç ã o ) (C o m ).
Im p le m e n ta ç ã o d o s p ro g ram as d e m ed id as (E M ).
P u b lic ação d a p rim eira g eraçã o d e P R G H s (E M ).
E n v io , à C o m iss ão e E stad o s-M em b ro s in tere ss ad o s, d e có p ia s d o s P G R H s (E M ).
P ro p o s tas d e c o n tro lo s d e d esc arg a s, em iss õ es e p erd a s e d e n o rm as d e q u a lid a d e d as ág u a s p ara su b s tân cias
p rio ritárias (C o m ).
Im p le m en ta ç ã o d o s c o n tro lo s d as d e sca rg a s tó p ic a s e d ifu s a s d e a c o rd o c o m a ab o rd ag em c o m b in ad a
(D ire ctiv as 9 1 /2 7 1 /C E E , 9 1 /4 1 4 /C E E , 9 1 /6 7 6 /C E E , 9 1 /6 1 /C E , 9 8 /8 /C E e D irectiv as -filh as d a 7 6 /4 6 4 /C E E ).
A s m e d id a s d o s p ro g ram as d e m ed id as e stão o p erac io n a is (E M ).
P u b lic ação d o s cro n o g ram as, d o s p ro g ram as d e tra b alh o s e d o p ro ces so d e co n su lta p rév ia d a se g u n d a
g eraçã o d e P G B H s (E M ).
P u b lic ação d o s re lató rio s in te rca lares d a im p lem en taç ão d o s p ro g ram as d e m e d id a s (E M ).
R e v is ão d a lista d e su b s tân cias p rio ritá rias (C o m ).
P u b lic ação d o p rim eiro relató rio so b re a ap lic ação d a D irec tiv a (C o m ).
R e v is ão d a an ális e d as co n d içõ e s d e re fe rên c ia d a s reg iõ es d e b ac ia h id ro g ráfic a, d a an álise d as activ id ad es
h u m an as e d a an á lis e eco n ó m ica d as u tilizaçõ e s d a á g u a (E M ).
P u b lic a ç ã o d a sín te s e d o s p rin cip a is a sp ecto s d a g es tão d o s re cu rs o s h íd ric o s id e n tificad o s p a ra an ális e n a
se g u n d a g eração d e P G B H s (E M ).
R e v o g a ção d as D ire ctiv as 7 6 /4 6 4 /C E E , 7 8 /6 5 9 /C E E , 7 9 /9 2 3 /C E E , 8 0 /6 8 /C E E .
P u b lic ação d a s v ersõ e s p ara co n s u lta p ú b lic a d a se g u n d a g eração d e P G B H s (E M ).
P ro p o s tas d e c o n tro lo s d e d esc arg a s, em iss õ es e p erd a s e d e n o rm as d e q u a lid a d e d as ág u a s p ara su b s tân cias
d a p rim eira rev is ão d a lista p rio ritá ria (C o m ).
P ra zo p ara o cu m p rim e n to d o s o b jectiv o s a m b ie n ta is (E M ).
P u b lic ação d a se g u n d a g era ção d e P G B H s (in clu in d o e v en tu ais p ro p o stas e ju s tificaç ão d e p rim eira
d erro g a ção d o cu m p rim en to d o s o b jectiv o s am b ien tais) (E M ).
E n v io à C o m iss ão e E stad o s-M em b ro s in tere ss ad o s có p ias d o s P G B H s (E M ).
R e v is ão d a lista d e su b s tân cias p rio ritá rias (C o m ).
P u b lic ação d o s re lató rio s in te rca lares d a im p lem en taç ão d o s p ro g ram as d e m e d id a s (E M ).
P ro p o s tas d e c o n tro lo s d e d esc arg a s, em iss õ es e p erd a s e d e n o rm as d e q u a lid a d e d as ág u a s p ara su b s tân cias
d a lista d e su b s tâ n cias p rio ritá rias re v ista (C o m ).
P u b lic a ç ã o d o s eg u n d o relató rio s o b re a ap licaç ão d a D irectiv a (C o m ).
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Decreto-Lei nº 305-A/2000, de 24
de Novembro de 2000.
Cria o sistema multimunicipal de
abastecimento de água e de
saneamento do Oeste, para
captação, tratamento e distribuição
de água para consumo público e
para recolha, tratamento e rejeição
de efluentes dos municípios de
Alcobaça, Alenquer, Arruda dos
Vinhos, Azambuja, Bombarral,
Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche,
Rio Maior, Sobral de Monte Agraço
e Torres Vedras.
Aviso nº 223/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da Jamaica depositado, em 30 de Junho
de 2000, o instrumento de adesão
à Convenção da Organização
Hidrográfica Internacional.
Aviso nº 224/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da
Indonésia depositado, em 2 de
Junho de 2000, o seu instrumento
de ratificação do Acordo Relativo à
Aplicação da Parte XI da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar, assinado em Nova Iorque
em 28 de Julho de 1994.
Aviso nº 225/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo de
Angola depositado, em 9 de Maio
de 2000, o seu instrumento de
ratificação da Convenção Quadro
sobre Alterações Climáticas.
Aviso nº 227/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do
Quirgistão depositado, em 25 de
Maio de 2000, o seu instrumento de
ratificação da Convenção Quadro
sobre Alterações Climáticas.
Aviso nº 228/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do Haiti
depositado, em 29 de Março de
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Aviso nº 229/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do Haiti
depositado, em 29 de Março de
2000, o seu instrumento de adesão
ao Protocolo de Montreal sobre as
Substâncias que Empobrecem a
Camada de Ozono, assinado em
Montreal em 16 de Setembro de
1987.
Aviso nº 231/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da
Argélia depositado, em 31 de Maio
de 2000, o seu instrumento de
ratificação da Emenda ao Protocolo
de Montreal Relativo às Substâncias
que Empobrecem a Camada de
Ozono.
Aviso nº 232/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do
Quirgistão depositado, em 31 de
Maio de 2000, o seu instrumento de
adesão ao Protocolo de Montreal
sobre as Substâncias que
Empobrecem a Camada de Ozono
assinado em Montreal em 16 de
Setembro de 1987.
Aviso nº 233/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo das Ilhas
Fiji depositado, em 17 de Maio de
2000, o seu instrumento de
ratificação da Emenda ao Protocolo
de Montreal Relativo às Substâncias
que Empobrecem a Camada de
Ozono.
Aviso nº 234/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna ter o Governo do Haiti
depositado, em 29 de Março de
2000, o seu instrumento de adesão
à Convenção de Viena para a
Protecção da Camada de Ozono,
com os anexos I e II, assinada em
Viena em 22 de Março de 1985.
Aviso nº 235/2000, de 16 de
Dezembro.

Torna público ter o Governo de
Angola depositado, em 17 de Maio
de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção de Viena para
a Protecção da Camada de Ozono,
com os anexos I e II, assinada em
Viena em 22 de Março de 1985.

Legislação

Legislação

2000, o seu instrumento de
ratificação da Emenda ao Protocolo
de Montreal Relativo às Substâncias
que Empobrecem a Camada de
Ozono, assinada em Copenhaga em
25 de Novembro de 1992.

Aviso nº 236/2000, de 16 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do
Quirgistão depositado, em 31 de
Maio de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção de Viena para
a Protecção da Camada de Ozono,
com os anexos I e II assinada em
Viena em 22 de Março de 1985.
Portaria nº 1182/2000, de 18 de
Dezembro.
Fixa as taxas a cobrar no âmbito
do procedimento de avaliação de
impacte
ambiental
(AIA),
designadamente para efeito de
promoção da consulta pública.
Aviso nº 237/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do
Suriname depositado, em 1 de Junho
de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção Internacional
de Combate à Desertificação nos
Países Afectados pela Seca Grave
e ou Desertificação, particularmente
em África, e respectivos quadros
anexos.
Aviso nº 238/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da
Albânia depositado, em 27 de Abril
de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção Internacional
de Combate à Desertificação nos
Países Afectados pela Seca Grave
e ou Desertificação, particularmente
em África, e respectivos quadros
anexos.
Aviso nº 239/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo do
Chipre depositado, em 29 de Março
de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção Internacional
de Combate à Desertificação nos
Países Afectados pela Seca Grave
e ou Desertificação, particularmente
em África, e respectivos quadros
anexos.
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Aviso nº 240/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da
Austrália depositado, em 15 de Maio
de 2000, o seu instrumento de
adesão à Convenção Internacional
de Combate à Desertificação nos
Países Afectados pela Seca Grave
e ou Desertificação, particularmente
em África, e respectivos quadros
anexos.
Aviso nº 241/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo de
Trinidad e Tobago depositado, em 8
de Junho de 2000, o seu instrumento
de adesão à Convenção
Internacional de Combate à
Desertificação nos Países
Afectados pela Seca Grave e ou
Desertificação, particularmente em
África, e respectivos quadros
anexos.
Aviso nº 245/2000, de 19 de
Dezembro de 2000.
Toma público ter o Governo da
Lituânia depositado, em 28 de Abril
de 2000, o seu instrumento de
ractificação da Convenção sobre
Protecção e Utilização dos Cursos
de Água Transfronteiriços e dos
Lagos Internacionais, concluída em
Helsínquia a 17 de Março de 1992.
Aviso nº 247/2000, de 19 de
Dezembro.
Torna público ter o Governo da
República Checa depositado, em 12
de Junho de 2000, o seu instrumento
de ratificação da Convenção sobre
Protecção e Utilização dos Cursos
de Água Transfronteiriços e dos
Lagos Internacionais concluída em
Helsínquia a 17 de Março de 1992.
Decreto-Lei nº 323-A/2000, de 20
de Dezembro.
Cria o sistema multimunicipal de
triagem, recolha, valorização e
tratamento de resíduos sólidos
urbanos do Baixo Tâmega,
integrando como utilizadores
originários os municípios de
Amarante, Baião, Cabeceiras de
Basto, Celorico de Basto, Marco de
Canavezes e Mondim de Basto e
constitui a concessionária do
sisema.
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Portaria nº 1220/2000, de 29 de
Dezembro de 2000.
Estabelece regras relativas às
condições a que as águas minerais
naturais e as águas de nascente,
na captação, devem obedecer para
poderem ser consideradas
bacteriologicamente próprias.

(eds.)
IAHS Publ. Nº 260
2000
ISBN 1 901502 11 2
International Association of Hydrological Sciences
Open-Channel Flow
Subhash C. Jain, Univ. of Iowa,
Iowa City, Iowa
2001
ISBN 0-471-35641-7
John Wiley & Sons

Publicações
Calibration and Reliability in
Groundwater Modelling:
Coping with Uncertainty
F. Stauffer, W. Kinzelbach, K.
Kovar & E. Hoehn (eds.)
IAHS Publ. Nº 265
2000
ISBN 1 901502 36 8
International Association of Hydrological Sciences
Global Perspectives on River
Conservation: Science, Policy
and Practice
P. J. Boon
B. R. Davies
G. E. Petts
2000
ISBN 0-471-96062-4
John Wiley & Sons
Hydrological Applications of
GIS
A. M. Gurnell, School of Geography and Environmental Sciences,
Univ. of Birmingham, UK
D. R. Montgomery, Univ. of Washington, Seattle
2000
ISBN 0-471-89876-7
John Wiley & Sons
Inland Flood Hazards
Human, Riparian and Aquatic
Communities
Edited by Ellen E. Wohl
2000
ISBN 0521624193
Cambridge University Press 2000
Interdisciplinary Perspectives
on Drinking Water Risk
Assessment and Management
Eric G. Reichard, Fred S.
Hauchmann & Ana Maria Sancha

Rainfall-Runoff Modelling: A
Primer
Keith Beven, Lancaster Univ., UK
2000
ISBN 0-471-98553-8
John Wiley & Sons
The Environment Encyclopedia
and Directory 2001
3rd Edition
2000
ISBN 1 857 43 089 1
Europa Publications
The Hydrology-Geomorphology
Interface: Rainfall, Floods,
Sedimentation, Land Use
Marwan A. Hassan, Olav
Slaymaker & Simon M. Berkowics
(eds.)
IAHS Publ. Nº 261
2000
ISBN 1 901502 16 3
International Association of Hydrological Sciences
The Role of Erosion and
Sediment Transport in Nutrient
and Contaminant Transfer
M. Stone (ed.)
IAHS Publ. Nº 263
2000
ISBN 1 901502 26 0
International Association of Hydrological Sciences
Tracers and Modelling in
Hydrology
A. Dassargues (ed.)
IAHS Publ. Nº 262
2000
ISBN 1 901502 21 X
International Association of Hydrological Sciences
Urban Drainage
David Butler, Imperial College,
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Water and Wastewater Technology
Mark J. Hammer
2001
ISBN 0-13-025867-9
Prentice Hall
Water Resources Engineering
Larry W. Mays, Arizona State
Univ., Tempe
2001
ISBN 0-471-29783-6
John Wiley & Sons
Water, Sanitation and Health
World Health Organisation Water
Series
I. Chorus
U. Ringelband
G. Schlag
O. Schmoll
Abril 2000
ISBN 3-93281-34-X
IWA Publishing

Legislação sobre Segurança de
Barragens

Directores são António Betâmio de
Almeida, do IST, e Carlos Matias
Ramos, do LNEC. As entidades
nacionais envolvidas neste
programa, além do LNEC, são o
INAG, o IST, o SNPC e o Grupo
EDP. A Comissão Organizadora da
Jornada foi constituída por Rui Martins, Teresa Viseu e Filipa Ramos.
No âmbito da Jornada foram
efectuadas nove apresentações que
deram origem a uma publicação
com o título Legislação sobre
Segurança de Barragens, que se
encontra à venda na livraria do LNEC
(3150$00). Os temas inseridos
nesta publicação são:
·
Legislação sobre segurança de barragens: matérias pertinentes
·
Legislação portuguesa sobre segurança de barragens
·
Legislación española sobre
seguridad de presas
·
Legislação sobre segurança de barragens a nível mundial
·
Segurança hidráulicooperacional e legislação
·
Riscos a jusante e legislação
·
Legislación sobre seguridad de presas desde el punto
de vista del propietario (entidad
española)
·
Legislação sobre segurança de barragens: o ponto de vista do dono da obra (GRUPO
EDP)
·
Legislação sobre segurança de barragens: o ponto de vista do SNPC

Publicações recebidas na
APRH

A Jornada Técnica “Legislação
sobre Segurança de Barragens”
realizou-se no LNEC no dia 15 de
Janeiro de 1999, integrando-se no
Programa NATO Science for Stability intitulado Dam-Break Flood Risk
Management in Portugal, cujos
Boletim Informativo nº 105

Techniques, Sciences,
Methodes
Genie Urbain, Genie Rural
Nº 1 Janeiro 2001
ISSN 0299 7258
Water & wastewater international
Volume 14, Issue 1, October 2000
Impacto
Revista dae Actividades

Económicas, Ano 1, Número 14,
Novembro/Dezembro 2000
ABRH NOTICIAS
Revista Informativa da Associação
Brasileira de Recursos Hídricos,
Nº 3, Novembro de 2000

Eventos

London
John Davies, Coventry University
Dezembro 1999
ISBN 0-419-22340-1
E & FN SPON, Taylor & Francis
Group

O instalador
Revista Técnica. Edifícios,
Energia, Ambiente, N.º 55,
Novembro de 2000
Hidromar
Boletim informativo do Instituto
Hidrográfico
Nº 57, 2ª Série, Novembro 2000
Natura 2000
European Commission DG ENV
Nature Newsletter
Issue 13 December 2000
ISSN 1026 6151
Boletim Informativo da
Associação das Termas de
Portugal
Nº 3 Dezembro 2000
Water SA
Vol. 26, Nº 4 October 2000
ISSN 0378 4738
Stockholm water front
Forum for global water issues
Nº 4, December 2000
ISSN 1102 7053

Eventos
Third Black Sea International
Conference
Environment Protection Technologies for Coastal Areas
6-8 Junho 2001
Varna, Bulgária
Organização:
Bulgarian National Association on
Water Quality (BNAWQ)
Bulgarian National Committee on
Water Quality (BNCWQ)
Informações:
“Black Sea Conference”
BNAWQ
22, Maria Louiza, Floor 3, room 23
Sofia 1000, Bulgaria
Tel./Fax. (+359-2) 980 35 47
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Tel./Fax. (+359-2) 940 65 88
Tel./Fax. (+359-2) 87 42 51
E-mail: waterql@ttm.bg

ADTR Associação de
Desenvolvimento das Terras do
Regadio

5th International Conference
Diffuse/Nonpoint Pollution and
Watershed Management
10-15 Junho 2001
Milwaukee, Wisconsin, USA
Organização:
International Water Association
Informações:
IWA Conference
C/o Institute for Urban Environmental Risk Management
Marquette University, Milwaukee,
WI 53201-1881, USA
Fax: 1-414-288-7521
URL: http://www.mu.edu/environment/iwa-page.htm

Optimization 2001
23-25 Julho, 2001
Aveiro, Portugal
Informações:
Prof. Domingos M. Cardoso
Departamento de Matemática
Universidade de Aveiro
3810-193 Aveiro
Tel: 351 234 370 359
Fax: 351 234 382 014
e-mail: opt2001@mat.ua.pt

Estuários e Zona Costeira do
Norte de Portugal: Ponto da
Situação
15-17 Junho 2001
Porto
Organização:
Estuarine and Coastal Sciences
Association (ECSA)
Informações:
ECSA Local Meeting
A/c Eng. Henriqueta Leça –
ICBAS
Lg. Abel Salazar, 2 P-4099-003
Porto
Tel. +351-222062268; 222062225
Fax: +351-222062233
E-mail: ecsaopo@icbas.up.pt
NOVATECH 2001
4th International Conference on
Innovative Technologies in
Urban Drainage
25-27 Junho 2001
Lyon, Villeurbanne, França
Organização:
GRAIE
Informações:
GRAIE – Novatech Secretariat
B.P. 2132 – F 69603 Villeurbanne
Cedex – France
Tel. +33 4 72 43 83 68
Fax: +33 4 72 43 92 77
E-mail: graie@urgc-hu.insa-lyon.fr
URL: http://www.insa-lyon.fr/graie
Feira Nacional da Água e do
Regadio / 2001
28 de Junho a 1 de Julho
Ferreira do Alentejo
Organização:
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Water security for the 21st
Century - Building bridges
through dialogue
The 11th Stockholm Water Symposium
13-16 Agosto 2001
Informações:
Stockholm International Water
Institute (SIWI)
Stockholm Water Symposium
Sveavägen 59
SE-113 59 Stockholm, Sweden
e-mail: sympos@siwi.org
Fax: + 46 8 522 139 61
9th World Congress
Anaerobic Digestion 2001
Anaerobic Conversion for
Sustainability
2-5 Setembro 2001
Antuérpia, Bélgica
Organização:
International Water Association
Informações:
Technological Institute VZW
C/o Ingenieurshuis
Attn. Mrs. Rita Peys
Desguinlei 214
B – 2018 Antwerpen
BELGIUN
Tel. +32 3 216 09 96
Fax: +32 3 216 06 89
E-mail: ad@conference.ti.kviv.be
rita.peys@ti.kviv.be
Workshop: Modern Techniques
for Dams - Construction and
Operation, Financing and Risk
Assessment
14 Setembro, 2001
Dresden, Alemanha
Organização:
Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen
Giesecke, University of Technology, Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-B.
Horlacher, University of Technology, Dresden
Prof. Dr.-Ing, Jürgen Kõngeter,
University of Technology, Aachen
Informações:
Deutsches TalsperrenKomitee
Graf-Recke-Strabe 84
D-40239 Düsseldorf
Tel.: ++ 49 2 11/62 14-4 99
Fax: ++ 49 2 11/62 14-1 72
e-mail: dtk@vdi.de
URL: http://www.icold-dresden.de
XXIX IAHR Congress
21st Century: The New Era for
Hydraulic Research and Its
Applications
17-21 Setembro, 2001
Beijing, China
Informações:
International Association for
Hydraulic Research
P.O. Box 177, 2600 MH Delft, The
Netherlands
Tel: +31 15 285 8819;
Fax: +31 15 285 84 17
e-mail: iahr@iahr.nl
URL: http://www.iahr.nl
Prof. Li, Guifen and/or Mr. Wang,
Lianxiang
LOC of XXIX IAHR Congress
China Institute of Water Resources and Hydropower Research
P.O. Box 366, Beijing 1000444,
China
Tel: +86 10 684 12173;
Fax: +86 10 684 12316
e-mail: 2001iahr@iwhr.com
URL: http://www.2001iahr.iwhr.com
International Conference on Hydrological Challenges in
Transboundary Water Resources
Management
25 – 27 Setembro 2001
Koblenz, Federal Republic of
Germany
Organização:
National Committee of the Federal
Republic of Germany for the
International Hydrological
Programme of UNESCO and the
Operational Hydrology Programme
of WMO
Informações:
Professor Dr. K. Hofius
Bundesanstalt für Gewässerkunde
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Sardinia 2001
Eighth International Waste
Management and Landfill
Symposium
1-5 Outubro 2001
S. Margherita di Pula (Cagliari),
Sardinia, Italy
Organização:
CISA – Environmental Sanitary
Engineering Centre
Informações:
http://www.unipd.it/
sardiniasymposium/
ENEG 2001 - Encontro Nacional
de Entidades Gestoras de Água
e Saneamento
Uma Gestão de Qualidade para
o Século XXI
9-11 Outubro 2001
Lisboa
Informações:
Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas
(APDA)
Secretariado da Comissão
Organizadora do ENEG 2001
Av. Movimento das Forças Armadas, 16
2714-503 Sintra
Tel: (351) 21 924 1525
Fax: (351) 21 924 1534
e-mail: a.agua@mail.telepac.pt
URL: http://www.apda.web.pt
I Congresso sobre
Planeamento e Gestão do
Litoral dos Países de Expressão
Portuguesa
11-13 Outubro 2001
Ponta Delgada, Açores
Organização: APRH; INAG;
Região Autónoma dos Açores –
Secretaria Regional do Ambiente
Informações:
APRH
A/c Ana Estêvão
A/c LNEC – Av. do Brasil, 101 –
1700-066 LISBOA
Tel: 218443428 – Fax: 218443017
Boletim Informativo nº 105

E-mail: aprh@aprh.pt
V SILUSBA
V Simpósio de Hidráulica e
Recursos Hídricos dos Países
de Língua Oficial Portuguesa
25-29 de Novembro 2001
Aracaju, Brasil
Informações:
APRH
a/c LNEC - Av. do Brasil, 101
1700-066 Lisboa
Tel. 8443428
E-mail: aprh@aprh.pt
URL: http://www.aprh.pt/Realiz/
5silusba.html
3rd International Symposium on
Environmental Hydraulics
With a Special Theme in Urban
Fluid Dynamics
5-8 Dezembro 2001
Arizona State University
Informações:
Dr. Robert Rankin
P.O. Box 876106
Tempe, AZ 85287-6106
USA
Fax: (1) 480-965-1384
e-mail: iseh@enpop2.eas.asu.edu
URL: http://www.eas.asu.edu/
iseh2001
Environmental Flows Conference and Fourth Ecohydraulics
Symposium
3-8 Março 2002
Cape Town, África do Sul
Informações:
Conference Secretariat
Southern Waters Ecological
Research and Consulting (Pty)
Ltd.
P.O. Box 13280, Mowbray 7705,
South Africa
Fax: +27 21 650 3887
e-mail:
conference2002@southernwaters.co.za
URL: http://
www.southernwaters.co.za/

Cardiff University,
Queen’sBuildings
PO Box 917, Cardiff CF24 0XH,
Wales, UK
Tel/Fax: +44 (0)29 2087 4421
e-mail: SummersC@cardiff.ac.uk
URL: http://www.cf.ac.uk/engin/
news/confs/hydro

Cursos

IHP/OHP-Sekretariat
Postfach 200253
56002 Koblenz
Germany
Tel: +49 261 1306 5313 / 5440;
Fax: +49 261 1306 5422
e-mail: schroeder@bafg.de
URL: http://www.bafg.de

6º Congresso Internacional
“Littoral 2002”
22-26 Setembro 2002
Porto
Organização:
Associação Eurocoast - Portugal
Informações:
Associação Eurocoast - Portugal
A/c de IHRH/FEUP
R. do Dr. Roberto Frias
4200-465 Porto
URL: http://www.fe.up.pt/eurcoast
e-mail: fpinto@fe.up.pt

Cursos
II Curso de diagnóstico
microbiológico da qualidade
das águas
25 – 29 Junho 2001
Temas:
Ecologia microbiana e indicadores
bacterianos; Fitoplâncton e
qualidade da água; Cianobactérias
e toxinas associadas; Controlo de
Cryptosporidium e Giardia ;
Acreditação de laboratórios para
controlo de qualidade da água;
Legislação na área do controlo de
qualidade da água.
Organização Centro de Ecologia e
Biologia Vegetal/Instituto de
Formação da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
Informações:
Tel.: 21 750 04 23 Fax: 21 750 01
47
e-mail: alvaro.cidrais@cd.fc.ul.pt

Hydroinformatics 2002
Fifth International Conference
on Hydroinformatics
1-5 Julho 2002
Cardiff, Reino Unido
Informações:
Cherrie Summers
Hydroinformatics 2002 Secretariat
Cardiff School of Engineering,
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Internet

Internet

http://www.semide.org/
Euro-Mediterranean Information System on the know-how in the Water
sector.
Está disponível em http://
www.inag.pt/snirh/home.html o
relatório Hidrologia das cheias do
Mondego de 26 e 27 de Janeiro
de 2001 elaborado pela Direcção
dos Serviços de Recursos Hídricos
do INAG. Neste relatório é analisada
a excepcionalidade dos fenómenos
meteorológicos na génese das
cheias, a excepcionalidade da sua
resposta hidrológica em termos de
território, isto é, das cheias,
propriamente ditas, e, o
funcionamento dos mecanismos de
vigilância e alerta.

No âmbito do Programa de
Demonstração sobre a Gestão
Integrada de Zonas Costeiras (ICZM)
foram disponibilizados no site http:/
/europa.eu.int/comm/environment/
iczm/home.htm dois documentos
intitulados: Comunicação da
Comissão ao Conselho e ao
Parlamento Europeu relativamente
à gestão integrada da zona costeira:
Uma estratégia para a Europa. (27/
9/2000) e Recomendação do
Parlamento Europeu e do Conselho
relativamente à execução da gestão
integrada da zona costeira na
Europa. (Proposta, Data 8/9/2000).
Tendo por base os resultados do
Programa de Demonstração da UE
são apresentadas uma série de
conclusões e recomendações que
constituem uma Estratégia de
Gestão Integrada de Zonas
Costeiras para a UE.
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Novos associados

Novos associados
Associados colectivos
193

SIMLIS

Associados singulares
1463 Manuel Augusto Marques
da Silva
1464 João Filipe Fragoso dos
Santos
1465 Joaquim José de Oliveira
Sousa
1466 Rui Miguel Cardoso de
Menezes
1467 César Alexandre Brito
Águas
1468 Joana Margarida F. E. de
Campos Caramujo
1469 Paulo Eduardo dos Santos
da Costa Laranjeira
1470 Luis Filipe de Macedo
Bandeira
1471 Dinis Manuel Teixeira
Pereira
1472 Maria da Conceição Pires
Courela
1473 António Carlos do Carmo V.
Abrantes

26

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos

Boletim Informativo nº 105

