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Grande parte da costa Atlântica Portuguesa encontra-
se, actualmente, bastante fragilizada e a necessitar
de urgentes medidas reparadoras que satisfaçam,
simultaneamente, os requisitos essenciais de
protecção, salvaguardem a atracção turística e
promovam o desenvolvimento sustentável. O grande
desafio que hoje em dia se coloca é saber como
compatibilizar, de forma harmoniosa, as diferentes
pressões que actuam sobre a Zona Costeira com o
vasto conjunto de conflitos que integram todos os
interesses presentes na sociedade moderna
(económicos, sociais, culturais, científicos,
paisagísticos, etc.). Exige-se a implementação de
medidas e acções adequadas a uma gestão pró-activa
e integrada da Zona Costeira, sendo isso fundamental
para prevenir ainda maiores desequilíbrios sem
descurar o seu uso sustentável.
Procurar soluções para muitos dos problemas
existentes, ou que potencialmente venham a ocorrer,
é um objectivo que a todos deve envolver. Aliando
interesses e perspectivas complementares, caberá ao
poder público a criação de incentivos à iniciativa privada,
de modo a tornar atractivas parcerias público-privado
para resolver o grave problema da erosão costeira e,
simultaneamente, dotar a Zona Costeira de
equipamentos atractivos sob os pontos de vista
turístico e económico.
Nesta conformidade, parecem ser apropriadas formas
de intervenção adequadamente planeadas e
implementadas com multi-funcionalidades: de
protecção, lazer e mais-valias turística e ambiental.
Não descurando a implementação de medidas que
tenham como função essencial repor o equilíbrio
natural outrora existente, uma tecnologia relativamente
recente, e actualmente em grande expansão em
diversos países, consiste na construção de estruturas
ou plataformas submersas com formas, dimensões e
declives adequados para provocar a rotação da onda,
seguida de empolamento e rebentação mergulhante
(em forma de tubo), adequada para a prática de surf.
Ao ser provocada a rebentação da onda sobre a massa
de água, deixará de se fazer sentir o seu impacto mais
agressivo (descarga de energia com elevado poder
erosivo) sobre a praia ou na base do um cordão dunar.
Entre outras valências, também como medida
complementar de defesa de protecções naturais
particularmente vulneráveis, como acontece com a
generalidade dos sistemas dunares da região centro
da Zona Costeira Portuguesa, esta tecnologia parece
ter virtualidades que no mínimo deverão ser exploradas
tendo em conta as especificidades da costa Atlântica
(marés e ondas com amplitudes significativas).
O que se propõe é, no essencial, a implementação de
um programa de investimentos na Zona Costeira que
contemple necessariamente aspectos relativos à
protecção, como objectivo central, mas numa
perspectiva integrada de valorização, desenvolvimento
e sustentabilidade.

José Antunes do Carmo
Membro da CEZC

As múltiplas designações do “Litoral” - zona costeira, orla costeira,
faixa litoral, recursos hídricos do litoral, águas costeiras, águas de
transição, espaço marítimo, águas marinhas - usadas pelos diversos
instrumentos políticos e legais, por vezes adoptando termos
diferentes para designar a mesma entidade física, outras, ao contrário,
designando pelo mesmo termo distintas realidades, são origem de
confusão para os agentes envolvidos nas tarefas de planeamento,
ordenamento e gestão destes territórios. Este défice de clareza
conduz a sobreposições espaciais de estratégias e instrumentos,
criando dificuldades acrescidas e desnecessárias nas definições de
responsabilidades, de competências e na articulação das entidades
envolvidas.
A Directiva-Quadro Estratégia Marinha tem um âmbito de aplicação
geográfico e objectivos complementares da Directiva-Quadro da Água,
sendo desejável que o processo de transposição para o direito interno
defina, claramente, as competências das diferentes entidades, com
destaque para as Administrações de Região Hidrográfica, I.P., a quem
compete elaborar os Planos de Gestão de Região Hidrográfica, que
englobam as águas de transição e costeiras, e implementar os Planos
de Ordenamento da Orla Costeira.
São ainda relevantes, no processo de ordenamento e gestão do litoral,
além das Directivas referidas, outros instrumentos de política
comunitária, designadamente, a Estratégia de Gestão Integrada da
Zona Costeira e a futura Política Marítima Europeia. Também a nível
nacional está em desenvolvimento um conjunto de iniciativas, de
que se destaca, a nível de coordenação governamental, a Comissão
Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM), apoiada pela
Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM) que também
promoveu e coordena o Fórum Permanente para os Assuntos do Mar.
De referir, ainda, a elaboração da Estratégia Nacional para a Gestão
Integrada da Zona Costeira e do Plano de Ordenamento do Espaço
Marítimo (POEM). Todas estas iniciativas permitem que o tema do
mar, reconhecido como um dos principais impulsionadores de
desenvolvimento para o País, se mantenha na agenda ambiental e
económica.
A crescente procura, por parte dos agentes para o desenvolvimento,
de actividades económicas nas águas costeiras, de que são exemplos
os projectos de produção de energia das ondas e eólica off-shore e
culturas biogenéticas, vem justificar ainda mais a necessidade de
ordenamento, tornando-se premente a clara definição de
competências das diversas autoridades, nas áreas em causa. Evitar
a duplicação de tarefas, fomentar sinergias e compatibilizar conceitos
e competências deve estar na base de actuação de cada uma das
autoridades. É também da maior importância definir as escalas de
trabalho adequadas a cada um dos instrumentos legais e de
planeamento, questão que assume especial relevância para este
espaço territorial, em que a dimensão dos projectos pode ser
significativa, sendo pertinente não perder a perspectiva subjacente
à actuação da determinada autoridade e dos seus objectivos
estratégicos e operacionais.
Dado o conjunto de pessoas e autoridades envolvidas nas questões
do mar, perspectiva-se que, nos próximos tempos, continuaremos a
falar do “cluster do mar”, nas suas vertentes ambiental e económica.

Simone Pio
Vogal da Comissão Directiva
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Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona
Costeira (ENGIZC)

Realizou-se a 3 de Junho passado, no auditório do Instituto
da Água (INAG), uma sessão promovida pela APRH para o
debate, no contexto da respectiva discussão Pública, da
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira
(ENGIZC), - “Modelo de Governança”.
A sessão de abertura foi presidida pelo Presidente do INAG,
Dr. Orlando Borges e moderada, em representação da APRH,
pela Eng.ª Margarida Cardoso da Silva.
As apresentações sobre a ENGIZC e a respectiva Avaliação
Ambiental Estratégica estiveram a cargo, respectivamente,
da Arquitecta Ana Barroco, da Quaternaire Portugal, e da
Professora Rosário Partidário do IST.
Seguiram-se intervenções, que se desejavam motivadoras
do debate, sobre:
· O espaço marítimo e a ENGIZC, os desafios e as

complementaridades, pela Eng.ª Teresa Gamito,
consultora na área do território, litoral e portos.

· O papel das áreas portuárias na implementação da
ENGIZC, pela Engª Natércia Cabral, Presidente do IPTM.

Após o período de debate foram sintetizados os aspectos
mais relevantes e apresentadas breves conclusões. Foi,
assim, salientada a necessidade de:
· clarificar conceitos, designadamente, da definição de

Litoral, o que contribuiria para um mais fácil cumprimento
das Directivas relevantes;

· reconhecer as complementaridades entre a ENGIZC e o
Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) e
articular o ordenamento dos espaços marítimo e terrestre;

· definir a articulação institucional, tendo presente que
coordenar é partilhar poder, e de como tornar tal partilha
efectiva;

· reconhecer que a gestão requer conhecimento;
· caminhar para uma gestão partilhada em oposição a

uma gestão comunicada.
Mas foram também enumeradas algumas das questões que
serão responsáveis por dificuldades e causas de insucesso
nos processos de ordenamento e gestão, designadamente:
· O desajustamento das expectativas à realidade, fazendo-

se a gestão das expectativas com base em “novas fés”,
em ciclos de promessas e no somatório de “pequenos
compromissos” e adoptando abordagens maniqueístas e
“para ontem”;

· A manutenção de soluções comprovadamente
desadequadas e assentes em “tabus de conhecimento”;

· A dificuldade em estabelecer hierarquias de interesses,
devido à sua deficiente caracterização.

As apresentações e a versão final do documento da ENGIZC
estão disponíveis on-line nos sites do INAG e da APRH.

Margarida Cardoso da Silva
Directora do Boletim Informativo

TECNOFIL: Balanço da Execução do
PEAASAR II

Em resultado do convite dirigido pela AIP/FIL à
APRH, à APESB e à APDA para integrarem a
Comissão Organizadora da TECNOFIL‘09, no
âmbito do seu salão AMBIURBE, as três
Associações entenderam ser oportuna a
organização conjunta de uma sessão técnica
de debate sobre a execução, até à data, do
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e
de Saneamento de Águas Residuais II (PEAASAR
II), que se realizou no Pavilhão Multiusos da
FIL, no passado dia 17 de Julho, com cerca de
uma centena de participantes.
A sessão constou de dois painéis, um primeiro
de cariz mais institucional sobre “Modelos de
Gestão e Política Tarifária”, moderado pelo
Presidente da APDA Eng.º Rui Godinho, em que
foram oradores os Presidentes, respec-
tivamente, do Instituto da Água (INAG), do
Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR),
da Associação Portuguesa das Empresas do
Sector do Ambiente (AEPSA) e do Grupo AdP –
Águas de Portugal. O segundo painel, de
natureza mais operacional sobre “Sus-
tentabilidade, Eficiência e Qualidade do Serviço”
moderado pela Vice-Presidente da APRH Eng.ª
Eduarda Beja Neves, teve como oradores
representantes de três entidades gestoras,
designadamente das Águas de Mafra, dos SMAS
de Peniche e das Águas do Oeste, SA.
Como Comentadores das apresentações em
cada um dos dois painéis foram convidados o
Prof. José Saldanha Matos, em representação
da APESB (1º painel), e o Prof. António Jorge
Monteiro do Instituto Superior Técnico (2º
Painel).
Em síntese pode afirmar-se que esta sessão
cumpriu o seu objectivo de análise e de debate
participado e vivo sobre o caminho já percorrido
e sobre as capacidades nacionais para enfrentar
os desafios associados à execução do PEAASAR
II. Ficou a vontade de renovar exercício idêntico
num futuro próximo.
No decorrer da inauguração da TECNOFIL‘09, o
Secretário de Estado do Ambiente, Prof.
Humberto Rosa, honrou com a sua presença
esta iniciativa tendo dirigido uma breve alocução
aos participantes.

Eduarda Beja Neves
Vice-presidente da Comissão Directiva da APRH
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1º Seminário sobre Gestão de Bacias Hidrográficas, “As
Regiões Hidrográficas do Norte e as Perspectivas Futuras
de Gestão”

Decorreu nos dias 6 e 7 de Maio de 2009, na Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o 1º Seminário sobre
Gestão de Bacias Hidrográficas, “As Regiões Hidrográficas do Norte
e as Perspectivas Futuras de Gestão”, organizado pelo Núcleo
Regional do Norte da APRH, sedeado no Instituto de Hidráulica e
Recursos Hídricos da FEUP.
Neste seminário, que reuniu cerca de 120 participantes, foram
apresentadas 33 comunicações orais distribuídas pelos seguintes
temas:
“Águas Costeiras e Estuarinas – Importância e Enquadramento”
“Hidrologia – Novas Abordagens de Análise”
“Cheias e Inundações – Delimitação e Prevenção”
“Gestão de Sedimentos”
“Usos e Usufrutos versus Qualidade da Água
“Alterações Climáticas – Mitigação e Adaptação”
“Gestão Participada”
“Redes de Monitorização”
A Sessão de Abertura incluiu a apresentação da comunicação “Uma
Nova Oportunidade para o Planeamento de Recursos Hídricos na
Região Norte”, pelo Prof. António Brito, Presidente da ARH-Norte.
A sessão relativa à apresentação de Experiências Internacionais
contou com a presença de Philippe Gourbesville, Universidade de
Nice, França, IAHR, Victor Manuel Arqued, Confederación
Hidrográfica del Duero, Espanha e Francisco Fernandéz Liñares,
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Espanha,
respectivamente, com as seguintes comunicações: “The French
Experience, a Case Study”, “A Experiência Espanhola da Bacia
Hidrográfica do Douro”, “A Experiência Espanhola da Bacia
Hidrográfica do Minho-Sil.”
Na Mesa Redonda sobre “As Regiões Hidrográficas do Norte e as
Perspectivas Futuras de Gestão” intervieram: a Prof. Isabel Soares,
Faculdade de Economia (UP), o Prof. Rui Cortes, UTAD, o Engº
Guedes Marques, CCDR-N e o Engº Carlos Póvoa, AdP,
respectivamente, com as seguintes comunicações: “Possível
Impacto na Economia dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica”,
“Importância da Monitorização para os Planos de Gestão de Bacia
Hidrográfica”, “A Gestão da Água e os Planos de Gestão de Bacia
Hidrográfica”, “A inovação e os Planos de Gestão de Bacia
Hidrográfica”. Estas exposições permitiram ilustrar diferentes
abordagens e sensibilidades relativamente à gestão das bacias
hidrográficas.
No 1º dia do seminário foi inaugurada a exposição “Por este rio acima: água e engenho na bacia hidrográfica
do rio Douro”, em exibição até ao final do ano na biblioteca da FEUP, resultante de uma parceria entre a FEUP,
a ARH-Norte e a APRH-Norte.
O seminário teve como objectivos a consolidação do Núcleo Regional do Norte da APRH, favorecer o
desenvolvimento de novos contactos e permitir a análise do desenvolvimento técnico e científico nas diferentes
componentes dos Recursos Hídricos, mobilizando os Associados para a participação regular nas diferentes
acções, de modo a melhorarem os seus conhecimentos.



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS

BOLETIM INFORMATIVO N.º 137
JUNHO 2009

Sessão Técnica: Os Desafios da Gestão da
Água

No sentido de debater as questões relacionadas com
os novos desafios da gestão da água no contexto da
sua utilização na actividade agrícola, e respondendo
ao convite da Confederação dos Agricultores de
Portugal, entendeu a APRH através da Comissão
Especializada de Água e Agricultura, aproveitar a
oportunidade de organizar uma sessão técnica
denominada “Os Desafios da Gestão da Água” no
decurso da 46ª Feira Nacional de Agricultura, a qual
decorreu no passado dia 8 de Junho, em Santarém,
e que contou com a presença de mais de 70
participantes.
A sessão constou de três painéis, sendo orador do
primeiro o membro da Comissão Directiva da APRH,
Rodrigo Proença de Oliveira, que relatou o que de
mais relevante foi discutido e apresentado no 5º
Fórum Mundial da Água, que se realizou em
Istambul, de 16 a 22 de Março último, numa
comunicação subordinada ao tema “Os grandes
desafios da gestão da água nas próximas
décadas”.
O segundo painel, intitulado “O Uso Eficiente da
Água: o presente e o futuro”, que foi moderado
pelo membro da Comissão Especializada de Água e
Agricultura da APRH, Carlos Pais, contou com as
presenças institucionais do INAG, através de uma
intervenção de Adérito Mendes subordinada ao tema
“O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água”, e
da Direcção Regional da Agricultura e Pescas do
Alentejo através de uma exposição de Isaurindo
Oliveira, denominada “Boas práticas agrícolas e a
contribuição do sector da agricultura para a protecção
das massas de água”, que levou ao conhecimento
dos participantes o enorme acervo de informação e
experiência coligidas pela acção do Centro Operativo
e de Tecnologia de Regadio, em Beja.
O terceiro painel, sobre “O bom estado das
massas de água”, moderado por Luís Bulhão
Martins, da CAP, teve como oradores a Vice-Presidente da ARH Tejo, Simone Pio e Nicolas Rouyer da DG
Ambiente da CE, que fizeram apresentações sobre “O bom estado das massas de água e a actividade agrícola”
e a “Implementação da Directiva-Quadro da Água: a especificidade da agricultura”.
A sessão de encerramento contou com a presença do Sr. Presidente da ARH Tejo, Eng.º Manuel Lacerda.
Esta sessão cumpriu o seu objectivo de análise e discussão sobre a forma como a actividade agrícola percorrerá
o caminho de integração dos novos paradigmas da gestão da água na sua praxis, prosseguindo uma estratégia
de desenvolvimento sustentado e adaptado às condições climáticas, ambientais e sociais nacionais.
As intervenções dos oradores podem ser consultadas na página da APRH, no link
http://www.aprh.pt/texto/080609.html.

Carlos Pais
Membro da Comissão Especializada de Água e Agricultura

Mais informações disponíveis no site da APRH: www.aprh.pt.
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“Ecos do 5.º Fórum Mundial da Água”

O ministro do Ambiente, Francisco Nunes Correia,
anunciou na conferência “Os Grandes Desafios da Água:
Ecos do 5º Fórum Mundial da Água” que será criada uma
parceria portuguesa para a água, com o objectivo de dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo comissariado
da participação portuguesa no 5º Fórum Mundial da Água,
que decorreu em Março, em Istambul.
Nunes Correia pretende que esta parceria se constitua
como uma plataforma «muito alargada e algo informal»,
formada por profissionais, empresas, académicos e
entidades governamentais, tendo o comissariado como
núcleo fundador. Será «uma rede de entidades suportada
por um site que divulgue as iniciativas de todos e em que
todos se revejam», explicou o governante. Está assegurado
o financiamento das iniciativas de 2009-2010.
O ministro afirmou, ainda, que a participação portuguesa
no 5º Fórum Mundial da Água «representou um grande
êxito», devido, em particular, ao pavilhão «muito bem
conseguido e com um vasto programa de eventos, e que
foi um dos sete mais visitados do fórum, tendo-se tornado,
inclusive, num pólo de atracção das comunidades dos
países de língua portuguesa».
O governante destacou, ainda, a relevância dos
documentos produzidos no evento, como o relatório sobre
o estado da água na região “Europa”, onde há várias
referências à experiência portuguesa, e a “Declaração
Interministerial de Istambul”.

Ler mais: http://www.ambienteonline.pt/noticias/
detalhes.php?id=8062

Qualidade da água das praias nacionais acima
da média europeia
A qualidade das águas balneares da União Europeia (UE)
(incluindo praias costeiras e fluviais) melhorou em 2008,
tendo Portugal cumprido as normas mínimas em
praticamente toda a sua costa, de acordo com relatório
publicado pela Comissão Europeia (CE).
A “maioria das zonas balneares em toda a UE satisfez as
normas de higiene comunitárias” na época balnear de
2008, com “cerca de 96 por cento das zonas balneares
costeiras e 92 por cento das praias fluviais” a cumprirem
as normas mínimas comunitárias.
Em Portugal, a qualidade da água é ainda melhor, pois
mais de 98 por cento das zonas balneares costeiras e 93
por cento das zonas balneares de água doce cumprem as
normas mínimas comunitárias, aponta o relatório.
Em 2009 o número de Praias a receber a distinção da
Bandeira Azul foi de 226, o que representa um acréscimo
de 33 praias. Este galardão é atribuído com base em 29
critérios que incluem, além da qualidade da água, a
existência de infra-estruturas de apoio adequadas,
segurança, gestão e informação ambiental, bem como
programas de educação ambiental, por um Júri Nacional,
decisão que é posteriormente validada e inspeccionada
pelo Júri Internacional da Federação Europeia de Educação
Ambiental (FEE).
Mais informações: http://www.abae.pt/programa/
BA/inicio.php

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/
report_2009.html
Mapas das zonas balneares europeias:
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-
monitoring/state-of-bathing-water

Governo cria Fundo de Protecção dos Recursos
Híd r i cos
O Conselho de Ministros, por ocasião do Dia Mundial do
Ambiente (5 de Junho), aprovou, entre outros diplomas, o
Decreto-Lei que institui e regulamenta o Fundo de Protecção
dos Recursos Hídricos, em conformidade com o previsto no
Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de Junho.
O diploma visa promover a utilização racional e a protecção
dos recursos hídricos através da afectação de recursos a
projectos e investimentos necessários ao seu melhor uso e
protecção, a executar no âmbito das competências da
Autoridade Nacional da Água e das Administrações das Regiões
Hidrográficas.
Deste modo, refere o Governo em Comunicado, procura-se
acompanhar as melhores práticas internacionais na matéria,
devolvendo aos próprios operadores económicos a receita por
eles gerada em benefício do ambiente.
Ler mais em: http://www.governo.gov.pt/pt/GC17/Governo/
ConselhoMinistros/ComunicadosCM/Pages/20090605.aspx

Dia Mundial dos Oceanos: oceanos saudáveis são
chave para o futuro da Europa
No Dia Mundial dos Oceanos, a Comissão Europeia relembra
o papel vital de mares e oceanos para a Europa. Um bom
ambiente marinho é essencial para a saúde do nosso planeta
já que os mares e oceanos são reguladores importantes da
biodiversidade. Daí que a Rede Natura 2000 cubra agora
também áreas marinhas.Em 2008 foi publicada a Directiva
Quadro Estratégica Marinha que contém medidas destinadas
a assegurar que todas as águas marinhas da UE se tornem
ambientalmente saudáveis até 2020. Para facilitar a sua
implementação, a Comissão tem promovido acções
coordenadas entre os Estados-Membros e as Convenções
Regionais de protecção do Mar.Por outro lado, mares e oceanos
estão no centro das estratégias da UE no combate e adaptação
às alterações climáticas. O Dia Mundial dos Oceanos é uma
iniciativa das Nações Unidas que tem por objectivo uma maior
sensibilização da importância dos oceanos, da sua
contribuição para a vida na Terra e da necessidade da sua
preservação. O Dia é celebrado desde 1992, incluindo, em
geral actividades educativas nas diferentes partes do mundo.

Ler mais em:  http://www.un.org/Depts/los/
reference_files/worldoceansday.htm
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Inag e ARH irão implantar Plano Nacional para o Uso Eficiente
da Água
O Instituto da Água (Inag) e as Administrações de Região Hidrográfica (ARH)
serão as entidades responsáveis pela implantação do Plano Nacional para
o Uso Eficiente da Água (PNUEA),
Ler mais em: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=8110

Regularização dos títulos de util ização de recursos hídricos
adiada para 2010
O Decreto-Lei n.º137/2009, de 8 de Junho prorroga o prazo de regularização
dos títulos de utilização de recursos hídricos, até 31 de Maio de 2010.
Ler mais em: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=7993

Proprietários de furos com meios de extracção inferiores a 5
cavalos isentos de licenciamento
Apenas os proprietários de furos com meios de extracção poderosos, acima
dos 5 cavalos (cv), necessitam de uma licença de utilização.
Ler mais em: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=8141

Candidaturas ao LIFE+ até 15 de Setembro
De acordo com o Regulamento (CE) n.º 614/2007 - Jornal Oficial L 149, de
9 de Junho de 2007, e do convite da Comissão à apresentação de propostas,
publicado no Jornal Oficial 2009/C 111/09 de 15 de Maio de 2009 haverá
um novo período de candidaturas para 2009, que decorrerá até 15 de
Setembro de 2009 (data de recepção na APA e não data de
correio) . .
Ler mais em: http://www.apambiente.pt/Instrumentos/
InstrumentosFinanceiros/LIFE/candidaturas/Paginas/default.aspx

Açores: Plano de Gestão dos Recursos Hídricos pronto em 2010
O Plano de Gestão dos Recursos Hídricos dos Açores deverá estar concluído
durante o próximo ano, revelou o director regional do Ordenamento do
Território e Recursos Hídricos, João Luís Gaspar.
Ler mais em: http://www.azores.gov.pt/Gra/sram-drotrh/menus/
secundario/grh/ http://www.diariodosacores.pt/
index.php?option=com_content&view=article&id=1979:plano-de-gestao-
de-recursos-hidricos-pronto-em-2010&catid=44:ambiente

Mergulhadores recolhem quatro toneladas de resíduos na Baía
de Cascais
Mais de 180 voluntários estiveram ontem na Praia dos Pescadores, na Baía
de Cascais, numa operação de limpeza subaquática de resíduos no âmbito
do Projectmar. Ao todo foram retiradas do fundo do mar mais de quatro
toneladas de resíduos.
Ler mais em: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=8082

EPAL, EGF e AdDP distinguidas com Grande Prémio APCE 2009
A EPAL e a EGF foram distinguidas, no passado dia 25 de Maio, pela APCE -
Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa com o Grande Prémio
Excelência em Comunicação 2009.
http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=8066

AdP investe 834 milhões em renováveis e poupa 60 milhões na
factura da electricidade
Em 2014, o Grupo Águas de Portugal (AdP) vai estar a produzir 1600 GWh
de energia renovável, o equivalente a 3 por cento do consumo actual do
País.
Ler mais em: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=8098
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Os projectos Apresentados no 5º Fórum Mundial
da Água

Como referido no anterior BI, dá-se continuidade à divulgação mais detalhada,
por temas, dos projectos apresentados no Pavilhão Portugal do 5º Fórum Mundial
da Água, realizado em Março passado em Istambul. Pretende-se, assim, que destes
projectos possam ter melhor conhecimento os membros da APRH que não tiveram
ocasião de “navegar” na SCARCITY.
Nesta edição do BI serão apresentados os resumos (mantendo o inglês original),
dos trabalhos referentes à temática “Litoral”.

EFICAS’: Effects of natural stress generated by
freshwater discharges’

Objectives: To identify changes in the benthic communities related to
natural stress caused by freshwater discharges in different habitat types, by
comparing two estuaries with different anthropogenic impacts To provide some
evidence on the differences of benthic communities related to distinct flow
regimesTo define a monitoring design for benthic invertebrates, since the
ecological status classification has to exclude natural stress impacts to be as
comparable as possible between regions with different flow regimes
Methodology: The use of benthic communities to assess the ecological
status of the European estuaries is one of the requirements of the Water
Framework Directive (2000/60/CE). The development of assessment tools is a
major challenge on estuaries presenting seasonal strong seasonal changes, given
the difficulty of separating between natural and human induced stress.This project
approached some methods to assess the effects of freshwater discharges and
associated salinity decrease on the benthic communities of two Portuguese
estuaries with different anthropogenic impacts.The first approach was based on
a sampling design covering the main benthic habitat types in a short-time scale
and compared the changes on the invertebrate communities to rainfall and flow
regime. Measures of the benthic stability and benthic indices were used to
determine the influence of natural stress on the ecological status.Mesocosm
experiments provided complementary information on the tolerance of benthic
species to different current velocity and salinity.
Results:Compilation of environmental and biological data already existent
on the two selected systems was carried out and new data were collected, including
the monitoring of an extreme flooding event. A GIS database (ArcView 8.3 support)
was built and is presently available.Seasonality showed to be a most important
factor form estuarine communities, which requires sampling temporal
stratification and the adaptation of the methodologies presently utilized to assess
ecological status in transitional waters ecosystems.Current velocity and salinity
were tested in mesocosms’ experiments and results showed a cumulative effect
of these factors on some estuarine species, while others exhibited differential
responses.Ecological models were developed for some estuarine key species of
the studied estuaries and different forcing functions tested (such as increase or
decrease in nutrients, salinity, and temperature) in order to simulate droughts or
floods scenarios. Models were calibrated but not yet validated, for which further
independent data will be necessaryPublications output: 11 SCI papers, 1 PhD
thesis, 4 MSc thesis, 8 presentations in scientific international meetings.A
Workshop was organized for results dissemination (Lisbon, 22 of July 2008).
New Challenges: Gauging the proposed metrics and inter-calibration
of methodologies for EQS assessment for estuaries belonging to different
typologies;Better definition of season and sampling periodicity in estuaries with
strong seasonal variations;Harmonization/gauging of sampling methods, including
mesh size, and taxonomic work, which constitute sources of bias;To test the

potential relevance of other groups of organisms as indicators for EQS assessment,
such as meiofauna
Contacts: João Carlos Marques –IMAR (jcmimar@ci.uc.pt)

GUIOMAR: Geographical User Interface for
Coastal and Marine Modeling’

O b j e c t i v e s :
Development of a prototype of an integrated system to help in the   decision-making
process in coastal engineering studies, using GIS capabilitiesDevelopment of an
application for emergency situations for the Sines harbourDevelopment of an
application for the Portuguese Coastal zone
Methodology: Task 1 – Development of GUIOMAR prototypeInterface in
VBA for ArcGISTMInclusion of a set of wave propagation models with different
capabilitiesImplementation of the coupled functioning of modelsAssessment of
potential errors to guarantee the robustness and reliability of the system
Task 2 – Application for emergency situations for Sines harbourTask 3 – Application
to the Portuguese coastal zone
Results: A sound and reliable system, for the decision-making process in coastal
engineering studies, using GIS capabilitiesAn application for emergency situations
for the Sines harbourAn application to the Portuguese coastal zone
New Challenges: Migrate GUIOMAR to a real time system capable to
alert in case of emergency situations
Contacts: National Laboratory of Civil Engineering, Conceição Juana Fortes
(jfortes@lnec.pt)

LIMITS: ’Macroalgal species at their southern
distribution limits.’

Objectives: The overall objective of this project is to assess the vulnerability
and conservation value of populations at their southern distributional limit, using
as study model 2 species of brown algae with southern distributional limits on the
northern Portuguese coast.In particular this project aims at studying the following
issues: 1) Estimation of population demographic status, by assessing growth,
mortality, recruitment and deriving models of the population’s dynamics. Results
will be obtained and compared between central and southern populations. 2)
Determination of intra-population genetic diversity, assessment of genetic
bottlenecks and estimation of how differentiated these populations are from central
populations.3) Determination of the resistance and resilience of these populations
to different sources of disturbance that occur in their southern distribution areas.
Methodology: Identify the geographical distribution of several species with
southern distribution limit in the Portuguese coast and compare it with the records
of more than 40 years ago. With these data we expected to be able to identify
major shifts occurring in species distribution. Test the hypotheses that populations
at their southern limit of distribution have lower genetic diversity, are more
differentiated between them, and have undergone population bottlenecks, which
would be reflected in allele frequency distortions. - Evaluate the dynamic status of
the patches of macroalgae at their southern limit locations. - Determine the
reproduction and recruitment rates of species with southern distribution limit in the
Portuguese coast. - Study the population demographic structure of species at their
southern limit of distribution. - Evaluation of the vulnerability of southern limit
populations to different sources of disturbance. 
Results: Distribution shifts of northern-cold water species with southern
distribution limit in the north of Portugal not consistent among species. Lower
genetic diversity of Fucus serratus populations at their southern distribution limit
than in central locations.Percentage cover of Fucus serratus increased during the
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study period. Allocation of resources to produce reproductive structures relatively to
the resources allocated to vegetative growth is higher at southern limit locations for
Ascophyllum nodosum and Fucus serratus .Differences in the population dynamics
of Ascophyllum nodosum and Fucus serratus between central and southern
locations.Human trampling negatively affects Ascophyllum nodosum communities
at their southern distribution limit.
New Challenges: Developing long-term monitoring programmes along
the Portuguese coast,  will be crucial, for the development of global biogeographic
comparative studies and for reaching clear conclusions about distributional shifts
caused by global warming.- Protecting marginal populations of some species (e.g.
Ascophyllum nodosum) from anthropogenic disturbance to avoid its local extinction.
Contacts: Isabel Sousa Pinto CIIMAR (ispinto@ciimar.up.pt)

MEDIRES: Diagnosis and automated inspection of
semi-submerged structures’

Objectives: To develop and to test a set of methodologies and tools for
accurate and efficient inspection of rubble mound breakwatersTo improve the
accuracy and to reduce the costs of the surveys of semi-submerged structuresTo
increase the efficiency of rubble-mound breakwater maintenance plans
Methodology: Development of a device for high accuracy surveying of both
the emerged and submerged parts of semi-submerged structures. This device is
made of:a laser system to survey the emerged part of the structure; an acoustical
probe with a mechanical sweep to enable the survey of the submerged part of the
structure.Improvement of the control and navigation systems of the autonomous
vehicle that carries the surveying device.Development of new tools to Store and
process the survey dataCharacterize sea waves in front of the structureAssess the
failure probability of the structure
Results: High accuracy device to survey the armour layer envelopeThe
autonomous vehicle is able to follow pre-set trajectories and to avoid obstaclesData
base to collect and process survey dataNumerical package for wave propagation
from offshore up to sheltered regionsMethodology to estimate armour layer damage
evolution 
New Challenges: To promote the widespread use of the tools developed
within the scope of the project in order to improve the decision making process
concerning the maintenance or repair works in rubble-mound breakwaters.
Contacts: LNEC-João Alfredo Santos

MONDEGO ESTUARY EUTROPHICATION’

Objectives: Development of a hydroinformatic tool - the MONDEST model -
coupling hydrodinamics, water quality and TemResid modules.
Estimation of nutrients residence times at diffent estuarine hydrodynamics scenarios
and pollutants loading characteristics.
Assessment of the estuarine areas with higher eutrophication vulnerability and its
consonance with field sampling data.
Integrated modelling to support future River Basin Plans, promoting the sustainability
of complex estuarine ecosystems.
Methodology: Extensive monitoring program of water and sediments to
characterize water ecological status and chemical quality to establish south arm
eutrophication gradient.
Specificity of Mondego Estuary south arm sub-system: extensive wetland areas
(sensible ecosystem), severe environmental stress (nutrients loads), high
eutrophication vulnerability (macroalgae blooms).
Implementation of a 2D-H water quality model (MONDEST), coupling:
mesh generation module (with refinement criteria), hydrodinamic module (water

level, velocity), water quality module (advection, dispersion and decay), residence
time calculation module (TempResid).
Definition of management simulation scenarios (freshwater flows, tidal range,
pollutants and load patterns)
Results: A hydroinformatic tool for water quality assessment and estuarine
residence time estimation (MONDEST model).
Characterization of estuarine circulation patterns.
Development of a new approach for tidal prism and tidal flow estimation in
estuaries, based on mathematical modelling.
Definition of estuarine salinity gradients to assess estuarine eutrophication
vulnerability (macroalgae blooms).
Evaluation and mapping estuarine residence time spatial variation, under
different management scenarios, for eutrophication process control and to
support mitigation and restoration measures.
New Challenges: To apply the knowledge about hydrodynamic
behaviour to assess hydropower generation potential of estuarine currents.
To assess the impact of wastewater treatment plants loads on estuarine
ecological status and water chemical quality to support mitigation and restoration
measures definition.
To integrate this tool with a comprehensive decision support system to support
water management in Mondego estuary.
Contacts: Universidade do Minho, Departamento de Engenharia Civil
José Pereira Vieira (jvieira@civil.uminho.pt), António Sampaio Duarte
(aduarte@civil.uminho.pt)

MONIZEE: Integrated System for Monitoring the
Marine Environment’

Objectives:To establish an operational system to monitor the maritime
environment, including water quality parametersTo establish an operational
system for scientific and technological data management for the marine
environmentTo establish an operational forecast system for the marine
environmentTo contribute to fulfil the national requirements of the European
Water Frame Directive in respect to hydromorfological and physico-chemical
parametersTo provide a better knowledge about temporal and spatial trends of
pollutants and physico-chemical parameters on Portuguese estuarine
ecosystemsAssessment of environmental conditions in four main geographic
regions: Ria de Aveiro, Tagus Estuary, Sado Estuary and Ria Formosa-Periodical
monitorization of pollutants: nutrients, heavy metals, hydrocarbons and
pesticides
Methodology:Install permanent networks of sensors in the ocean and
coastal regions with real time access, including water quality sensorsInstall data
reception, processing (including validation), analysis, fusion and dissemination
systemsInstall a system of numerical models (with data assimilation), to predict
tides, waves, circulation and surface dispersion.
Results:Improve safety of navigation, meteorological and oceanographic
forecasts, civil protection, environmental protection (especially in aspects related
to pollution), water quality surveillance and management, coastal zone
management and coastal engineering
New Challenges:A combination of in-situ and remote sensing data
with ocean numerical modelling is necessary to monitor and characterize ocean
climate in Portuguese territorial waters (including estuaries) and Exclusive
Economic Zone (EEZ).The development and deployment of real time observation
systems need to be accompanied by training technical people in ocean
engineering.The systems just described should foster national technological
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development of monitoring systems and observation sensors   creating added
value to the incipient industry.
Contacts: Carlos Ventura Soares ventura.soares@hidrografico.pt

A NOWCAST-FORECAST system for estuarine and
coastal water quality’

Objectives:Development of a methodology for creating nowcast-forecast
systems for water quality problems, through the integration of a suite of coupled
physical-water quality numerical models and  an innovative nowcast-forecast
technology. Specific goals are:
to install OHSU’s technology and knowledge on nowcast-forecast systems at LNEC;
to develop and validate numerical modelling systems for ecosystem dynamics
and oil spills;to identify ways to integrate the water quality models into existing
OHSU nowcast-forecast systems. 
Methodology:: Adaptation of the water quality models for integration
within OHSU nowcast-forecast systemü Development of an integrated
3D hydrodynamic-ecological modelling system based on OHSU hydrodynamic
engineü Development of an integrated hydrodynamic-oil spill modelling systemü
Loose-coupling for fast-response 2D surface slick model – 2D VOILSü
Full-coupling hydrodynamic-oil spill system for detailed, 3D analysis – 3D VOILS
Results: Nowcast-Forecast system for real-time prediction of water level,
velocity, salinity and temperature in the Portuguese coast. Sophisticated, three-
dimensional integrated modelling systems for water quality problems:•
For ecological dynamics For oil spill accidents. Validation of developed tools.
Nowcast-forecast system for tides in the Aveiro lagoon Study of the
zooplankton/phytoplankton dynamics in the Aveiro lagoon Simulation
of the Prestige oil spill accident
New Challenges: To take advantage of GRID computer resources, in
particular the Portuguese GRID for Advanced Calculus (RNCA). GRID-enabling of
the water quality modelling systems.  To expand the current nowcast-forecast
system into an Integrated Modeling and Observation System for
Detection, Prediction and Early-Warning of Hazards in Estuaries,
Ports and Littoral Zones to support coastal zone management.
Development and evaluation of recent sensors for real-time monitoring of oil
and ecological quantities. Integration of Early-Warning technology
Contacts: Anabela Pacheco de Oliveira aoliveira@lnec.pt

SEAPURA:Species Diversification and
Improvement of Aquatic Production’

Objectives: Develop and test the cultivation of high-value seaweed species
not used before in integrated multi-trophic aquacultura (IMTA) as nutrient
removersImprove seaweed production by cultivating seed stock of seaweed
species used by the IMTA groupsScreen the cultured seaweed species for fish-
pathogenic antibiotics that could reduce disease among farmed fishEvaluate
the economics of the cultivation systems, taking in account (a) the benefits of
improving water quality for the SMEs associated with the project, (b) the
commercial value of the cultivated seaweed species
Methodology: Test the growth of local seaweed species in local fish farms
(IMTA) in different parts in EuropeAssess the conditions that combine productivity
with higher nutrient removal efficiency, allowing more water recirculation in the
IMTA system.Establish protocols of health assays for farmed seaweed species
Results: The red seaweeds Chondrus crispus, Gracilaria vermiculophylla and
Palmaria palmata proved to be suitable to use in IMTA in the North of
PortugalNitrogen removal up to 76%, in the case of GracilariaA two-level seaweed

cascade system improves the Nitrogen uptake efficiency up to 83.5%The red
seaweed Falkenbergia rufolanosa proved to be suitable to use in IMTA in the South
of Portugal Nitrogen removal of aprox. 80%Gracilaria proved to be a good ingredient
for fish-feedIMTA systems in Portuguese aquacultures are viable, using local seaweed
species and allowing water recirculation
New Challenges:Promote the practice of IMTA in the Portuguese
aquacultures, considering seaweed as tools to improve water quality and comply
with the EU Water Framework DirectiveIncrease the diversity of seaweeds suitable
to be used in IMTA in PortugalDevelop more uses for the seaweed cultivated in IMTA
Contacts: Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR)
/ Isabel Sousa Pinto / ispinto@ciimar.up.pt

Sediment dynamics and sediment management
in estuaries

Objectives: Overall objective: To provide solutions for problems related
to sediments and dredged materials Specific objectives:Examine the
morphological evolution of estuariesInvestigate the transport mechanisms of fine
sedimentsSimulate sediment dynamics in estuariesSupport management decisions
Methodology:: Analysis of baseline information (e.g. hydrographic surveys,
aerial photography, dredging volumes, field data).  Physical experiments with fine
sediments (e.g. erosion and deposition, settling velocity, consolidation).  Application
of numerical models (e.g. hydrodynamic, sand transport, cohesive sediment).
Results:Morphological evolution of estuaries: analysis of hydrographic
surveysMorphological evolution of estuaries : analysis of aerial
photographyNumerical modelling: simulation of hydrodynamics and sediment
transportSupport sediment management: prediction and minimization of
sedimentation in harbour basins and natural systemsSupport environmental
management: assessment of the environmental implications of dredging plans
and the sedimentary implications of other projects Spreading actions: scientific
and technical community, end-users (e.g. water authorities, port authorities
New Challenges: Bring renewed attention to sediment management in
estuaries:Reach policy-and-decision-makers Strengthen international collaboration
Seek innovative, technically sound, cost-effective and sustainable solutions
Contacts: Luís Ivens Portela / lportela@lnec.pt
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Atelier: Renforcement des capacités pour l'amélioration de
la productivité de l'eau au niveau des exploitations agricoles

avec AquaCrop

International Advanced Training Workshop on Integrated
River Basin Management

Twelfth International Training Workshop on Wadi Hydrology

1st World Congress of Environmental History (WCEH 2009)

IWA Sludge Conference 2009: Sustainable Management &
Technologies of Water and Wastewater Sludges

Workshop on: Capacity Development for Farm Management
Strategies to Improve Crop-Water Productivity using

AquaCrop

33rd IAHR Biennial Congress “Water Engineering for a
Sustainable Environment”

2009 World Water Week: Responding to Global Change:
Accessing Water for the Common Good

Joint iLEAPS/GEWEX Early Career Scientist Workshop
(ECSW)

Sixth International Scientific Conference on the Global
Energy and Water Cycle (GEWEX) and the Second Integrated

Land Ecosystem-Atmosphere Study (iLEAPS) Science
Conference

World Climate Conference-3 (WCC-3): Climate prediction
and information for decision-making

5th IWA Specialised Membrane Technology Conference for
Water and Wastewater Treatment

Eleventh International Symposium on Water Management
and Hydraulic Engineering (WMHE 2009)

Water Utilities and Law: Current Trends and Development

1st IWA Development Congress

2nd IWA Specialized Conference on Nutrient Management
in Wastewater Treatment Processes

Ouagadougou,
Burkina Faso

Beijing, China

Amman, Jordan

Denmark,
Copenhagen

Harbin, China

Tehran, Iran

Vancouver, British
Columbia, Canada

Stockholm, Sweden

Melbourne, Australia

Melbourne, Australia

Geneva, Switzerland

Beijing, China

Ohrid, FYR of
Macedonia

Mexico City, Mexico

Krakow, Poland

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (FAO), le Programme de la Décennie

de l’UN-Water pour le Développement des Capacités
(UNW-DPC) hébergé auprès de l’Université des

Nations Unies, et l’Institut International d'Ingénierie
de l'Eau et de l'Environnement (2iE)

International Research and Training Centre on
Erosion and Sedimentation (IRTCES); UNESCO/IHP

International Sediment Initiative (ISI); Ministry of
Water Resources of P.R. China; World Association for

Sedimentation and Erosion Research (WASER);
Chinese National Committee for IHP

UNESCO Chair on Wadi Hydrology, jointly with the
UNESCO Cairo Office

The International Consortium of Environmental
History Organizations (ICEHO) in association with

Roskilde University and Malmoe University

International Water Association (IWA) and Harbin
Institute of Technology (HIT)

FAO, UNW-DPC hosted by the United Nations
University and the Ministry of Energy (Division of

Water) of the Islamic Republic of Iran

International Association of Hydraulic Engineering
and Research (IAHR)

Stockholm International Water Institute (SIWI)

IGBP Integrated Land Ecosystem-Atmospheric
Processes Study (iLEAPS) and the WCRP Global
Energy and Water Cycle Experiment (GEWEX)

GEWEX

World Meteorological Organization (WMO)

IWA and Tsinghua University, China

University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Civil
Engineering, Department of Hydraulics, Hydrology

and River Engineering (Skopje, Macedonia) 

UNESCO Centre for Water Law, Policy and Science –
University of Dundee 

IWA

IWA
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River Basin Management 2009

8th IAHS Scientific Assembly and the 37th IAH Congress - A
Joint International Convention

8th International Conference on Urban Drainage Modelling
(8UDM)

2nd International Conference on Rainwater Harvesting and
Management (RWHM2009)

V Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas
Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa

International Conference on Ecohydrology and Climate
Change, EcoHCC09

3rd International Conference on Estuaries & Coasts
(ICEC2009)

ModelCARE 2009 - 7th International Conference on
Calibration and Reliability in Groundwater Modeling.

“Managing Groundwater and the Environment”

2nd International Conference Biohydrology 2009: A
changing climate for biology and soil hydrology interactions

12th International Riversymposium

6th Symposium on River, Coastal and Estuarine
Morphodynamics (RCEM 2009)

7th IWA World Congress on Water Reclamation and Reuse

International Conference: The Water Framework Directive -
Emerging Water Management Challenges

V Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas
Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa

13th IWA International Conference on Diffuse Pollution and
Integrated Watershed Management

Malta

Hyderabad, India

Tokyo, Japan

Tokyo, Japan

Universidade do Vale
do Itajaí - UNIVALI

Tomar, Portugal

Tohoku University,
Sendai, Japan

Wuhan, China

Bratislava, Slovakia

Brisbane, Australia

Santa Fe City,
Argentina

Brisbane, Australia

Lille, France

Itajaí, Santa Catarina,
Brasil

Seoul, Republic of
Korea

Wessex Institute of Technology UK

International Association of Hydrological Sciences
(IAHS) and International Association of

Hydrogeologists (IAH) jointly with the Indian
Hydrological Community

IWA, IAHR and the University of Tokyo

IWA

Polytechnic Institute of Tomar, Mathematical
Department of the Business School

Department of Civil Engineering, Tohoku University
(Sendai, Japan) and the International Research and

Training Center on Erosion and Sedimentation -
IRTCES (Beijing, China)

Évora University, Institute of Mediterranean
Agricultural Sciences (ICAM)

Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences;
Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences of

the Czech Republic; University of Valencia, Spain;
Swansea University, Swansea, UK; University Koblenz-

Landau, Koblenz, Germany; ALTERRA Green World
Research, Wageningen, The Netherlands; Scottish
Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, UK;

Max-Planck-Institut for Biogeochemistry, Jena,
Germany; Research Institute for Soil Science and

Agricultural Chemistry, Hungarian Academy of
Sciences

International Riverfoundation

IARH and its Latin American Division (LAD), in
association with the Water Science and Engineering
Faculty of the Universidad Nacional del Litoral (UNL)

of Argentina

IWA

CIWEM, EWA and ASTEE 

UNIVALI

IWA
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LEGISLAÇÃO NACIONAL

Portaria n.º 703/2009. D.R. n.º 128, Série I de 6 de Julho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova o Regulamento de Organização e Funcionamento
do Registo das Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico

Portaria n.º 702/2009. D.R. n.º 128, Série I de 6 de Julho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, que estabelece os termos da delimitação dos perímetros
de protecção das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem
como os respectivos condicionamentos

Despacho n.º 14872/2009. D.R. n.º 126, Série II de 2 de Julho, do Ministério do Ambiente, do
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional - Gabinete do Ministro, que estabelece as
normas para a utilização dos recursos hídricos públicos e particulares

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2009. D.R. n.º 90, Série I de 11 de Maio, da Presidência
do Conselho de Ministros, que aprova o Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2009. D.R. n.º 90, Série I de 11 de Maio da Presidência
do Conselho de Ministros, que aprova o Plano de Ordenamento da Albufeira de Fronhas

Decreto-Lei n.º 101/2009. D.R. n.º 90, Série I de 11 de Maio, do Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que regula o uso não profissional de produtos fitofarmacêuticos
em ambiente doméstico, estabelecendo condições para a sua autorização, venda e aplicação, e procede
à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 173/2005, de 21 de Outubro, que regula as actividades de
distribuição, venda, prestação de serviços de aplicação de produtos fitofarmacêuticos e a sua aplicação
pelos utilizadores finais

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2009. D.R. n.º 93, Série I de 14 de Maio, da Presidência
do Conselho de Ministros, que aprova o Plano de Ordenamento da Albufeira de São Domingos

Decreto-Lei n.º 107/2009 . D.R. n.º 94, Série I de 15 de Maio, do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que aprova o regime de
protecção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas

Portaria n.º 522/2009. D.R. n.º 94, Série I de 15 de Maio, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional, que determina a reclassificação das albufeiras de águas
públicas de serviço público

Portaria n.º 579/2009. D.R. n.º 106, Série I de 2 de Junho, dos Ministérios da Defesa Nacional
e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que considera praias
marítimas as designadas como zonas balneares costeiras e praias de águas fluviais e lacustres as
designadas como zonas de interiores

Decreto-Lei n.º 135/2009 . D.R. n.º 107, Série I de 3 de Junho, do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que estabelece o regime de
identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação de
informação ao público sobre as mesmas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/
7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, relativa à gestão da qualidade das
águas balneares

Decreto-Lei n.º 137/2009 . D.R. n.º 110, Série I de 8 de Junho, do Ministério do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que prorroga, por um ano, o
prazo para a regularização dos títulos de utilização de recursos hídricos previsto no Decreto-Lei n.º 226-
A/2007, de 31 de Maio

Portaria n.º 631/2009. D.R. n.º 111, Série I de 9 de Junho, dos Ministérios do Ambiente, do Ordenamento
do Território e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,
que estabelece as normas regulamentares a que obedece a gestão dos efluentes das actividades pecuárias
e as normas regulamentares relativas ao armazenamento, transporte e valorização de outros fertilizantes
orgânicos.


