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No passado dia 1 de Outubro, a APRH organizou em conjunto
com a APA uma sessão comemorativa do Dia Nacional da Água,
que teve a presença de Pedro Afonso Paulo, Secretário de
Estado do Ambiente. Na mesa estiveram também João Basto,
Presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas
de Alqueva e Pedro Teixeira, Diretor-geral de Aproveitamentos
e Desenvolvimento Rural.
Durante a sessão o vice-presidente da APA, Manuel Lacerda,
fez um balanço da atividade da APA no último ano e apresentou
as linhas de orientação da Agência para o próximo ano
hidrológico. Neste boletim publicamos um artigo assinado por
Nuno Lacasta e Manuel Lacerda sobre o mesmo tema.
Um dos objetivos próximos da APA é a publicação do Plano
Nacional da Água, um instrumento integrador e das políticas
de gestão da água e prospetivo de outros planos sectoriais e
territoriais futuros, que assume especial relevância no atual
contexto nacional e comunitário. Pedro Serra foi o orador da
sessão sobre este tema e assina neste BU um artigo intitulado
Plano Nacional da Água, problemas e soluções.
Francisco Gomes da Silva fez uma apresentação intitulada
O grande utilizador da água em Portugal: realidades e desafios
que é sintetizada neste BI num artigo da sua autoria.
(Continua na próxima página)
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(Continuação do Editorial)

O Dia Nacional da Água foi também marcado
pelo lançamento do livro das Jornadas Técnicas
APRH – A Engenharia dos Aproveitamentos
Hidroagrícolas, que se realizaram em Outubro do
ano passado, em colaboração com a DGADR, EDIA
e CNPID. Este livro vem materializar a mobilização
da comunidade técnica, científica e profissional
nestas jornadas de partilha, divulgação e debate

sobre o conhecimento nacional nestes domínios.
Jorge Vasquez e António Campeã da Mota
apresentaram o livro, que está à disposição dos
associados da APRH.
Rodrigo Proença de Oliveira
Comissão Directiva da APRH

UM ANO COM UMA NOVA POLÍTICA DA ÁGUA
Nuno Lacasta
Presidente da APA, I.P.

Manuel Lacerda

Vice-Presidente da APA, I.P.

No passado dia 1 de outubro comemorou-se o Dia
Nacional da Água em cerimónia oficial organizada
conjuntamente pela APRH e pela Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA). Este é um momento habitualmente
utilizado para fazer balanços e perspetivar desafios
próximos.

alternativa.

Ao longo do ano hidrológico de 2011/2012 foram
ultrapassados impasses significativos na gestão
da Água em Portugal. Se atendermos às inúmeras
oportunidades em que foi prestada informação pública
e institucional sobre as atividades de gestão de recursos
hídricos em curso, nomeadamente através das reuniões
do Conselho Nacional da Água, dos Conselhos de Região
Hidrográfica, das sessões de participação pública de
vários planos e de sessões técnicas organizadas por
associações técnico-científicas – a título de exemplo
a APA apresentou 27 comunicações no último
Congresso da Água, será difícil não estar a par da
enorme atividade desenvolvida pela APA num ano em
que se operaram mudanças institucionais profundas.
Contudo, considerando que nem toda esta atividade de
divulgação possa ter chegado aos técnicos do meio e ao
cidadão comum, recordamos aqui as mais importantes
iniciativas.

A primeira prioridade da APA, e concomitantemente
da política da água, é a proteção e gestão do nosso
extenso e ameaçado litoral. O Plano de Ação do Litoral
(2007 – 2013) foi reformulado com base numa análise de
risco focada na salvaguarda de pessoas e bens. Foram
ainda criadas condições para, com uma nova dinâmica,
promover o seu financiamento no âmbito do QREN. Tal
só é possível no quadro da APA renovada.

A criação da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. veio
trazer um quadro institucional renovado que potencia
sinergias e massa crítica entre as diferentes áreas
ambientais e assenta em prioridades claras. Num
contexto de enorme pressão orçamental não há, aliás,

Ao nível dos recursos hídricos, a nova APA veio repor
a importante função de Autoridade Nacional da Água,
mas mantendo e reforçando a boa experiência da gestão
por região hidrográfica pelas Administrações de Região
Hidrográfica (ARH).

Portugal vive, na gestão da água, um momento
importante de transição. Com efeito, termina este ano
a elaboração Planos de Gestão de Região Hidrográfica
(PGRH), que são os instrumentos centrais para a gestão
integrada e sustentável das águas nas diferentes regiões
do país. Assegurar a conclusão dos PGRH foi essencial,
pois estes estavam em atraso desde… 2009.
A elaboração dos PGRH resultou do empenho de várias
equipas multidisciplinares coordenadas pelas ARH; as
versões provisórias dos Planos estiveram em consulta
pública por um período de seis meses, tendo sido
recolhidos e analisados os pareceres vindos dessa fase
e incluídos nas respetivas versões finais dos relatórios
dos Planos.
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Os PGRH foram apreciados pelos respetivos Conselhos
de Região Hidrográfica, tendo todos obtido parecer
favorável por unanimidade; as versões finais dos Planos
estão desde setembro disponíveis na página de internet
da APA e atualizadas na plataforma informática da
Comissão Europeia - WISE. Ao cumprir este último prazo
de atualização de dados Portugal recuperou o atraso
inicial a tempo de contribuir para o relatório “A Blueprint
to safeguard Europe’s Waters”, que será apresentado
publicamente em novembro, na reunião de diretores da
água, no Chipre.
Em 2013 inicia-se um novo ciclo de planeamento e gestão
da água. Este ciclo será mais exigente, desde logo porque
os recursos financeiros disponíveis para atender aos
inúmeros projetos são, agora, particularmente escassos.
Mas as necessidades mantêm-se. É por isso essencial,
mais do que nunca, fazer escolhas ponderosas. Os
modelos decisórios do passado (assentes no “dinheiro
barato”) estão esgotados. Os PGRH de 2ª geração terão,
por isso, que refletir o novo contexto. Até ao final do ano,
irá ser apresentado à Comissão Europeia o calendário de
execução deste novo ciclo de planeamento.
É assim essencial ter uma visão estratégica para a
gestão dos recursos hídricos. Foi nesse sentido que se
reformulou a preparação do Plano Nacional da Água
(PNA), outro instrumento que estava deficientemente
estruturado. Em preparação para o final do primeiro
trimestre de 2013, o PNA irá: (i) analisar impactes sobre
os planos setoriais relevantes; (ii) os custos e impactes
sobre a sociedade; (iii) a oportunidade de elaboração de
Planos específicos; (iv) apresentar linhas orientadoras
para a revisão intercalar dos PGRH; e, (v) delinear os
objetivos estratégicos para 2015 e 2021.
Outra iniciativa a que foi dada ênfase foi a melhoria do
serviço público prestado à sociedade, particularmente
sentida na facilidade e prontidão com que hoje se pode
obter e gerir o licenciamento de uma utilização da água. A
nova APA acaba de lançar o SILiAmb - Sistema Integrado
de Licenciamento do Ambiente. Este instrumento
harmoniza procedimentos e encurta substancialmente
prazos de decisão.
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Mais um tema que se perpetuava era a falta de títulos de
concessão de utilização de recursos hídricos dos perímetros
hidroagrícolas. Antes do final do ano, estarão solucionados
praticamente todos os processos pendentes.
Outro impasse ultrapassado no último ano foi a reativação do
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA),
que estava dormente desde… 2005. A ausência de governança
na implementação do PNUEA foi agora colmatada com
uma estrutura composta pela administração, setores de
atividade, associações e individualidades.
A interação com Espanha, uma outra peça fundamental na
gestão da Água em Portugal, também estava em hibernação
desde a renovação da Convenção de Albufeira em... 2008.
A Comissão bilateral das Bacias Hidrográficas LusoEspanholas (CADC) foi reestruturada e dinamizada. Ao mais
alto nível, na Cimeira Ibérica realizada em maio último, foi
estabelecido o compromisso de elaborar conjuntamente
os próximos Planos de Gestão nas bacias partilhadas.
A cooperação bilateral neste ano extremamente seco
funcionou, visto que a vasta maioria dos valores de caudais
previstos ser transferidos para Portugal acabou por ser
mantida.
Também a gestão dos volumes hídricos nas albufeiras
nacionais permitiu que se atravessasse um ano de seca
sem grandes sobressaltos, sob o acompanhamento atento
quer de uma comissão interministerial estabelecida para
a gestão da seca, quer através da Comissão de Gestão
de Albufeiras que não reunia, nas suas subcomissões
regionais, desde… 2009.
Em jeito de conclusão, os desafios que o país atravessa
exigem a noção clara das prioridades e a utilização
criteriosa e otimizada dos recursos disponíveis em matéria
de políticas públicas. Neste primeiro ano de atividade da
nova APA a política da água foi reestruturada e apresenta já
resultados, assim enquadrando os desafios futuros.
Nuno Lacasta
Presidente da APA, I.P.

Manuel Lacerda
Vice-Presidente da APA, I.P.
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Plano Nacional da Água, problemas e soluções
Pedro Cunha Serra
“Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that
believes in the freedom of the commons. Freedom in a commons brings ruin to all”.

“A ruina é o destino para o qual todos os homens se precipitam, cada um perseguindo o seu melhor interesse
numa sociedade que acredita na livre apropriação dos bens comuns. A liberdade dos bens comuns traz a
ruina para todos”.
Garret Hardin, The tragedy of the commons, 1968
A tragédia dos comuns a que se refere Garrett Hardin
é a tragédia do livre acesso aos bens comuns, ou bens
públicos, e pode resumir-se nos seguintes termos: a
optimização dos benefícios individuais da apropriação
de um bem público como é o bem água, ou de alguns
dos seus valores de uso (meio receptor de efluentes,
regularização para efeitos de produção de energia,
captação para rega), levar-nos-á ao esgotamento do
recurso água e à destruição do seu valor, que são as
externalidades do uso livre destes bens.
Habituámo-nos a olhar para a água como um bem
público, um bem relativamente ao qual pelo seu
insubstituível valor de uso todos devem ter acesso. E
no entanto a água é já hoje em muitas regiões um bem
económico, um bem que, pela sua escassez e utilidade,
e independentemente do seu valor de uso, é gerador de
conflitos de mercado e, portanto, susceptível de ter um
preço que restringe o seu uso.
Mas a água distingue-se de outros bens económicos
comuns por existir na natureza na forma de um
continuo, o continuum hidráulico, que faz com que as
externalidades do seu uso livre por uns possam afetar
todos a jusante, em pontos remotos da sua origem e
em momento distante no tempo, por vezes na escala
das gerações.
A percepção deste problema conduziu-nos, em primeiro
lugar, à necessidade da criação de uma administração
hidráulica (AH) que regulasse e disciplinasse os usos
do bem comum água recorrendo ao condicionamento
desses usos. Durante mais de 100 anos a nossa AH
satisfez-se com licenciar os usos, impondo-lhes limites
determinados de forma mais ou menos empírica. Estes
limites revelavam-se insuficientes de forma crescente
face à natureza do meio e às pressões de que este era
alvo.
No caso dos rios comuns a Portugal e Espanha o
licenciamento ambiental, na ausência de regras que
regulassem a proteção e o aproveitamento das águas
e dos ecossistemas, era ainda mais insuficiente, tendo
em conta a dinâmica de expansão do regadio que se
instalou em Espanha a partir da década de 1960 e a
nossa condição de Estado de jusante.
Depois de 25 anos de produção legislativa destinada à

proteção do bem comum água, a UE chegou à conclusão
de que esse resultado só poderia ser alcançado com a
adoção de instrumentos de planeamento e de gestão que
dessem corpo aos princípios do direito do ambiente que
estão inscritos no Tratado da UE e que tomasse como
ponto de partida o conceito de continuum hidráulico.
Estes instrumentos vieram a ter a sua consagração na
diretiva-quadro da água de 2000. Ao contrário do que
acontecia com as diretivas anteriores, a DQA veio a
adoptar o conceito da abordagem combinada para o
aproveitamento das águas:
“Sempre que um objetivo ou uma norma de
qualidade estabelecidos nos termos da lei tornar
necessária a imposição de condições mais
estritas que as que resultariam da aplicação...
[dos valores limite de emissão e outros
controlos de emissão], são instituídos, nesse
sentido, controlos de emissões mais estritos”.
A AH não estará em condições de determinar a
necessidade de condições mais estritas sem conhecer,
não apenas já o que se passa com aquela particular
massa de água, mas o estado das distintas massas de
água, as atividade em curso na bacia hidrográfica e os
seus impactes. Os PGBH resolvem este problema e
por isso a DQA coloca neles o foco da atenção. Neles
e nos programas de medidas e planos específicos de
gestão das águas, complementares dos PGBH (planos
de gestão mais pormenorizada a nível de sub-bacia,
sector, problema ou tipo de água).
As condições particulares de cada Estado vieram
determinar a necessidade de outros instrumentos
normativos consoante as suas circunstâncias. No
caso de Portugal destacam-se dois instrumentos
fundamentais: as convenções luso-espanholas de rios
comuns e o Plano Nacional da Água.
A justificar as primeiras estão a escassez dos
recursos hídricos ibéricos face à procura (para a
produção de energia hidro-elétrica, para a rega).
A procura desregrada teria as consequências que
Hardin identificou, com a agravante de que Portugal,
enquanto Estado fundamentalmente de jusante, seria
naturalmente prejudicado.
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A justificar o segundo (o PNA) está então também a
necessidade de articulação do planeamento da água
com as estratégias e os planos sectoriais de âmbito
territorial nacional, supra bacia hidrográfica portanto,
tendo em conta a escassez dos recursos hídricos
nacionais que faz com que a água acabe por se constituir
como fator limitante do desenvolvimento para muitos
sectores de atividade em muitas regiões do território.
Essa condição determina a necessidade da definição de
uma estratégia de desenvolvimento para o nosso país e
do Plano.
Uma outra razão, no entanto, determina a necessidade
do Plano: as limitações de ordem financeira que sempre
nos condicionam (até mesmo quando imaginamos que
“dinheiro não é problema”).
É possível concluir portanto que o PNA tem uma função
fundamentalmente estratégica e prospectiva que se
desenvolve nos seguintes planos (que os PGBH deverão
em seguida operacionalizar):

Neste sentido a elaboração e a aprovação do PNA deve
preceder a elaboração dos PGBH cujo lançamento, por
sua vez, deve ter lugar 2 anos antes da data da sua
adopção para que os prazos da diretiva possam ser
cumpridos.
Com esta medida os PGBH ficariam balizados, tanto na
sua ambição quanto nos seus custos (dentro do possível)
e a gestão coordenada (ou conjunta) das bacias lusoespanholas passaria a ter um calendário de referência
para a revisitação periódica (de 6 em 6 anos) das suas
normas materialmente mais relevantes.
A tragédia dos bens comuns a que se refere
Garrett Hardin pode ocorrer não apenas pela
apropriação individual do bem comum água de forma
incontrolada e indisciplinada mas também pela sua
apropriação por um sector utilizador dentro de uma
lógica que não se coadune com o bem comum e não
seja sustentável. O PNA terá por função mitigar o risco
de que isso possa vir a acontecer.

 De articulação com os planos e as estratégias
sectoriais;
 Económico e financeiro;
 De articulação com Espanha;

Pedro Cunha Serra

Agricultura: o grande utilizador de água em Portugal
Realidades e desafios
Francisco Gomes da Silva
Em termos nacionais, o sector Agrícola é responsável
pela utilização de 75 a 80% do volume de água doce
consumido, distribuindo-se o restante pela indústria
e pelo consumo urbano. Este facto é, muitas vezes,
apontado como uma acusação ao sector, pois “quem
utiliza tanto, só pode estar a desperdiçar”. Mais do
que a “fatia” que a Agricultura representa na utilização
total deste importante e escasso recurso, interessa
sobretudo tentar perceber “como o utiliza” e “com que
efeitos económicos, sociais e ambientais o faz”.
Em primeiro lugar, um breve nota sobre a questão
da escassez da água. Segundo informação do INAG,
relativa a 2001, em Portugal apenas se utilizavam cerca
de 20% dos recursos hídricos disponíveis. É verdade
que esta utilização era feita com consideráveis níveis
de ineficiência, estimando-se as perdas globais para
a Agricultura em cerca de 40%. Dez anos passados,
segundo o mesmo INAG, os níveis de ineficiência
tinham diminuído para 37%. Olhando para o futuro, a
APA, no programa de implementação do PNUEA 20122020, aponta como objectivo reduzir as perdas de água
na Agricultura para os 35%. Pessoalmente, estou

convencido que, com o investimento adequado, será
possível ultrapassar esta meta. E digo-o baseandome na extraordinária performance que a agricultura
de regadio percorreu neste domínio, ao longo da
última década: reduziu o volume global de água
utilizado em cerca de 33%, ao mesmo tempo em que
a produtividade económica da água de rega (medida
com base no VAB/m3 de água, calculado a preços
constantes de 2006) subia mais do que 30%! E Tudo
isto graças a quê? Sobretudo graças a dois factores:
ao “abandono” de algumas áreas regadas de diminuto
potencial produtivo, e à evolução tecnológica que foi
possível assimilar nas áreas regadas, fruto de um
forte investimento (público e privado) neste domínio.
Esta realidade concretiza de forma excepcional o
desafio da eficiência, lançado este ano pelo World
Business Council for Sustainable Development (cf.
Water Scenarios for 2020): “less drops, more value per
drop anda more drops for less”.
Retomando a questão da escassez, importa distinguir o
conceito de escassez física de um recurso (insuficiência
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física de água para as necessidades existentes) do
conceito da sua escassez económica (traduzido pelo
custo necessário a dotar uma determinada região de
água suficiente para as suas necessidades). E a este
respeito, é importante que fique claro, como acima
referi, que em Portugal não existe escassez física de
água - anualmente utilizamos apenas 20% dos recursos
hídricos disponíveis no país. Existem, isso sim, questões
pontuais, passiveis de ser ultrapassadas, investindo na
sua captação e armazenamento, e impondo práticas de
gestão eficiente e sustentável.
A questão do uso sustentável da água em Portugal
(garantindo a satisfação das necessidades atuais,
sem hipotecar a satisfação das necessidades das
gerações vindouras), não passa, portanto, pelo “não
uso da água”, nem, tão pouco pela limitação cega
aos investimentos na sua captação, armazenamento
e distribuição, como o pretende, na sua proposta de
reforma da PAC (componente Desenvolvimento Rural),
a Comissão Europeia. Bem pelo contrário.
A agricultura, num território como o nosso, para ser
sustentável, tem que ter um forte peso do regadio.
Mesmo a manutenção de certos sistemas de sequeiro,
tão importantes para a preservação de alguns habitats,
só é possível com a existência de mais e melhor área
regada: muitos agricultores, só se podem “dar ao luxo
de perder dinheiro em certas áreas de sequeiro”, porque
têm áreas regadas a gerar o cash-flow necessária à
viabilidade das suas explorações. Acresce que o nosso
país, tal como a Europa em que nos queremos situar,
necessitam da Agricultura: porque esta gera riqueza,
porque gera emprego, porque gere o território, porque
promove o desenvolvimento social e porque contribui
para a segurança alimentar. Para além de tudo, o
regadio é uma das poucas formas eficazes de, a curto
prazo, promover a adaptação da ocupação do território
rural às alterações climáticas.
No meu entender, a articulação positiva entre mais
regadio e maior sustentabilidade (ambiental, económica
e social) no uso da água reside nos três aspectos
seguintes: investimento na captação, qualificação
tecnológica do utilizador e qualidade de políticas
públicas de regulação do uso. Se a necessidade de
investimento é óbvia, contribuindo para a redução
das percas nos sistemas de captação e distribuição, a
qualificação tecnológica do regante é igualmente uma
necessidade. Do meu ponto de vista, começa a justificarse que não possa regar quem quer, mas apenas quem
sabe. O conhecimento que já hoje existe sobre esta
matéria, junto dos agricultores e das suas associações
(e que permitiu a extraordinária performance no
aumento da produtividade da água a que atrás fiz
referência) tornam possível associar o apoio a novo
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investimento em regadio à garantia de elevados níveis de
eficiência na utilização da água. Finalmente, as políticas
públicas de regulação do uso da água são essenciais, pois
podem dotar de inteligência acrescida a regulamentação
que, em Portugal, emana da lei da água.
Não queria terminar sem enfatizar o papel fundamental do
regadio no desenvolvimento socio-económico das regiões
rurais. A atestá-lo, encontram-se os dados apurados num
estudo desenvolvido em 2004 : as regiões rurais nas quais
o regadio tem maior peso caracterizam-se por apresentar
um menor decréscimo da população residente, uma maior
densidade demográfica, um menor envelhecimento, um
maior nível de qualificação profissional, um maior nível de
poder de compra e uma menor dependência do emprego
agrícola.
Tenhamos a coragem, em termos nacionais, de perceber
que apenas podemos gerir de forma adequada os recursos
que utilizamos. E que o regadio é o factor decisivo para
que a agricultura portuguesa possa cumprir aquilo que
o futuro dela exige: garantir a produção de Alimentos e
de Bens Públicos, que a sociedade preza, mas ainda não
encontrou forma de remunerar, de forma direta, os seus
principais produtores, que são os agricultores e, entre
eles, os de regadio.
Francisco Gomes da Silva

Professor do Instituto Superior de Agronomia, Departamento
de Ciências e Engenharia dos Biossistemas; Coordenador de
Projectos na Agroges, Sociedade de Estudos e Projectos, Lda.

Assembleia Geral do Conselho
Mundial da Água

(Jean-Marie Huron / World Water Council World

Em finais de Novembro realizou-se em Marselha, a
reunião da Assembleia Geral do Conselho Mundial da
Água (CMA), em que a APRH esteve presente. Foi uma
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excelente oportunidade de manter os contactos com
diversas associações internacionais, nomeadamente
com a International Water Resources Association. A
APRH foi convidada em participar numa mesa redonda
sobre a organização do CMA e da sua relação com os
seus associados.
Na reunião foi eleito o novo Board of Governors que, por
sua vez, elegeu para seu presidente Benedito Braga, da
Universidade Estadual de São Paulo, que substitui Loic
Fauchon. O próximo Fórum Mundial da Água realizarse-á em 2015 em Daegu-Gyeongbuk, na Coreia do Sul. O
processo de seleção do Fórum de 2018 encontra-se em
curso, existindo já uma short-list de cidades que inclui o
Brasília, Copenhaga, Moscovo e Doha.

Sharing Water Solutions from
the Portuguese Speaking World
no Congresso Mundial da Água
da IWA
No âmbito do Congresso Mundial da Água da IWA que se
realizou no passado Setembro em Busan, Coreia do Sul,
a Comissão Organizadora do Congresso Mundial da Água
da IWA de 2014, que se realizará em Lisboa, promoveu
um encontro sobre o tema Sharing Water Solutions
from the Portuguese Speaking World com o objetivo
de trocar experiências sobre soluções desenvolvidas
nos vários países de expressão portuguesa. Presidiu
à sessão sua Exa, a Ministra do Mar, Agricultura, do
Ambiente e do Ordenamento de Território Assunção
Cristas. Intervieram José Sardinha (Presidente da
EPAL e Presidente da Comissão Organizadora Local do
Congresso da IWA 2014), Rodrigo Proença de Oliveira,
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(Presidente da CNAIA), Jaime Melo Baptista (Presidente
da ERSAR e do Congresso da IWA de 2014), Helena
Alegre (vice-presidente da IWA), Manuel Alvarinho
(Presidente do CRA de Moçambique), António Pedro
Borges (Ministério do Ambiente de Cabo Verde), Afonso
Lobato Faria (Presidente da AdP) e Cacilda Carvalho,
(Presidente cessante da ABES). Foi uma ocasião
para realçar junto da comunidade técnico-científica
internacional o trabalho desenvolvido nos países
lusófonos e de apelar à participação no Congresso da
IWA de 2014, que se realizará em Setembro em Lisboa,
organizado pela IWA, EPAL e CNAIA.

Assembleia Geral da Associação
Internacional da Água
A APRH assume desde o início do ano a presidência
da Comissão Nacional da Associação Internacional da
Água (IWA, na sigla inglesa). Nesse papel representou
Portugal na Assembleia Geral da IWA que se realizou
em Busan, Coreia do Sul, nos dias que antecederam
o Congresso Mundial da Água da IWA. Na reunião foi
aprovada uma declaração sobre a conferência do Rio+20
que encoraja os governos a acelerar a implementação
progressiva do acesso à água e ao saneamento e
reafirma o compromisso da IWA e dos seus membros
em contribuir para a melhoria da qualidade da água,
diminuição da poluição e aumento eficiência do uso da
água.
Foram eleitos os novos membros do Board, que inclui
Jaime Melo Baptista, presidente do Congresso da
IWA de 2014. Helena Alegre, Vice-Presidente sénior
da Associação no mandato anterior, decidiu não se
recandidatar ao cargo. Os novos vice-presidentes
são Diane D’Arras (Vice-Presidente sénior), da
Suez Environnement, e Walter Kling, da Wiener
Wasserwerke.
Foi também decidido que o congresso da IWA de 2018
se realizará no Sudoeste Asiático. Os presidentes
dos congressos de 2014, em Lisboa, e de 2016, em
Brisbane, Austrália, tiveram a oportunidade de falar à
Assembleia. Existe uma grande confiança e expectativa
para o congresso de Lisboa.
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2012

Tema

Local

Promotor

6-8 Fevereiro

11º Congresso da Água

Hotel Porto Palácio, Porto

APRH

9-11 Fevereiro

The 4th International
Symposium on Hydraulic
Structures

Hotel Porto Palácio, Porto

APRH e IAHR

18-22 Março

XV SILUBESA

Belo Horizonte, Brasil

APRH, ABES, APESB

9 Maio

Encontro Técnico
“Controlo de Descargas de
Águas Residuais Urbanas
nos Meios Hídricos”

IPQ

CS/04, IPQ, APRH

18 Maio

III Seminário sobre Restauro
Fluvial

Lisboa

APRH
(Comissão Especializada
de Qualidade da Água e dos
Ecossistemas)

30 Maio

III Jornadas de Restauro
Fluvial

Grande Auditório do LNEC,
Lisboa

APRH
(Comissão Especializada
de Qualidade da Água
e dos Ecossistemas) e
Projecto Europeu RICOVER
- Recuperação de rios no
SUDOE Europeu, financiado
pelo FEDER

26 Setembro

Seminário sobre Condutas
Metálicas e de Betão de
Grande Diâmetro: Ligações
Intermateriais, Reparação e
Intervenções de Serviço

Universidade de Aveiro

APRH
(Núcleo Regional do Centro),
SIMRIA e Universidade de
Aveiro

1 Outubro

Dia Nacional da Água

Auditório da Agência
Portuguesa do Ambiente

APRH e APA

1 Outubro

Seminário “Água e
Sustentabilidade“

Escola Superior de
Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de
Leiria

APRH
(Núcleo Regional do Centro)
e Instituto Politécnico de
Leiria

9 Outubro

Workshop sobre os Desafios
da Implementação de
Projetos de Reutilização
de Águas Residuais em
Portugal

Évora

APRH
(Comissão Especializada de
Serviços de Água),
IPQ/SC04, ERSAR e APESB
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Tema

Local

Promotor

27 Fevereiro

Encontro Técnico sobre o
REGULAMENTO GERAL
DOS SISTEMAS PÚBLICOS
E PREDIAIS

LNEC, Lisboa

APRH
(Comissão Especializada de
Serviços de Água)

28 Fevereiro

4º Seminário Internacional
“Os recursos hídricos, o mar
e o litoral”

Porto

APRH
(Núcleo Regional do Norte)

1 Março

1º Workshop Internacional
sobre “Monitorização da
zona costeira“

Porto

APRH
(Núcleo Regional do Norte)

2 Março

“1st Coastal field workshop

Esposende

APRH
(Núcleo Regional do Norte)

7-8 Março

9º Seminário sobre Águas
Subterrâneas

Campus de Caparica,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa

APRH
(Comissão Especializada de
Águas Subterràneas)

6 Abril

IV Seminário sobre Restauro
Fluvial

Lisboa

APRH
(Comissão Especializada
de Qualidade da Água e dos
Ecossistemas)

16-17 Maio

Conferência sobre
Morfodinâmica Estuarina e
Costeira

Universidade de Aveiro

APRH
(Núcleo Regional do Centro)
e Universidade de Aveiro

17-23 Maio

VII Congresso sobre
Planeamento e Gestão das
Zonas Costeiras dos Países
de Expressão Portuguesa

Centro de Congressos
Joaquim Chissano, Maputo,
Moçambique

APRH

20-23 Maio

11º SILUSBA

Maputo

APRH

Junho/Julho
(data a definir)

2ª Edição do Encontro
Técnico sobre “ Política
Energética - Desafios para o
Sector da Água”

APRH
(Comissão Especializada de
Serviços de Água)
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