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Durante os meses de março e abril a APRH organizou dois importantes 
eventos. 

Em março, em pleno período de consulta pública das Questões 
Significativas para a Gestão da Água, que antecedem a revisão dos Planos 
de Gestão de Região Hidrográfica, um evento que registou mais de 250 
inscrições, com o objetivo de pensar e perspetivar os passos seguintes 
destes Planos de Gestão. 

Em abril teve lugar o tradicional Seminário sobre Águas Subterrâneas, uma 
realização bianual, que reuniu na cidade de Évora seis dezenas de 
participantes e que contou com a realização de uma mesa redonda sobre 
governança das águas subterrâneas, abordando esta questão sob várias 
perspetivas. 

E, como se poderá verificar no interior deste Boletim, novos eventos 
organizados pela nossa Associação, de dimensão variável, nacional e 
internacional, se perspetivam no futuro próximo com o objetivo de 
dinamizar o conhecimento e a colaboração nos Recursos Hídricos. 

Nas páginas seguintes encontrará informação sobre estes eventos, assim 
como outra informação relevante no domínio dos Recursos Hídricos,  
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Os dois grupos de trabalho da APRH sobre Políticas públicas 
da Água e sobre a Evolução do Quadro institucional mantêm o 
seu trabalho regular. 

DIA 27 – Reunião com o presidente do Conselho de 
administração da AdP-Águas de Portugal. 

 

Foi publicado o Volume 15, n.º 1 de Março de 2015 da Revista 

Gestão Costeira Integrada 

Artigos: 

Processes controlling the seasonal cycle of wave-dominated 
inlets  - Xavier Bertin; André B. Fortunato; Guillaume Dodet 

Model of the evolution of mounds placed in the nearshore - 
Magnus Larson; Hans Hanson 

Anthropogenic influence on the sedimentary dynamics of a 
sand spit bar, Patos Lagoon Estuary, RS, Brazil - Paulo Victor 
Lisboa; Elisa Helena Fernandes 

Methods for coastal monitoring and erosion risk assessment: 
two Portuguese case studies - A. Bio, L. Bastos, H. Granja, J.L.S. 
Pinho, J.A. Gonçalves, R. Henriques, S. Madeira, A. Magalhães, 
D. Rodrigues 

Evolution of the hydrodynamics of the Tagus estuary 
(Portugal) in the 21st century - Martha Guerreiro, André 
Bustorff Fortunato, Paula Freire, Ana Rilo, Rui Taborda, Maria 
Conceição Freitas, César Andrade, Tiago Silva, Marta 
Rodrigues, Xavier Bertin, Alberto Azevedo 

Cost-benefit analysis of coastal defenses on the Vagueira and 
Labrego beaches in North West Portugal - A. Maia, C. 
Bernardes, M. Alves 

Addressing climate extremes in Coastal Management: The 
case of the Uruguayan coast of the Rio de la Plata System - 
José E. Verocai, Monica Gómez-Erache, Gustavo J. Nagy, 
Mario Bidegain 

Análise da estabilidade da Praia do Janga (Paulista, PE, Brasil) 
utilizando ferramenta computacional - Elida Regina de Melo e 
Silva, Daniele Laura Bridi Mallmann, Pedro de Souza Pereira 

Vulnerabilidade costeira e perda de ambientes devido à 
elevação do nível do mar no litoral sul do Rio Grande do Sul - 
Yana Friedrich Germani; Salette Amaral de Figueiredo; Lauro 
Júlio Calliari; Carlos Roney Armanini Tagliani 

 

Celebrou-se no passado dia 22 de março o Dia Mundial da 
Água, este ano dedicado ao tema “Água e Desenvolvimento 
Sustentável”. Nesse dia, a Prof. Maria da Conceição Cunha foi 
convidada a, durante 15 minutos, fazer a "Revista de 
Imprensa" do Jornal das 10 da SIC Notícias.  
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A APRH mantém a publicação, na sua página do Facebook, de 
fotografias evocativas de eventos passados realizados pela 
APRH.  

Últimos eventos publicados: 

3.º SILUSBA 

Maputo – Moçambique 

15 a 17 de abril de 1997 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.108121053857

2118.1073741859.205189562840891&type=1 

4.º Congresso da Água 

Centro de Congressos de Lisboa 

23 a 27 de março de 1998 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.108181478517

8360.1073741860.205189562840891&type=1 

5º Congresso da Água  

Culturgest 

25 a 29 de setembro de 2000 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.108183155184

3350.1073741861.205189562840891&type=1 

Portaria n.º 61/2015 de 03 Março 

Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município 

de Albergaria-a-Velha 

https://dre.pt/application/file/66702036 

Portaria n.º 62/2015 de 03 Março 

Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município 

de Sátão 

https://dre.pt/application/file/66643949 

Despacho n.º 2234/2015 (2ª série) de 4 de março 

Caducidade, por decurso do prazo, da concessão por utilidade 

pública para o aproveitamento hidroelétrico da energia das águas 

do rio Nabão, para transformação da energia mecânica das águas 

do rio em energia elétrica destinada ao consumo particular. 

https://dre.pt/application/file/66639474  

Declaração de Retificação n.º 11/2015 de 10 Março. 

Retifica a Portaria n.º 6/2015, de 9 de janeiro, do Ministério do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que aprova a 

delimitação dos perímetros de proteção dos furos denominados 

por SO4, PS2, PS1 e SO3, situados na Mata do Urso, freguesia de 

Carriço, no concelho de Pombal e revoga a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 58/2007, de 24 de abril, publicada no 

Diário da República n.º 6, 1.ª Série, de 9 de janeiro de 2015 

https://dre.pt/application/file/66702036 

Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março 

Desenvolve a Lei n.º 17/2014, de 10 de abril, que estabelece as 

Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço 

Marítimo Nacional. Transpõe a Diretiva n.º 2014/89/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, que 

estabelece um quadro para o ordenamento do espaço marítimo. 

https://dre.pt/application/file/66734680 

Lei n.º 21/2015 de 17 de março - Autoriza o Governo a alterar a 

Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro, que estabelece as bases do 

ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das 

águas interiores e define os princípios reguladores das atividades 

da pesca e da aquicultura nessas águas. 

https://dre.pt/application/conteudo/66773609 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2015, de 6 de abril 

Procede à primeira alteração ao Plano de Ordenamento da 

Albufeira do Sabugal, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 172/2008, de 21 de novembro. 

https://dre.pt/application/file/66919929 

Decreto-Lei n.º 49/2015, de 10 de abril 

Estabelece o regime especial aplicável à adaptação de moinhos, 

azenhas ou outras infraestruturas hidráulicas equivalentes para 

produção de energia hidroelétrica. 

https://dre.pt/application/file/66954139 

Anúncio n.º 71/2015, (2ª série) de 22 de abril 

Auto de delimitação do domínio público marítimo na 

confrontação com o prédio rústico situado no Sítio dos 

Zimbreiros, ou Portinho, freguesia do Caniço, concelho de Santa 

Cruz, na Região Autónoma da Madeira. 

https://dre.pt/application/file/67030949 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081210538572118.1073741859.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081210538572118.1073741859.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081814785178360.1073741860.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081814785178360.1073741860.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050264325000073.1073741848.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081831551843350.1073741861.205189562840891&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1081831551843350.1073741861.205189562840891&type=1
https://dre.pt/application/file/66702036
https://dre.pt/application/file/66643949
https://dre.pt/application/file/66639474
https://dre.pt/application/file/66702036
https://dre.pt/application/file/66734680
https://dre.pt/application/conteudo/66773609
https://dre.pt/application/file/66919929
https://dre.pt/application/file/66954139
https://dre.pt/application/file/67030949


 
 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS
 
Anúncio n.º 78/2015, (2ª série) de 29 de abril 

Auto de delimitação do domínio público marítimo na 

confrontação com um prédio situado em Cerro dos Pios, 

freguesia do Carvoeiro, concelho da Lagoa (Algarve). 

https://dre.pt/application/file/67101516 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2015, de 30 de abril 

Aprova o Compromisso para o Crescimento Verde. 

https://dre.pt/application/file/67124176 

Portaria n.º 119/2015, de 30 de abril 

Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias 

captações de águas subterrâneas inseridas na massa de água 

Sistema Aquífero de Sines - Zona Norte. 

https://dre.pt/application/file/67124183 

Despacho n.º 4385/2015, (2ª série) de 30 de abril 

Aprova a estratégia para o abastecimento de água e o 

saneamento de águas residuais, para Portugal continental no 

período 2014-2020, designada por «PENSAAR 2020 - Uma nova 

estratégia para o setor de abastecimento de águas e saneamento 

de águas residuais». 

https://dre.pt/application/file/67123077 

Aviso n.º 4693/2015, (2ª série) de 30 de abril 

Pedido de utilização dos recursos hídricos com o fim de captar 

água da ribeira de Nisa. 

https://dre.pt/application/file/67123078 

 

Este é um espaço criado para os associados. Faça chegar à 
APRH as suas ideias e reflexões sobre os temas que movem a 
nossa Associação ao endereço aprh@aprh.pt.  

A faturação das quotas de associado referentes a 2015 foi 
atrasada devido ao esforço que a APRH esta a fazer para que 

os pagamentos sejam cada vez mais eficazes e com menor 
transtorno para os associados. 

Ainda durante o mês de maio juntamente com a sua fatura da 
quotização para 2015, receberá uma proposta para iniciar o 
pagamento por débito direto. 

Esta modalidade, para além de ser segura permite que a sua 
quota seja paga sem qualquer esforço adicional. 

Esteja atendo à sua caixa de correio. 

 

 

 

Decorreu no passado dia 10 de março a Sessão sobre 
Planeamento dos Recursos Hídricos no âmbito da DQA – 
desafios para 2016-2021. 

O Evento foi muito participado, tendo-se registado cerca de 
260 inscrições. Contou, durante a Sessão de Abertura, com a 
presença do Dr. Nuno Lacasta, Presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente, que esteve em representação do 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, 
do Presidente do LNEC, Eng.º Carlos Pina, e da Presidente da 
APRH, Maria da Conceição Cunha. 

https://dre.pt/application/file/67101516
https://dre.pt/application/file/67124176
https://dre.pt/application/file/67124183
https://dre.pt/application/file/67123077
https://dre.pt/application/file/67123078
mailto:aprh@aprh.pt
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Após a Sessão de Abertura, o Dr. Nuno Lacasta fez uma 
intervenção introdutória sobre o tema “O atual 
desenvolvimento do processo de planeamento”, tendo o 
Evento prosseguido com quatro painéis sobre temas 
relevantes para o planeamento dos recursos hídricos: “As 
QSIGA - metodologias, diagnósticos e linhas estratégicas”, “Os 
programas de medidas – cenários prospetivos, formulação e 
financiamento”, “Participação pública e institucional – 
relevância nos processos de tomada de decisão”, 
“Planeamento transfronteiriço – cooperação e integração”, 
tendo terminado com uma sessão dedicada a Balanço e 
Conclusões.  

O programa e várias apresentações de oradores convidados 
estão disponíveis em: 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-
actividades/organizados-pela-aprh/2015/planeamento-dos-
recursos-hidricos-no-ambito-da-dqa-desafios-para-2016-2021 

 

  

 

O Seminário sobre águas subterrâneas (SAS) realizou-se pela 
primeira vez fora da região de Lisboa, na cidade de Évora.  

Esta edição do Seminário foi coorganizada pela Comissão 
Especializada de Águas Subterrâneas (CEAS) da APRH, pelo 
Núcleo Regional Sul (NRS) da APRH e pela Universidade de 
Évora, tendo contado com a presença de cerca de 60 
participantes. 

Contou na sessão de abertura com a presença do Senhor 
Secretário de Estado do Ambiente, Paulo Lemos, do chefe do 
Departamento de Geociências da Universidade de Évora, Luís 
Lopes, do Presidente do NRS da APRH, Paulo Chaveiro, e do 
Presidente da CEAS, Manuel Oliveira. 

O Secretário de Estado do Ambiente referiu diversos aspetos 
de políticas da água com impacte nas águas subterrâneas, 
nomeadamente a realização do planeamento das regiões 
hidrográficas com verbas provenientes da taxa de recursos 
hídricos; a renovação que foi realizada em 60 % da rede de 
monitorização de recursos hídricos; o relatório do estado do 
ambiente referindo que, até 2027, 100 % das massas de águas 
subterrâneas estarão em bom estado; o compromisso para o 
crescimento verde que estabelece, num primeiro objetivo, 
que que até 2020, 72 % das massas de águas estarão em 
estado bom ou superior, e até 2030, estarão nesta situação 
100 % das massas de água, e, num segundo objetivo, 
relativamente à eficiência hídrica, para os mesmos horizontes 
temporais, as perdas nos sistemas baixarão para 25 % e 20 %, 
respetivamente. Deu também nota do POSEUR (Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos), que engloba um novo programa de financiamento 
comunitário para a água e ambiente, com avultados 
investimentos previstos até 2020. Referiu, como notas finais, 
a importância do envolvimento das universidades e da 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/planeamento-dos-recursos-hidricos-no-ambito-da-dqa-desafios-para-2016-2021
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/planeamento-dos-recursos-hidricos-no-ambito-da-dqa-desafios-para-2016-2021
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/planeamento-dos-recursos-hidricos-no-ambito-da-dqa-desafios-para-2016-2021
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sociedade com a Administração para a gestão dos recursos 
hídricos e enalteceu a organização deste Seminário pela 
APRH. 

Durante as duas manhãs do Seminário foram apresentados 23 
trabalhos versando os mais variados temas, destacando-se a 
divulgação de projetos de investigação nacionais e 
internacionais; a apresentação de metodologias de estudo, 
incluindo modelação numérica, geofísica e sistemas de apoio 
à decisão; a verificação de cenários de exploração de sistemas 
aquíferos; a abordagem de questões ambientais e os estudos 
de ecossistemas; a realização de ensaios no campo e em 
laboratório; a gestão de recarga de aquíferos; e a observação 
da descarga de águas subterrâneas em meio marinho. 

 

Na tarde do primeiro dia realizou-se uma visita técnica, facto 
inédito nos SAS, ao aquífero de Évora, para observar diversos 
aspetos do seu funcionamento hidráulico e da sua utilização 
para aquecimento de instalações e para fornecimento de 
água potável para abastecimento. 

 

O Seminário teve na tarde do segundo dia uma mesa redonda 
subordinada ao tema: Governança da água: da teoria à prática 
– o caso das águas subterrâneas. Na notícia seguinte 
destacam-se alguns aspetos referidos pelos intervenientes. 

O Seminário terminou com uma Comunicação convidada: “Da 
captação de água subterrânea à gestão do solo e do subsolo” 
proferida pelo Prof. José Martins Carvalho.  

Um agradecimento a todos os que contribuíram para este 
evento, participantes incluídos, e aos patrocinadores, 
apoiantes e media partner, sem os quais não teria sido 
possível realizar este Seminário. 

 

Como nota final, o 10.º Seminário Sobre Águas Subterrâneas 
cumpriu os objetivos que estiveram na sua génese: o debate 
de temas atuais relacionados com o conhecimento e 
investigação no domínio dos recursos hídricos subterrâneos 
em Portugal, no que concerne à sua caracterização, proteção 
e gestão, visando o uso sustentável do recurso. 

O Livro de Resumos encontra-se disponível em: 

http://www.aprh.pt/10sas/pdf/10sas_livro-resumos.pdf.  

O programa e as apresentações técnicas e da Mesa Redonda 
podem ser consultados em: 

http://www.aprh.pt/10sas/programa.html.  

Nota sobre a Mesa Redonda do 10º Seminário sobre 

Águas Subterrâneas: Governança da água: da teoria 

à prática – o caso das águas subterrâneas 

A Mesa Redonda contou com a participação do Diretor 
Regional da Administração da Região Hidrográfica do 
Alentejo, André Matoso, da Investigadora do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, Teresa Leitão, da Coordenadora 
do Grupo de Trabalho da Água da Quercus - Associação 
Nacional de Conservação da Natureza, Carla Graça, e do 
Responsável pelos Serviços de Água e Saneamento da C.M. de 
Reguengos de Monsaraz, Paulo Chaveiro. 

Seguidamente apresenta-se um resumo das suas 
intervenções, destacando-se que, para algumas delas, se 
podem consultar os ficheiros das apresentações em 
http://www.aprh.pt/10sas/programa.html. 

André Matoso, sob o mote "Principais desafios e dificuldades 
na implementação dos Planos de Recursos Hídricos", fez uma 
análise histórica das duas fases anteriores de planeamento, 
referindo os planos de bacia hidrográfica e o Plano Nacional 
da Água, como primeiro ciclo de planeamento e lembrando 
que as regiões hidrográficas só surgiram depois, referindo o 
ERHSA (Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do 
Alentejo) como um bom exemplo de governança através do 
envolvimento de várias instituições, e dando como outro 
exemplo de governança da Água a atuação na seca de 2005, 

http://www.aprh.pt/10sas/pdf/10sas_livro-resumos.pdf
http://www.aprh.pt/10sas/programa.html
http://www.aprh.pt/10sas/programa.html
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com o envolvimento de diversas entidades oficiais e empresas 
de capitais públicos.  

Referiu também a primeira geração dos Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica, elencando aspetos positivos e negativos 
destes Planos, a saber, como aspetos positivos, o grande 
esforço na preparação dos planos, a integração gradual da 
perspetiva ecológica na gestão da água, o reforço da 
cooperação internacional, o aumento da participação do 
público e do envolvimento das partes interessadas, e a 
melhoria do conhecimento de base. Como aspetos negativos, 
realçou que a filosofia da DQA nem sempre tinha sido 
absorvida, a falta de informação que conduziu ao recurso da 
análise pericial para a classificação das massas de águas, a 
falta de clareza nas metodologias de classificação das 
pressões significativas, a dificuldade no conhecimento da 
relação causa-efeito entre estado e pressões, e a utilização 
aparentemente excessiva de prorrogações e derrogações 
devido ao atraso verificado na elaboração dos planos.  

Para a Governança da Água referiu a possibilidade de 
contratualização com autarquias e associações de 
utilizadores, a necessidade de uma adequada articulação da 
política setorial da água com os Instrumentos de Gestão 
Territorial, e de executar os instrumentos económicos de 
mercado (Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos e Regime 
Económico-financeiro das Utilizações dos Recursos Hídricos). 
Terminou referindo os paradigmas da gestão dos recursos 
hídricos para os próximos anos, num contexto de alterações 
climáticas, reforçando que representam desafios para a 
sociedade, e que aspetos como a sensibilização e a alteração 
de mentalidades são essenciais neste processo.  

Teresa Leitão, sob o mote "Efetivação dos planos na ótica de 
um membro da comunidade científica", alicerçou os seus 
comentários na atual caracterização das massas de águas 
subterrâneas (Relatório do artigo 5º da DQA) do plano de 
gestão de região hidrográfica (PGRH) do Tejo e ribeiras do 
Oeste. Tal deveu-se a ter estado envolvida na equipa do LNEC 
que realizou conjuntamente o plano anterior, sendo assim 
mais fácil fazer uma análise comparativa da sua evolução. 
Começou por realçar o trabalho muito meritório de uma 
equipa reduzida de técnicos da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) que está a realizar os atuais PGRH. Referiu 
que a APA não solicitou, aos consultores que participaram na 
realização dos anteriores PGRH do Tejo e das ribeiras do 
Oeste, as metodologias que foram então utilizadas. Notou 
que não estão explicados os critérios subjacentes à definição 
de novas massas de águas subterrâneas, não são 
apresentados os critérios utilizados para a sua classificação, 
nem se explica a que se deveu a melhoria do estado químico 
de algumas dessas massas de águas.  

Assim, as principais notas foram que, apesar de reconhecer 
como positivo o aspeto de a informação transmitida ter como 
principal preocupação ser clara e sintética, não existindo 
informação de base, é impossível fazer qualquer comentário 
sobre os valores apresentados. Verificou-se uma mudança de 
critérios, tendo sido estabelecidos limiares para 32 
substâncias, das quais 11 decorrem das obrigações da DQA, 
resultando as restantes 21 de parâmetros da avaliação de 
risco do primeiro ciclo de planeamento (embora não se refira 
terem sido aplicados). Levantou algumas questões como: que 
dados terão sido utilizados relativamente às redes de 
monitorização de vigilância e operacional? Terão sido refeitas 
as redes de acordo com a representatividade definida nos 
PGRH anteriores? Serão os mesmos pontos e a monitorização 
está a ser conduzida de forma completa? Que medidas foram 
postas em marcha e são responsáveis pela melhoria do 
estado registado? 

Apontou alguns erros que podem ser consultados em 
http://www.aprh.pt/10sas/pdf/10SAS_MR_Teresa-Leitao.pdf.  

Referiu ainda parecer que o principal objetivo da gestão é 
fazer os planos em vez de os cumprir (i.e. aplicar as medidas), 
que as ações de investigação estão aquém das necessidades 
(dever-se-iam fazer modelos integrados que permitissem 
avaliar o impacte das medidas atendendo à dinâmica das 
águas subterrâneas, a gestão deveria ser integrada com o 
planeamento do uso do solo, etc.), e que as questões 
significativas (QSiGA) são muito genéricas, apenas relativas a 
dados gerais sobre poluição. 

Carla Graça abordou o tema “Planos e Sociedade” tendo 
posteriormente ao Seminário enviado a seguinte nota 
sintetizando a sua intervenção:  

«A água é um elemento essencial à vida e que, pela sua 
natureza específica, é parte integrante de todos os 
processos e actividades humanas. Por este motivo, a gestão 
da água e dos recursos hídricos é um processo muito 
complexo, devendo sempre que possível procurar auscultar 
todos os agentes, bem como as populações envolvidas.   

Qualquer processo de planeamento deve procurar o 
envolvimento das populações. Um processo de planeamento 
dos recursos hídricos, isto é, da água para os seus diversos 
usos, ainda o deve fazer mais. A água é um recurso essencial 
para todas as actividades humanas, pelo que a intervenção 
activa dos vários utilizadores da água dever ser um 
instrumento essencial para o processo de planeamento e 
para o seu sucesso futuro. 

Actualmente, o processo de planeamento e gestão dos 
recursos hídricos na Europa e em Portugal (de acordo com a 
Directiva Quadro da Água – Directiva 60/2000/CE – 
transposta para o direito interno pela Lei da Água – Lei nº 
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58/2005, de 29 de Dezembro) apenas prevê dois períodos de 
consulta pública por cada ciclo de planeamento (6 anos): um 
primeiro período de 6 meses aquando da definição das 
Questões Significativas da Água (QSIGA); e um segundo 
período, também de 6 meses, aquando da versão preliminar 
dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). Após a 
publicação dos PGRH, que vigorarão durante os 6 anos 
seguintes, nada mais se encontra previsto em termos de 
participação pública. 

Sendo certo que algumas entidades, representantes da 
sociedade civil e dos diversos utilizadores da água, têm 
assento no Conselho Nacional da Água (que reúne cerca de 
4 vezes por ano), e que foram ainda recentemente recriados 
os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH), pela Portaria 
nº37/2015, de 17 de Fevereiro, a maioria da população 
ainda se encontra afastada do planeamento dos recursos 
hídricos e sente que tem pouca capacidade de influência no 
mesmo. A forma como a Administração se encontra 
organizada, como é feito o planeamento e como a 
informação existente é disponibilizada ao público muito 
contribuem para o afastamento das populações dos 
assuntos dos recursos hídricos. 

No entanto, as populações preocupam-se efectivamente 
com o estado da água e com as pressões sobre a mesma, 
como é demonstrado pelas inúmeras denúncias que chegam 
à Quercus sobre as mais diversas situações relacionadas 
com recursos hídricos, desde descargas e poluição, a 
utilização abusiva e pouco eficiente do recurso água. 

Deverá ser dada aos agentes utilizadores da água e às 
populações não apenas a capacidade de intervirem nas 
consultas públicas, mas também a capacidade de 
monitorizarem o próprio processo de planeamento e a 
eficácia da sua implementação.  

É absolutamente necessária a disponibilização da 
informação às populações sob formas que elas o entendam, 
nomeadamente através de fichas, com informação 
georreferenciada sobre a monitorização efectuada, as 
pressões existentes e o estado qualitativo e quantitativo das 
massas de água. As populações devem poder fornecer 
informação que possa ser incorporada e utilizada pela 
Administração de forma contínua. Apenas dessa forma se 
pode garantir o envolvimento eficaz de toda a sociedade no 
processo de planeamento, e garantir a sua continuidade ao 
longo de todo o ciclo de vigência dos PGRH. 

A gestão dos recursos hídricos não pode apenas ser feita nos 
gabinetes, tem que ser feita para as populações e com as 
populações.» 

 

Paulo Chaveiro, dando a perspetiva da Administração Local 
sobre a governança da água referiu que o novo Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) traz 
novas implicações para as entidades gestoras em baixa, neste 
caso nos municípios e até nos planos existentes dentro dos 
perímetros de gestão territorial de cada município.  

Abordando o Plano de Ordenamento das Albufeiras do 
Alqueva e Pedrógão (POAAP), relevou que os “privados” 
deixam de estar vinculados a quaisquer planos (neste caso o 
POAAP), pois os Planos Especiais passam, com o novo RJIGT, a 
ser Programas Especiais que requerem que, para que as suas 
normas possam ser aplicadas e possam vincular os 
particulares, elas estejam explanadas no Plano Diretor 
Municipal (PDM) de cada concelho.  

Referiu que o município de Reguengos de Monsaraz considera 
erros que deveriam ser alterados ao atual POAAP através do 
Programa Especial. Desde a entrada do Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), que se 
deveria ter iniciado até julho de 2011 a revisão do POAAP. 
Contudo só agora os municípios de Alandroal, Elvas, Mourão, 
Moura, Portel, Serpa e Vidigueira se encontram, juntamente 
com a APA e EDIA, a tentar iniciar o processo. 

Afirmou ainda que a maioria das autarquias não tem 
capacidade em termos de recursos humanos ou mesmo 
técnicos para suportar as novas responsabilidades do RJIGT, 
podendo e devendo sempre intervir na execução de planos 
ambientais mais específicos, mas não elaborá-los. 

Reforçou e destacou algumas responsabilidades que os 
municípios deveriam ter em relação aos recursos hídricos: 
através do PDM proteger todos os pontos de recarga de 
aquíferos cujas captações próprias sejam ativas no 
abastecimento público ou estejam assinaladas como reserva 
estratégica para o mesmo fim; produzir estudos e propostas 
de Perímetros de Proteção (PP) das suas captações 
(subterrâneas); fiscalizar o uso do solo nas zonas delimitadas 
pelos PP e suas limitações impostas; informar a APA de todos 
os maus usos do recurso água, superficial ou subterrâneo 
(destruição de linhas de água, descargas ilegais, queimadas 
nas linhas de água e o não respeito das leis em vigor). 

Após a apresentação de dados sobre o abastecimento de água 
em baixa do Município de Reguengos de Monsaraz, terminou 
manifestando a preocupação de os processos relativos à 
delimitação dos PP das captações de águas subterrâneas se 
atrasarem por os recursos humanos internos da APA que 
analisam estes processos estarem a desenvolver o atual Plano 
de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana. 

[Nota elaborada pela Comissão Organizadora com a 
colaboração dos intervenientes na Mesa Redonda]
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Este evento é organizado pelo Núcleo Regional do Centro da 

APRH e terá lugar no dia mundial do Ambiente, em Leiria. 

 

 

Irá realizar-se no próximo dia 9 de junho, em Braga o 

Seminário sobre inovação e gestão colaborativa para a 

sustentabilidade das zonas costeiras´. 

Este seminário é uma realização da Comissão Especializada da 

Zona Costeira e do Mar (CEZCM) da Associação Portuguesa 

dos Recursos Hídricos (APRH), em colaboração com a 

Comissão Editorial da Revista de Gestão Costeira Integrada 

(www.aprh.pt/rgci) e a Universidade do Minho. 

Os posters (formato PDF) deverão ser enviados 
para aprh@aprh.pt.  

A data limite para submissão de posters é 29 de Maio de 
2015. 

Para mais informações programação consulte:  

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-
actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-
inovacao-e-gestao 

 

Irá realizar-se em Outubro de 2015, na Universidade de 
Aveiro o VII Congresso sobre planeamento e gestão das 
Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa. 

Para além da APRH também são coorganizadores a 
Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH), a 
Associação Moçambicana de Avaliação de Impacto 
Ambiental (AMAIA) e a Associação Cabo-verdiana de 
Recursos Hídricos (ACRH). 

No dia 13 de Outubro de 2015, em paralelo com o 
Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas 
Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa decorrerá a 
1ª Conferência Internacional “Turismo em Zonas Costeiras 
- Oportunidades e Desafios”, que proporcionará a 
organização de uma mesa redonda específica sobre o tema 
e garante a existência de 2 sessões paralelas no tópico 
sobre Turismo nas Zonas Costeiras (página do grupo: 
http://www.ua.pt/coastaltourism/). Serão ainda 
organizados dois cursos técnicos de um dia, a realizar no 
dia 13 de Outubro de 2015. 

O Congresso terá como temas principais: 

• Zonas costeiras: custos e benefícios; 
• Turismo nas zonas costeiras; 
• Sistemas lagunares e estuarinos; 

mailto:aprh@aprh.pt
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.ua.pt/coastaltourism/
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• Novas ferramentas de planeamento das zonas 
costeiras; 
• Vulnerabilidade e risco nas orlas costeiras; 
• Processos físicos e evolução da linha de costa; 
• Participação ativa nas zonas costeiras. 

 

Resumos 
 
O prazo para envio de resumos já terminou. Foram 
recebidos 111 resumos, número que ultrapassou as 
expectativas . 
 

Irá realizar-se na FEUP, Porto, o 6º Seminário “As 
alterações climáticas e os recursos hídricos”, organizado 
pelo Núcleo Regional do Norte. 

As alterações climáticas (AC), entendidas como as 
alterações das características climáticas (precipitação 
e temperatura) de uma determinada região, de forma 
persistente, por um período prolongado (décadas ou 
superior), são um dos maiores desafios do séc. XXI. 
Independentemente da origem das AC, a relação entre os 
níveis de gases de efeito de estufa (GEE) na atmosfera, em 
particular de CO2, e os níveis de aquecimento global do 
planeta dos últimos 100 anos, tornam provável uma 
intensificação dessas alterações ao longo do séc. XXI. 

Embora exista ainda um elevado nível de incertezas 
quanto aos efeitos reais dessas alterações nas distintas 
regiões do mundo, verificam-se, desde já, algumas 
situações preocupantes, como o degelo das calotes 
polares, bem como uma subida do nível médio dos 
oceanos. Por outro lado, em algumas regiões, a ocorrência 
de fenómenos extremos de origem climática têm sido mais 
frequentes tanto ao nível de situações de cheias, como de 
situações de seca, sendo expectável que esses impactos se 
venham a intensificar nas próximas décadas. 

Como consequência, existe um expectável impacto das AC 
sobre os recursos hídricos que deverá ser 
devidamente atendido, seja ao nível das águas interiores 
(quantidade, qualidade, afetação dos sistemas superficiais 
e subterrâneos), seja ao nível das zonas costeiras, com 
especial enfoque na erosão costeira. Nesse sentido, realça-
se a importância de adoção de estratégias de mitigação e 

adaptação, segundo as principais orientações Europeias, 
também ao nível regional e local, onde alguns destes 
efeitos poderão provocar importantes desequilíbrios nos 
mais diversos planos (social, ambiental, económico, etc). 

Por isso o Núcleo Regional do Norte organiza o workshop 
sobre “As Alterações Climáticas e os Recursos Hídricos”, 
com o qual se pretende, através de um conjunto de 
oradores convidados e comunicações abertas, apresentar 
e discutir a problemática dos impactos das AC sobre os 
recursos hídricos, bem como ilustrar a sua importância nos 
processos de planeamento e gestão nos mais diversos 
setores direta ou indiretamente afetados. 

TEMAS 
• Impacto das AC nas águas interiores (ao nível da região 
hidrográfica); 
• Impacto das AC nas zonas costeiras (estruturas 
portuárias e de defesa costeira); 
• Efeitos das AC sobre os principais setores utilizadores dos 
recursos hídricos (abastecimento urbano, agricultura, 
produção de energia, ecossistemas, turismo, etc.); 
• Planeamento e gestão das AC na região Norte (ao nível 
dos recursos hídricos); 
• A importância das AC ao nível da administração local e 
serviços de águas e saneamento (prevenção e gestão de 
situações extremas, secas, cheias, inundações urbanas, 
proteção civil, etc.). 
  
RESUMOS 

Uma página A4 até 5 de junho para paulap@fe.up.pt. 

FICHA E CUSTOS DE INSCRIÇÃO  

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/6-

SeminarioAPRH_NRNORTE_ficha-inscricao.pdf 

mailto:paulap@fe.up.pt
mailto:paulap@fe.up.pt
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/6-SeminarioAPRH_NRNORTE_ficha-inscricao.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/6-SeminarioAPRH_NRNORTE_ficha-inscricao.pdf
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Nesta 12ª edição do SILUSBA iremos dar relevo à temática da 

gestão da água e do território, pois é manifesto que uma 

gestão cada vez mais integrada deste capital natural 

contribuirá seguramente para um desenvolvimento mais 

harmonioso e sustentável. 

É imperioso que se faça uma reflexão sobre as inter-relações 

dos recursos hídricos com o território, e eventuais disfunções 

na articulação e coordenação destes dois domínios. O 

conceito de gestão integrada de recursos hídricos deve ter em 

conta a forma como o território é usado pelas mais diversas 

actividades humanas. De facto, entre outras consequências, a 

utilização do território pode influenciar o regime de 

escoamento alterando as disponibilidades de água, potenciar 

a exposição das massas de água à poluição, ocasionar perda 

de biodiversidade e aumentar a vulnerabilidade das zonas 

costeiras. A análise dos impactes de intervenções, por 

exemplo, na agricultura, na urbanização ou nos transportes 

tem de equacionar as diversas pressões que estas actividades 

provocam nos meios hídricos. Mesmo pensando em escalas 

mais reduzidas, a localização das cidades e a evolução da 

respectiva estrutura interna podem induzir alterações quer 

em termos de procura de água, introduzindo desequilíbrios 

no balanço hídrico, quer em termos de cargas poluentes. Não 

podemos deixar de lembrar aqui que as sucessivas 

intervenções no espaço urbano têm levado à 

impermeabilização do solo, aumentando o escoamento 

superficial e consequentemente as afluências aos sistemas de 

drenagem, constituindo um novo factor potenciador de 

cheias urbanas. 

Uma articulação robusta da gestão da água e do território, 

com dinâmicas próprias e específicas de cada sector, é 

essencial para a protecção dos recursos hídricos e dos 

serviços dos ecossistemas associados, bem como para 

minimizar os riscos de uma ocupação inadequada do solo e 

para facilitar a adaptação às alterações climáticas.  

Neste sentido, é nosso objetivo criar as condições para uma 

reflexão sobre este tema tendo em vista perspectivar 

sinergias em termos institucionais, legislativos e técnico-

científicos, através da partilha de conhecimento e 

experiências, da análise do papel da investigação e da 

inovação na criação de novas atitudes e soluções duráveis. A 

comunidade hídrica lusófona vai reunir-se mais uma vez com 

o empenho e a boa disposição habitual que têm feito do 

SILUSBA uma história de sucesso. Esperamos por todos em 

Brasília! 

TEMAS GERAIS 

 Gestão de recursos hídricos em contextos nacionais e 
transfronteiriços 

 Água e serviços dos ecossistemas 

 Água, território e adaptação à variabilidade climática 

 Governança e Cidadania para a água 

 Educação para uma nova cultura da água 

 Sistemas hídricos sustentáveis 

 Inovação para uma economia verde  

 A utilização das TIC na gestão de recursos hídricos 
 

DATAS IMPORTANTES 

A submissão de resumos foi alargada até ao dia 12 de 
junho. Poderá submeter o seu resumo em: 
http://abrh.org.br/xxisbrh/chamada.php 
 
As inscrições poderão ser feitas em: 
http://abrh.org.br/xxisbrh/inscricao.php

 

http://abrh.org.br/xxisbrh/inscricao.php
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Data Evento Local Organização Mais informação 

4 junho Temas e conclusões do 7º Fórum 

Mundial da Água - Testemunhos da 

participação Portuguesa 

Lisboa, LNEC APRH http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/7-forum-mundial-da-agua 

5 junho Gestão integrada dos recursos 

hídricos na bacia do Lis - Contributo 

das entidades locais 

Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de 

Leiria 

IPL, APRH (NRC), Associação de 

Regantes e Beneficiários do 

Vale do Lis 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/bacia-do-lis 

9 junho Seminário Inovação e gestão 

colaborativa para a 

sustentabilidade das zonas 

costeiras 

Braga, Universidade do 

Minho 

APRH http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao 

14 a 16  

outubro 

VIII Congresso sobre Planeamento e 

Gestão das Zonas Costeiras dos 

Países de Expressão Portuguesa 

Universidade de Aveiro APRH, ABRH, ACRH, AMAIA http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2015/i

ndex.html 

11 e 12  

novembro 

6º Seminário “As alterações 

climáticas e os recursos hídricos” 

Porto, FEUP APRH (NRN) http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/6-seminario-as-alteracoes-

climaticas-e-os-recursos-hidricos 

22 a 27  

novembro 

12º SILUSBA Brasília - DF, Centro de 

Convenções Ulisses 

Guimaraes 

ABRH, APRH, AQUASHARE, 

ACRH 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/12-silusba 

27 novembro IV Jornadas de Restauro Fluvial Lisboa, LNEC APRH http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento

s-actividades/organizados-pela-

aprh/2015/iv-jornadas-restauro-fluvial 

 

Data Evento Local Organização Mais informação 

7 a 9 maio International Workshop on 

Hydraulic Structures: Data 

Validation 

Coimbra, UC, 

Departamento de 

Engenharia Civil 

IAHR, UC, MARE http://iwhs2015.dec.uc.pt/?Welcome 

14 e 15 maio 3ª Conferência sobre 

Morfodinâmica Estuarina e Costeira 

Faro, Universidade do 

Algarve 

Universidade de Aveiro, LNEC, 

Ciências ULisboa, UAlg, UPorto 

http://mec2015.lnec.pt/index.html 

http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/7-forum-mundial-da-agua
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/7-forum-mundial-da-agua
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/7-forum-mundial-da-agua
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/bacia-do-lis
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/bacia-do-lis
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/bacia-do-lis
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/seminario-inovacao-e-gestao
http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2015/index.html
http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2015/index.html
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/6-seminario-as-alteracoes-climaticas-e-os-recursos-hidricos
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/6-seminario-as-alteracoes-climaticas-e-os-recursos-hidricos
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/6-seminario-as-alteracoes-climaticas-e-os-recursos-hidricos
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/6-seminario-as-alteracoes-climaticas-e-os-recursos-hidricos
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/12-silusba
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/12-silusba
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/12-silusba
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/iv-jornadas-restauro-fluvial
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/iv-jornadas-restauro-fluvial
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2015/iv-jornadas-restauro-fluvial
http://iwhs2015.dec.uc.pt/?Welcome
http://mec2015.lnec.pt/index.html
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Data Evento Local Organização Mais informação 

4 a 8 maio Curso “Introdução à Gestão 

Ambiental e à Sustentabilidade” 

Lisboa LPN - Liga para a Protecção da 

Natureza 

http://www.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/

menu_lpn/Formacao/2015/Cursos/Maio

/P_IGAS.pdf 

4 a 14 maio 14º Curso de Exploração e 

Segurança de Barragens 

  Telefone: 218430000 e-mail: 

carla.marques@apambiente.pt 

6 maio Encontro “A qualidade da água em 

piscinas e equipamentos afins – 

Efeitos na Saúde” 

Caparica, Auditório IPQ IPQ http://www1.ipq.pt/pt/site/Eventos/Pag

es/EventosLista.aspx 

6 maio Pre-workshop seminar Start and 

training CFD (Computational Fluid 

Dynamics) and IT (Instrumentation 

Techniques) 

  Maria Rita Carvalho (E-

mail:ritalmfc@dec.uc.pt) 

7 e 8 maio Conferência "Água para o 

Desenvolvimento – Pontes e 

Parcerias nos Países de Língua 

Portuguesa" 

Porto, Teatro Rivoli Águas do Porto, Parceria 

Portuguesa para a Água 

http://www.ppa.pt/2015/04/conferenci

a-agua-para-o-desenvolvimento-pontes-

e-parcerias-nos-paises-de-lingua-

portuguesa/ 

15 maio Jornada "Los planes hidrológicos 

(2016-2021) de Andalucía a debate: 

Guadalquivir y Cuencas internas 

andaluzas (Mediterráneas, 

Guadalete-Barbate, Tinto, Odiel y 

Piedras)" 

Sevilla Observatorio de Políticas de 

Agua (OPPA) de la Fundación 

Nueva Cultura del Agua 

http://www.fnca.eu/82-ultimas-

noticias/606-jornada-los-planes-

hidrologicos-2016-2021-en-andalucia-a-

debate-4 

19 a 21 maio World Hydropower Congress Beijing, China International Hydropower 

Association 

http://www.hydropower.org/congress/a

bout-the-congress 

19 a 22 maio VI Congreso Interamericano de 

Residuos Sólidos AIDIS 

San Salvador, El Salvador Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, Goberno 

de El Salvador 

http://www.congresodirsa.com/index-

20150522.html 

20 maio a 5 julho Curso de Gestão de Resíduos Lisboa APEMETA http://www.apemeta.pt/apemeta/Hom

e.aspx?r=30&a=6277&s=1 

25 a 29 maio XV World Water Congress Edinburgo, Escócia IWRA http://worldwatercongress.com/ 

26 e 27 maio International Conference "MSW: 

management systems and technical 

solutions" 

Moscovo, Rússia Ecology of Russia» of political 

party UNITED RUSSIA 

http://waste-

tech.ru/index.php?content=list&section

_id=96 

27 maio Debate "Estratégia Nacional para o 

Setor das Lamas em Portugal" 

Lisboa, Auditório Ordem 

dos Engenheiros 

APDA http://www.apda.pt/site/upload/APDA_

Debate%20Estrat%C3%A9gia%20Nacion

al%20Lamas%20-

%2027_maio_2015,%20Lisboa(2).pdf 

27 e 28 maio HydroGaïa - International Water 

Exhibition 

França, Perols, Parc des 

Expositions de 

Montpellier 

 http://www.hydrogaia-

expo.com/2014/partners/?lang=en 

10 a 13 junho 9º Congresso Mundial da EWRA - 

Water Resources Management in a 

Changing World: Challenges and 

Opportunities 

Turquia, Istanbul EWRA http://www.ewra2015istanbul.org/ 

15 junho a 10 

julho 

Curso de Gestão de Resíduos Porto, CCDTCM APEMETA http://www.apemeta.pt/apemeta/Hom

e.aspx?r=30&a=6277&s=1 
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http://www.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/menu_lpn/Formacao/2015/Cursos/Maio/P_IGAS.pdf
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16 a 19 junho 4º Congresso Ibérico de Ecologia Coimbra, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 

SPECO http://www.4iberianecologicalcongress.

eu/default.aspx?ChangeLang=pt 

23 a 25 junho SEFE8 - Seminário de Engenharia de 

Fundações Especiais e Geotecnia 

Brasil, São Paulo ABEF, SINABEF, ABMS, ABEG, 

DFI 

http://www.sefe8.com.br/pt/ 

28 junho a 3 julho World Congress & Exhibition Ozone 

and Advanced Oxidation: Leading-

edge science and technologies 

Espanha, Barcelona The International Ozone 

Association 

http://www.ioa-

ea3g.org/congress2015/about-this-

event/invitation.html 

1 a 3 julho III Seminário Internacional de 

Saneamento Básico – III SISBA: “O 

DESAFIO DO REUSO DE EFLUENTES 

COMO UMA SOLUÇÃO PARA A 

ESCASSEZ DE ÁGUA.” e Curso sobre 

Reuso de Água 

Brasil, Fortaleza - Ceará ABES - CE http://sisba.com.br/ 

8 a 10 julho 4º Congresso Ibérico de 

Cianotoxinas (4ºCIC) 

Lisboa, Auditório do 

Instituto Dr. Ricardo 

Jorge 

Instituto Nacional de Saúde http://www.4cic2015.pro-insa.pt/ 

8 a 11 julho 3º Congresso Internacional de 

Educação Ambiental dos Países e 

Comunidades de Língua Portuguesa 

Murtosa, Torreira ASPEA http://ealusofono.org/ 

5 a 6 agosto Coastal Engineering Asia Singapura Trueventus Coastal Engineering 

Asia 

http://klcongress.com/EVENT/SG-

EN%20160%20Coastal%20Engineering%

20John.pdf 

3 a 5 setembro IWE - Istanbul Water Expo Turquia, Istambul, 

Yesilkoy 

 http://ite-

turkey.com/ver3/fairs/time_en/ 

13 a 18 setembro 42º Congresso da Associação 

Internacional de Hidrogeólogos 

Itália, Roma IAH http://www.iah2015.org/ 

13 a 18 setembro AQUA 2015 Hydrogeology: Back to 

the Future! 

Itália, Roma IAH http://www.iah2015.org/wp-

content/uploads/2014/09/AQUA-2015-

Circular.pdf 

17 e 18 setembro Curso Fundamentos de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) 

Porto Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes 

https://gallery.mailchimp.com/e3542e5

dcb25fbe26606a4b14/files/Folheto_AIA

_vf_02.pdf 

26 a 30 setembro WEFTEC 2015 EUA, Illinois, Chicago Water Environment Association http://www.weftec.org/ 

5 e 6 outubro IV Congresso Internacional de Meio 

Ambiente Subterrâneo 

Brasil, São Paulo ABAS http://abas.org/cimas/pt/ 

18 a 22 outubro 4th Water and Development 

Congress and Exhibition 

Jordânia IWA http://www.iwa-

network.org/WDCE2015/ 

19 a 23 outubro X Congresso Ibérico de Geoquímica Alfragide, Laboratório 

Nacional de Energia e 

Geologia 

LNEG http://xcig.lneg.pt/ 

22 a 23 outubro Curso Fundamentos de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) 

Lisboa Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes 

https://gallery.mailchimp.com/e3542e5

dcb25fbe26606a4b14/files/Folheto_AIA

_vf_02.pdf 

26 a 29 outubro GEOSUDESTE 2015 Brasil, SP, Campos do 

Jordão 

Sociedade Brasileira de 

Geologia – SBG 

http://www.acquacon.com.br/geosudes

te/ 
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A Carta de Lisboa, um documento que estabelece as “Boas 
Práticas em Políticas Públicas e Regulação dos Serviços de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais”, foi apresentada durante o 7º Fórum Mundial 
da Água, pelo Eng. Jaime Melo Baptista, Presidente da 
ERSAR. 

Este documento foi aprovado pelo Board da IWA – 
International Water Association. 

A Carta de Lisboa está disponível em língua inglesa e 
em língua portuguesa para todos os interessados no sítio 
da ERSAR na internet, na secção “Documentação > 
Publicações patrocinadas pela ERSAR”. 

 

 

O 7º Fórum Mundial da Água decorreu em Daegu e em 
Gyeongbuk, na República da Coreia, entre 12 e 17 de abril 
de 2015. 

Pode consultar informação no site do Fórum: 
http://eng.worldwaterforum7.org/main/. 

O Compromisso de Implementação de Daegu e de 
Gyeongbuk, assinado pelos atores da água presentes, 
incluindo governantes, organizações intergovernamentais, 
academia, empresas públicas e privadas, grupos maiores e 
ONGs pode ser acedido a partir de 

http://eng.worldwaterforum7.org/news/document/view
.asp?meeting_seq=78&key=&keyWord=&page=1.  
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