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http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub
2ref=9&sub3ref=848 (selecione o separador “Enquadramento”).
A partir de 12 de junho começaram a ser disponibilizadas as
versões provisórias dos Planos de Gestão de Região
Hidrográfica das oito regiões hidrográficas do Continente e
dos Açores, relativas ao período de planeamento de 20162021.
O período de participação pública tem uma duração de 6
meses.
As versões provisórias dos Planos encontram-se divididas em
sete partes:
Parte 1 – Enquadramento
Parte 2 – Caraterização e Diagnóstico
Parte 3 – Análise Económica
Parte 4 – Cenários Prospetivos
Parte 5 – Objetivos
Parte 6 – Programas de Medidas
Parte 7 – Sistema de Promoção, Acompanhamento e
Avaliação
Os documentos correspondentes a cada uma das partes e
região hidrográfica podem ser descarregados separadamente
a partir da página da APA (os documentos relativos às partes
3 e 4 ainda não estão disponíveis):

Decorreu no passado dia 21 de maio a 79.ª Reunião do
Conselho Geral.

Decorreu no passado dia 21 de maio a 43.ª Reunião da
Assembleia Geral.

Para a participação pública a APA disponibiliza um conjunto
de inquéritos na sua página online e disponibiliza igualmente
formulários com pedidos de contributos/opiniões/sugestões,
disponíveis a partir dos subseparadores “Inquéritos” e
“Contributos”, acessíveis a partir do separador “Participação
pública”.
Fonte:
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub
2ref=9&sub3ref=848

O Relatório de Atividade e Contas relativo ao anos de 2014
pode ser consultado em:
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/relatorio-contas2014.pdf
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07 e 08 - A Presidente da APRH moderou um Painel sobre
"Experiências Nacionais no Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais Urbanas", integrado no
Seminário organizado pela PPA - Parceria Portuguesa para a
Água, sobre o tema Água para o Desenvolvimento - Pontes e
Parcerias nos Países de Língua Portuguesa, que se realizou no
Porto.
12 - A Prof. Conceição Cunha participou no Workshop
"Revisão do Plano geral de Drenagem de Lisboa", organizado
pela Câmara Municipal de Lisboa.
14 - A Presidente da APRH esteve presente na Sessão de
apresentação pública da Academia Portuguesa da Água, Dr.
Francisco da Fonseca Henriques, onde assinou um protocolo
de colaboração entre as duas entidades.

Portaria n.º 124/2015 de 05 Maio.
Aprova delimitação do perímetro de proteção do furo SL1,
situado próximo da aldeia de Gesteira, no concelho de Soure
https://dre.pt/application/file/67142060
Portaria n.º 123/2015 de 05 Maio.
Procede à identificação das águas balneares, à qualificação
das praias e à fixação das respetivas épocas balneares para o
ano de 2015
https://dre.pt/application/file/67142059
Portaria n.º 125/2015 de 06 Maio.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Macedo de Cavaleiros
https://dre.pt/application/file/67144199
Portaria n.º 126/2015 de 08 Maio.
Primeira alteração à Portaria n.º 130/2011, de 1 de abril, que
aprova a delimitação dos perímetros de proteção de captação
de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público
de vários polos de captação no concelho de Santarém
https://dre.pt/application/file/67175218
Decreto-Lei n.º 75/2015 de 11 Maio.
Aprova o Regime de Licenciamento Único de Ambiente, que
visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de
licenciamento ambientais, regulando o procedimento de
emissão do título único ambiental
https://dre.pt/application/file/67188490

A APRH mantém a publicação, na sua página do Facebook, de
fotografias evocativas de eventos passados realizados pela
APRH:
6.º SILUSBA, Cabo Verde, Novembro de 2003
http://www.aprh.pt/…/ev…/organizados-pelaaprh/2003/6silusba

7.º Congresso da Água, Março de 2004, Lisboa
http://www.aprh.pt/congressoagua2004/INDEX.HTML

1804 - Maria Manuela Carvalho de Lemos Lima
1805 - Luís Filipe de Oliveira Girão

Despacho n.º 5054/2015 de 14 Maio.
Alteração à Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure
https://dre.pt/application/file/67210595
Portaria n.º 143/2015 de 22 Maio.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Castro Marim
https://dre.pt/application/file/67281576
Portaria n.º 147/2015 de 25 Maio.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Setúbal, na área da Mitrena - Parque Industrial
SAPEC Bay
https://dre.pt/application/file/67289812
Portaria n.º 156/2015 de 28 Maio.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Alfândega da Fé
https://dre.pt/application/file/67332700
Despacho n.º 5955/2015 de 03 Junho.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
do município de Moura
https://dre.pt/application/file/67361264
Despacho n.º 5954/2015 de 03 Junho.
Alteração simplificada da delimitação da Reserva Ecológica
Nacional (REN) do município de Montemor-o-Novo
https://dre.pt/application/file/67361263
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Despacho n.º 6007/2015 de 04 Junho.
Aprovação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Estremoz
https://dre.pt/application/file/67400678
Portaria n.º 167/2015 de 04 Junho.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Viseu
https://dre.pt/application/file/67401329
Portaria n.º 168/2015 de 04 Junho.
Aprova a delimitação do perímetro de proteção da captação
de água superficial localizada no concelho de Monchique
https://dre.pt/application/file/67401330
Aviso n.º 6438/2015 de 11 Junho.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para
o município de Alcanena
https://dre.pt/application/file/67448999

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e
Energia, que aprova o Regime de Licenciamento Único de
Ambiente, que visa a simplificação dos procedimentos dos
regimes de licenciamento ambientais, regulando o
procedimento de emissão do título único ambiental,
publicado no Diário da República n.º 90, 1.ª série, de 11 de
maio de 2015
https://dre.pt/application/conteudo/67522986
Decreto-Lei n.º 117/2015 de 23 Junho.
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 347/2007, de
19 de outubro, que aprova a delimitação georreferenciada
das regiões hidrográficas
https://dre.pt/application/conteudo/67541744
Despacho n.º 6985/2015 de 24 Junho.
3.ª alteração à Reserva Ecológica Nacional do Município de
Anadia
https://dre.pt/application/file/67580005

Despacho n.º 6550/2015 de 12 Junho.
Correção material na carta de delimitação da REN municipal
de Alcácer do Sal
https://dre.pt/application/file/67460011
Declaração de Rectificação n.º 30/2015 de 18 Junho.
Retifica o Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, do

Foi publicado o Volume 36, n.º 1 de maio de 2015 da Revista
Recursos Hídricos

Revista Recursos Hídricos

Artigos
Efeito de um incêndio florestal nas propriedades físicoquímicas da água da ribeira de são domingos (região oeste de
Portugal)
Effect of a forest fire on physicochemical. Properties of the
water of são domingos stream (western region of Portugal)
Bruno Miguel Meneses, Nuno Cortez
Conceitos de água virtual e pegada hídrica: estudo de caso da
soja e óleo de soja no Brasil
Concepts of virtual water and water footprint: case study of
soybeans and soybean oil in Brazil
Tobias Bleninger, Luziadne Katiucia Kotsuka
Cartografia hidrogeológica das áreas de Valongo, de Paredes e
de Arouca
Hydrogeological mapping of Valongo, Paredes and Arouca
areas
Eduardo Gonçalves
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Avaliação de modelos de atrito variável em transientes
hidráulicos
Evaluation of unsteady friction models in transient pipe flow
Fábio Eduardo Franco Rodrigues Ferreira, João Marcelo Costa
Barbosa, Marco Aurélio Holanda de Castro
Avaliação das vulnerabilidades radiológicas na bacia do rio
Mondego e proteção dos ecossistemas dulçaquícolas
Evaluation of radiological vulnerabilities in the basin of river
Mondego and protection of freshwater ecosystems
Fernando P. Carvalho, João M. Oliveira, Margarida Malta
Estudo da capacidade de drenagem natural de uma bacia ao
zoneamento do solo urbano
Drainage capacity of study of natural a bowl to zoning urban
land
Andreza Tacyana Felix Carvalho, Jaime Joaquim da Silva
Pereira Cabral, Matheus Martins de Sousa

Revista da Gestão Costeira Integrada

Situação ecológica, socioeconómica e de governança após a
implementação do primeiro plano de ordenamento no Parque
Marinho Professor Luiz Saldanha (Arrábida, Portugal): I –
informações e opiniões dos pescadores
Yorgos Stratoudakis, Flávio Fernández, Miguel Henriques,
João Martins, Rogélia Martins
Situação ecológica, socioeconómica e de governança após a
implementação do primeiro plano de ordenamento no Parque
Marinho Professor Luiz Saldanha (Arrábida, Portugal): II –
percepções de utentes
Yorgos Stratoudakis, Flávio Fernández, Miguel Henriques,
João Martins, Rogélia Martins
Turismo em áreas balneares: uma análise da interação entre
residentes e visitantes na Praia do Tofo, Moçambique
Daniel Augusta Zacarias
Uso do geoprocessamento para definição de áreas para o
cultivo de ostras na região estuarina de Cananéia, São Paulo,
Basil
Fátima L. Collaço, Sílvia M. Sartor, Edison Barbieri
Geoprocessamento aplicado na carcinicultura marinha em
São José do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil
Rodrigo Randow Freitas, Paulo Roberto Armanini Tagliani, Luís
Henrique da Silva Poersch
Gestão Ambiental Portuária: fragilidades, desafios
potencialidades no porto do Rio Grande, RS, Brasil
Andréia Vigolo Lourenço, Milton Lafourcade Asmus

e

Dinâmica de uso da terra e alterações na linha de costa
lagunar: estudo em uma Colônia de Pescadores de Pelotas,
RS, Brasil
Tatiane Oliveira Delamare, Adriano Luís Heck Simon, Simone
Emiko Sato

Foi publicado o Volume 15, n.º 2 de junho de 2015 da Revista
Gestão Costeira Integrada
Artigos:
Avaliação do clima de ondas da praia de Ponta Negra (RN,
Brasil) através do uso do SMC-Brasil e sua contribuição à
gestão costeira
Laura Ribas de Almeida, Venerando Eustáquio Amaro, Ana
Maria Teixeira Marcelino, Ada Cristina Scudelari

Análise do grau de artificialização: estudo de caso das Praias
Brava, Itajaí (Santa Catarina, Brasil) e Brava, Punta del Este
(Maldonado, Uruguai)
Camila Longarete, Briana A. Bombanaa, Marcela A. Mascarello
Avaliação da atividade pesqueira numa comunidade de
pescadores artesanais no Espírito Santo, Brasil
Nietzsche Gschwendtner Martins, Diego Andre Rodrigues,
Glaydston Mattos Ribeiro, Rodrigo Randow de Freitas
Cultivo de Bijupirá (Rachycentron canadum) em Cananeia, SP,
Brasil. Avaliação da viabilidade utilizando geoprocessamento
Fátima L. Collaço, Sílvia M. Sartor, Edison Barbieri
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Francisco Nunes Correia, IST: A importância da governança na
gestão da água
David Alves, ERSAR, em nome de Jaime Melo Baptista, LNEC:
Políticas públicas e financiamento dos serviços de águas
Luís Veiga da Cunha, FCT/ Universidade Nova de Lisboa: A
água nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas
As apresentações disponíveis podem ser consultadas em
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventosactividades/organizados-pela-aprh/2015/7-forum-mundialda-agua

Seguidamente podem ler-se dois testemunhos enviados pelos
seus autores.
Esta reunião, coorganizada pela APRH e pela Parceria
Portuguesa para a Água (PPA), teve como objetivo apresentar
os testemunhos dos participantes portugueses no 7º Fórum
Mundial da Água (WWF), realizado em Daegu e em

Gyeongbuk, na República da Coreia, entre 12 e 17 de abril
de 2015.
Esta iniciativa foi moderada pelo vice-presidente da APRH,
António Guerreiro de Brito, tendo contado com a presença de
cerca de três dezenas de participantes na assistência.
Foram apresentados testemunhos dos seis participantes
portugueses no 7º WWF, tendo havido previamente uma
intervenção enquadradora de Francisco Nunes Correia com os
objetivos e a organização do WWF.
Os testemunhos foram os seguintes:
António Chambel, Universidade de Évora: Instrumentos para
a gestão e governança da água subterrânea
António Ramos Preto, Deputado e Presidente da Comissão do
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local: A água
como um bem público
David Alves, ERSAR: O acesso à água como Direito Humano

Testemunho: Instrumentos para a gestão e governança da
água subterrânea António Chambel [Membro da Direção do
NRS da APRH, Vice-Presidente da IAH para a Programação e
Coordenação Científica, Instituto Ciências da Terra (ICT),
Universidade de Évora (UÉ)]
«Durante o Fórum Mundial da Água (WWF) foram realizados
vários eventos temáticos paralelos respeitantes a assuntos
das águas subterrâneas. Dois desses eventos foram realizados
pela UNESCO na cidade de Daegu, uma das duas cidades onde
decorreu o WWG na Coreia do Sul em abril de 2015: um
dedicado à governança da água subterrânea e outro dedicado
à apresentação de um novo mapa mundial da água
subterrânea, denominado Mapa Global da Vulnerabilidade
dos Aquíferos a Cheias e Secas, mais um numa série que se
iniciou há mais de 10 anos atrás e que já produziu até hoje
quatro mapas temáticos, incluindo este.
Há um reconhecimento por parte dos especialistas em águas
subterrâneas da importância da água subterrânea em termos
de percentagem total de águas doces no planeta Terra.
Representando mais de 96% de toda a água doce no estado
líquido existente no Planeta, abastece cerca de metade de
toda a água de consumo e mais de 40% de todas as áreas
regadas do Globo. Para além disso, é um tampão crucial em
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áreas com escassez de água. A extração total de água
subterrânea no Mundo, estimada em 2010, é de
aproximadamente 1000 km3 por ano, sendo 67% para rega,
22% para uso doméstico e 11% para usos industriais (fonte
IGRAC 2010).
Por outro lado, a água subterrânea encontra-se sob risco em
muitos locais do Globo, com um decréscimo no
armazenamento, deterioração da qualidade devido ao
aumento da exploração e às atividades humanas, mas
também devido à falta de informação, mesmo a nível dos
responsáveis por muitos serviços ligados à água, e a uma
governança inapropriada dos sistemas. E o estado da água
subterrânea está claramente ligado à sua governança.
Numa parceria GEF-FAO-UNESCO-IAH-Banco Mundial teve
lugar no WWF o evento temático “Uma visão global
partilhada para a governança da água subterrânea 2030”, foi
discutida uma Visão para o Mundo em 2030, no qual cada
país tomou as ações apropriadas e efetivas para gerir a sua
água subterrânea, de modo a atingir as metas globais do
desenvolvimento social e económico e evitar a degradação
irreversível dos recursos de água subterrânea e dos sistemas
aquíferos.

Os objetivos a atingir em 2030 são:
• Que haja uma rede regulatória e institucional legal
apropriada e implementada para a água subterrânea que
estabeleça a tutela pública e a responsabilidade coletiva, o
envolvimento permanente das partes interessadas e a
integração benéfica com outros setores, incluindo outros usos
do espaço subsuperficial e dos seus recursos
• Todos os aquíferos principais são adequadamente geridos,
com a informação resultante e o conhecimento partilhado,
com o uso de técnicas de comunicação atualizadas
• Planos de gestão preparados e implementados para os
aquíferos prioritários
• Agências locais, regionais, nacionais e internacionais de
gestão de águas subterrâneas são adequadamente
financiadas e as suas principais tarefas de capacitação,
recursos e monitorização da qualidade e promoção da gestão
da procura, juntamente com medidas do lado da oferta, estão
garantidos

• Programas de investimento e de incentivo para a
sustentabilidade, uso eficiente da água e para a proteção
adequada dos sistemas aquíferos
No papel de liderança que é assumido pela UNESCO na área
dos aquíferos transfronteiriços, a iniciativa global ISARM
(Gestão
dos
Recursos
Aquíferos
Internacionais
Compartilhados) foi criada em 2002 e corresponde a um
esforço envolvendo agências diversificadas cujo objetivo é a
melhoria do entendimento dos aspetos científicos,
socioeconómicos, legais, institucionais e ambientais
relacionados com a gestão de aquíferos transfronteiriços. O
portal ISARM é desenvolvido e mantido pelo IGRAC (Centro
de Avaliação dos Recursos Hídricos Subterrâneos
Internacionais).
O Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças (TWAP)
foi um projeto de dois anos (2009-2010) criado pelo GEF
(Fundo Global para o Meio Ambiente) e teve como objetivo a
realização da primeira avaliação de base global dos sistemas
hídricos transfronteiriços. A avaliação foi realizada em cinco
componentes, nomeadamente (i) Aquíferos Transfronteiriços
e Sistemas Aquíferos de Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento
(SIDS)
(ii)
Bacias
Hidrográficas
Transfronteiriças, (iii) Bacias Lagunares Transfronteiriças, (iv)
Grandes Ecossistemas Marinhos e (v) Oceanos Abertos.
Dentro do ponto (i) O TWAP foi responsável pelo programa de
avaliação global de 166 aquíferos transfronteiriços e de 43
SIDS.
O projeto GGRETA (Governança dos Recursos Hídricos
Subterrâneos em Aquíferos Transfronteiriços, 2013-2015) é
financiado pela Agência Suíça para o Desenvolvimento e
Cooperação (SDC) e executado pelo Programa Hidrológico
Internacional da UNESCO (UNESCO-IHP) em cooperação com
União para a Conservação da Natureza (IUCN) e o IGRAC. É
uma componente integral resultante do programa TWAP do
ISARM e responde à necessidade premente de incremento do
conhecimento nas caraterísticas físicas e socioeconómicas dos
aquíferos
transfronteiriços.
É
responsável
pelo
aprofundamento de estudos na área dos aquíferos
transfronteiriços e pelo desenvolvimento de informação
espacial diferenciada, nomeadamente mapas.
Na sessão de apresentação do Mapa Global da
Vulnerabilidade dos Aquíferos a Cheias e Secas fez-se um
historial dos instrumentos de gestão (mapas) que começaram
a ser preparados há cerca de 15 anos e que levaram à criação
de mapas mundiais relacionados com águas subterrâneas. Já
foram produzidos, a partir de 2004, quatro mapas temáticos,
incluindo o que foi agora apresentado no WWF, e que são
considerados instrumentos essenciais para uma melhor
gestão e governança global da água subterrânea:
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• Mapa dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Globo
(Groundwater Resources of the World, 2004, 2008)

• Lei da Água - Lei 58/2005 de 29 de dezembro;

• Mapa Global dos Aquíferos Transfronteiriços (Groundwater
Resources of the World – Transboundary Aquifer Systems,
2006 )

• Planos de Gestão de Regiões Hidrográficas (das dez regiões
hidrográficas nacionais, nove têm o seu plano aprovado desde
setembro de 2012 e uma tem o seu plano ainda em consulta
pública);

• Mapa Global das Bacias Hidrográficas e Hidrogeológicas
(River and Groundwater Basins of the World, 2012)

• Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e
Saneamento de Águas Residuais - PEAASAR II;

• Mapa Global da Vulnerabilidade dos Aquíferos a Cheias e
Secas (Groundwater Vulnerability to Floods and Droughts,
2015)

• Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) 2012-2020

Encontra-se ainda em discussão o Mapa Global dos Aquíferos
Salinos (ainda não publicado) e, no final e Junho de 2015,
numa reunião na UNESCO em Paris, discutiu-se a
possibilidade de preparação futura de um mapa dos
Ecossistemas Dependentes de Águas Subterrâneas.
O objetivo global de todas estas atividades, programas e
projetos é tornar realidade a cooperação entre países para o
estabelecimento da governança conjunta dos aquíferos
transfronteiriços até ao ano 2030.»
Testemunho: A água como um bem público António Ramos
Preto (Deputado e Presidente da Comissão do Ambiente,
Ordenamento do Território e Poder Local: A água como um
bem público)
«No 7.º Fórum Mundial da água evidenciei que Portugal é um
país que concretizou o sonho de que o direito à água potável
e ao saneamento são direitos concretos, cuja realização é
necessária e é possível.

Um país que se orgulha de ter assumido no seu ordenamento
jurídico-constitucional e na prática política dos seus
governantes, que o direito à água deve ser considerada como
um bem público, a que todos podem e devem ter acesso,
como se de direito humano se tratasse.
Realcei a experiencia portuguesa, ao longo dos últimos vinte e
tal anos que aponta para uma intervenção sistemática no
sector.
No plano nacional, destaquei os instrumentos de política que
constituem, entre outros, marcos e referências na área da
Água:

• Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona
Costeira;
Os instrumentos de política supra indicados, entre outros,
têm procurado contribuir para melhorar as respostas às
pressões antropogénicas sobre a integridade física, química e
ecológica das massas de água e aos impactes sobre a saúde e
a segurança de pessoas e bens.
Não podia deixar passar a oportunidade para referir que a
Comissão Europeia estabeleceu que no próximo ProgramaQuadro de financiamento de investigação e inovação
Horizonte 2020 (2014–2020) pelo menos 60% do orçamento
global esteja relacionado com o desenvolvimento sustentável.
Espera-se igualmente que as despesas relacionadas com o
clima ultrapassem 35% do orçamento, incluindo medidas que
melhorem a eficiência na utilização dos recursos.
Na verdade a Comissão Europeia identificou o ambiente, e
nomeadamente o recurso água, como um dos grandes
desafios societais para o futuro (Ação climática, Ambiente,
Eficiência de recursos e Matérias-primas). O objetivo
específico deste desafio é o de permitir uma economia
eficiente na utilização dos recursos e resiliente às alterações
climáticas e um abastecimento sustentável de matériasprimas, a fim de satisfazer as necessidades de uma população
mundial em expansão e tendo em consideração os limites
sustentáveis dos recursos naturais do planeta.
Desenvolvi e elaborei sobre o enorme investimento nacional
realizado na criação e aprovação dos planos estratégicos para
os diversos sectores, na definição de um quadro legislativo
próprio e de um modelo de governança dos serviços, na
definição de uma política de taxas e tarifas, na constituição de
infra estruturas, na formação de recursos humanos afetos ao
sector, na promoção de pesquisa e investigação, na
introdução de concorrência e numa correta regulação do
sector.
Realcei o esforço do país para concretizar este sonho, a uma
só vez, fazendo com que tudo o que era necessário fazer,
fosse feito de forma integrada e global.
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Por ultimo, não pude deixar de salientar os dados reais que,
ao fim destes vinte anos, podiam demonstrar a existência de
progressos das políticas públicas nestes sectores.
Desde o abastecimento a 95% das habitações na atualidade
até ao elevado nível da qualidade da água potável que serve
99% dos cidadãos portugueses.
Referenciei os enormes impactos civilizacionais que
representou para diversos sectores do nosso país, toda uma
política de água que foi transversal a vários governos desde
1993 até ao presente.
Os impactos na qualidade ambiental das nossas zonas
costeiras e o seu reflexo na qualidade das nossas praias e da
água dos nossos rios, diminuindo o flagelo da poluição,
resultante de um crescimento económico não sustentável.

Refletimos sobre os nossos sistemas e sobre a evolução da
legislação portuguesa, desde a criação dos Serviços
Hidrográficos em 1884, até aos últimos diplomas que regulam
o nosso sector da água e do saneamento e concluímos que a
valorização da água é, de per si, um ativo estratégico dos
países cujo aproveitamento, na sua maioria das vezes, só
depende da vontade dos próprios povos.
Em síntese, este foi o nosso contributo para a Conferência de
Parlamentares para a água que integrou o 7.º Fórum Mundial
da água que ocorreu em Gyeongju - República da Coreia no
pretérito mês de Abril.
Palácio de S. Bento 13 de Julho de 2015»

Referi a excelência das nossas praias, fator determinante para
a indústria do Turismo que é cada vez mais uma indústria
supercompetitiva a nível mundial.
Mas o aspeto que me pareceu mais relevante de realçar foi o
impacto desta nova politica publica de promoção da
qualidade da água potável acessível à população na saúde dos
portugueses relevando o seu impacto altamente benéfico no
combate a doenças como a cólera, a febre tifoide e na
hepatite entre outras.
Depois evidenciei que os resultados obtidos só tinham sido
possíveis de alcançar porque uma política integrada e
continuada por diversos governos, de forma estável, ao longo
do tempo, sem desvirtuar os objetivos, comumente aceites,
fora incentivadora e criadora daquilo a que designei pela
Comunidade Nacional da Água.
Forte investimento na qualificação profissional, na gestão, na
criação de instituições sólidas, de empresas com qualidade e
capacidade para concorrer entre si.
Enorme capacidade nacional de promover legislação que
defendesse melhor ambiente, melhores políticas públicas de
saúde, grande capacidade técnica dos agentes.
Claro que não pude deixar de referenciar a presciência do
futuro papel que os legisladores constituintes tinham
revelado ao elaborar a Constituição de 1976, nela
consagrando direitos e valores que acabaram por ser
reconhecidos mais tarde por muitas organizações
internacionais.
E se alguns de entre nós se opõem e é natural que se
oponham, a muitas normas constitucionais, quase todos
reconhecem que em matéria de ambiente em geral e da água
em particular a Constituição da República Portuguesa de 1976
esteve à frente do seu tempo.

No passado dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente,
decorreu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria
(ESTG) o Seminário: Gestão integrada dos recursos hídricos na
bacia do Lis – Contributo das entidades locais.
Este seminário foi coorganizado pelo IPL (Escola Superior de
Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Leiria), pelo
Núcleo Regional do Centro da APRH, e pela Associação de
Regantes e Beneficiários do Vale do Lis
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sentido da melhoria do conhecimento no que à Gestão da
Bacia diz respeito.

No seminário participaram como oradores representantes de
entidades locais e regionais, Associação de Regantes e
Beneficiários do Vale do Lis, Oikos, Recilis, SMAS, SIMLIS, SA,
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, APA/ARH
Centro, Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria,
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro, as quais têm desempenhado um papel ativo na
Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia do Lis.

Decorreu no passado dia 9 de junho o Seminário sobre
inovação e gestão colaborativa para a sustentabilidade das
zonas costeiras.
Foram elencados alguns dos problemas na bacia nos últimos
anos, nomeadamente cheias, estado das massas de água,
vegetação ripícola, e enumeradas algumas medidas de
redução da poluição nas massas de água com consequentes
melhorias na qualidade da água. As intervenções
demonstraram diferentes abordagens e sensibilidades
relativamente à gestão dos Recursos hídricos na bacia, no
entanto foi evidente o compromisso e a necessidade de
implementação de medidas específicas integradas que visem
a proteção, recuperação e melhoria do meio hídrico e a
necessidade de investimento em infraestruturas.
Seminário a decorrer no Campus da Alameda do Instituto
Superior Técnico, organizado no âmbito dos projetos
HypoVeg, financiado pela FCT, e SEDITRANS, financiado pelo
7º Programa Quadro da Comissão Europeia.
Coorganizado pela Comissão Especializada de Hidráulica
Fluvial da APRH e pela IAHR.
O programa pode ser consultado em:
Neste contexto, o contributo de cada uma das entidades
participantes no assumir compromisso para a devida
articulação na definição de estratégias concertadas para a
resolução dos problemas identificados, é, mais do que
contribuir para o mero cumprimento de legislação nacional e
comunitária, uma preocupação com os recursos hídricos no

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/workshop_prelimi
nary_program_v4.pdf
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Curso de verão a decorrer no Campus da Alameda do Instituto
Superior Técnico, organizado no âmbito dos projetos
HypoVeg, financiado pela FCT, e SEDITRANS, financiado pelo
7º Programa Quadro da Comissão Europeia.
Coorganizado pela Comissão Especializada de Hidráulica
Fluvial da APRH e pela IAHR.
O programa pode ser consultado em:

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/summer_school_
preliminary_program_v4.pdf

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;
• 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.
Mais informação:
http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2015/index.html.

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

Organização: Núcleo Regional do Sul da APRH
Informação: http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventosactividades/organizados-pela-aprh/2015/ciclo-urbano-daagua
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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.

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, realçase 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

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.).
Ficha e custos de inscrição:
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/6SeminarioAPRH_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 técnicocientíficos, 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
As inscrições poderão ser feitas em:
http://abrh.org.br/xxisbrh/inscricao.php

Estas jornadas são organizadas pela Comissão
Especializada da Qualidade da Água e dos Ecossistemas
(CEQAE) da APRH. Decorrerão no Pequeno Auditório do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, e têm
como objetivo promover a qualidade técnica de ações de
requalificação fluvial e de restauro do estado ecológico, e
analisar exemplos e práticas.
O Programa é o seguinte:
9:15-9:30 Boas Vindas | Profª Maria Conceição Cunha, APRH
9:30-10:00 Repovoamentos como medida de restauro de
populações piscícolas: experiência portuguesa | Doutora
Carla Sousa Santos, ISPA e MARE
10:00-10:30 Conectividade fluvial e espécies piscícolas,
diagnose para gestão | Doutor Paulo Branco, ISA e CEF
10:30-11:00 Pausa para café
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11:00-11:30 Reabilitação da conectividade longitudinal das
populações piscícolas fluviais, aplicação ao caso de estudo do
rio Mondego | Doutor Bernardo Quintella, FCUL e MARE
11:30-12:00 Hidropicos e gestão de caudais ecológicos |
Doutora Isabel Boavida, IST e CERIS
12:00-12:30 Modelos experimentais para aplicação em
orientações de restauro ecológico | Doutor José Maria Santos,
ISA e CEF
12:30-14:00 Almoço
14:00-14:30 A monitorização do estado ecológico como
atividade empresarial | Engº Paulo Pinheiro, AQUALOGUS
14:30-15:00 Avaliação do estado ecológico de massas de água
não monitorizadas | Doutora Samantha Hughes, UTAD e
CITAB

15:00-15:30 Gestão da galeria ribeirinha para a avifauna:
casos de estudo |Drª Ana Mendes, Universidade de Évora e
FCT-UNL
15:30-16:00 Debate
16:00-16:30 Pausa para café
16:30-17:30 Visita à instalação experimental de passagens
para peixes no LNEC

Data

Evento

Organização

Mais informação

14 a 16
outubro

APRH, ABRH, ACRH, AMAIA

http://www.aprh.pt/ZonasCosteiras2015/i
ndex.html

22 outubro

VIII Congresso sobre Planeamento e Universidade de Aveiro
Gestão das Zonas Costeiras dos
Países de Expressão Portuguesa
V Jornadas dos Recursos Hídricos
Faro

APRH (NRS)

11 e 12
novembro

6º Seminário “As alterações
climáticas e os recursos hídricos”

Porto, FEUP

APRH (NRN)

22 a 27
novembro

12º SILUSBA

ABRH, APRH, AQUASHARE,
ACRH

27 novembro

IV Jornadas de Restauro Fluvial

Brasília - DF, Centro de
Convenções Ulisses
Guimaraes
Lisboa, LNEC

http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento
s-actividades/organizados-pelaaprh/2015/ciclo-urbano-da-agua
http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento
s-actividades/organizados-pelaaprh/2015/6-seminario-as-alteracoesclimaticas-e-os-recursos-hidricos
http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento
s-actividades/organizados-pelaaprh/2015/12-silusba
http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento
s-actividades/organizados-pelaaprh/2015/iv-jornadas-restauro-fluvial

Local

Data

Evento

27 julho

4th International Workshop on
Lisboa, IST
River and Reservoir Hydrodynamics
and Morphodynamics

Local

28 a 30 de julho

Summer School on "Measuring
techniques for turbulent openchannel flows"

Lisboa, IST

Mais informações e inscrições em
http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventosactividades/organizados-pela-aprh/2015/iv-jornadasrestauro-fluvial

APRH

Organização

Mais informação

Seditrans,
FCT~
Co-organizado por
APRH (Comissão Especializada
de Hidráulica Fluvial),
IAHR
Seditrans,
FCT~
Co-organizado por
APRH (Comissão Especializada
de Hidráulica Fluvial),
IAHR

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/
workshop_preliminary_program_v4.pdf

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/
summer_school_preliminary_program_v
4.pdf
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Data

Evento

Local

5 a 6 agosto

Coastal Engineering Asia

Singapura

3 a 5 setembro
11 agosto a
2 outubro
19 a 22 agosto

3 a 5 setembro
13 a 18 setembro
13 a 18 setembro

16 a 18 setembro

17 e 18 setembro

26 a 30 setembro
28 setembro a
14 dezembro
5 e 6 outubro
8 e 9 outubro
13 a 15 outubro
15 a 17 outubro
18 a 22 outubro
19 a 23 outubro
21 a 24 outubro

Organização

Mais informação

Trueventus Coastal Engineering http://klcongress.com/EVENT/SGAsia
EN%20160%20Coastal%20Engineering%
20John.pdf
IWE - Istanbul Water Expo
Turquia, Istambul,
http://iteYesilkoy
turkey.com/ver3/fairs/time_en/
XII Curso Internacional de Posgrado Buenos Aires, Argentina Programa "Ambiente,
http://www.programade Evaluación de Impacto
Economía y Sociedad"
ambiente.com.ar/
Ambiental
Curso Novas Tecnologicas para
ABES – Seção Ceará –
ABES
http://www.abesGestão e Tratamento de Resíduos Auditório Engº José de
ce.org.br/index.php/eventosSólidos Urbanos e Soluções
Andrade Morais
mes/icalrepeat.detail/2015/08/19/56/Consorciadas
/curso-novas-tecnologias-para-gestao-etratamento-de-residuos-solidosurbanos-em-solucoes-consorciadas
IWE - Istanbul Water Expo
Istanbul Expo Center
ITE, EUF
http://iteturkey.com/ver3/fairs/time_en/
42º Congresso da Associação
Itália, Roma
IAH
http://www.iah2015.org/
Internacional de Hidrogeólogos
AQUA 2015 Hydrogeology: Back to Itália, Roma
IAH
http://www.iah2015.org/wpthe Future!
content/uploads/2014/09/AQUA-2015Circular.pdf
III Congrès Mondial des WOPs et
Barcelona, Espanha
Global Water Operators’
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA
Assemblée Générale de GWOPA
Partnerships Alliance
07/Contenido/Documentos/3rdGlobalW
OPsCongressFR.pdf
Curso Fundamentos de Avaliação
Porto
Associação Portuguesa de
https://gallery.mailchimp.com/e3542e5
de Impacte Ambiental (AIA)
Avaliação de Impactes
dcb25fbe26606a4b14/files/Folheto_AIA
_vf_02.pdf
WEFTEC 2015
EUA, Illinois, Chicago
Water Environment Association http://www.weftec.org/
Curso "PROJECTO DE OBRAS
IST, Lisboa
FUNDEC
http://www.fundec.pt/ptMARÍTIMAS - 5ª EDIÇÃO"
pt/content/projecto-de-obrasmaritimas-5a-edicao
IV Congresso Internacional de Meio Brasil, São Paulo
ABAS
http://abas.org/cimas/pt/
Ambiente Subterrâneo
Conferência internacional
Lisboa
IST
http://watergovernancelisbon2015.pt.to
“Redrafting Water Governance”
/
WATEC Israel 2015
Tel Aviv, Israel
Kenes Exhibitions G.R. Ltd., TLV http://watec-israel.com/
Convention Center
XVI Congreso Bolivariano de
Santa Cruz, Bolivia
AIDIS, ABIS, SIB
https://xaratani.ii.unam.mx/aidisIngeniería Sanitaria y Ambiental
imgs/cong_aidis/cong_bol.pdf
4th Water and Development
Jordânia
IWA
http://www.iwaCongress and Exhibition
network.org/WDCE2015/
X Congresso Ibérico de Geoquímica Alfragide, Labor. Nac. de LNEG
http://xcig.lneg.pt/
Energia e Geologia
13th International Conference
Daegu & Gyeongju
INBO
http://www.inbo-news.org/
"EUROPE-INBO 2015" For The
(South Korea)
Implementation Of The European
Water Directives
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22 a 23 outubro

Curso Fundamentos de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA)

Lisboa

Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes

26 a 29 outubro

GEOSUDESTE 2015

Brasil, SP, Campos do
Jordão
COSTA RICA

Sociedade Brasileira de
Geologia – SBG
TEC

9 e 10 novembro

VI Simposio Iberoamericano en
Ingeniería de Residuos Sólidos:
Hacia la Carbono Neutralidad 2021
11 e 12 novembro 10.ª EXPO CONFERÊNCIA DA ÁGUA
19 a 22 novembro 2nd World Congress on Disaster
Management
1 a 4 dezembro
ENEG 2015 - Encontro Nacional de
Entidades Gestoras de Água e
Saneamento

Visakhapatnam, Andhra DMICS
Pradesh, India
Centro de Congressos
APDA
da Alfândega do Porto

https://gallery.mailchimp.com/e3542e5
dcb25fbe26606a4b14/files/Folheto_AIA
_vf_02.pdf
http://www.acquacon.com.br/geosudes
te/
http://www.redisa2015.com/

E-mail: mconferencias@about.pt
Tel: +351 218 444 144
http://www.wcdm.info/images/brochur
e/2ndwdmc_brochure.pdf
http://www.apda.pt/site/upload/ENEG
%202015%20-%20Boletim%201.pdf

O resumo publicado pela página da Agência Portuguesa do
Ambiente na página do SNIRH é o seguinte:
«No último dia do mês de Junho de 2015 e
comparativamente ao último dia do mês anterior verificouse uma descida no volume armazenado em todas as bacias
hidrográficas monitorizadas.
Das 60 albufeiras monitorizadas, 20 apresentam
disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total
e não existem albufeiras com disponibilidade inferior a
40% do volume total.
Os armazenamentos de Junho de 2015 por bacia
hidrográfica apresentam-se superiores às médias de
armazenamento de Junho (1990/91 a 2013/14), excepto
para as bacias do LIMA, DOURO, MONDEGO, TEJO, SADO e
GUADIANA.»

Situação das Albufeiras em Junho de 2015.
Fonte: http://snirh.pt/index.php?idMain=1&idItem=1.3
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Para
esclarecimentos
adicionais
contacte:
anabela.carvalho@gppq.pt; Tlmv: 924 406 091, Website:
www.gppq.pt
Fonte: Anabela Carvalho, Gabinete de Promoção do
Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) da FCT, Ponto de
contacto nacional do Horizonte 2020

Decorreu de 5 de maio a 16 de junho o período de
consulta pública do procedimento de Avaliação Ambiental
dos Planos Hidrológicos e Planos de Gestão de risco de
inundação da parte espanhola das regiões Hidrográficas do
Minho Sil, Douro, Tejo e Guadiana.
Os documentos em consulta pública estão disponíveis em
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&s
ub2ref=9&sub3ref=1177, de onde foi extraída esta notícia

A Comissão Europeia vai organizar um InfoDay dedicado ao
Desafio Societal 5 “Ação climática, ambiente, eficiência de
recursos e matérias-primas” – DS5, do HORIZONTE 2020.
O evento decorrerá no dia 21 de setembro de 2015 em
Bruxelas. Durante este evento serão apresentados e
discutidos os tópicos de I&I a concurso em 2016 do
Programa de Trabalhos 2016-2017 do DS5. Será ainda
facultada informação relativa aos tópicos relacionados
com este desafio e que estão incluídos nas focus areas
"Blue Growth - Demonstrating an Ocean of Opportunities",
"Industry 2020 in the Circular Economy" e "Smart and
Sustainable Cities".
Os interessados deverão registar-se, o mais depressa
possível, no site do InfoDay onde também poderão
consultar a agenda do evento.
Durante a tarde, os interessados terão a oportunidade de
fazer apresentações flash sobre o seu perfil de I&D&I, os
tópicos de interesse na próxima Call e eventuais ideias
para propostas. Esta é uma excelente oportunidade para
divulgar o perfil de I&D&I e conhecer potenciais
interessados, ao nível Europeu, em tópicos de investigação
comuns.

Estão disponíveis para download os documentos base com
grande influência na definição das prioridades para o
concurso 2016-2017 e que poderão ajudar a enquadrar os
tópicos a concurso:
ECO-INOVAÇÃO: Systemic Approach to Eco-Innovation
to achieve a low-carbon, Circular Economy
(http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/
From_Niche_to_Norm_SEI.pdf)
SERVIÇOS CLIMÁTICOS: A European research and
innovation
Roadmap
for
Climate
Services
(http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/
A_European_research_and_innovation_Roadmap_for_
Climate_Services.pdf)
CIDADES e BIODIVERSIDADE: Towards an EU Research
and Innovation policy agenda for Nature-Based
Solutions
&
Re-Naturing
Cities
(http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/
Nature-Based_Solutions_and_Re-Naturing_cities.pdf)
PATRIMÓNIO CULTURAL: Getting cultural heritage to
work
for
Europe
(http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/
Getting_cultural_heritage_to_work_for_Europe.pdf)
Está também disponível o catálogo dos projetos
financiados, ao nível Europeu, no concurso 2014 do
Desafio
Societal
Ação
Climática
(http://www.gppq.fct.pt/h2020/_docs/brochuras/env/H20
20_SC5_Projects%20catalogue_A4.pdf)

Fonte: Anabela Carvalho, Gabinete de Promoção
do Programa-Quadro de I&DT (GPPQ) da FCT,
Ponto de contacto nacional do Horizonte 2020
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