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Foi elabora da a versão provisória do PNA, onde são definidas as
grandes opções estra tégi cas da políti ca na cional da á gua , a
apli ca r pelos planos de gestã o de região hidrográ fi ca (PGRH) para
o período 2016-2021 e progra mas de medidas que l hes estão
associados. Aponta ta mbém as grandes linhas prospetivas
daquela pol íti ca pa ra o período 2022-2027 que corresponde ao
3.º ci clo de planeamento da Direti va Quadro da Água .
Após apresenta ção na 56.ª Reunião do Conselho Na cional da
Água , realizada no dia 21 de julho de 2015, o PNA es teve em
consulta pública a té 21 de a gos to de 2015.
Ori gem da informa ção e a cesso aos documentos em
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2re
f=9&sub3ref=833.

O procedimento de pa rti cipa ção públi ca relati vo à versão
provisória dos Planos de Ges tão de Região Hidrográfi ca (PGRH)
2016-2021, das regiões hidrográ ficas do Continente, foi alargado
a té 12 Fevereiro de 2016. Em rela ção à notícia da da no úl timo
Boletim, estão a gora também disponíveis os documentos
correspondentes à Pa rte 3 – Análise Económica .
Es tão também disponíveis pa ra consul ta pública os documentos
da versão provisória do PGRH Açores.
Mais informa ções acess íveis a pa rti r de :
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2re
f=9&sub3ref=848 e http://www.azores.gov.pt/Gra /s rrndrotrh/conteudos/li vres/PGRH-A%C3%A7ores +2016-2021.htm.

Decorreu no dia 9 de dezembro a 80.ª reunião do Conselho
Geral.

Os trabalhos recebidos estão a ser avaliados por uma equipa
de jurados que é presidida pelo Prof. Jorge Matos.
O anúncio do vencedor será dado durante o 13.º Congresso
da Água, em sessão própria, onde os vencedores farão uma
pequena apresentação do trabalho.

21 - A Presidente da APRH, Maria da Conceição Cunha, esteve
presente na Reunião do Conselho Estratégico da Green
Business Week.

2 - Reunião da Comissão Executi va da CNAIA.
19 - A Presidente da APRH, Maria da Conceição Cunha, es teve
presente na inaugura ção da Exposi ção: “Evoca r a sede para
nomea r a água – As pala vras da á gua no uni verso Toua reg” que
se realizou no IST
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27 - O Presidente da Comissão Especializada de Servi ços de Águas
(CESA), Luís Da vid, representou a APRH na 1ª reunião do grupo
ACQUALIVE.

dos eventos mais relevantes em que a APRH es ti ver
envol vida .».
Brevemente ha verá novi dades sobre a composição do corpo
reda torial e o perfil da Revis ta .

4 - Reunião da Comissão Executi va da CNAIA.
5 - A Presidente da APRH, Ma ria da Concei ção Cunha,
representou a APRH na receção oferecida pela Embai xada da
Argélia por ocasião do Dia Na cional da Argélia .

A Presidente da APRH deu uma entrevista à revista O

Instalador, N.º 235 – novembro de 2015.

11 - O Vi ce-Presidente da APRH, António Guerrei ro de Bri to,
representou a APRH na mesa redonda inti tulada: “Desafios para
a qualidade das massas de água em a rticulação com os setores da
economia”, integrada na 10.ª Expo Conferência da Água,
organi zada pelo grupo About Media.

A APRH mantém a publicação, na sua página do Facebook, de
fotografias evocativas de eventos passados e atuais realizados
pela APRH:

16 - O Presidente da Comissão Especializada dos Servi ços de Água
(CESA), Luís Da vid, representou a APRH na Reunião do Conselho
Es tra tégi co da Green Business Week.

COPPA 2
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .124097995592850
8.1073741877.205189562840891&type=3

20 - O Vi ce-Presidente da APRH, Francis co Ta vei ra Pinto,
representou a APRH no lançamento do li vro “Sinopse da Vi da e
Obra de Fra ncisco da Fonseca Henri ques , o "Dr. Mi ra ndela"”,
organi zado pela Academia Portuguesa da Água Dr. Francis co da
Fonseca Henriques, que teve l uga r na Casa Allen, no Porto.

IV Jornadas de Res tauro Fluvial
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .123504526652197
7.1073741876.205189562840891&type=3

Como refere a nota sobre a evoluçã o da “Recursos Hídri cos”
publi cada no mais recente número des ta revis ta (novembro de
2015):
«A revis ta Recursos Hídri cos , quando foi criada há 36 anos,
veio preencher uma i mporta nte la cuna no uni verso científi co
e técni co na á rea dos recursos hídri cos em língua Portuguesa,
tendo consti tuído dura nte alguns anos um mei o pri vilegiado
pa ra a publi ca ção de a rti gos des ta á rea . Entretanto o
panorama edi torial alterou-se, assim como mudou o tipo de
publi cações procurado pelos potenciais autores. Fa ce a esta
situa ção, entendeu-se ser necessá rio repensa r o perfil até
agora adotado pela revis ta . Nes ta nova fase, procura r-se-á
que ela seja um ins trumento de referência pa ra a di vul gação,
análise e discussão das a ti vidades a nível nacional e
internacional no domínio dos recurs os hídri cos . Ao mesmo
tempo, considera-se espa ço pa ra a disseminação de
progressos do conhecimento e das principais realizações
profissionais dos técni cos portugueses. Pretende-se
igualmente que a di vul ga ção das a ti vidades da APRH seja
realizada de forma a tra ti va e substa ncial. Com es te intui to
serão nela incl uídas s ínteses dos objeti vos e das conclusões

V Jornadas dos Recurs os Hídri cos
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .121904944145489
3.1073741875.205189562840891&type=3
VIII Congresso sobre Planeamento e Ges tão das Zonas Cos teiras
dos Pa íses de Expressão Portuguesa
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .121512953518021
7.1073741874.205189562840891&type=3
Dia Na cional da Água 2015
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .120493830953267
3.1073741873.205189562840891&type=3
Temas e conclusões do 7º Fórum Mundial da Água - Tes temunhos
da pa rti cipa ção Portuguesa
https ://www.fa cebook.com/media/set/?set=a .112966495039334
3.1073741871.205189562840891&type=3
12º SILUSBA
http://www.abrh.org.br/xxisbrh/galeria fotos .php#.VoJhp9evuHs .fa cebook

1806 - Luís Guerreiro Lopes

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS

António Ei ra Lei tão (Coordenador)
Alexandra Bri to
António Nas cimento Pinhei ro
Fernanda Santia go
Fra ncisco Ferrei ra
Fra ncisco Ta vei ra Pinto
O segundo painel foi cons ti tuído por uma Mesa redonda com os
seguintes intervenientes :

Com este evento, a APRH pretendeu salienta r a importância de
recoloca r na agenda a água e a intervençã o do Es tado nos
recursos hídri cos, fa zendo, neste dia uma reflexão s obre a
evolução das ins titui ções de administra ção e ges tão pública dos
recursos hídri cos portugueses, assim como sobre as repercussões
de ca da um dos modelos organiza cionais adotados, tendo por
referência os anos que decorreram desde a criaçã o desta
Associação a té à a tualidade. Em pa rti cula r, jus tifi cou-se fazer
uma análise sobre se, ao l ongo do tempo, a configura ção das
ins ti tui ções , a delimi ta ção e o exercício das suas competências e
os meios de i ntervenção têm permi tido da r aos recursos hídri cos
a posi ção que realmente devem ocupa r como recurso es tra tégi co
do Pa ís .

A sessão contou com dois painéis , o pri mei ro foi a Apresenta ção
de documento com o título “Organi za ção Ins titucional e
Opera cionalizaçã o da Gestão dos Recursos Hídri cos : Reflexão e
Propos tas ”, elabora do pelo Grupo de Trabalho cons tituído no
seio da APRH com a composiçã o seguinte:

Fernando Veloso Gomes, FE-UP (Moderador)
António Ei ra Lei tão, Hidroerg
Edua rdo Oli vei ra e Sousa, FENAREG
Fra ncisco Ferrei ra , FCT-UNL
Fra ncisco Nunes Correia , IST-UL
Nuno La cas ta , APA
A sessão foi encerrada pel o Secretá rio de Es tado do Ambiente,
Dr. Pa ulo Lemos .

Evento coorgani zado pela Comissão Es pecializadas das Ati vidade
Cul turais (CEAC) e Insti tuto Superior Técni co, Escola Secundá ria
de Ca mões , Roca , Centro de His tória da Uni versidade de Lisboa e
Fa culdade de Ciências de Lisboa .
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Evento organizado pela Comissão Especializadas das Ati vidade
Cul turais (CEAC).

Sessão técni ca promovida pelo Núcleo Regional do Centro da
APRH, a ANQIP (Associação Na cional pa ra a Qualidade nas
Ins talações Prediais) e o Depa rta mento de Engenha ria Ci vil da
Uni versidade de Aveiro, com o apoio da AdRA (Águas da Região
de Avei ro) e da Delega ção Dis tri tal de Avei ro da Ordem dos
Engenhei ros.
A sessão realizou-se no Audi tório do Depa rtamento de
Engenha ria Mecâni ca da Uni versidade de Avei ro e contou com as
seguintes intervenções :
Arma ndo Sil va Afonso - “Os Sete Pecados Capi tais da Gestão da
Água e do Saneamento em Portugal”.
Teresa Fidélis - “Ordenamento do terri tório e planeamento dos
recursos hídri cos – menos frontei ras e mais sinergias pa ra uma
sociedade mais resiliente”.
Isabel Lança - “Água e Saúde Pública na Região Centro”.

Evento coorgani zado pela Comissão Es pecializadas das Ati vidade
Cul turais (CEAC).
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Neste sentido, o VIII Congresso sobre Planeamento e Ges tão das
Zonas Cos tei ras dos Pa íses de Expressão Portuguesa promoveu a
pa rtilha de conhecimento e experiências entre os pa rti cipantes . O
tema princi pal des ta edi ção do Congresso foi “O Contributo da
Investi ga ção Científi ca pa ra a Ges tão das Zonas Cos tei ras”,
enquadrando os seguintes subtemas: Novas ferra mentas de
planeamento das zonas costei ras ; Turismo nas zonas cos tei ras;
Vulnerabilidade e ris co nas orlas cos teiras ; Sistemas laguna res e
es tua rinos ; Processos físi cos e evolução da linha de costa ;
Pa rti cipa ção a ti va nas zonas costei ras ; e, Zonas cos tei ras : cus tos e
benefícios .

A organiza ção des te evento tem na Associação Portuguesa dos
Recursos Hídri cos o representante português das Associações
promotoras . Mantendo a tradi cional rota ti vi dade da organiza ção,
cujas edi ções anteriores decorreram em Ponta Del gada (Açores),
Reci fe (Brasil), Maputo (Moçambique), Funchal (Madei ra ), Ita jaí
(Brasil), Ilha da Boa Vista (Ca bo Verde) e Maputo (Moçambique),
es ta edi ção decorreu em Avei ro, pela pri mei ra vez em Portugal
continental . As sete edi ções anteriores do Congresso, iniciadas
em 2001, possibilita ra m uma enriquecedora pa rtilha de
experiências que prosseguiu e se consolidou na oi ta va edi ção.
De facto, exis tem di ferentes realidades entre os pa íses, as
regiões , os locais e as comunidades dos pa rti cipantes neste
Congresso. Essas diferenças são de na tureza geográ fi ca , cultural,
socioeconómi ca, ins titucional e a mbiental . Pa rti cipam no
Congresso representantes de pa íses com uma dimensão quase
continental , como é o caso do Brasil, e de pequenos pa íses, com
ca ra cterísti cas i nsulares como é o caso de Cabo Verde. Porém,
reconhece-se a exis tência de problemas comuns nas zonas
cos tei ras associados à exis tência de vas tas á reas maríti mas, à
expl ora ção de recursos vi vos e não vi vos , às ocupa ções e
a ti vidades urbanas e turísti cas , às pressões sobre os
ecossistemas, ao desenvol vi mento científi co e tecnol ógi co, ao
controlo de ris cos , à necessidade de uma ges tão integra da e à
implementa ção de progra mas de a ção.

Es te ano, em pa ralelo com o Congresso sobre Planeamento e
Gestão das Zonas Costei ras dos Pa íses de Expressão Portuguesa
decorreu ta mbém a 1ª Conferência Internaci onal sobre “Turismo
em Zonas Cos tei ras - Oportunidades e Desafios”, proporcionando
a organi zação de uma Mesa Redonda específi ca sobre o tema e a
exis tência de uma Sessão Técni ca . Mereceu igualmente des taque
a apresenta ção de di versos pos ters integrados no tópi co
“Turismo em Zonas Costei ras ”. Dando mote ao Congresso,
decorreu no dia 13 de outubro, um curs o sobre “Es tra tégias de
Adapta ção e Proteçã o da Zona Cos tei ra às Altera ções Cli máti cas .
A Comissão Organizadora congra tula-se por ter recebido
pa rabéns dos pa rti cipantes , recebendo elogios pelo “magnífi co
congresso, que gerou mesas redondas e debates mui to
interessantes e que veem engrandecer os es tudos vol tados ao
Planeamento e Ges tão das Zonas Cos tei ras”.
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abas tecimento e saneamento mais efi ciente com enfoque na
preserva çã o das infraestruturas . Referiu ainda que o Plano
es tra tégi co GPI es tá pensado pa ra os próxi mos 20 anos , mas o
Plano Tá ti co pa ra 3 a 5 anos . Demons trou ta mbém ser uma EG
bas tante capa ci tada pa ra a execução de planos , pois na sua
apresenta ção referiu que fizera m uma Revisão em 2014 ao Plano
de Gestã o de Perdas de Água e Energia (prioriza ção da
reabili tação das redes), têm em i mplementa ção o Plano de
Gestão de Afluências Indevi das, o Plano de Coordena ção Tá tica –
GPI e o Sis tema de Contabilidade de Cus tos , i ndo fazer a pa rti r de
fi nais de 2015 a a valiação pa trimonial de infraestruturas pa ra o
apura mento dos
cus tos de amortiza ção, têm em
desenvol vi mento o Plano de Gestã o Económi ca e o Plano de
segurança da Água .

No dia 22 de outubro de 2015 reali zara m-se as V Jornadas dos
Recursos Hídri cos, organizadas pelo Núcleo Regional do Sul da
APRH, no a udi tório da DRAP Al ga rve, em Fa ro, sob o tema “Ci clo
Urbano da Água ”. Após a entrega de documenta ção e a sessão de
boas vi ndas realizadas pelo Di retor da DRAP Al ga rve, Eng.º
Fernando Severino, e pelo Presidente da Di reção do NR do Sul da
APRH, Eng.º Paulo Cha vei ro, pelas 10:00 ini ciou-se o 1º Bloco,
cujo tema era : Realidades Compa ra ti vas de Gestão. A sessão
ini ciou-se com a apresenta ção da Câma ra Muni cipal do Ba rrei ro,
a tra vés da Eng.ª Rita Isidro do depa rta mento de Águas e
Res íduos , tendo a mesma ca ra cterizado o servi ço em geral
referindo os comprimentos das condutas de abasteci mento,
emissá rios e condutas de drena gem com 310km, 154km e 117km
respeti va mente, referindo também que a disponibilidade de
servi ço da Câ ma ra Muni cipal do Ba rrei ro, enquanto EG em bai xa,
era de 100%, 97% e 89% pa ra o abas tecimento, saneamento e
pluviais. O Nível de água não fa tura da é da ordem dos 40% e o
excedente de efluente é de 40% considerando aquela EG que as
suas Perdas Reais se concentra m nos 16%, as Afluências
Indevidas nos 33% e as desca rgas indevidas nos 5%. Referi u ainda
que o número de pessoal afeto a o servi ço de abas tecimento é de
62 funcioná rios , á guas residuais de 38 funcioná rios e águas
pluviais de 14 funcioná rios (total : 114 funcioná rios ). Após uma
análise cus to-benefício e entre os ganhos e gas tos demons trou
que o rá cio é posi ti vo no Abasteci mento e Sa neamento. Na
gestão global, o Ba rrei ro tem desde 2011 o Plano de Ges tão de
Água e Sanea mento e desde 2015 que executam a Gestão
Pa tri monial de Infraestruturas (GPI), pa ra além da cria ção de um
sistema de gestã o coordenada das infraestruturas de

De seguida o Eng.º Jorge Reis , Chefe de Di visão de Ambiente e
Servi ços Urbanos da Câ ma ra Munici pal de Lagos realizou a
apresenta ção do modelo de ges tão desta EG e da sua
organi za ção, sendo que o servi ço es tá subdi vidido em qua tro
á reas de a ção: 1) Repa ração de Roturas (manutençã o da rede de
água e es gotos ); 2) Ges tão de Reserva tórios (ges tão de
reserva tórios , EE de á guas e es gotos ); 3) Ges tão de Contadores ;
4) Deteção de Fugas (controlo de perdas de água ), referi ndo
ainda que adqui rem água à Sociedade Águas do Al ga rve, assim
como entregam a água residual pa ra tra ta mento à mesma
sociedade. Mos trou que a rede de abasteci mento e saneamento
têm 390km e 323km respeti va mente e as Perdas de Água,
a tualmente, es tão nos 26,45%. A EG, Câ ma ra Muni cipal de Lagos,
tem vindo a desenvol ver opera ções de deteçã o de fugas,
subs ti tui ção de contadores com mais de 10 anos de vida útil
(mais de 6000 unida des), a i mplementa r o sistema de Telegestão,
Repa ra ção sistemá ti ca de roturas , Tra balhos de manutenção
preventi va de equipa mentos , remodela ção da rede e trabalhos
de controlo de pressão, tudo is to, segundo o próprio, somente
com 24 funcionári os o que torna mui to difícil geri r
a tempadamente ao sistema , por fim convidou todos a visita rem a
“sua ” cidade de La gos .
A tercei ra apresenta ção des te bloco coube ao Presidente do
conselho de administra ção da FAGAR, Dr.º Paulo Gouveia da
Cos ta , tendo o mesmo introduzido na sua apresenta ção a
expli ca ção da si gla referindo a sua consti tuição em Setembro
2005 a tra vés de um modelo de gestã o de delega ção do servi ço
numa empresa do setor empresa rial local , com capitais
maiori ta riamente públi cos , nes te caso 49% da AGS e 51% da
Câ ma ra Muni cipal de Fa ro. As suas competências enquadra m-se
no abasteci mento de água , saneamento e drenagem de águas
residuais, cons truçã o e manutenção de infraes truturas , controlo
da qualidade da á gua e limpeza urbana e recolha de RSU. A
FAGAR tem 214 funcioná rios , sendo 60 di reta mente rela cionados
somente com o abas tecimento e saneamento. Informou todos os
presentes que a rede de abas tecimento que a FAGAR gere tem
uma extensão de 563km, sendo que 96% da populaçã o é servida
pela rede e o Índi ce de Qualidade da Água é de 99,8%. A rede de
saneamento tem uma extensão de 385km, com 90% de
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popula ção servida (tal deve -se á orogra fia do terreno), está
previsto um alargamento da rede de a basteci mento e
saneamento de 161km e 84km respeti vamente pa ra aumenta r a
percentagem de população servida . Referiu que as Perdas de
Água são de 20,68% e realiza ra m em 2014 a substi tuição 6500
contadores , tendo tido 440 ocorrências de repa ração de fugas de
água na rede (roturas). Por fi m fez uma análise do setor da água
em baixa em Portugal, da ndo ênfase ao que considera ser o
“Sobredimensiona mento de infraestruturas devido ao afluxo aos
fundos comunitá rios e previsões i rrelevantes da evolução da
popula ção” como um dos pecados origi nais das EG em Portugal .

Por úl timo falou o Presidente do Conselho de Administra ção da
Sociedade Águas do Al ga rve o Eng.º Ca rlos Ma nuel Ma rti ns o qual
fez uma a presenta ção generalista e de cunho pessoal da sua
longa experiência desde trabalha r em municípi os a té ao ca rgo
a tualmente exerci do. Pa ra o Eng.º Ca rlos Manuel Ma rtins a
eficiência na óti ca dos cidadãos traduz-se simplesmente na boa
qualidade do servi ço e ta ri fas baixas ; já pa ra a ges tão muni cipal e
supra muni cipal a efi ciência fez a cres cer o cus to fi nal da ta ri fa do
sistema supra muni cipal entre 50 a 65%, onde as ta rifas dos
res íduos podem i ntroduzir problemas de equida de social. Falou
também da evolução dos va riados tipos de gestã o ao longo dos
anos a té à presente segmentação em “al ta ” e “bai xa”. Os fundos
es truturais ti veram como pri oridade a densidade populacional e a
eficiência pa ra a obtenção das metas , contudo teve
consequências perversas entre o QCA1 e o POVT, pois deram um
apoio maiori tá rio às á reas de gra nde es cala e com isso
a tualmente temos ta rifas baixas no li toral e elevadas no interior.
Referiu ainda que a tualmente os pontos fortes da gestão
muni cipal são bem menores em relação aos pontos fra cos , ou
seja, os pontos fortes são: 1) Elevada especializa ção nos servi ços
muni cipalizados (somente nes tes); 2) Regime fiscal fa vorá vel; 3)
Arti cula ção com a gestã o do terri tóri o. Como pontos fra cos
assinalou: 1) Recruta mento e seleção (ca tegorias e ca rreira ); 2)
Sis tema remunera tóri o fra co, sem prémios e/ou i ncenti vos ; 3)
Formaçã o profissional; 4) Elevados cus tos de inves timento ; 5)
Fal ta de progra ma ção preventi va por fal ta de recursos humanos ;
6) Ins tabilidade das pol íticas es tra tégicas organi za cionais (ci clo
eleitoral), fal ta de contra ta ção de pessoal técni co -profissional.

Outro ponto fra co assinalado, agora pa ra as ta rifas ade quadas,
tem um enfoque social , atra vés de pol íti cas locais sensíveis às
ta rifas dos servi ços públicos muni cipais (ci clo eleitoral). Para as
Águas do alga rve, S.A. o futuro passa rá pelas pa rcerias, pois é um
modelo equilibra do em termos de poderes (verti caliza ção) que
permi te ganhos de es cala e de ga ma , otimi za a gestão,
proporci ona uma visão integra da do ci clo da água , permite
ga nhos de efi ciência e reduz os riscos de tesoura ria nos
muni cípios . Rela ti vamente às questões - Ges tão Públi ca vs .
Gestão Pri va da e Águas de Portugal vs . Muni cípios a questão
fundamental será sempre o assegura r a melhor ges tão da água!
Fi nalizou a sua a presentaçã o assinalando alguns desa fios,
nomeada mente: 1) Necessidade de ges tão do tipo empresa rial de
nível supramunici pal e de geografia va riá vel ; 2) Verti caliza ção das
opera ções , integra ndo “al ta” e a “bai xa ” com vis ta à otimiza ção
de servi ços ; 3) Altera ção das competências muni cipais na
opera ção, pois assim deverá traduzi r-se numa nova forma de
regulamenta r as ta ri fas e a defesa dos interesses locais .

O 2º Bloco, cujo tema era a Otimi zaçã o e ges tão efi ciente de
infraestruturas de saneamento básico em Portugal ini ciou -se com
a Eng.ª Rute Rodrigues, da ERSAR, sob o s ubtema : Realidade das
infraestruturas de saneamento bási co nos distri tos de Setúbal,
Évora , Beja e Fa ro. Desta forma a Eng.ª Rute Rodri gues ini ciou a
sua apresenta ção mos trando a a valia ção da qualidade dos
servi ços pres tados no modelo regulatóri o (a valiação regulatória
de todas as EG anual mente a tra vés das audi torias) que
posteri ormente são publi cadas no RASARP anualmente. Mos trou
cla ramente que nos dis tri tos de Beja , Évora , Fa ro e Setúbal o
modelo de governança no setor do abasteci mento e do
saneamento básico é maiori ta riamente de ges tão di reta , tendo
os referi dos distri tos redes de abas tecimento de 1498km,
2011km, 4832km e 5596 km respeti va mente e redes de coletores
de 1058km, 1239km, 2601km e 3201km. A a cessibilidade física
do servi ço (AA01) tem uma média na cional (continental) de 95%,
sendo a média dos dis tri tos de Beja , Évora , Fa ro e Setúbal de
87%, 89%, 90% e 98%; já a reabilita ção de condutas (AA10) em
%/ano mos trou-nos que a média nacional (continental) se
encontra no 1% sendo que Beja , Évora , fa ro e Setúbal
apresenta m percenta gens de 1,8%, 0,4%, 0,4% e 0,9%
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respeti va mente. Já relati va mente às águas residuais a
a cessibilidade física do servi ço (AR01) tem uma média nacional
(continental) de 83%, sendo de 80% no dis tri to de Beja, 84% no
dis tri to de Évora , 78% no distri to de fa ro e 92% no distri to de
Setúbal . A reabilita ção de coletores (AR08) tem uma média
na cional (continental) de 0,4%, já Beja , Évora , Fa ro e setúbal têm
respeti va mente 0,4%, 0,2%, 0,3% e 0,2%. O des tino adequado
das AR recolhidas (AR12) mos tra que Beja tem 100%, Évora tem
91%, Fa ro tem 97% e Setúbal 95%. Por fim referiu que nos
dis tri tos de Beja , Évora , Fa ro e Setúbal apesa r do enorme
pa tri mónio i nfraes trutural pa ra o servi ço de águas e sanea mento
veri fi ca-se um desconheci mento por pa rte das EG dos mesmos,
pelo que a Ges tão mais efi ciente é o Desafio!
De seguida falou o Eng.º João Sil va Cos ta , Adminis trador
Executi vo das Águas Públi cas do Alentejo, que falou do Sistema
Público de Pa rceria Integrado de Águas do Alentejo, celebrado o
a cordo de pa rceria a 13 de agosto de 2009. As Águas Públi cas do
Alentejo aba rca m 21 muni cípios , 252 500 habi tantes residentes e
uma á rea de 16000km2 (17,5% do terri tóri o na cional). A si tua ção
de pa rtida relati va mente ao sistema de saneamento da região foi
de: 1) 124 infraes truturas de tra ta mento das quais 26 fossas. As
ETAR tinham o tipo de tra tamento de: 21% de Fossas, 2% de
Bi odiscos, 15% de Lei tos percoladores, 26% de Lamas a ti vadas e
36% por La guna gem o que si gnifi ca va que 50% da popula ção era
servida por tra tamento de la guna gem, 26% por lamas a ti vadas,
19% por lei tos percoladores , 2% por fossas e 3% por biodiscos.
Pos to is to, referiu que a solução técni ca adotada foi de
integra ção de 42 ETAR, 40 remodeladas e 39 a cons trui r. Também
se remodela ram 13 Es ta ções elevatórios e cons truíram-se ou vão
ser construídas um total de 15 novas EE. Desta forma a
popula ção passa a ser servida por sis temas de tra tamento em
66% por La mas a ti vadas, 25% por La gunagem, 8% por Leitos
percoladores e 1% de Fossas, os biodis cos fora m abandonados.
De seguida mos trou o i nves timento já efetuado e o investi mento
a realiza r no futuro, mos trou ta mbém o cres cimento do
cumpri mento das normas de des ca rga (AR15), falou do modelo
de opera ção dos sistemas mostra ndo que o Lote 1 (Centro
Opera cional Noroeste) foi entregue a pres tador de servi ços que é
a SISAQUA, o Lote 2 (Centro Opera cional Es te) entregue à AGS e
o Lote 3 (Centro Opera cional Sul ) à SISAQUA. Pa ra finaliza r referiu
a grande influência da precipi ta ção nos caudais afluentes a cada
es ta ção de tra ta mento, como geri r essas situa ções extremas e o
caminho a segui r.
Pa ra finaliza r este 2º Bloco falou a Eng.ª Ma nuela Ma tos , do
Portugal 2020 – POSEUR, com o subtema : “PENSAAR 2020:
objeti vos e metas pa ra as á guas residuais/ POSEUR – onde
apos ta r?”. A Eng.ª Ma nuela Ma tos ini ciou a sua apresenta ção
referindo que o financiamento do Portugal 2020 será di recionado
pa ra o domínio da sus tentabilidade e efi ciência no uso de
recursos - Objeti vo temá ti co 4 - a tra vés de 757M€ do POSEUR +
766,3M€ do POR Continente + 66,7M€ do POR das Reg.
Autónomas, num total de 1590M€. O Objeti vo temá ti co 5 (OT5)
que promove a adapta ção às al tera ções climá ti cas e a ges tão e

prevenção de ris cos terá um total de 433M€ e o OT6 que
promove a proteção do a mbiente e a efi ciência na utilizaçã o dos
recursos terá um total de fina nciamento de 1855,2M€, se ndo
1045M€ do POSEUR. Informou ainda que o Ei xo Pri oritá rio 3
(proteger o a mbiente e promover a efi ciência na utilizaçã o dos
recursos) terá um total de financiamento de 1045M€ do Fundo
de Coesão, sendo que 306M€ serã o no sector dos res íduos ;
634M€ no setor das águas; 40M€ na valori za ção da
biodi versidade e ecossistemas e 65M€ na recuperaçã o de
passi vos ambientais (Z. Indus triais abandonadas). Referiu
também que a maioria das EG aplica ta rifas que permitem a
a cessibilidade económi ca dos utilizadores e que es ta situa ção
resul ta de uma prá ti ca de ta ri fas bai xas e que não assegura m a
cobertura de cus tos . O PENSAAR 2020 tem um novo pa radigma,
segundo os seus executores , pois a es tra tégia deve es ta r menos
centra da na realiza ção de infraes truturas pa ra aumento da
cobertura e focaliza r-se mais na ges tão dos a ti vos , o seu
funcionamento e na qualidade dos servi ços presta dos com
sus tentabilidade abra ngente. Mos trou a todos os presentes que o
a cordo es tra tégi co do PENSAAR 2020 no i nves timento no setor
do abas tecimento de á gua e no setor do sistema de águas
residuais será atra vés : 1) cumpri mento de normati vos ; 2)
melhoria da qualidade dos servi ços pres tados ; 3) melhoria
opera cional da eg a tra vés de uma ges tão mais efi ciente de a ti vos
(setor 14 RE SEUR). Pa ra o Ci clo Urbano da Água a ges tão de
a ti vos e de qualidade dos servi ços deve centra r-se na reabilita ção
dos sistemas de dis tribui ção, controlo e redução de perdas,
ga ra ntia de recupera ção sus tentá vel dos gas tos . Ainda referiu
que o Cri téri o de Elegibilidade para as opera ções: têm de
demonstra r que o modelo económi co es tá refletido no
Fi nanciamento Comuni tá rio e que es te reverte a fa vor da ta rifa ;
demonstra r que a opera ção se concreti za a tra vés de um conjunto
de obras e equipamentos relaci onados entre si , física e
fi nancei ramente, a utónoma de outras a realiza r; demonstra r que
o i nves timento corresponde às necessidades levantadas no
cadas tro. Pa ra finaliza r informou que novos a visos i rão sair,
nomeada mente pa ra o Ci clo Urbano da Água (projetos de AA e
SAR), que sairão em Setembro de 2016 e janei ro 2017.
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Pa ra o 4º bl oco, “Pol íti ca da Água ” o NR do Sul da APRH convi dou
o Dr. Francis co Na rciso do grupo Águas de Portugal, o Eng.º Diogo
Fa ria de Oli vei ra inves tigador e especialista na área , a Dr.ª
Alexandra Gonçal ves da Cunha da ERSAR e a Dr.ª Susana Correia
da DECO pa ra um debate a cerca da pol íti ca da água em Portugal,
ta rifá rios , verti caliza ção, pri va tiza ção e mais ma térias
rela cionadas . Desta forma o 4º Bloco foi ini ciado pelo Dr.
Fra ncisco Na rciso com o subtema :” Solução de pa rceria pa ra a
verti caliza ção dos sistemas em bai xa ”, tendo abordado a questão
da problemá tica dos servi ços de á gua , nomeadamente a
sus tentabilidade dos servi ços referindo que um dos principais
fa tores são os desequilíbrios na ocupa ção do terri tório e nas
dispa ridades das condi ções físicas de a cesso ao recurso com
cus tos mais elevados nos enca rgos associados à disponibiliza ção.
Assim o esforço da infraes trutura ção desenvol vido, por si só,
tem-se revelado insufi ciente pois nunca é complementado por
outras medidas como os recursos humanos e fina ncei ros . As
di fi culdades , segundo o própri o, são patentes por pa rte dos
Muni cípios em s ol verem os compromissos nes te domínio, na
a cumula ção de des vios ta rifá ri os e no subinvesti mento no setor,
evidenciado no PENSAAR 2020 como esti mado em metade do
necessá rio. Ta mbém o Dr. Francisco Na rciso referiu a muda nça
de pa radigma , em que a s ustentabilidade do setor implica : 1)
Uma a tua ção do lado da oferta , promovendo Entidades Gestoras
com uma escala adequada ; 2) Uma evolução na soluçã o de
fi nanciamento atra vés do a jus tamento ta rifá rio na persecução do
pri ncípio do utilizador – pagador; 3) Uma a grega ção terri torial
superi or e combinando o ci cl o integrado da á gua ; 4) Uma
compa tibiliza ção com uma ges tão empresa rial especializada e
competente; 5) Implementa ção do modelo de fina nciamento
adequado. De seguida mos trou que as esta tísti cas nacionais
revelam o reduzido peso dos enca rgos dos servi ços de água e
saneamento nas despesas familiares , representando 1/3 das
despesas em comuni ca ções ou eletri cidade e metade das
despesas de gás. Falou em modelos de ges tão e na transi ção dos
servi ços , concluindo que o deba te se deve centra r: no desafio da
sus tentabilidade e melhoria da efi ciência; no desafio da
sus tentabilidade
nalgumas
regiões ; no
esforço
de
infraestrutura ção, adequando os servi ços com meios humanos e
fi nancei ros adequados num quadro de ra cionalidade; desafios de
renova ção de redes e melhorias opera cionais ; diminui ção dos
fundos comuni tá rios pa ra o sector (phasing out) i rá necessi ta r do
reforço de soluções mais estruturadas ; aumento da es cala das EG
(valor óti mo entre os 100000 a 120000 habi tantes ; a
verti caliza ção dos sistemas nas regiões de menor concentra ção
popula cional (ini cia ti vas supramuni cipais); aumento das pa rcerias
públi cas, tipo Es tado-Auta rquias Locais, integrando o grupo AdP
ampliando assim os benefíci os.
A segunda apresenta ção foi efetuada pelo Eng.º Di ogo Fa ria de
Oli vei ra com o subtema : “Concessão intermuni cipal a pri vados ou
a distri bui ção em bai xa a pri vados – solução ou problema?”.
Ini ciou a apresenta ção referindo que um dos modelos para
a tingi r a concessão seria ga rantindo a uni versalidade do servi ço
com a melhor qualidade possível ga ranti ndo um servi ço ao mais

bai xo preço, sendo es te um entre muitos, mos trou os prós e
contras de modelos de concessão, falou de outros modelos de
pa rceria como: 1) Público-Pri va da ; 2) Pa rcerias em que o projeto
defini rá o modelo de ges tão; 3) o modelo de ges tão deve ser
adequado às necessidades de ca da muni cípio, ou seja, pa ra o
Eng.º Diogo Fa ria de Oli vei ra somente a escolha certa terá
sucesso pelo que deverá ser al tamente ponderada . Ainda falou
dos pri ncipais modelos de pa rcerias, falando das PPP e da sua
viabilidade, realizando a análise das 4 dimensões . Concluiu a sua
apresenta ção refe rindo que seja Públi co ou Pri vado o melhor
modelo de gestão é aquele que ga rante melhor: a uni versalidade
do servi ço, com a melhor qualidade a o mais bai xo preço possível.
A tercei ra intervenção des te bloco foi efetuada pela Eng.ª
Alexandra Gonçal ves da Cunha com o subtema : “Novas políticas
ta rifá rias e a sus tentabilidade dos cus tos de servi ços ”. Pa ra a
ERSAR os sistemas mais eficientes devem ter tarifas
economica mente acess íveis mas que tornem os servi ços
sus tentá veis , existem em Portugal 30 EG de ti tula ridade es ta tal e
355 EG de ti tula ridade muni cipal tendo a mbas modelos
regula tórios e ta rifá rios . Referi u ainda que houve uma evolução
das recomendações pa ra a manutençã o dos princípios : 1) da
promoção tendencial da uni versalidade e i gualdade de a cesso; 2)
a sustentabilidade económi co-fi nancei ra dos servi ços ; 3) a
autonomia local ; 4) a responsabilização do cidadão; 5) a
promoção da solida riedade económi ca e social. Abordou ainda o
grau de recupera ção dos cus tos nos servi ços de abas tecimento e
saneamento revelando que os dados de 2014 mos tram
cla ramente uma qualidade de servi ço insatis fatória não ha vendo
recupera ção na globalidade das EG portuguesas, em ambos os
servi ços . A ERSAR informou que a forma ção de ta rifá rios em 2015
envol vera m 319 entidades ges toras , das quais 201 responderam
à soli ci taçã o da ERSAR, sendo que 22% das entidades
submeteram a i nforma ção no prazo es tabelecido, ainda referiu
que 118 entidades ges toras (37%) não chega ram a da r qualquer
respos ta . O resultado dos pa receres indi ca que a cobertura de
gas tos totais é insa tisfa tória (insufi ciência dos provei tos),
revelando que na grande parte dos casos os provei tos obtidos
nem sequer cobrem os gas tos opera cionais.
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Por úl timo falou a Dr.ª Susana Correia, da Deco, apresentou o
subtema : “Deverá a “Al ta ” geri r ta mbém a “Baixa ”?”. Pa ra a
DECO a Água é o mais essencial dos bens públi cos ! Como tal
referiu que o PENSAAR 2007-2013 fi cou aquém do pretendido
pois somente 90% da popula ção tem a cesso ao servi ço de
abas tecimento, contra os 95% propos tos e 81% da população
portuguesa tem a cesso a os servi ços de saneamento contra os
90% propos tos . Como tal , o PENSAAR 2020 deverá ter como
impera ti vo a persecução do objeti vo de servi r as populações que
continuam sem a cesso a es tes servi ços. A DECO defende ainda
uma maior intervenção regula tória que reforce a tra nsparência
entre consumidores e pres tadores , nomeadamente na
contra ta ção, resolução de conflitos e na proibi ção de recurso a
mecanismos adminis tra ti vos / fis cais de cobrança coerci va de
dívi das. Defendem a humani za ção ta rifá ria com uma divisão
uniforme e obri gatória da ta rifa de abas tecimento em
componente fi xa e va riá vel com um 1º es calão a té 5m3 e o 2º
es calão entre os 5m3 e os 15m3 pa ra todos , cria ção de ta ri fários
sociais e ta rifá rios pa ra as famílias numerosas. Referiu ainda que
a função do regulador deve ser de elemento agregador e
disponibilizador de informa ção relevante pa ra os consumidores e
entidades (informa ção tari fá ria, indi cadores de efi ciência e do
cumpri mento da regulamentaçã o. Pra finaliza r aludiu que a
Integra ção, seja hori zontal ou verti cal, deve ser sempre avaliado
caso a caso, defendendo que a i ntegra ção quando exista seja : 1)
potencial pa ra a redução de custos e pa ra aprovei tamento das
sinergias posi ti vas ; 2) promoção da equidade; 3) soluçã o das
assimetrias entre consumidores.

Decorreu no dia 24 de novembro de 2015, na Fa culdade de
Engenha ria da Uni versidade do Porto, o 6º Seminá rio sobre
“Al tera ções Climá ticas e os Recursos Hídri cos ” – ini ciati va
organi zada pela Associa ção Portuguesa dos Recursos Hídri cos –
Núcleo Regional do Norte.
O Seminá rio foi organi zado em colabora ção com a Coas tal &
Ma rine Union (EUCC), com o apoio da APDL, SA e da APA, IPNorte e contou com a presença de cerca de 100 pa rti cipantes . A
Sessão de abertura contou com a presença do Prof. João Falcão e
Cunha , Di retor da FEUP, Prof. Francisco Ta vei ra Pinto, Presidente
da APRH-NRNorte e Eng. Pimenta Ma chado – Adminis trador
Regional APA/ARH-Norte.

Fi ndas as apresenta ções decorreu um deba te profícuo, mas tão
indi ferenciado e de opiniões tra ns versais quanto possível
demonstrando a vi va cidade do setor, assim como o mui to que
necessita ser deba tida a Pol ítica da Água em Portugal do que ao
Ci clo Urbano da Água diz respei to.
Pa ra fi nalizar o Núcleo Regional do Sul da APRH regozija -se com o
número de pa rti cipantes , mais de 80, dando foco á importância
de veri fi ca r que pra ti camente todas as entidades ges toras do
Alga rve se fizera m representa r, assim como algumas do Bai xo
Alentejo e Alentejo central , quer a tra vés dos sues técni cos
superi ores, administra dores e/ou chefes de di visão e empresas
do sector.
Foram apresentadas 11 comuni ca ções orais : “Os desafi os dos
recursos hídri cos na Península Ibéri ca em cená rios de altera ções
climá ti cas” - Filipe Dua rte Santos – FCUL; “Vulnerabilidades e
Ris cos de inunda ções em cenári os de al tera ções climá ticas ” Pedro Ga rret – FCUL; “Rede Hídri ca de Esposende: O Plano de
Gestão como um dos ins trumentos de adapta ção às altera ções
climá ti cas” - Ma rta Fernandes – Esposende Ambiente; “As
al tera ções climá ticas e a evolução da linha de cos ta no litoral
vianense (1860-2014)” - Horá cio Fa ria – CM Viana do Cas telo;
“Al tera ções no regime de precipi ta ção e potenciais impa ctos nos
sistemas públi cos de recolha de águas pluviais” - D. Correia –
UTAD; “Avaliaçã o do ris co ecológi co associado às altera ções
climá ti cas. O caso da ba cia hidrográ fi ca do Guadiana ” - Vanessa
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Ra mos – FEUP; “A estra tégia muni cipal na reabilita ção fl uvial de
zonas inundá veis fa ce às al terações climá ticas ” - Pedro Teiga –
Engenho e Rio Unipessoal, Lda ; “Physi cal and ecological
vul nerability of coastal lagoons under clima te changes : the
exa mples of Lesina , Óbidos and Vistula - Ca rlos Vale – CIIMAR;
“Cli mate change impa cts on hydropower production: a n analysis
for Portugal” - Ca rla Teotónio – CESAM; “Seasonal va ria tion of
nutrients and clam conta mina tion by Es cheri chia coli in counter
cycle to external sources : a clima te change perspecti ve in ria
Formosa” - Ma ria João Botelho – IPMA; “Clima te change, wa ter
resources, food quality a nd safety” - Joana Ma chado – CIIMAR.

consta tou o empenho e a boa disposi ção que têm fei to do
SILUSBA uma his tória de sucesso. Por propos ta da ABRH fez-se a
realiza ção simultânea do SILUSBA e do XXI Simpósio Brasilei ro de
Recursos Hídri cos. Es ta pa rceria permi tiu uma maior partilha de
a ti vidades , em al guns casos com forma tos inovadores , como por
exemplo o “Pa rlamento Naci onal da Juventude pelas Águas”.
Houve um intenso trabalho pa ra a prepara ção des tes eventos
durante vá rios meses e ta mbém al guns momentos de a flição. A
situa ção nos nossos pa íses criou al guns desafios e recei os. Mas
fomos caminhando, o Simpósio foi tomando forma e aqui não
podemos dei xa r de lembra r e a gradecer o contributo das
Comissões Organi zadoras Interna cional e Local , da Comissão
Cienti fi ca, de todos os Moderadores, Oradores , Pa rti cipa ntes das
Mesas Redondas , Organizadores de Sessões Especiais e Autores
que rechea ram es te Simpósio de ideias novas e es tudos de caso
de s ucesso. Ao nosso Secreta riado também di rigi mos o nosso
apreço pelo trabalho e pa ciência na concreti za ção das ta refas
diá rias de organi zaçã o.

A es colha do tema do 12º SILUSBA recaiu sobre a Ges tão da Água
e do Terri tóri o: Pers peti vando Sinergias, pois pensamos que uma
a rti cula ção robus ta da ges tão da água e do terri tório, com
dinâ mi cas próprias e específi cas de cada sector, é essencial para
a proteção dos recursos hídri cos e dos servi ços dos ecossistemas
associados, bem como pa ra minimi za r os ris cos de uma ocupa ção
inadequada do solo e pa ra fa cilita r a a dapta ção às altera ções
climá ti cas.
Neste sentido, foi nosso objeti vo cria r as condi ções pa ra uma
reflexão sobre es te tema tendo em vis ta perspeti va r sinergias em
termos ins ti tucionais , legislati vos e técnico-científi cos , a tra vés da
pa rtilha de conhecimento e experiências, da análise do papel da
inves ti gação e da inova ção na cria ção de novas a ti tudes e
soluções sus tentá veis .

Realizou-se em Brasília, de 22 a 27 de Novembro de 2015, o 12º
SILUSBA. Podemos di zer com alegria que mais uma vez se

A propósito da necessidade de se engendra rem soluções
sus tentá veis não podemos dei xa r de referi r os Objeti vos do
Desenvol vi mento Sus tentá vel adotados pelas Nações Unidas em
Setembro de 2015 e a relevância de ini cia ti vas des ta natureza,
que é de molde a interpela r governos naci onais e a sociedade
como um todo. Ainda há um longo ca minho a percorrer pa ra que
todos os cidadã os encontrem o seu bem-es ta r dentro dos limites
dos recurs os existentes no nosso planeta . Temos no mundo
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realidades mui to diferentes, em di ferentes momentos dos seus
processos evoluti vos no que diz respei to ao a cesso à água.
Coordena r e mobiliza r as vontades pa ra forja r uma pa rceria
gl obal , num qua dro de incerteza económi ca , persistente
des regula ção financei ra , mudança na geografia da pobreza e
al tera ções nos equilíbri os de poder, consti tuirá , sem dúvida , uma
ta refa complexa .
É de va riados e às vezes pequenos contributos que chegamos às
boas soluções . No nosso caso fa zemo-l o a tra vés da pa rtilha do
conhecimento e experiência, da análise do papel da inves tiga ção
e da inova ção na cria ção de novas a titudes e soluções
sus tentá veis . Por isso é fundamental a realiza ção destes
encontros técni co-científi cos .

(iii ) a forte pa rti cipa ção portuguesa nas res tantes mesas
redondas , quer na modera ção quer no papel de
pales trantes
É de salienta r, pa ra além de Portugal e Brasil, a pequena (mas
boa) pa rticipa ção dos países de l íngua portuguesa : Ca bo Verde,
Sã o Tomé e Príncipe, Moça mbique, Guiné -Bissau.
Esperamos que nas próxi mas edi ções possamos ver o reforço de
pa rti cipa ções desses Países .
Progra ma final em
http://abrh.org.br/xxisbrh/programa _final.pdf)

Alguns números s obre o 12º SILUSBA:
- 162 resumos submetidos , 99 sugeri dos pa ra comuni cação
oral e 50 pa ra pos ter. Tal conduziu a 75 comuni ca ções orais e
32 posters
- Regista ram-se 174 ins cri ções
- As a presentações foram enquadradas em 8 temas , sendo os
mais concorridos :
(19) Ges tão dos recursos hídri cos em contextos nacionais
e transfrontei ri ços
(18) Sistemas hídri cos sus tentá veis
(11) e também, Governança e cidadanias pa ra a á gua
(13) Água , terri tório e adapta ção à va riabilidade cli máti ca
- Fora m organi zadas 15 sessões técni cas, em que cerca de
90%
dessas
apresenta ções
foram
efe ti vamente
concretiza das. A es tas 15 sessões técni cas foram a dicionadas
mais duas sobre o tema “Oi to desafios cruciais pa ra a gestão
de uma grande Ba cia Hidrográfi ca : o Rio São FranciscoPainel ”, por propos ta dos colegas portugueses responsáveis
por es te importante tra balho (equi pa liderada por Pedro
Bettencourt).
Pa ra além das sessões específi cas do SILUSBA, ti vemos a
possibilidade de a compa nha r e/ou i ntegra r:
- Conferências, das quais des ta camos a Conferência 1 “A água
no mundo global do futuro - Uma barrei ra ao
desenvol vi mento da humanidade?”, proferida pel o Professor
Luís Vei ga da Cunha
- Das 12 Mesas Redondas des ta camos
(i ) a mesa redonda específica sobre “A ges tão de recursos
hídri cos : pa rtilha de experiências dos países de l íngua
portuguesa ”,
(ii ) a mesa redonda específi ca sobre “Princípios pa ra uma
boa governança da água – As experiências do Brasil e de
Portugal”

Pela pri mei ra vez num SILUSBA i rá proceder-se a uma seleção de
a rtigos para submeter a um número especial de uma revista
internacional edi tada pela International Association for Hydro
Environment Engineering and Reseach IAHR – a Ribá gua .
Não podemos dei xa r de enfa ti za r quão agra dá vel foi reencontra r
ami gos e colegas num ambiente de convívio em torno da água . É
sempre um prazer renovado pa rti cipa r em mais uma edi ção do
Si mpósio de Hidráuli ca e Recursos Hídri cos dos Pa íses de Língua
Portuguesa, des ta vez ainda mais ala rgado com a simul taneidade
do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídri cos .
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TEMAS TRATADOS
O Professor António Pinheiro (CERIS-IST) e o Doutor José Maria
Sa ntos (CEF-ISA) modera ram o evento.

Ti vera m luga r no passado dia 27 de Novembro de 2015, no
Pequeno Auditório do Labora tório Na cional de Engenha ria Ci vil
(LNEC), as IV Jornadas de Res tauro Fluvial. Tra tou-se de uma
ini ciati va organizada pela Comissão Especializada da Qualidade
da Água e dos Ecossistemas (CEQAE) da Associação Portuguesa
dos Recursos Hídri cos (APRH).
O evento, que teve como objeti vo, promover a qualidade técnica
de a ções de requalifi ca ção fluvial e de resta uro do es tado
ecológi co bem como analisar exemplos e respeti vas prá ti cas,
contou com um amplo painel de inves tigadores de diferentes
uni versidades e centros de inves tiga ção bem como de agentes
ligados à a ti vidade empresarial , cujas comuni ca ções versara m os
mais diferentes aspetos ligados à temáti ca do res tauro fluvial .
Es ti veram presentes cerca de 58 pa rti cipantes , i ncluindo
membros da APRH, empresas presta doras de servi ços de
consulta doria a mbiental (Aqualogus , EPCA, Agri -Pro Ambiente,
Bi ota, Nemus ), muni cípios (Lei ria , Loures e Pedrogão Grande),
administra ção central (MINCT) e regional (APA, I.P./ARH Alentejo;
Tejo e Oes te), associa ções de utilidade pública (FENAREG) e sem
fi ns lucra ti vos (Associação de Benefi ciários do Mi ra ) e
professores /inves tigadores e alunos de es tabeleci mentos de
ensino superi or (Uni versidades de Lisboa , Évora , Minho, Trás -osMontes e Al to Douro; Ins ti tuto Uni versi tá rio de Ciências
Psi cológi cas, Sociais e da Vida e Ins ti tuto Politécni co de Beja),
entre outros .
ABERTURA DA SESSÃO
O Dr. Manuel Oli vei ra (APRH) abriu a sessão, agra decendo a
disponibilidade dos oradores pela a cei ta ção do convi te e da
assistência pela sua pa rti cipa ção no evento.

Na 1.ª Comuni ca ção realizada pela Doutora Ca rla Sousa Santos,
do ISPA-MARE, es ta abordou o tema “Repovoamentos como
medida de res tauro de popula ções pis cícolas : experiência
portuguesa ”. Começou-se por apresenta r os vá rios fa tores de
amea ça que as comuni dades de pei xes nati vos enfrentam,
nomeada mente a cons trução de ba rra gens , des truição do
habi ta t, introduçã o de espécies exóticas , es cassez de á gua e
polui ção. Es tas amea ças a fetam pa rti cula rmente os ciprinídeos,
com 8 espécies consideradas “amea çadas” ou “vulnerá veis ” e 7
espécies endémi cas de Portugal , todas Cri ti camente Em Peri go de
extinção. Seguida mente foi referido que es tas amea ças se
traduzem na fragmenta ção de populações, que podem ter como
consequência uma menor di versidade genética , menor ta manho
ou mesmo a exti nção. A restante pa rte da comuni ca ção focou-se
na des cri ção do tra balho desenvol vido nos úl ti mos a nos com
vis ta à conserva çã o ex-si tu, a tra vés da reprodução em ca ti vei ro e
repovoamentos, de pei xes ciprinídeos . Nes te ponto, foi des cri to
todo o trabalho que tem sido desenvol vi do desde 2006 nas
es ta ções de reproduçã o em ca ti vei ro do Aquá ri o Vasco da Gama
e de Campelo, nomeada mente nesta últi ma em que se reabili tou
antigos tanques , pa ra se da r luga r a uma ins talação com sistemas
de manutenção autónomos . Fora m i gualmente a presentadas
vá rias a ções de repovoamento levadas a cabo e que culmina ram
na liberta ção de mais de 14300 pei xes de 7 di ferentes espécies.
No final , foi dis cutido que embora a conserva ção ex-situ seja
fundamental para a manutenção das popula ções até ao seu
repovoamento, esta apresenta algumas des vanta gens , ao nível
do comportamento, rela xamento da seleçã o na tural e
consequências a nível genético. A reprodução em ca ti vei ro para
posteri or repovoamento é apenas uma ferramenta e não “A”
ferramenta pa ra conserva r espécies amea çadas.
A 2.ª Comuni caçã o foi realiza da pelo Doutor Paul o Branco, do
CEF-ISA, que abordou o tema “Conecti vidade fluvial e espécies
pis cícolas, diagnose pa ra gestão”. Começou por apresenta r a
defini ção de coneti vidade e do pa pel que esta desempenha para
a manutenção dos organismos , trans ferência de nutrientes e
conserva ção dos ecossistemas . Apesa r de assumi r componentes
di ferentes (longi tudinal , la teral, verti cal e temporal), é contudo a
componente longi tudinal , representando um gradiente
montante-jusante (nas cente -foz), que é a mais importante para
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as populações pis cícolas que representam 22.6% de todos os
vertebrados . Seguida mente foram des cri tas as principais
amea ças que enfrentam os ecossistemas fluviais, nomeadamente
a cres cente cons trução de ba rra gens e açudes e altera ções
climá ti cas que têm contribuído pa ra a fragmenta ção dessa
conecti vidade longi tudinal dos ri os, referindo-se inclusi vamente
que mais de 50% dos gra ndes rios do mundo estã o impa ctados
pela presença de ba rrei ras . Foi igualmente referido que estas
ba rrei ras fluviais têm di versos impa ctes nomeadamente,
al tera ção dos regimes na turais de es coa mento, veloci dade da
água, profundidade, regimes térmi cos e hi drológi cos , perda de
habi ta t limi ta ção dos movi mentos das espécies e deteriora ção da
qualidade da á gua . A segunda pa rte da comuni ca ção foi centrada
na descri çã o de formas de quanti fica ção da conecti vidade, com
especial ênfase na teoria de gra fos , e posteri ormente na
apresenta ção dos tra balhos de coneti vidade estrutural e
funcional desenvol vi dos pa ra espé cies diádromas e
potamódromas pa ra as ba cias do Tejo e do Tâmega . Por
referi ram-se as vanta gens de utiliza ção des ta metodol ogia , como
sendo uma aborda gem útil pa ra quanti fi ca r a conecti vidade geral
de uma ba cia e atri bui r priori dades de aumento de conecti vidade
- tendo a capa cidade de integra r ba rreiras trans versais, espécies
di ferentes , altera ções climá ti cas e al tera ções hidrológi cas .
A 3.ª Comuni ca ção foi realizada pelo Doutor Berna rdo Quintella,
da FCUL-MARE, que abordou o tema “Reabilita ção da
conecti vidade longi tudinal das populações pis cícolas fluviais,
apli caçã o ao caso de es tudo do rio Mondego”. Começou -se por
referi r a i mportâ ncia da manutençã o da coneti vidade
longi tudi nal, referindo-se que em Portugal todos os gra ndes rios
experi menta ra m mais de 80% de perda de habi ta t pa ra as
espécies piscícolas como consequência da construção de
ba rra gens e a çudes nos últi mos anos . Seguidamente foi referido
os pri ncipais tipos de migra ção, nomeadamente i ) anadromia
(casos da la mpreia-ma rinha , sá vel ou salmão) i .e. espécies cuja
reprodução tem luga r em rios e a ali menta ção/cresci mento em
ma r; ii ) ca tadromia (caso da enguia-europeia , muge ou sol ha-daspedras), i .e., espécies cuja reproduçã o tem luga r em ma r e a
alimenta ção/cres cimento em rios ; e iii) pota modromia (caso dos
ba rbos (Luci oba rbus spp.), bogas (Pseudochondros toma spp.) e
trutas , i .e. espécies em que os movi mentos reproduti vos e de
alimenta ção/cres cimento têm intei ra mente luga r em ri os.
Segui damente a comuni ca ção foi centrada nos casos de estudo
do rio Mondego, nomeadamente na construção de dispositi vos
de tra nsposi ção pa ra pei xes na turalizados em diferentes a çudes
ao longo do seu curso pri ncipal (Formoselha, Ponte -Coimbra ,
Palhei ros , Louredo e Ca rvoei ra ). Especial a tenção foi dada à
moni tori za ção contínua do disposi ti vo de tra nsposiçã o para
pei xes (passagem de fendas verti cais) i nstalado no a çude-ponte
de Coimbra que tem permi tido a passagem de diferentes
espécies de peixes . Em 2013 e 2014, mais de um milhão de peixes
em ca da ano utilizou o referi do disposi ti vo, com des taque pa ra as
tainhas que cons ti tuíram a espécie dominante. Também a
lampreia-ma rinha e o sá vel/sa velha utiliza ram o disposi ti vos em
números considerá veis (mais de 15000 e 25000 em 2013 e 2014,

respeti va mente). Atra vés do uso de técni cas de telemetria e do
a companha mento das abundâncias das espécie ao longo do rio,
foi possível determina r a efi ciência do dispositi vo pa ra as
di ferentes espécies e que va ri ou entre 7% (tainha ) a té 36%
(ba rbo-comum). Concl uiu-se a comuni cação com a apresenta ção
de um novo disposi ti vo de transposi ção pa ra enguias a ins talar
futura mente no local .
A 4.ª Comuni ca ção foi realizada pela Doutora Isabel Boa vida , do
CERIS-IST, que abordou o tema “Hidropi cos e gestão de caudais
ecológi cos ”. A comuni caçã o foi i niciada com uma introdução ao
tema, começando-se por referi r os i mpa ctos das centrais
hidroelétri cas nos sistemas fluviais e de algumas es ta tís ticas
rela cionadas com o número de grandes e pequenas barra gens em
Portugal e no mundo. Seguidamente entrou -se na temá ti ca dos
caudais ambientais, definindo-se estes como um regi me de
caudais mínimos a manter no curso de água , que permita
proporci ona r condi ções de habi ta t adequadas pa ra sa tisfa zer as
necessidades das di ferentes comunidades biológi cas dos
ecossistemas a quá ticos e dos ecossistemas terres tres associados,
mediante a manutenção dos processos ecológi cos e
geomorfológi cos necessários pa ra completa r os seus ci clos de
vida . Foram pos teriormente a presentados os di versos
ins trumentos legislati vos associados aos caudais ambientais bem
como as diferentes metodologias utilizadas pa ra a sua
determina ção,
nomea damente
métodos
hidrológicos,
hidrá ulicos, métodos baseados na relaçã o entre o habi tat e o
caudal e métodos holís ti cos . Seguiu-se a apresenta ção de casos
de es tudo rela cionados com a determinaçã o de caudais
ambientais, nomeada mente o caso de es tudo da ba rragem do
Al vi to em que se determinou o regime de caudais ecológi cos a
implementa r com base no método hol ísti co, utilizando as
comunidades pis cícolas e a dinâmi ca da vegeta ção ripá ria pa ra a
respeti va determina ção. A comuni ca ção abordou pos teriormente
o tema do hydropeaking que se definiu como a liberta ção de
caudais a jusante de uma central hidroelétri ca , resul tantes da
produçã o de energia hídri ca , e em que o caudal de base é
interrompido peri odi camente por ca udais extremos e de curta
dura ção durante pi cos diári os de demanda de energia. A esta
pa rte fora m apresentados os principais indi cadores de hidrópi cos
e os impa ctos nega ti vos que es te fenómeno causa nas
comunidades de pei xes , nomeadamente o arras tamento e a
perda de habi ta t. Apresentou-se ainda o seu enquadra mento
legislati vo ao nível do contexto português e europeu (Di reti va
Quadro da Água ), e ainda medidas de miti ga ção es truturais
(refúgi os, blocos , defletores) e opera cionais pa ra mi tiga r o seu
efeito. A comuni ca ção terminou com a apresenta ção de um caso
de es tudo no rio Mandal na Noruega , com o segui mento de
salmões atra vés de telemetria e a moni tori za ção do seu
comportamento fa ce a al tera ções de ca udal.
A 5.ª Comuni ca ção foi realizada pelo Doutor José Ma ria Santos,
do CEF-ISA, que abordou o tema “Modelos experimentais para
apli caçã o em orienta ções de res tauro ecológi co”. A comunica ção
começou com a contextualiza ção do tema , o qual se desenvol veu
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a tra vés do projeto interna cional FISHMOVE coordenado pelo ISA
e com colabora ção do IST, LNEC e Ka topodis Ecohydrauli cs.
Enunciado o objeti vo central do projeto, nomeadamente o
desenvol vi mento de medidas de miti ga ção pa ra pequenas
ba rrei ras à migra çã o de pei xes dul çaquícolas em rios
Portugueses, fora m apresentados os diferentes casos de estudo
do projeto. O primei ro teve como objeti vo determi nar o efei to de
di ferentes regimes de es coamento nos movimentos de espécies
ciprinícolas em passagens pa ra pei xes por ba cias sucessi vas,
tendo-se chegado à conclusão de que o es coa mento a fogado é o
mais fa vorá vel , fa cilitando os movimentos das espécies , e
contribuindo pa ra uma passagem por ba cias sucessivas mais
holís ti ca. O segundo caso de estudo focou -se na utiliza ção de
subs tra tos arti fi ciais (blocos) em passagens por ba cias sucessivas
como forma de aumenta r a efi cá cia de movimentos e de
passagem das espécies -al vo, i .e., ciprinídeos pota módromos
(ba rbo-comum). Conclui u-se que tanto a altura de blocos e a
respeti va densidade influenciam a efi cá cia de movi mentos de
pei xes pa ra montante, dimi nuindo simul tanea mente o tempo de
transposição (menor com maior al tura de blocos), embora estes
padrões es teja m dependentes da magni tude do es coa mento.
Segui damente a ênfase da comuni ca ção foi dada na
transponibilidade de pei xes atra vés de a çudes com diferentes
confi gura ções . A este respeito, o primei ro dos objeti vos consistiu
em determina r o efeito de di ferentes combina ções de
profundida de e altura de á gua no desempenho de nata tório de
ba rbo-comum,
tendo-se
chegado à
conclusão que
contra riamente ao esperado, o sucesso de passagem não
aumentou em condições de maior profundidade/ menor altura
de água e o mesmo é um fenómeno mais complexo do que o
esperado em que ambas as va riá veis intera gem e definem os
processos hidráuli cos conducentes à passagem. O segundo
objeti vo pretendeu determina r o comporta mento de enguiaeuropeia (ca tadromia) e ba rbo-comum (pota modromia) durante
a migra ção des cendente a tra vés de des carregadores de cheia,
concluindo-se que des ca rregadores de cheias com faces
inclinadas (30° e 45°) fa cili ta ram os movi mentos pa ra jusante de
enguia e barbo. A comuni ca ção termi nou com a di vulga ção de
trabalhos experi mentais futuros com ênfase nos a çudes
ra mpeados e nas passagens pa ra pei xes de fendas verti cais .
A 6.ª Comuni ca ção foi realizada pelo Engº Paulo Pinhei ro, da
empresa Aqualogus, que abordou o tema “A moni tori za ção do
es tado ecológico como a ti vidade empresa rial”. A comunica ção
começou com o enquadra mento da temáti ca em questã o fa ce à
legislação nacional e europeia (Di reti va Quadro da Água),
enunciando os diferentes concei tos inerentes (es tado ecol ógi co,
es tado quími co, potencial ecológi co, des vio ecológico).
Segui damente fora m enunciados os tipos de redes de
moni tori za ção – vigilância, opera ci onal e científi ca - pa ra a
determina ção do es tado ecológi co e des cri tas as respetivas
valências . Foi igual mente referi do que a legislação requer uma
abordagem integrada , considerando os elementos de qualidade
biológi ca e os elementos hidromorfológi cos e físico-quími cos de
suporte (determinantes do estado ecológi co), pa ra além dos

poluentes específi cos , as substâ ncias priori tá rias e outros
poluentes (determinantes do es tado químico). Des te modo,
identi fi ca ram-se os princi pais elementos biol ógi cos , físicoquími cos e hidromorfológi cos e a respeti va periodicida de de
moni tori za ção. Es ta pri mei ra pa rte da comuni cação terminou
com a des cri ção dos principais aspetos metodológi cos
rela cionados com os di ferentes elementos biol ógi cos (fitobentos,
ma croinvertebrados bentóni cos , macrófitos e i ctiofauna),
hidromorfológi cos (Ri ver Habi ta t Survey e caudal) e físicoquími cos (tempera tura , oxigéni o dissol vido, conduti vidade e pH),
e com os respeti vos cri térios de a valiação em vi gor de a cordo
com a legislação aplicá vel. A segunda pa rte da comuni ca ção visou
as á reas temá ti cas de experiência, tendo -se começado por
aborda r a na tureza das entidades que implementam os
progra mas de moni tori za ção e os procedimentos a ter em conta
aquando do planeamento das amos tra gens . Este é di ferenciado
no que respei ta aos elementos a determina r e deve inclui r os
processos logís ticos de recol ha, a rmazenamento e transporte das
amostras de água, bem como a a mos tra gem dos vá rios
elementos biológi cos e hidromorfológi cos , otimi zando as rotas
que pa ra além de fa cilita r a aloca ção dos recurs os humanos e
ma teriais, tem por objeti vo a minimi za ção dos cus tos inerentes.
Em relação à i nterpreta ção de resul tados , deve ser adotada a
simpli fica ção tendo por base um código de cores prées tabelecido e a a valiação diferenciada pelas tipologias de rios
exis tentes . A comunica ção terminou com a exposi ção de
di ferentes casos de es tudo da experiência da Aqualogus .
A 7.ª Comuni ca ção foi realizada pela Doutora Samantha Hughes,
do CITAB-UTAD, que abordou o tema “Avaliaçã o do es tado
ecológi co de massas de á gua não monitorizadas ”. A comunica ção
começou com exposição dos ins trumentos legislati vos utilizados
pa ra a monitoriza ção integrada das ba cias hidrográfi cas na
Europa , referindo que pa ra a determinaçã o do es tado ecol ógi co
das massas de água superfi cial, são utiliza das 5 classes do es tado
ecológi co (excelente, bom, modera do, medíocre e mau) e 2
classes do estado quími co (bom e “não -bom”), sendo que a
classifica ção final é determinada pela pior das classifi ca ções em
cada es tado. A res tante pa rte da comunica ção foi dedicada à
di vulga ção de um caso de es tudo em que se pretendeu
desenvol ver um modelo dinâmi co de prediçã o do es tado
ecológi co de massas de á gua monitorizadas e não moni torizadas
a tra vés do uso de redes de moni toriza ção da Direti va Quadro da
Água e de dados de uso do solo de diferentes massas de água.
A 8.ª e úl ti ma Comuni ca ção foi realizada pela Doutora Ana
Mendes , da FCT-UNL, que a bordou o tema “Gestão da galeria
ribei rinha pa ra a a vifauna : casos de es tudo”. A comunica ção
ini ciou-se com uma breve revisão sobre o papel dos rios e
galerias ri bei rinhas como corredores ecológi cos , nomeadamente
como fonte de habi tat, zonas de refúgio ambiental, filtros e como
fonte e “sink” de nutrientes . Seguidamente foi apresentado um
caso prá ti co de es tudo na ribei ra de Odelouca em que se
pretendeu compa ra r o número e di versidade de espécies no
gradiente longi tudinal (montante/jusante) fa ce ao gradiente
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la teral. Conclui u-se que as galerias ribei rinhas são usadas pelas
a ves como corredores ecológi cos (habi tat) já que a dimensão
longi tudi nal ca pturou mais a ves e maior di versidade. Foi
igualmente concl uído que a nível Europeu as popula ções estão
em declíni o e a Península Ibéri ca es tá na East Atlanti c Fl ywa y, que
consti tui é uma á rea i mporta nte pa ra os migradores transsaha rianos , que necessi tam de grandes reservas pa ra a tra vessar
o Atlânti co. É assim importante a rti cula r a implementa ção da
DQA, da Di reti va Habi ta ts e Aves pa ra atingi r objeti vos múltiplos
com os mes mos recursos financei ros , uma vez que os ri os são as
únicas es truturas linea res na turais da paisagem que podem
contribui r pa ra a implementa ção de redes de corredores
ecológi cos , tal como é referi do na Es tra tégia Europeia de
infraestruturas Verdes . As galerias ri bei rinhas são ainda
importantes zonas rel íquia pa ra a flora durante períodos secos , e
por isso o restauro das florestas ribei rinhas pode ser importante
pa ra esta belecer a conecti vidade num cená rio de altera ções
climá ti cas.

Foram colocadas pelos oradores e dis cutidas com a assistência
interessada ques tões como: que vai acontecer a o Plan o Nacional
de Ba rra gens de Eleva do Potencial Hidroeléctri co?; vã o as fusões
dos sistemas mul timuni cipais prossegui r ou vão ser pa radas?;
será que o nosso pa ís necessita de um Plano Na cional de
Regadios ?; a aposta no ma r es tá pa ra fi ca r ou foi uma moda
passagei ra?; devemos regressar a o modelo de gestão da água
especializada (INAG) e descentralizada (ARH)?

Após um curto período de deba te entre os oradores e
pa rti cipantes , as Jornadas foram concluídas com uma visita à
ins talação experi mental de passagens pa ra pei xes do LNEC
conduzida pelos Doutores José Ma ria Santos , Paulo Branco e
Susana Ama ral (CEF-ISA), em que se aprovei tou pa ra da r a
conhecer aos pa rticipantes os di versos projetos que têm sido
desenvol vidos na mes ma, em colabora ção com o IST e LNEC.

Promovida pela APRH, realizou-se no passado dia 10 de
Dezembro nas instala ções da Fundaçã o Calous te Gulbenkian esta
2.ª Conferência sobre Políti cas Públi cas da Água em Portugal .
A conferência foi a oportunidade pa ra aprecia r as altera ções
profundas introduzidas nas pol íti cas públicas pa ra o sector nos 4
anos que media ram entre as duas conferências organi zadas sobre
es te tema pela nossa Associação. Ora dores qualificados
aborda ram os temas das políti cas pa ra os sectores grandes
utilizadores dos recurs os hídri cos , das al tera ções profundas do
modelo de governância , altera ções legislati vas enquadradoras ao
nível na cional e comuni tá rio e as perspe ti vas pa ra o futuro, tendo
como pano de fundo o novo ci clo políti co.

Es te é um debate que, como a experiência evi dencia , veio para
fi ca r. Por isso a Di reção da APRH decidiu publica r as a tas desta
COPPA2 e ma nter es te tema na sua a genda para o futuro. O li vro
com estes tes temunhos deve ser apresentado por ocasião do
nosso próxi mo Congresso que se vai realiza r em Lisboa entre 07 e
09 de Ma rço deste a no pa ra o qual todos es tão desde já
convidados.
Pela Comissão Orga nizadora da COPPA2
Pedro Cunha Serra
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pa rcei ros e ami gos de l onga da ta dos países de expressão
portuguesa que com as suas experiências próprias podem
enri quecer este Congresso.
Temas
É objeti vo deste debate refleti r sobre um conjunto de temas
trans versais aos setores da água nomeada mente:
•

Pol íti cas públi cas, governança e regula ção

•

Us os da água e sua val oriza ção económi ca

• Avaliaçã o das disponibilidades de água , incluindo modelação
hidrológica
• Es tra tégias pa ra a proteção e melhoria do estado das massas
de água, incluindo proteção e valori za ção de ecossistemas
• Di mensionamento
hidrá ulicos
Apresentação
O 13º Congresso da Água reúne entre os dias 7 e 9 de Ma rço de
2016, ques tiona ndo-se como é possível assegura r soluções
resilientes e s ustentá veis no planeamento e ges tão de recursos
hídri cos. Abrangidos por es te desafio es tão os objeti vos de
desenvol vi mento propostos pelas Na ções Unidas, em Agos to de
2015, de assegura r a disponibilidade de água e o saneamento
pa ra todos, de al cança r a segurança alimenta r, de promover o
cres cimento económi co sus tentado, de assegura r uma produção
de energia a cus tos a cessíveis, de cons trui r infraes truturas
seguras, de torna r as cidades seguras e resilientes, de promover o
uso s ustentá vel dos ecossistemas terres tres, das florestas e dos
recursos ma rinhos e de combater a mudança do clima e os seus
impactos .

•

e

opera ção

de

aprovei tamentos

Avaliaçã o, controlo e gestão do ris co

• Soluções sus tentá veis e resilientes pa ra ba cias hidrográfi cas e
cidades
• Integra ção de questões de ordena mento do terri tório e de
gestão de recursos hídri cos
• Inova ção e tecnologias de informa ção e de comuni ca ção na
gestão da água
Datas importantes
Foram recebidos 230 resumos. A da ta de entrega dos trabalhos
fi nais pa ra os resumos já aprovados é o dia 31.Jan.2016
Mais informações: http://www.aprh.pt/congressoagua 2016/

No plano na cional , o Congresso da Água reúne na sequência de
um período de es cassez de recursos que afetou e a feta a
capa cidade de intervenção do Es tado e da sociedade nas á reas do
planeamento e gestão da á gua e exigi u a revisão de objeti vos
es tabelecidos e de programas de a çã o que es ta vam em curso ou
previsto pa ra o curto pra zo. Es ta procura por uma utiliza ção
eficiente e efica z da infraes trutura e dos recurs os disponíveis
ma ntém-se e deve ser objeto de uma dis cussão aprofundada .
A comunidade técnico-científi ca das á reas empresarial e de
inves ti gação respondeu à escassez de oportunidades no plano
na cional, di versifi cando, interna cionalizando e a perfei çoa ndo a
sua a ti vidade, ganhando uma experiência que merece ser
pa rtilhada .
É neste quadro que a Associa ção Portuguesa dos Recursos
Hídri cos convida os seus associados e a res tante comunidade
técni co-científi ca pa ra um deba te que se pretende aberto, franco
e vi vo, sempre sus tenta do por uma sólida base científica que é
intrínseca à Associação. Es te convi te é extens ível aos nossos

A Associa ção Brasileira de Engenha ria Sani tá ria e Ambiental
(ABES) em pa rceria com a Associação Portuguesa dos Recursos
Hídri cos (APRH) e a Associa ção Portuguesa de Engenha ria
Sa nitá ria e Ambiental (APESB) promove o SILUBESA, que
a contece al ternada mente no Brasil e em Portugal a cada dois
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anos . Este evento ao longo de 30 anos , a tingiu um reconheci do
pres tígio, por consti tui r um espa ço pri vilegiado de trans ferência
de conhecimento e de discussão e deba te de ques tões essenciais
pa ra os a va nços da Engenha ria Sani tá ria e Ambiental e á reas afins
em a mbos os países .
Objetivo
Contribui r de manei ra efeti va pa ra desenvol vi mento da
engenharia sanitá ria e ambiental, possibilitando a a tualiza ção
técni ca -científi ca , de profissionais e es tudantes , entre os pa íses
de l íngua portuguesa .
Público-alvo
Executi vos , engenhei ros , técni cos , consul tores , pesquisadores ,
a cadêmi cos e especialistas .
Mais informações:
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2016/xvii-silubesa ;
http://www.abes .locaweb.com.br/XP/XP-Eas yPortal/Si te/XPPortal Pa ginaShow.php?id=847

The Symposium is dedi ca ted to themes relevant to ancient,
tradi tional and cultural technologies of water and was tewa ter
gl oball y, since the prehis tori c era . This unique event aims to
promote intera ctions , to moti va te discussions and to encourage
collabora tions among the gl obal community on wa ter,
was tewater and s tormwater management. Informa tion about
ancient technologies of wa ter a nd sani ta tion in va rious
ci viliza tions , which enhance dura ble engineering pra cti ces and
wa ter mana gement, a re crucial to develo p present and future
technologies.
This Symposium will bring together resea rch s cientists , historians,
a rchaeologis ts, a nd engineers from a cademi c i nsti tuti ons and
industries around the world. It will present the ma jor
a chievements in several s cientifi c fields of water and sani ta tion
technologies and management throughout the millennia. In
addi tion, i t will provi de valuable insights into those technologies
wi th thei r appa rent cha ra cteris ti cs of durability, adaptabili ty to
the envi ronment, and s ustainabili ty. These technol ogies a re the
underpinning of modern a chievements in wa ter, wastewa ter and
s tormwa ter management pra cti ces .
Symposium Themes
His tory of cli mati c changes and/or va riability
Wa ter cultures
Envi ronmental history
Cul tural herita ge of wa ter usage
Wa ter suppl y and trea tment
Urban water and wastewa ter mana gement
Important dates

Evento apoiado pela APRH.

Manuscri pt submission deadline: Ma rch 15
Noti fica tion of a cceptance: Ma y 15
Full paper submission: June 30

The 4th IWA Interna tional Symposium on Wa ter and Was tewa ter
Technologies in Ancient Ci viliza tions will ta ke place a t the
Depa rtment of Ci vil Engineering of the Uni versi ty o f Coimbra (at
Pol o II).

More information

Data
7a9
março

Organização
APRH

Mais informação

ABES, APRH, APESB

http://www.aprh.pt/index.php/pt/evento
s-actividades/organizados-pelaaprh/2016/xvii-silubesa;
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XPEasyPortal/Site/XPPortalPaginaShow.php?id=847

6a9
junho

Evento
Local
13º Congresso da Água: Como
LNEC, Lisboa
assegurar soluções resilientes e
sustentáveis?
17º SILUBESA - Simpósio Luso
Florianópolis, Brasil
Brasileiro de Engenharia Sanitária e
Ambiental

http://www.wwa c2016.com/index

http://www.aprh.pt/congressoagua 2
016/
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Data

Evento

17 a 19
setembro

4th IWA International Symposium Departmento de
IWA, Universidade de Coimbra http://www.wwac2016.com/index
on Water and Wastewater
Engenharia Civil da
Technologies in Ancient Civilizations Universidade de Coimbra
(Pólo II)

Data
14 a 16 março
12 a 14 abril
10 a 14 julho

Local

Evento
2º Congreso Interamericano de
Cambio Climático (CICC 2016)
12th World Filtration Congress

Local

Singapore International Water
Week

Singapura

México
Taipei Taiwan

Organização

Organização
Instituto de Ingeniería

Mais informação

Mais informação
http://www.congresocambioclimatico.o
rg/
http://www.wfc12.tw/

Taiwan Filtration and
Separations Society (TFS)
Singapore International Water http://www.siww.com.sg/
Week Pte Ltd

Foi publi cado, com a da ta de junho de 2015 o documento
“Organiza ção Ins ti tucional e Opera cionaliza ção da Ges tão dos
Recursos Hídri cos : Reflexão e Propos tas”, elaborado por um
Grupo de Tra balho cons ti tuído no seio da APRH com a
composição seguinte:
Eng.º António Ei ra Leitã o, Hidroerg (Coordenador)
Eng.ª Alexandra Bri to, CAP
Prof. António Nascimento Pinhei ro, IST-UL
Eng.ª Fernanda Santiago
Prof. Francisco Ferrei ra , FCT-UNL
Prof. Francisco Ta veira Pinto, FE-UP”
Es te documento foi torna do público em 1 de outubro, podendo
ser consul tado e des ca rregado gra tuita mente em:
http://www.aprh.pt/i mages /stories/pdf/documento_di vulga cao.
pdf.
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Reproduz-se o Índi ce des te documento:
1. INTRODUÇÃO
1.1. Génese e objeti vo
1.2. Âmbi to e conteúdo
2. Evol ução da es trutura ins ti tucional e norma ti va de ges tão dos
recursos hídri cos naci onais
3. Tendências e influências identifi cadas na evolução da es trutura
ins ti tucional
3.1. Ao nível políti co na cional e europeu
3.2. Ao nível da sociedade ci vil
4. Principais á reas de ges tão dos recursos hídri cos abordadas
4.1. Considera ções prévias
4.2. Moni tori zaçã o
4.2.1. Enquadramento
4.2.2. Massas de água superfi ciais e subterrâneas
4.3. Planeamento
4.3.1. Enquadramento
4.3.2. Evol ução mais recente
4.4. Li cenciamento, regi me económi co-financei ro e fis calizaçã o
dos usos
4.4.1. Enquadramento
4.4.2. Si tuaçã o a tual
4.5. Ordenamento, proteção e valori za ção
4.5.1. Enquadramento
4.5.2. Desenvol vi mento veri fi cado
4.6. Convenção luso-espanhola , sua aplica ção e
desenvol vi mento
4.6.1. Génese e evolução
4.6.2. Evol ução mais recente
4.7. Orla e zona cos tei ra
4.7.1. Enquadramento
4.7.2. Si tuaçã o a tual
4.8. Controlo da segurança de ba rragens
4.8.1. Enquadramento
4.8.2. Opera cionaliza ção do controlo
5. Perspecti vas e necessidades de intervençã o na gestã o dos
recursos hídri cos naci onais
Âmbi to global
Moni tori za ção
Planeamento
Li cenciamento e regi me económi cofi nancei ro
Ordenamento e valori za ção
Convenção luso-espanhola
Zona cos tei ra
Segura nça de barra gens

Foi publicado o Volume 15, n.º 3 de Setembro de 2015 da
Revista Gestão Costeira Integrada
Artigos:
Methodological proposal for characterization of marine
geodiversity in the South Atlantic: Vitória-Trindade Ridge and
adjacent areas, southeast of Brazil
Maria Adelaide Mansini Maia, João Wagner de Alencar Castro
Integrated coastal management in Brazil: analysis of the
National Coastal Management Plan and selected tools based
on international standards
Leonardo Azevedo Klumb-Oliveira, Raquel Dezidério Souto
How many pellets are too many? The pellet pollution index as
a tool to assess beach pollution by plastic resin pellets in
Salvador, Bahia, Brazil
Gerson Fernandino; Carla I. Elliff; Iracema R. Silva; Abílio C.S.P.
Bittencourt
Design and evaluation of marine and coastal governance
indicators for the Southern Mexican region
Isaac Azuz-Adeath; César García-Gutiérrez; Humberto AlonsoPeinado; Carlos Torres-Navarrete; Salomón Díaz-Mondragón
Analysis of the influence of ENSO phenomena on wave
climate on the central coastal zone of Rio de Janeiro (Brazil)
Nair Emmanuela da Silveira Pereira; Leonardo Azevedo
Klumb-Oliveira
Biomarkers responses in different body regions of the
polychaeta Hediste diversicolor (Nereidae, Polychaete)
exposed to copper
Z. Bouraoui; J. Ghedira; H. Boussetta
Management and research on plastic debris in Uruguayan
Aquatic Systems: update and perspectives
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Juan Pablo Lozoya; Alvar Carranza; Javier Lenzi; Emanuel
Machín; Franco Teixeira de Mello; Silvana González; Daniel
Hernández; Gissell Lacerot; Gastón Martínez;
Fabrizio Scarabino; José Sciandro; Gabriela Vélez-Rubio;
Fernanda Burgues; Daniel Carrizo; Felipe Cedrés; Julio Chocca;
Daniel de Álava; Sebastián Jiménez; Valentina Leoni; Pablo
Limongi; Guzmán López; Yamilia Olivera; Mariana Pereira; Luis
Rubio; Federico Weisntein
Tide and Tidal Currents in the Cape Verde Archipelago
Nilton Gomes, Ramiro Neves, Isabella Ascione Kenov,
Francisco Javier Campuzano, Ligia Pinto
Benefit maximizing criteria from the Nigerian Coastal and
Inland Shipping Cabotage Policy
Chinedum Onyemechi
Animal welfare concerns at a fish farming operation in
southeastern Brazil
Diego Andre Rodrigues, Alberto Geraldo Carleti Junior,
Wagner Cezario Balista, Rodrigo Randow de Freitas
Artisanal fishing and local conflicts: the case of the ‘Pedras de
Una’ fishing community, Bahia, Brazil
João Carlos de Pádua Andrade, Alexandre Schiavetti

Solid waste management in coastal cities: where are the
gaps? Case study of the North Coast of São Paulo, Brazil
Andréa de L. Oliveira, Alexander Turra
Long-term morphological evolution of urban pocket beaches
in Montevideo (Uruguay): impacts of coastal interventions
and links to climate forcing
Ofelia Gutiérrez, Daniel Panario, Gustavo J. Nagy, Gustavo
Piñeiro, Carlos Montes
Reanalysis of marine-coastal indicators assessed by national
and multinational organizations for the integrated coastal
zone management
Raquel Dezidério Souto
Shallow-water hydrothermal vents in the Azores (Portugal)
Ruben P. Couto, Armindo S. Rodrigues, Ana I. Neto
Evaluation of trophic state in the Palo Verde estuary (Colima,
México), action to regulating agricultural activities
J. Refugio Anguiano-Cuevas, Aramis Olivos-Ortiz, Omar
Cervantes, Isaac Azuz-Adeath, Nancy Ramírez-Álvarez, María
C. Rivera-Rodríguez
Water mass characteristics in a shallow bank highly influenced
by river discharges: the Sofala Bank in Mozambique
Fialho P.J. Nehama, Muhamade Ali Lemos, Hélder Arlindo
Machaieie
Modelling the thermal effluent of a near coast power plant
(Sines, Portugal)
D. V. Salgueiro, H. de Pablo, R. Neves, M. Mateus
Use of geoindicators in vulnerability mapping for the coastal
erosion of a sandy beach
Eduardo Queiroz de Lima, Ricardo Farias do Amaral

Foi publicado o Volume 15, n.º 4 de Dezembro de 2015 da
Revista Gestão Costeira Integrada
Artigos:
The influence of the river runoff in the artisanal fisheries
catches in tropical coastal waters – The case of the Zambezi
River and the fisheries catches in the northern Sofala Bank,
Mozambique
Antonio Mubango Hoguane, Elisa Vasco

Water quality along the Alagoas State Coast, Northeast Brazil:
advocacy for the coastal management
Thiago Henriques Fontenelle, José Antonio Baptista Neto,
Estefan Monteiro da Fonseca
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Foi publicado o Volume 36, n.º 2 de Novembro de 2015 da
Revista Recursos Hídricos
Índice
Nota Sobre a Evolução da “Recursos Hídricos”
Maria da Conceição Cunha
Editorial
José Simão Antunes do Carmo

Como adqui ri r:
http://www.iwapublishing.com/books /9781780407395/aqua rati
ng-interna tional -standa rd-assessing-wa ter-and-was tewa terservi ces

Efeitos de Fogos Repetidos na Concentração e na Mobilização
dos Nutrientes do Solo
Liliana Santos, Ana Machado, Mohammadreza Hosseini, Oscar
GonzáLez-Pelayo, Celeste Coelho, Jan Jacob Keizer
SPI e Severidade da Seca em Cenários de Alterações
Climáticas. Aplicação ao Sul de Portugal
Ana Paulo, Sandra Mourato
Recuperação e Conservação da Vegetação Ripária em Rios a
Jusante de Barragens através da Implementação de um
Regime de Caudais de Manutenção Ripária
Rui P. Rivaes, Patricia M. Rodríguez-González, António
Albuquerque, António N. Pinheiro, Gregory Egger, Maria T.
Ferreira
Informações Preliminares Sobre Transporte de Sedimentos no
Rio Paraguai entre a Cidade de Cáceres e a Estação Ecológica
da Ilha de Taiamã, Pantanal Superior, Mato Grosso, Brasil
Célia Alves de Souza, Gustavo Roberto dos Santos Leandro,
Juberto Babilônia de Sousa, Maria Aparecida Pierangeli,
Evaldo Ferreira
Planejamento Territorial e Gestão de Recursos Hídricos: A
Água Enquanto Ativo Ecosocial
Onildo Araujo da Silva

Como adqui ri r:
http://www.iwapublishing.com/books /9781780404998/cli mate change-wa ter-suppl y-and-sani ta tion-risk-assessmentma nagement-mi tiga tion
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O Instalador
N.º 235– novembro de 2015
Edi tor: O ins talador, Publi ca ções , Lda .
O Instalador
N.º 236– dezembro de 2015
Edi tor: O ins talador, Publi ca ções , Lda .
Jornal Água e Ambiente
n.º200 – julho de 2015-10-22
Edi tor: Grupo About Media
QUERCUS AMBIENTE
N.º 71 – julho/a gos to de 2015
Edi tor: QUERCUS

Como adqui ri r:
http://www.iwapublishing.com/books /9781780406961/guidance
-professional-development-drinking-wa ter-and-wastewa terindustry

QUERCUS AMBIENTE
N.º 72 setembro/outubro de 2015
Edi tor: QUERCUS
Revista agrotejo
N.º25 novembro de 2015
Edi tor: a grotejo
REVISTA DAE
Volume 63 – setembro/dezembro de 2015
Edi tor: Sabesp

REVISTAS, JORNAIS E BOLETINS
O Instalador
N.º 231/232– julho/agos to de 2015
Edi tor: O ins talador, Publi ca ções , Lda .
O Instalador
N.º 233– setembro de 2015
Edi tor: O ins talador, Publi ca ções , Lda .

LIVROS
SÉRIE CURSOS TÉCNICO -4
Di rei to dos res íduos
Edi tores : ICJP, FD-UL, CIDP, ERSAR

O Instalador
N.º 234– outubro de 2015
Edi tor: O ins talador, Publi ca ções , Lda .

Aviso n.º 15114/2015 de 29 Dezembro.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN)
do município de Aljezur
https://dre.pt/application/file/72963648
Aviso n.º 13896/2015 de 30 Novembro
Alteração da REN de Mirandela
https://dre.pt/application/file/71139090
Despacho n.º 13662/2015 de 25 Novembro
4.ª Alteração à Reserva Ecológica Nacional do Município de
Cantanhede

https://dre.pt/application/file/71092068
Despacho n.º 13661/2015 de 25 Novembro
1.ª Correção Material da Reserva Ecológica Nacional do
Município de Penela
https://dre.pt/application/file/71092067
Despacho n.º 13663/2015 de 25 Novembro.
Aprovação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Viana do Alentejo
https://dre.pt/application/file/71092069
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Aviso n.º 13640/2015 de 24 Novembro.
Alteração da REN de Vila Flor para a área do PANT
https://dre.pt/application/file/71089383
Despacho n.º 11974/2015 de 26 Outubro.
Correção material da REN de Terras de Bouro com publicação
das folhas 43-3 e 43-4
https://dre.pt/application/file/70792215
Aviso n.º 12292/2015 de 23 Outubro.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para
o município de Sintra
https://dre.pt/application/file/70788857
Despacho n.º 11917/2015 de 23 Outubro.
Correção material da escala da REN de Celorico de Basto
https://dre.pt/application/file/70788856
Portaria n.º 367/2015 de 16 Outubro.
Aprova a delimitação do perímetro de proteção das captações
SL11 e JK19, localizadas em Reixida, no concelho de Leiria
https ://dre.pt/applica tion/file/70722980

Portaria n.º 350/2015 de 13 Outubro.
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção das
captações de água subterrânea, localizadas em Caranguejeira
e em Coimbrão, no concelho de Leiria
https ://dre.pt/applica tion/file/70641527

Portaria n.º 351/2015 de 13 Outubro.
Aprova a deli mita ção dos perímetros de proteção de vá rias
capta ções de água subterrâ nea localizadas no concelho de Lagos
https ://dre.pt/applica tion/file/67412692

Decreto-Lei n.º 218/2015 de 07 Outubro.
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 103/2010, de
24 de setembro, que estabelece as normas de qualidade
ambiental no domínio da política da água, transpondo a
Diretiva n.º 2013/39/UE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de agosto de 2013, no que respeita às
substâncias prioritárias no domínio da política da água
https ://dre.pt/applica tion/file/70476114

Portaria n.º 331/2015 de 05 Outubro.
Aprova a Reserva Ecológica Nacional do município de
Esposende
https ://dre.pt/applica tion/file/70441124

Portaria n.º 332/2015 de 05 Outubro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Mirandela
https ://dre.pt/applica tion/file/70441125

Portaria n.º 330/2015 de 05 Outubro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Póvoa de Varzim
https ://dre.pt/applica tion/file/70441123

Portaria n.º 312/2015 de 28 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Póvoa de Lanhoso
https ://dre.pt/applica tion/file/70395601

Portaria n.º 310/2015 de 25 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Braga
https ://dre.pt/applica tion/file/70386228

Portaria n.º 303/2015 de 22 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Penalva do Castelo
https ://dre.pt/applica tion/file/70344902

Decreto Regulamentar n.º 17/2015 de 22 Setembro.
Cria as zonas de proteção especial do Cabo Raso e de
Aveiro/Nazaré
https ://dre.pt/applica tion/file/70344901

Portaria n.º 304/2015 de 22 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Terras de Bouro
https://dre.pt/application/file/70344903
Portaria n.º 300/2015 de 21 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Sabrosa
https://dre.pt/application/file/70344879
Portaria n.º 298/2015 de 21 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Vila Nova de Famalicão
https://dre.pt/application/file/70344877
Portaria n.º 299/2015 de 21 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Seia
https://dre.pt/application/file/70344878
Portaria n.º 293/2015 de 18 Setembro.
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias
captações de águas subterrâneas localizadas no concelho do
Fundão
https://dre.pt/application/file/70334188
Portaria n.º 292/2015 de 18 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Mafra
https://dre.pt/application/file/70334187
Portaria n.º 291/2015 de 18 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Mondim de Basto
https://dre.pt/application/file/70334186
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Decreto-Lei n.º 204/2015 de 17 Setembro.
Procede à alteração dos limites da Zona de Proteção Especial
do Cabo Espichel e da Zona de Proteção Especial da Costa
Sudoeste, criadas pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de
setembro
https://dre.pt/application/file/70303435
Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 Setembro.
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de
31 de março, que aprova o regime jurídico da Reserva
Agrícola Nacional
https://dre.pt/application/file/70311778
Portaria n.º 284/2015 de 15 Setembro.
Aprova a delimitação de perímetros de proteção de captações
de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público
localizadas no concelho de Alter do Chão
https://dre.pt/application/file/70297525
Portaria n.º 273/2015 de 08 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
Município de Nelas
https://dre.pt/application/file/70215161
Portaria n.º 670/2015 de 08 Setembro.
Altera a Portaria n.º 689/2008, de 22 de julho, que aprova a
delimitação dos perímetros de proteção de captações de
águas subterrâneas incluídas nos polos de captação de Pinhal
de Negreiros, Quinta do Peru, Poço Mouro, Santas, Faralhão,
Algeruz e Pinhal das Espanholas
https://dre.pt/application/file/70202946
Portaria n.º 271/2015 de 04 Setembro.
Segunda alteração à Portaria n.º 209/2012, de 9 de julho, que
aprova a delimitação dos perímetros de proteção de
captações de águas subterrâneas destinadas ao
abastecimento público localizadas nos concelhos de Nisa,
Gavião, Marvão, Portalegre, Avis, Ponte de Sor e Chamusca
https://dre.pt/application/file/70186156
Portaria n.º 272/2015 de 04 Setembro.
Aprova a delimitação do perímetro de proteção para a
captação designada por F1 do polo de captação de Alcórrego,
localizada no concelho de Avis
https://dre.pt/application/file/70186157
Portaria n.º 270/2015 de 02 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Lamego
https://dre.pt/application/file/70170274

Portaria n.º 269/2015 de 02 Setembro.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Sever do Vouga
https://dre.pt/application/file/70170273
Portaria n.º 267/2015 de 31 Agosto.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Vieira do Minho
https://dre.pt/application/file/70144380
Aviso n.º 9163/2015 de 19 Agosto.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para
o município de Cascais
https://dre.pt/application/file/70050415
Portaria n.º 248/2015 de 17 Agosto.
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias
captações, localizadas no concelho de Abrantes
https://dre.pt/application/file/70017229
Aviso n.º 8971/2015 de 14 Agosto.
Alteração da delimitação da REN para o município de Penafiel,
relativa à exclusão de duas áreas de REN com um total de
0,22 ha, bem como uma proposta de correção material da
legenda da delimitação da REN com correção da designação
da tipologia «Área reservada» para a designação exata e
respetiva, isto é, «Faixas de proteção às albufeiras»
https://dre.pt/application/file/70010295
Portaria n.º 244/2015 de 14 Agosto.
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias
captações que captam na Massa de Água Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Mondego (PT_A02RH4)
https://dre.pt/application/file/70017807
Portaria n.º 243/2015 de 14 Agosto.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Fafe~
https://dre.pt/application/file/70017806
Despacho n.º 8952/2015 de 12 Agosto.
1.ª Alteração à Reserva Ecológica Nacional do Município de
Vouzela
https://dre.pt/application/file/69977543
Aviso n.º 8565/2015 de 06 Agosto.
Alteração da delimitação da REN para o município de Arcos de
Valdevez, relativa à exclusão de três «Leitos dos cursos de
água» na área abrangida pelo Parque Empresarial de
Mogueiras
https://dre.pt/application/file/69948026
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Aviso n.º 151/2015 de 05 Agosto.
Alteração da delimitação da Reserva Ecológica Nacional para
o município de Abrantes
https://dre.pt/application/file/66071490
Portaria n.º 230/2015 de 05 Agosto.
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do
município de Gondomar
https://dre.pt/application/file/69951050
Aviso n.º 8355/2015 de 31 Julho.
Alteração à delimitação da REN do concelho de Ourém
https://dre.pt/application/file/69874470
Portaria n.º 217/2015 de 22 Julho.
Aprova a delimitação dos perímetros de proteção de várias
captações de água subterrâneas localizadas no concelho de
Monchique
https://dre.pt/application/file/69856686

Acredi ta Portugal - Concurso InovPortugal des tina-se a
empreendedores de al to i mpa cto, com projectos de ruptura ,
inova ção tecnológi ca e ambição global
http://www.a credi taportugal.pt/newsite/concursos /inovportugal
/concei to?f=1
Al tera ções cli máti cas : Portugal é dos países que mais pode sofrer
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-12-03-Al tera coes clima ti cas-Portugal-e-dos-paises-que-mais-pode-sofrer
“Já superámos os limites do consumo de água doce do planeta"
http://www.tvi 24.iol .pt/sociedade/impacto-humano/jasupera mos -os-limi tes-do-consumo-de-agua-doce-do-planeta
Al tera ções cli máti cas : Portugal é dos países que mais pode sofrer
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-12-03-Al tera coes clima ti cas-Portugal-e-dos-paises-que-mais-pode-sofrer
Raspberry Pi : Medidor do Ca udal de á gua – Wi-Fi
http://pplwa re.sapo.pt/gadgets /ha rdwa re/raspberry-pi-medidordo-caudal-de-agua-wifi/#.VmmWqefzHhg.fa cebook
Arma zena mento de á gua sobe em três bacias hidrográfi cas
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-01-Armazenamentode-agua-sobe-em-tres -ba cias-hidrogra fi casPrémio APREN e as Uni versidades
http://www.apren.pt/pt/premi o-apren-e-as-uni versidades/

Decreto-Lei n.º 133/2015 de 13 Julho.
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 152/97, de 19
de junho, que transpôs a Diretiva n.º 91/271/CEE, do
Conselho, de 21 de maio, relativamente ao tratamento de
águas residuais urbanas
https://dre.pt/application/file/69773354
Aviso n.º 7368/2015 de 03 Julho.
Alteração da delimitação de REN para o município de Vimioso
https://dre.pt/application/file/67657115
Declaração de Rectificação n.º 31/2015 de 02 Julho.
Retifica a Portaria n.º 123/2015, de 5 de maio de 2015, dos
Ministérios da Defesa Nacional e do Ambiente, Ordenamento
do Território e Energia, que procede à identificação das águas
balneares, à qualificação das praias e à fixação das respetivas
épocas balneares para o ano de 2015, publicada no Diário da
República, 1.ª Série, n.º 86, de 5 de maio de 2015
https://dre.pt/application/file/66184844

Águas do Al ga rve apoia V Jornadas dos Recursos Hídri cos
http://ba rla vento.pt/economia/aguas -do-alga rve-apoia -vjornadas-dos-recurs os-hidri cos
Governo da Madei ra inves te contra impactos das altera ções
climá ti cas
http://www.a corianooriental .pt/noti cia/governo -da -madei ra inves te-contra-i mpa ctos-das-altera coes-clima ti cas
Ci mei ra da ONU pa ra a cordo cli máti co: Portugal pa rte otimis ta
http://observador.pt/2015/09/24/ci mei ra-da -onu-pa ra-a cordoclima ti co-portugal-pa rte-otimis ta/
Encontro “Subs tâncias Ra dioati vas Presentes na Água para
Consumo Humano – A Tra nsposi ção pa ra o Di rei to Na cional da
Di reti va 2013/51/EURATOM, de 22 de outubro”, que terá l uga r
na próxima qua rta -fei ra (23 de setembro), em Almada
http://www.apda .pt/pt/noticia /2339/apda-promove-encontrosobre-subs tancias-radi oati vas -presentes-na-a gua-pa ra-consumohumano/
ProTEJO propõe compromisso aos candida tos às elei ções para
sal va r o ri o
http://www.publico.pt/local/noti cia/protejo-propoecompromisso-aos-candi datos-as-elei coes-pa ra-sal va r-o-ri o1707016
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96 milhões de bolas de plásti co usadas pa ra proteger
reserva tórios de á gua na Califórnia
http://www.engenha ria ci vil .com/bolas-plasti co-reserva toriosagua-california
Quase 80% do terri tório continental em seca severa a extrema no
fi nal de julho
http://si cnoti cias.sapo.pt/pais/2015-08-06-Quase-80-doterri tori o-continental-em-seca-severa -a-extrema -no-final-dejulho
Si tuaçã o das Albufei ras em Julho de 2015
http://sni rh.pt/index.php?i dMain=1&idItem=1.3
Água é tema de exposiçã o em Moura
http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=noti cias&id=6472
Governo lança portal na Internet pa ra consul tas públicas
ambientais
http://www.publico.pt/sociedade/noti cia/governo -lanca-portalna -internet-pa ra -consul tas-publi cas-ambientais-1703433?frm=ul t
Plano Na cional da Água 2015 em consul ta pública de 21 de julho
a 21 de a gos to
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2re
f=9&sub3ref=833
3.ª Conferência das Pa rtes Da Convenção sobre a Coopera ção
pa ra a Protecção e o Aprovei tamento Sus tentá vel das Águas das
Ba cias Hidrográ ficas Luso-espanholas - Conclusões
http://www.portugal.gov.pt/media/14127115/conclusoes-cop-3albufei ra-v-pt.pdf

Portugal e espanha aprofundam coordena ção na ges tão do rios
comuns
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministeri os/ministerio-doambiente-ordena mento-do-terri torio-e-energia/mantenha-sea tualizado/20150720-maote-rios-espanha .aspx
A PPA tem em curso a prepa ra ção de uma missão empresa rial
por ocasião do próxi mo “IWA Development Congress 2015”, que
se realizará de 16 a 23 de Outubro, na Jordânia
http://www.ppa.pt/2015/07/ppa-organi za-missao-empresarial-a jordania/
"Chá " especial des conta mina á gua com metais tóxi cos
http://www.tvi 24.iol .pt/sociedade/des contamina r/cha-especialdes contamina -agua -com-metais-toxi cos
Pol uiçã o no rio Almonda , um problema de saúde públi ca sem fim
à vista
http://www.publico.pt/local/noti cia/polui cao -no-ri o-almonda um-problema-de-saude-publi ca-sem-fim-a-vis ta-1701763?page=1
LNEC lidera projecto europeu sobre efei tos das mudanças do
clima na á gua
http://www.publico.pt/ciencia/noti cia/lnec-lidera -projectoeuropeu-sobre-efei tos-das-mudancas-do-clima-na -agua-1701658
Comissão de Ges tão de Albufei ras reúne -se pa ra defini r
es tra tégia preventi va pa ra seca
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministeri os/ministerio-doambiente-ordena mento-do-terri torio-e-energia/mantenha-sea tualizado/20150630-maote-albufei ras.aspx

