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A Associação continua focada em aumentar o seu número de associados, em
particular de jovens licenciados, e por isso tem realizado ações e criado
incentivos nesse sentido. Recentemente, foi realizado um inquérito, a
associados e não associados, sobre as expetativas e a opinião relativamente a
aspetos da atividade da Associação, que também teve em vista obter possíveis
contributos que permitam ir de encontro aos interesses de novos associados.
Para além disso, a Associação criou o grupo de jovens associados da APRH,
conforme já divulgado no último BI, que propõe e dinamiza eventos e iniciativas
no âmbito dos Recursos Hídricos. Outros incentivos que têm vindo a ser
praticados em eventos recentes realizados pela Associação são o custo de
inscrição reduzido para estudantes (metade do custo para Associados) e a
inscrição e primeira quota anual gratuitas para estudantes que se tornem
Associados (pagamento de jóia apenas). A criação da página do facebook da
APRH (https://www.facebook.com/Associação-Portuguesa-dos-RecursosHídricos), que está a tornar-se cada vez mais um veículo importante na difusão
dos eventos da APRH e de outras notícias, também foi uma medida realizada
com vista à maior visibilidade da Associação junto de jovens associados.
Como esperado, neste número do BI são divulgadas notícias recentes sobre os
Recursos Hídricos e o interior da APRH, destacam-se os eventos realizados pela
APRH desde a publicação do último BI assi m como os próximos eventos a
realizar, e apresentam-se as publicações recentes da Associação, e outras
recebidas, assim como legislação relevante no âmbito dos Recursos Hídricos.
Por último, chama-se a vossa atenção para o artigo de opinião publicado por
quatro associados da APRH no jornal Público de 22 de Março (dia nacional da
Água), titulado “O retrocesso da gestão dos recursos hídricos portugueses”,
com uma visão crítica do atual estado da gestão dos recursos hídricos no país
(https://www.publico.pt/2017/03/22/sociedade/noticia/o-retrocesso-dagestao-dos-recursos-hidricos-portugueses-1765967 ), e relembra-se que esta
Associação, integradora de todos os sectores da água, e que por isso tem a
vantagem de poder ir mais longe do que outras associações, apoia e promove a
discussão de todos e quaisquer temas, de caráter científico e cívico, no âmbito
dos Recursos Hídricos.
Filipa Oliveira
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Primeiro “Acordo de Inovação” europeu dirige-se à
reutilização da água

Porto Innovation Week Water
Durante oi to dias, de 24 de setembro a 1 de outubro, a cidade do
Porto vai trans forma r-se na capi tal
europeia da á gua e inova ção. Um
conjunto de três grandes eventos promete
reuni r mais de 800 pa rti cipantes , incluindo
presidentes de entidades ges toras, líderes
políti cos , reguladores , representantes da
indústria e agri cul tura , inves tigadores ,
empresas de tecnologia , s ta rtups , PME, financiadores e jovens
profissionais.
Os líderes na cionais e interna cionais de opinião e de ideias nas
temáti cas da á gua e inova ção propõem-se dis cuti r as principais
respos tas às ques tões colocada pela revolução em curso no
sector. Sempre com o duplo objeti vo de derrubar as ba rrei ras à
inova ção e de cria r oportunidades de negóci o.

No dia 7 de abril , a Comissão Europeia e 14 pa rcei ros, entre
autori dades naci onais e regionais, uni versidades e centros de
inova ção, assinaram o pri meiro “Acordo de Inova ção”, um
ins trumento criado pela Comissão Europeia pa ra ajuda r a
ul trapassar obstá cul os legislati vos e, des te modo, encurta r a
dis tância entre uma ideia e a sua a plica ção no merca do. Serão
abrangidos projetos que tenha m por objeti vo úl timo a economia
ci rcula r. É um a cordo vol untá rio que visa junta r os organismos
regula tórios na cionais, locais e da União Europeia .
"Sustainable Waste Wa ter Treatment Combining Anaerobic
Membrane Technology (AnMbR) and Wa ter Reuse" é o primei ro
des tes a cordos . O a cordo centra-se no a tual quadro regula tório
pa ra a reutiliza ção da á gua tendo em conta propósi tos a grícolas.
O objeti vo é cla ri fi car de que modo a legislação da União
Europeia pode permi ti r uma melhor recupera ção de recursos a
pa rti r de á guas residuais, por via da inova ção. As membranas
anaeróbias fa cilita m a extra çã o de energia e nutrientes,
a celerando a reutiliza ção de á gua tra tada para i rri ga ção. A
reutiliza ção intensi va de á guas residuais tra tadas deverá
contribui r pa ra ul trapassar os desafios de es cassez que se
coloca m. O fa tor de i nova ção, nes te caso, consiste numa
mudança de pa radi gma que permi ta passar do tra ta mento
convenci onal de águas residuais urbanas a uma estrutura de
recursos hídri cos .

Es tes três grandes eventos , apoiados pela APRH, são:
- EIP Wa ter Conference 2017, “Wa ter Innova tion: Bridging
Ga ps, Creating Opportunities ”, 27 e 28 setembro 2017
- Ma yors & Wa ter Conference 2017, “Nova Agenda Urbana
pa ra a Água (2030)”, 29 setembro 2017
- Wa ter Innova tion Lab Europe Porto 2017, “Molda r os novos
l íderes do sector da á gua ”, 24 a 29 setembro 2017
A Comissão Europeia, em conjunto com o Muni cípio do Porto, e
com o apoio ins titucional do Governo de Portugal, i rá
desenvol ver também vá rias a ti vidades desti nadas a envol ver os
cidadãos , no âmbito da ini cia ti va “Wa ter for People”.

Es te a cordo poderá ter um impa cto signifi ca ti vo nas regiões
europeias com problemas de es cassez de á gua atra vés da
utiliza ção de soluções inova doras na i rri ga ção.

Mais informa ção em:
http://www.aguasdoporto.pt/assets/misc/PDF'S/PWIW_Sa ve_th
e_Da te.pdf

Mais informa ção em https://ec.europa .eu/research/innova tiondeals/index.cfm?pg=about
(fonte: http://www.indus triaeambiente.pt/)

37º Congresso Mundial da International Association for
Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR)

Alexandra Serra é a nova presidente da Parceria Portuguesa
para a Água

Vai realizar-se em Kuala Lumpur,
Malasia, em 13-18 de Agos to de
2017, com os seguintes sete
temas principais em des taque:
- ri ver and sediment management
- flood mana gement
- envi ronmental hydrauli cs and indus trial flows
- coastal , es tua ries and lakes management
- urban management
- wa ter resources mana gement
- hydroinforma ti cs
/
computa tional
methods
experi mental methods

Alexandra Serra , Adminis tradora Executi va da AdP Internaci onal,
em representa ção do grupo Águas de Portugal, foi eleita
Presidente do Conselho de Adminis tra ção da Pa rceria Portuguesa
pa ra a Água (PPA), do qual o Prof. Francisco Ta vei ra Pinto, em
representaçã o da APRH, faz pa rte.
A eleição teve luga r na Assembleia Geral Ordiná ria de 28 de
ma rço, que elegeu os órgãos sociais pa ra o triéni o 2017-2019.

(fonte: http://www.iahrworldcongress .org/index.php )

Alexandra Serra sucede a Francis co Nunes Correia , que agora
assume a presidência da Mesa da Assembleia Geral.
(fonte: http://www.indus triaeambiente.pt/)
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and

4th Water Research Conference: The Role of Water
Technology Innovation in the Blue Economy

8º Fórum Mundial da Água

Vai realizar-se em Waterloo, Ontario, Canadá, em 10-13 de Setembro de
2017, com os seguintes doze temas principais em destaque:
Vai realizar-se em Brasília, Brasil, em 18-23 de Março de 2018. Este
evento, organizado pelo World Water Council, é o maior evento
internacional dedicado à água.

- Technology adoption and behavioral change in the Blue Economy
- Reconciling agriculture, energy and e-flows
- River restoration
- Global resilient cities
- Centralized versus decentralized urban water systems
- Re-use of wastewater and storm water harvesting
- Resource recovery in wastewater, energy and the agricultural sector
- Regulatory frameworks, public-private partnerships, voluntary
agreements and economic policy instruments such as pricing and full cost
recovery
- Life Cycle Analysis, Environmental Impact Assessment and other
decision-support tools
- Economic valuation of environmental externalities and benefits (e.g.
improvement in water quality)
- Novel economic, finance and business models to support the transition
towards the Blue Economy
- Public perception and valuation of environmental risks and impacts on
public health and well-being

Portugal conta já com uma tradição de participação ativa neste Fórum,
pelo que esta oitava edição, a primeira num país de expressão
portuguesa, é mais uma oportunidade para que Portugal se afirme como
um dos países líderes no setor da água a nível mundial, pelas
competências e experiência que detém.
É neste contexto que se enquadra o projeto lançado pelo Ministério do
Ambiente e intitulado “Portugal Rumo a Brasília 2018”, através do
Despacho Ministerial 957/2017 publicado no Diário da República n.º
16/2017, Série II de 2017-01-23. A organização nacional é constituída por
um Comissário de Portugal, uma Comissão Executiva e uma Comissão de
Acompanhamento.
A Comissão Executiva iniciou as suas funções no passado mês de
fevereiro, sendo composta pelo Comissário de Portugal, Engº Jaime Melo
Baptista, e por representantes da Secretaria -Geral do Ministério do
Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente e da Águas de Portugal
internacional.

(fonte: https://www.elsevier.com/events/conferences/water-researchconference)

Abril de 2017 – o 5º mês de abril mais quente, depois de
1945, 2011, 1997 e 1949, em Portugal Continental

A Comissão de Acompanhamento, da qual a APRH faz parte, é composta
pelos membros da Comissão Executiva, e por outras entidades da
administração pública com responsabilidades relevantes no setor da
água, peritos, associações de profissionais e científicas, universidades.

Em abril de 2017 o valor da temperatura máxima foi o mais alto desde
1931. O valor da temperatura mínima esteve ligeiramente acima do
normal (posição 19ª nos 87 anos considerados).

(fonte: http://www.worldwaterforum8.org/)
Ao longo do mês, e em particular no período de 2 a 24 de abril,
ocorreram valores muito altos da temperatura máxima, muito superiores
aos valores normais para este mês, sendo de destacar os períodos de 10 a
12 e 17 a 19 de abril.
Em relação à precipitação o mês de abril classificou-se como
extremamente seco, sendo o abril mais seco desde 1931. De referir que
em cerca de 40% das estações da rede meteorológica do IPMA não foi
registada precipitação até ao dia 29 de abril.
De acordo com o índice meteorológico de seca - PDSI, no final do mês de
abril verificou-se, em relação ao final de março, um aumento significativo
da área em situação de seca, em particular nas regiões do Norte e Centro
com muitos locais nas classes de seca meteorológica moderada a severa.
No final deste mês cerca de 96% do território estava em seca fraca a
moderada e apenas a região do Algarve não se encontrava em situação
de seca.
(fonte:
http://www.ipma.pt/resources.www/docs/im.publicacoes/edicoes.online
/20170502/rMMfhpXqUgQZukivfZjK/cli_20170401_20170430_pcl_mm_c
o_pt.pdf)
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Divulgação entre os associados

Decorreu no passado dia 26 de abril a 46ª reunião da
Assembleia Geral da APRH, na qual: i) o Presidente da
Comissão Diretiva apresentou o Relatório e Contas relativas
ao ano de 2016 acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal ;
ii) foi ratificada a composição de Comissões Especializadas ; iii)
foram discutidas e aprovadas alterações ao Estatuto da APRH;
e iv) foi aprovado o novo corpo editorial da revista RGCI .

Conforme já divulgado no número anterior do BI, foi criado o
endereço de e-mail provisório, aprh@fe.up.pt, através do
qual qualquer associado pode enviar informação útil aos
restantes. Reitera-se que o objetivo é facilitar a troca de
informação útil entre os Associados da APRH e que, por isso,
este meio pode ser utilizado como veículo de divulgação de
notícias ou outros assuntos no âmbito dos Recursos Hídricos
que qualquer Associado considere com interesse.

Foram recebidas 101 respostas ao inquérito realizado pela
APRH com vista averiguar sobre as expetativas e a opinião de
associados e não associados relativamente a aspetos da
atividade da Associação. Os resultados estão a ser analisados
pela Comissão Diretiva.

224 – Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR)
225 – Águas do Porto, E.M.
226 – TPF Planege Cenor
1826 – Maria Leonor Gomes da Silva
1827 - Ana Margarida Bento

fevereiro
Dia 21
21

Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.
Reunião da Comissão Diretiva (CD).

março
Dia 02 e 03
7
21
22
22
23
23
28

11º Seminário sobre Águas Subterrâneas, realizado pela CEAS.
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.
Evento “Comemoração do Dia Mundial da Água, 2017”, organizado pela APRH.
Reunião da Comissão Diretiva (CD).
7º Seminário “Cheias e Inundações na Região Norte, organizado pelo NRN.
Participação da APRH (Engª Alexandra Brito) na comemoração do World Water Day na Fundação We Are Water.
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.

abril
Dia 1
8
11
11
14
19
22
26
26
26

Passeio “Das cisternas às nascentes: um passeio pelas águas de Alfama”, organizado pela CEAC.
Passeio “Um passeio pelas águas (in)visíveis da Mouraria (enquadrado no projeto MUITA FRUTA)”, organizado pela CEAC.
Visita técnica ao aproveitamento hidroelétrico de Venda Nova III da APRH Jovens Profissionais.
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.
Filme “La hija de la laguna (Perú, 2015)”, organizado pela CEAC.
Conferência “As águas (in)visíveis da colina do castelo de São Jorge”, organizada pela CEAC.
Comemorações do Dia Mundial da Água
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) em reunião da PPA.
Reunião da CD.
Reunião da Assembleia Geral.
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Porto, 2 e 3 de março
Instituto Superior de Engenharia do Porto
A 11º edi ção do Seminá rio sobre
Águas Subterrâneas da Associa ção
Portuguesa de Recursos Hídri cos
(APRH) foi orga nizada pela
Comissão Especializada de Águas
subterrâ neas (CEAS) da APRH, que
contou
com
as
valiosas
colabora ções do Núcleo Regional
do Norte da APRH, do Grupo
Português
da
Associa ção
Interna cional de Hidrogeólogos
(AIH-GP) e do Ins ti tuto Superior de Engenha ria do Porto (ISEP),
local onde decorreu o evento, a 2 e 3 de ma rço de 2017.

Sendo este Seminá rio um espaço de partilha de conhecimentos e
experiências contou, pela primei ra vez com pós teres previamente
apresentados noutros Congressos , e a di vul gação de filmes
técni co-científi cos .

Es te Seminá ri o teve por objeti vo proporci ona r o encontro da
comunidade técnica e científica que se debruça sobre as águas
subterrâ neas, i ncenti vando a pa rtilha do conhecimento e o
debate de temas rela cionados com a ca ra cteriza ção, proteção e
gestão dos recursos hídri cos subterrâneos.
Foram apresentadas 28 comuni ca ções orais e 3 em pos ter
aba rcando as numerosas fa cetas da água subterrânea na ges tão e
governança da água , na prospeção e pesquisa, na proteção e
remedia ção, na reca rga induzi da de aquíferos , na modelação
ma temá ti ca do fluxo subterrâneo e transporte de massa, bem
como sobre á guas minerais.

O Seminá rio terminou com uma visita de campo de ca riz
científico-cul tural ao Mos tei ro de Tibães (Braga ) e respetivas
capta ções de água subterrâ nea.

As sessões ti vera m início com comuni cações convidadas,
proferi das pelo Professor José Ma rtins Ca rvalho, sobre o tema A
Hidrogeologia nas Obras de Engenharia, e Professor Jorge
Espinha que falou sobre a Hidrogeologia da zona vadosa.

O evento contou com apoios das empresas TARH - Terra ,
Ambiente e Recursos Hídri cos, Lda , Vórti ce, DHI e UNICER
Bebidas SA.
Como nota final, o 11.º Seminá rio Sobre Águas Subterrâneas
cumpri u os objeti vos que es ti vera m na sua génese e mos trou que
o conheci mento e inves tiga ção sobre os recursos hídri cos é
fundamental pa ra uma correta ges tão e governa nça da água.

O Seminá rio contou, ainda , com uma Mesa Redonda sobre os
Planos de Ges tão de Região Hidrográ fica de 2ª Gera ção os quais
a valiam, classifica m e propõem medidas de utiliza ção e proteção
das massas de água subterrâ nea. Pa ra a Mesa Redonda,
moderada pel o Engº Arnaldo Ma chado da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), contribuíra m os especialistas: Dra . Ana Rita
Lopes da APA, Dr. Vi tori no Ferrei ra da APA, D. Emílio Rodriguez
Merino da Confederaci ón Hidrográ fi ca del Niño -Sil e Dr.
Normando Ramos .
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Lisboa, 22 de março
LNEC
Vila Nova de Gaia, 23 de março
Parque Biológico de Vila Nova de Gaia

Introdução
Decorreu no dia 23 de março de 2017, no Audi tório do Pa rque
Bi ológi co de Gaia, em Vila Nova de Gaia , o 7º Seminá rio da APRHNRN s obre “Cheias e inunda ções na região norte” – ini ciati va
organi zada pela APRH – Núcleo Regional do Norte .

Realizou-se no passado dia 22 de ma rço, a comemora ção do Dia
Mundial da Água . Es ta comemora ção foi assinalada pela APRH
com a realiza ção de uma sessão que contou com a presença de
Nuno La casta – Presidente da APA, Ca rlos Pi na – Presidente do
LNEC, Helena Alegre – Di retora do DHA-LNEC, Francis co Ta veira
Pinto – Presidente da CD da APRH, e António Gonçalves
Henriques – Di retor da RH, na Sessão de Abertura .

Decorrente da necessidade de executa r as obri gações
comunitá rias da Di reti va 2007/60/CE, rela ti va à a valia ção e
gestão dos ris cos de inunda ções , o Es tado Português,
implementou um calendá rio específico de a ções , salientando-se:
(i ) a a valiação prelimina r dos riscos de inunda ções e identi fica ção
das zonas com riscos potenciais signifi ca ti vos , (ii) a elabora ção de
ca rtas de zonas inundá veis e de riscos de inunda ções , e, (iii) por
fi m, a elabora ção dos Planos de Ges tão de Ris cos de Inunda ções .

Foi apresentado pelo Eng.º Nuno Gonçal ves Henriques “Os Vultos
Portugueses em Hidrá ulica e Recursos Hídri cos ”, rubri ca da
revis ta “Recurs os Hídri cos , dedi cado a Fausto Gonçalves
Henriques (1922-2003).
Foram apresentados ta mbém dois painéis com o seguinte
conteúdo:

Es tando o tema na ordem do dia, o evento, decorri do no passado
mês de março, teve como pri ncipal foco a apresenta ção e
dis cussão des ta temáti ca nas suas di versas vertentes , desde a
ori gem do problema (fenómenos de precipi ta ção intensa) à a ção
e ges tão do ris co a nível local .

Pri mei ro painel : “Redes de Moni tori za ção Hidrometeorológi ca”,
por Ma nuela Sa ra mago (APA); e “Recurs os Hídri cos Portugueses:
o Retrocesso da sua Ges tão”, por Francis co Nunes Correia (ISTUL); comentá rio de Nuno La cas ta (APA) e moderado por António
Gonçal ves Henri ques .
Segundo painel: “Al mara z – Um Futuro de Ris cos Acres cidos ”, por
Fra ncisco Ferrei ra (UNL/Zero); “Plano Geral de Drenagem de
Lisboa 2016-2030”, por José F. Sil va Ferrei ra (C. M. de Lisboa);
moderado por Francisco Ta vei ra Pinto (APRH/FEUP).
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Neste semi nári o, que reuniu cerca de 110 pa rti cipantes , foram
apresentadas 19 comuni cações orais, correspondendo a 10
apresenta ções de oradores convidados e 9 comuni ca ções li vres
que submetera m resumos técni cos e científicos, para
apresenta ção oral , focados nos sub -temas : (i) Dados e
moni tori za ção, (ii) Previsões, (iii) Efei tos das altera ções climá ti cas,
(i v) Ocupa ção do Solo, (v) Drenagem Urbana e (vi ) Planeamento e
Gestão do Risco.
SESSÃO 1 - Moderador: Prof. Edua rdo Vi vas
Planeamento e Gestão do Risco – Região Hidrográfica (parte I)
A pri mei ra sessão foi modera da pelo Prof. Edua rdo Vi vas,
Presidente da Comissão Di reti va do Núcleo Regional Norte da
APRH e contou a com pa rti cipa ção de 3 ora dores convidados,
servindo, igualmente, o propósito de enquadra mento do tema
“Cheias e Inundações na Região Norte”.

A pri mei ra intervenção, pelo Eng.º Ramón Goya Azañedo
(Confedera cíon Hidrográ fi ca del Duero), teve como tema “El
sistema nacional de ca rtogra fia de zonas inundables ”.

A primei ra intervenção foi levada a cabo pelo Eng. Pimenta
Ma chado, Administrador Regional da APA – ARH-Norte, e
inti tulou-se “Planos de Gestão de Ris co e Inunda ção (PGRI) da
Região Norte”.

A segunda intervenção, do Eng.º Ca rlos Guillermo Rui z del Portal,
da Confedera ción Hidrográ fi ca del Mi ño -Sil , inci diu sobre o tema
“Proyes to RISC – Prevención de Riesgos de Inundaci ones y
Sequias em la Cuenca internaci onal del Miño-Sil”.

A segunda intervenção, do Dr. Ál va ro Pimpão Sil va , do IPMA, foi
rela ti va a “Fenómenos Extremos e Precipi ta ção Intensa .

Fi nalmente, a tercei ra intervenção, teve como orador o Eng.º
Nélson Sil va da EDP que focou a “Ges tão e controlo de cheias”.

Por fi m, a Eng.ª Olga Sampaio, do Centro Distri tal Opera cional de
Socorro (CDOS) do Porto, da Autorida de Na cional de Proteção
Ci vil , apresentou a perspeti va de “Planeamento de Emergência ”.
SESSÃO 2 - Moderador: Prof. Rodri go Maia
Planeamento e Gestão do Risco – Região Hidrográfica (parte II)
O enquadramento da Sessão 2 foi fei to pelo Modera dor, Prof.
Rodri go Maia , que referiu a importância e relevância da mesma
no contexto da gestão do ris co dos recursos hídri cos pa rtilhados
entre Portugal e Espa nha . Esta sessão foi preenchida por três
intervenções :
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SESSÃO 3 - Moderador: Eng.ª Alexandra Roeger

hidrológicas resul tantes da incidência de fogos recorrentes nos
ecossistemas flores tais medi terrâ nicos.

Comunicações livres (parte I)
Sob modera çã o da Eng.ª Alexandra Roeger, a sessão 3 foi a
pri mei ra das duas sessões alocadas à apresenta ção de
comunica ções li vres de autores que submetera m resumos
técni cos e científi cos sob o tema .

SESSÃO 6 - Moderador: Prof. Paulo Jorge Rosa Santos
Comunicações livres (parte II)
A sessão n.º 6, a úl tima do seminá rio e a segunda dedi cada a
comunica ções li vres , incluiu 4 comuni ca ções sobre previsão e
gestão do ris co de cheias e inunda ção, e uma quinta
comunica ção sobre a i mportâ ncia das fontes his tóri cas nesse tipo
de estudos . As comuni cações apresentadas resul ta ram da
a ti vidade de grupos de i nves tiga ção/trabalho das seguintes
ins ti tui ções : EDP Gestã o da Produção de Energia, Labora tório
Na cional de Engenha ria Ci vil , Uni versidade do Mi nho,
Uni versidade Federal do Triângulo Minei ro (Brasil), Centro
Interdisciplina r de Inves ti gação Ma rinha e Ambiental e Fa culdade
de Engenha ria da Uni versida de do Porto.

A pri mei ra comuni ca ção, sob o título “Metodologia de i nunda ção
de ma rgens es tua rinas : valida ção e apli cação ao es tuá rio do
Mondego” foi apresentada pelo Doutor André Fortuna to, do
LNEC.
Apresentada pelo Prof. José Luís Pinho, da Uni versidade do
Minho, a se gunda comuni ca ção, inti tul ou-se “Simulação
numéri ca dos níveis de cheia no es tuá rio do ri o Douro”.
A tercei ra comuni cação, apresentada pela Doutora Elsa Al ves,
também do LNEC, foi subordinada ao tema “Inunda ções das
ma rgens do trecho regula rizado do rio Mondego”.
A qua rta, e úl tima comuni ca ção da Sessão 3, teve como orador o
Sr. Prof. Ta vei ra Pi nto, da FEUP, e visou o tema “Análise de ris co
de inunda ções em zonas ri bei rinhas. O caso da cida de do Peso da
Régua ”.
SESSÃO 4 - Moderador: Prof. Edua rdo Vi vas
Planeamento e Gestão do Risco – Nível municipal e local (Sessão
Debate)
Nesta sessão-deba te a modera ção es teve, novamente, a ca rgo do
Prof. Edua rdo Vi vas e teve por base três comuni cações que
foca ram as di ferentes experiências de três Entidades dis tintas
responsá veis pela gestão e explora ção dos sistemas de drena gem
de á gua pluvial , bem como das principais ribei ras exis tentes a
nível urbano e que promovera m a discussão em torno da gestão
mais local, ao nível dos sistemas urbanos.
A pri mei ra apresenta ção foi da entidade Esposende Ambiente,
realizada pela Eng.ª Ma rta Fernandes , com a contri bui ção do
Eng.º Pedro Teiga da empresa Engenho e Rio, relati va à
apresenta ção do projeto de Cons trução de um sistema intercetor
e de des vio dos ca udais mais elevad os da á rea urbana de
Esposende.
Em seguida, foi efetuada a apresentação da entidade Águas de
Gaia , pelo Eng.º Fernando Ferrei ra , salientando as principais
intervenções preventi vas e mi tigadoras, correti vas e es truturais
levadas a cabo no concelho.
Por fi m, a apresentação da Águas do Porto, levada a cabo pelo
Eng.º Rui Ma rques e pela Eng.ª Cláudia Cos ta, salientando a
apos ta na remodela ção e i nstala ção de coletores de águas
pluviais, na a tualiza ção da informa ção cadas tral, na li mpeza
preventi va da rede (órgãos de recolha e coletores) e de linhas de
água, bem como na modelação ma temá ti ca da rede de águas
pluviais, a breve prazo.

INTRODUÇÃO AOS PASSEIOS PELA COLINA DO CASTELO DE SÃO
JORGE
As águas das chuvas que caem na Colina do Cas telo de São Jorge
têm des tinos diferentes . Umas são recolhidas em cisternas,
outras es coam superfi cialmente pois não encontra m locais para
se infiltra rem, outras seguem um percurs o subterrâ neo vi ndo a
da r luga r a nascentes logo a provei tadas pela população para
abas tecimento públi co e outras ainda com uma tra jectória
subterrâ nea mais profunda vi ndo a exsurgi r em nas centes com

SESSÃO 5 – Modera dor: Prof. Rui Cortes
Planeamento e Gestão do Risco – Efeito dos Incêndios Florestais
A sessão 5 contou com apenas uma apresenta ção, relati va ao
efeito dos incêndios flores tais na região Norte, na qual os
ora dores começa ra m por apresenta r as consequências
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uma temperatura e composi ção quími ca que as torna m indicadas
pa ra uso terapêuti co.

PASSEIO 2 | 8 de abril | nº de assistentes: 45

PASSEIO 1 | 1 DE ABRIL| nº de assistentes: 35

ROTEIRO :

DAS CISTERNAS ÀS NASCENTES: UM PASSEIO PELAS ÁGUAS DE
ALFAMA

0 Sa ída : LARGO DA GRAÇA
1 CISTERNA DOS CLAUSTROS DO CONVENTO DE NOSSA SENHORA
DA GRAÇA
2 CISTERNA DA IGREJA DE SÃO VICENTE DE FORA
3 RESERVATÓRIO DA VERÓNICA
4 POÇO
5 MINA

DAS ÁGUAS INVISÍVEIS DA MOURARIA

ROTEIRO:
1 Sa ída : MIRADOURO DE SANTA LUZIA
2 CISTERNAS DO CENTRO DE ESTUDOS JUDICIÁRIOS
3 CISTERNA DA FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPÍRITO SANTO SILVA
4 CHAFARIZES D’EL REI E DE DENTRO
5 ALCAÇARIAS DO DR FERNANDO, DA D. CLARA, DO BAPTISTA E
DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
6 ALCAÇARIAS DO DUQUE
7 LARGO DAS ALCAÇARIAS E BECO DOS CURTUMES
8 FONTE DAS RATAS
9 CISTERNA DO MUSEU DO FADO

Como uma mancha que se espalha por entre o vale do Ma rtim
Moniz e as colinas da Gra ça e do Castelo, ocupando as vertentes
Norte e Poente dessa úl tima colina, a Moura ria estende-se
i rregula rmente por qua tro freguesias: Socorro, Santa Justa , São
Cris tóvão/São Lourenço e Gra ça
As á guas das chuvas que caem na Moura ria têm destinos
di ferentes . Umas são recolhi das em cisternas, outras es coam
superfi cialmente em di recção ao ei xo cons ti tuído pela Av.
Almi rante Reis e a Rua da Palma e outras ainda seguem um
percurso subterrâneo, sendo captadas em poços ou minas pela
popula ção

Sendo possuidora das águas mais mineralizadas da cidade de
Lisboa , Alfa ma foi durante séculos, referência obri ga tória em
ca rtas, rela tos de via gem ou estudos . À sua qualidade,
abundância e tempera tura não foi es tranho o povo á rabe que aí
vi veu, ao a tribui r à zona o úni co nome possível – Al-ha ma,
sinóni mo de fonte de água quente ou nascente termal . As termas
mais anti gas da cidade remontam ao domínio romano, no
entanto estas nascentes aprovei tadas para banhos atingi ram
notoriedade a pa rti r do século XVIII, q uando a terapêuti ca das
águas moti vou o interesse de es tudiosos e médi cos , o que
conduziu a uma renova çã o de todas as al caça rias , cada vez mais
trans formadas em banhos de a cordo com as novas tendências da
medi cina da época . As águas que brota vam em Lisboa e suas
imediações apresenta vam ori gens di versas: Al uviais, Terciá rias,
Artesianas, Basálti cas e Cretáci cas .
Al fama sempre foi auto-sus tentada do ponto de vis ta do
abas tecimento de á gua , pois ali brota vam i númeras nascentes
cujas águas eram conduzidas a té aos chafa ri zes onde a população
se ia abastecer. Apenas a pa rti r da primei ra metade do século XX
é que Alfa ma dei xou de ser abas tecida pela água dos seus
cha fa rizes , pois esta começou a apresenta r sinais de má
qualidade passando o seu a basteci mento a ser assegurado pela
Companhia de Águas de Lisboa .

SESSÃO DE CINEMA | 14 de abril | nº de assistentes: 25
Espa ço Memória dos Exílios Av. Ma rginal , 7152-A, Es toril
HIJA DE LA LAGUNA de Ernesto Damián (Peru, 2015)
Es treia em Portugal
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Resumo
A água subterrâ nea sempre es teve presente no imaginá rio
popula r de Lisboa reflectida , quer nos inúmeros poços , minas e
nas centes que aí existem, quer em locais que já desapa receram,
mas que dei xa ram a sua ma rca indelével na toponímia local . É o
caso da colina do Cas telo de São Jorge que, pelas suas
ca ra cterísti cas topográfi cas, geológi cas e hidrográ fi cas,
proporci ona uma rede va riada de es coa mentos subterrâneos
com zonas de reca rga e des ca rga bem identifi cadas de que as
nas centes hidrotermais em Al fama e as minas de Moura ria são
exemplos pa radigmá ticos
Todos os eventos organizados e coordenados por luís ribeiro

11 de abril de 2017

Sinopse: Nelida, uma mulher dos Andes peruanos fala com os
espíri tos da água , usa os seus poderes pa ra enfrenta r uma
companhia mineira que a meaça des trui r a lagoa que ela
considera ser a sua mãe.
“Ma ma Yaku, en tus entra ñas gua rdas oro. ¿Sabes pa ra qué sacan
tu oro? Pa ra guarda rlo otra vez en los bancos. El oro no se bebe.
El oro no se come. Por el oro se derrama sangre. Si de ta nta
utilidad les ha ce el oro a los grandes y a l os poderosos mándales
a sa ca r de las reservas de sus bancos y que lo vuel van a utiliza r,
pero a ti que te dejen en pa z. Cuidándote bien, podrías
alimenta rnos pa ra siempre.”
Apresenta ção e deba te moderado por Luís Ribei ro

Foi no passado dia 11 de Abril que a APRH Jovens Profissionais
organi zou uma visita técni ca à Central Hidroelétri ca de Venda
Nova III. Es ta visi ta, conduzi da pelo Engenhei ro Améri co Simões
(EDP - Gestão da Produção de Energia) ini ciou -se com uma
apresenta ção sobre a des cri ção do funciona mento e opera ção da
central . Após esta apresenta ção, os pa rticipa ntes pudera m visita r
os túneis , acessos e equipamentos que compõem a central .

CONFERÊNCIA 4ª feira, 18 de abril | nº de assistentes: 20
Roca Gallery Pra ça dos Resta uradores , Lisboa
Título: AS ÁGUAS (IN)VISÍVEIS DA COLINA DO CASTELO DE SÃO
JORGE
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Caldas da Rainha, 18 de maio de 2017

A Comissão Especializada de Águas Subterrâneas vai organiza r a
18 de Maio de 2017, no Centro Cul tural e de Congressos de
Caldas da Rainha , as Jornadas de Águas Minerais Naturais e
Ordenamento do Terri tório com o apoio da Associação
Portuguesa de Geólogos , do Grupo Português da Associação
Interna cional de Hidrogeólogos (AIH-GP) e da Ca ma ra Municipal
das Caldas da Rainha . O evento tem, igualmente, o pa trocínio
da Federa ção Europeia de Geól ogos .
Es tas Jornadas integra m-se na Semana de Termalismo das Caldas
da Rainha que alberga a Assembleia Geral da European Histori c
Thermal Towns Associa tion e o X Congresso Na cional da
Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médi ca .
O objecti vo é a discussão das metodologias de ges tão e
desenvol vi mento das águas mi nerais na turais na ópti ca do
desenvol vi mento sus tentado dos recurs os hídri cos e dos recursos
geológi cos .
O programa inclui conferências convidadas, um deba te e uma
visi ta às capta ções da Concessão Hidromineral das Caldas da
Rainha e ao respecti vo Perímetro de Protecção.

A APRH, na sua missão de promover, a nível nacional, o
progresso dos conhecimentos e o estudo e discussão dos
problemas relativos às zonas costeiras, nomeadamente nos
domínios da gestão, do planeamento, do desenvolvimento, da
administração, da ciência, da tecnologia e da investigação,
pretende com a organização deste evento, a realizar na
Fundação Cidade de Lisboa, no dia 7 de junho, refletir sobre
alguns aspetos ainda por resolver da gestão e proteção da
zona costeira, nomeadamente em relação a:

Pretende-se com es te evento dinami za r a comunica ção
interdisciplina r entre os a gentes do merca do dos recursos
hidromi nerais e geotérmi cos , dos recursos hídri cos superficiais e
subterrâ neos e da gestão do terri tório.
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/jornadas-caldas-darainha

- Qual o papel dos Modelos de Ordenamento da Orla
Costeira no futuro?
- Como mapear os riscos na orla costeira?
- Qual o impacto das alterações climáticas?
- Qual o papel da Monitorização da Zona Costeira e como
vai ser efetuada?
http://www.aprh.pt/i mages /stories/pdf/Semina rio_7jun2017progra ma .pdf
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Porto, 13 a 15 de setembro de 2017
FEUP

Évora, 7 a 9 de março de 2018

Mais informações em:
http://www.aprh.pt/13silusba/

problemas da água reconhecido interna cionalmente como
exempla r.
O apoio traduzi r-se-á num valor monetá rio de 200 € e terá como
contrapa rtida a inserção do logotipo da entidade apoiante, numa
das pá ginas da revista e em todos os números publi cados em
cada ano (bianual). Pa ra mais informa ções conta cte o
Secreta riado da APRH a tra vés do e-mail aprh@aprh.pt.

SEJA APOIANTE DA REVISTA RECURSOS HÍDRICOS
A revista "Recursos Hídri cos " é uma publica ção da Associação
Portuguesa dos Recursos Hídri cos que é a tualmente di vulgada
online gra tuita mente no si te da APRH. O pri mei ro número da
revis ta foi editado em 1980 e desde então já fora m edi tados mais
de 100 números.

Pode
consul ta r a revista
http://www.aprh.pt/rh/

Es te ano considerou-se oportuno ini ciar um novo período da vida
des ta publi ca ção com novo forma to e novos conteúdos . Com este
novo perfil, a "Recursos Hídri cos " vai continua r a difundi r
desenvol vi mentos científi cos e técni cos recentes nes ta á rea do
conhecimento, mas também trabalhos de referência realizados
pelas empresas e gabi netes de consultoria.
Queremos , ainda , que a revis ta "Recurs os Hídri cos" seja
reconhecida como um mei o pri ori tá rio pa ra que a administra ção
exponha a s ua visão sobre possíveis al tera ções legislati vas e
ins ti tucionais . A dissemina ção das reflexões internas da APRH e
as sínteses dos eventos que organi zamos i rão, sem dúvi da,
aproxima r mais os nossos membros e moti va r outros
especialistas da á rea a aderi r à mais antiga associa ção do sector
e, por isso, fundadora e criadora de uma dinâ mi ca de intervenção
que tem sido essencial para a ti ngi rmos um nível de resposta aos
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"Recursos

Hídri cos "

em:

O Volume 38, nº 1 da revista “Recursos Hídricos” editado em
março com o seguinte conteúdo:
Entrevista
Entrevista ao Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins (
Em destaque
Alma ra z – um futuro de ris cos a cresci dos
Francisco Ferreira

REVISTAS, JORNAIS E BOLETINS

Cultivar
N.º 7 – março de 2017
Editor: Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração
Geral

Rede de vigilância em contínuo da ra dioati vi dade do ambiente
(radnet)
João Oliveira Martins, et al.

Boletín Geológico Y Minero
Vol. 127, n.º 4 – outubro/dezembro de 2016
Editor: Instituto Geológico Y Minero de España

Plano geral de drenagem de lisboa 2016-2030
José Silva Ferreira
Redes de moni toriza ção hidrometeorológi cas
Manuela Saramago

Water Policy
Vol. 18, n.º 1 e Supplement n.º 1 2016
Editor: IWA

Es tra tégia na cional de educa ção a mbiental no âmbi to dos
recursos hídri cos
António Gonçalves Henriques

O Instalador
N.os 249/250 – janeiro/fevereiro de 2017
Editor: O Instalador

Ct&i (ciência, tecnologia e inovação)
Previsão de preci pita ções extremas em regiões com es cassez de
dados hidrometeorológi cos terres tres , com base em informaçã o
de satéli te. Apli cação ao caso de angola
Eduardo Sousa Costa

Anuário Agrícola do Alqueva
fevereiro de 2017
Editor: EDIA

Scoreca rd de sus tentabilidade infraes trutural : uma solução
indutora de boas prá ti cas de ges tão de a ti vos nos modelos de
fi nanciamento de infraes truturas dos servi ços de águas
Alexandra Serra, et al.
Compa ração entre modelos simpli ficados e o modelo hec-ras no
es tudo de á reas de inunda ção pa ra o caso de minas gerais,brasil
Carlos Eugénio Pereira, et al.
Divulgação
Fa usto gonçal ves henriques 1922-2003
Rui Gonçalves Henriques, Nuno Gonçalves Henriques

Decreto-Lei n.º 29/2017 de 16 Março.
Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto, que aprova o regime do Sistema Nacional de
Informação Geográfica
Para mais informações consultar: http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=5&idItem=3
Decreto-Lei n.º 46/2017 de 3 Maio.
Altera o regime económico e financeiro dos recursos hídricos
Para mais informações consultar: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106960762/details/maximized
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