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Um excelente ano 2018!
No passado ano a APRH, através da Comissão Diretiva, Comissões
Especializadas, Núcleos Regionais e Jovens Profissionais, promoveu a discussão
de problemas nos diversos domínios dos Recursos Hídricos (planeamento,
gestão, administração, desenvolvimento, tecnologia, ciência e investigação, e
ensino). Estivemos juntos em iniciativas que contribuíram para a divulgação do
progresso do conhecimento e para a cooperação e diálogo entre diversos
decisores e profissionais intervenientes nos domínios dos Recursos Hídricos. Em
2017, a APRH publicou dois números da revista Recursos Hídricos, com novo
formato e novos conteúdos, um número da Revista de Gestão Costeira
Integrada, quatro números do BI e o livro comemorativo dos 40 anos da APRH
“A Gestão dos Recursos Hídricos Nacionais: Balanço de 40 Anos e Perspectivas
Futuras”. O website da APRH foi melhorado e está agora mais apelativo com o
objetivo de constituir uma interface prática, dinâmica e com informação
atualizada dirigida aos associados e outros utilizadores.
Em 2018 iremos encontrar-nos de novo. Destacamos o 14º Congresso da Água,
em Évora, de 7 a 9 de março, dedicado ao tema “Gestão dos Recursos Hídricos:
Novos Desafios”. No dia 10 de março teremos uma visita técnica que promete!
Também será realizado um concurs o fotográfico no âmbito deste congresso.
Tragam convosco novos participantes e novos associados!
Por último, seguindo a estrutura que se adotou para o BI desde 2016, neste BI,
relativo ao último trimestre, divulgamos um conjunto de notícias sobre
Recursos Hídricos, notícias da APRH, os próximos eventos a organizar pela
Associação, as publicações da APRH e legislação relevante.
Com estima,
Filipa Oliveira
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Vimágua distinguida com selo de qualidade de água exemplar
pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos

Como combater a falta de água?

Em entrevis ta à TSF, o presidente da Associa ção Portuguesa dos
Recursos Hídri cos, Prof. Fra ncisco Ta vei ra Pi nto, apontou
medidas pa ra miti ga r os efei tos da es cassz de água , tais como o
uso efi ciente da água, a reutiliza ção da á gua tra tada , a
dessaliniza ção (a médio-longo pra zo), a adequada antecipa ção de
situa ções de seca com recurso a modelos de previsão, e a
elabora ção de um novo plano de aprovei tamentos hidrá ulicos
pa ra fins múl tiplos , que permi ta m também a rma zena r á gua para
o abas tecimento às populações.

A Entidade Reguladora dos Servi ços de Águas e Res íduos (ERSAR)
a tribuiu à Vi mágua o “Selo de Qualidade exempla r de á gua para
consumo humano”.
Tra ta-se de uma distinção conferi da às entidades pres tadoras de
servi ços de abas tecimento público de água que, no úl ti mo ano de
a valiação regulatória , assegura ra m uma "qualidade exemplar da
água pa ra consumo huma no".

(Fonte: https ://www.ts f.pt/sociedade/ambiente/
interior/como-comba ter-a-fal ta-de-agua-mais-ba rra gens8913598.html )

Es ta dis tinção signifi ca que a Vimá gua cumpriu com todos os
requisitos necessários , designadamente, s ubmissão a tempada
dos dados, 100% de a valiação dos indi cadores aplicá veis à
qualidade da á gua , 100% de cumpri mento do número de análises
agendadas no progra ma de controlo de qualidade da água
(PCQA) aprovado, cumprimento dos valores pa ra métri cos maior
ou igual a 99%, cumpri mento maior ou i gual a 99% dos val ores
pa ra métri cos de controlo de rotina e cumprimento maior ou igual
a 99% de todos os valores pa ramétri cos de chei ro e sabor.

Abertura da página web das "Global Alliances for Water and
Climate" para apoiar a implementação do Acordo de Paris
no sector da água

O júri que a tribuiu a distinção foi cons tituído por representantes
da ERSAR (que preside), jornal Água &Ambiente, APRH Associação Portuguesa de Recursos Hídri cos, APD A - Associação
Portuguesa de Dis tribui ção e Drenagem de Água , APESB Associação Portuguesa de Engenha ria Sani tá ria e Ambiental,
DECO – Associa ção de Defesa do Consumidor, ESGRA –
Associação de Ges tão de Resíduos e APEMETA – Associação
Portuguesa de Empresas de Tecnol ogias Ambientais.

As “Global Alliances for Wa ter and Cli ma te” lança ra m uma página
web pa ra informa r os a tores envol vidos sobre as a ções
empreendidas pa ra enfrenta r os efei tos das al tera ções climá ticas
no setor da água .

Em nota emi tida pela Vi mágua , salienta-se que o prémio
a tribuído "reves te -se da maior i mportância, no senti do de
reforça r a confiança dos consumidores quanto à qualidade da
água da rede públi ca , à segurança do seu consumo e sal vagua rda
da saúde públi ca ".

Criadas durante a COP22 em Ma rraquexe em 2016, as "Pa rcerias
Gl obais pa ra a Água e o Clima" reúnem as quatro "Pa rcerias" das
Ba cias (Pa cto de Pa ris), Mega cidades , Dessaliniza ção e Empresas,
es tabelecidas na COP21 em Pa ris no ano anterior. Hoje,
representam mais de 450 organiza ções em todo o mundo,
comprometidas em mobiliza r os seus pa rcei ros, identi fi ca r e
dissemina r boas prá ti cas e apoia r o desenvol vi mento de novos
projetos por a tores envol vidos na adapta ção às mudanças
climá ti cas e na resiliência do setor da á gua doce.

(Fonte: http://guima raesdigi tal .com/noti cias/70030/vima guadis tinguida-com-selo-de-qualidade-de-a gua-exempla r-pelaentidade-reguladora -dos-servi cos -de-aguas -e-residuos)

(Fonte: http://www.wa ter-clima te-alliances.org/)
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Barragens podem ajudar a gerir melhor a água

Com o i ndi cador água segura a a tingi r os 99 % (98,69 %) pode
ga ra nti r-se à popula ção de Portugal Continental que pode beber
água da torneira com confiança, conforme demonstra m os dados
do relatório anual da ERSAR sobre o "Controlo da Qualidade da
Água pa ra Consumo Humano" referente ao ano de 2016.
De fa cto, o i ndi cador á gua segura na ordem dos 99 % confi rma a
excelente qualidade da á gua pa ra consumo humano em Portugal
Continental , col ocando-nos ao nível dos países mais
desenvol vidos da Europa Ocidental.

Das 60 albufei ras moni tori zadas em Portugal 31 es ta vam abai xo
dos 40 %, segundo dados do mês de novembro do Sistema
Na cional de Recurs os Hídri cos . Apenas qua tro apresenta vam
disponibilidades hídri cas superi ores a 80 %, segundo a mesma
fonte. Já no que di z respeito às ba cias hidrográ fi cas a es magadora
maioria (11 de 12) tinha uma média de a rmazenamento inferi or à
registada desde 1990. A úni ca exceçã o era a ba cia do Arade, no
Alga rve.

(Fonte: http://www.ersar.pt/pt/si te -comuni ca cao/site noticias/Pa ginas/excelente -qualidade-da -agua -da -rede-publica em-2016.aspx)
Ministro do Ambiente garante que Portugal nunca ficará sem
água
Portugal nunca fi ca rá sem água, ga rantiu o ministro do Ambiente
em entrevista na Edi ção da Noite da SIC Notícias. João Pedro
Ma tos Fernandes jus tifi cou ainda o porquê da campanha de
sensibiliza ção pa ra o uso ra cional de á gua se di rigi r apenas aos
consumidores domésti cos .

(Fonte: http://www.ambienteonline.pt/canal/detalhe/ba rra genspodem-a juda r-a-geri r-mel hor-a-a gua)
Água e resíduos: terras de Trás-os-Montes já estão a estudar
tarifas

(Vídeo: http://sicnoti cias.sapo.pt/pais/2017-11-14-Minis tro-doAmbiente-ga rante-que-Portugal-nunca-fi ca ra-sem-a gua)

Situação das Albufeiras em Dezembro de 2017

Os muni cípios de Terras de Trás-Os -Montes vã o junta r-se para
geri r em conjunto á gua e resíduos , a tra vés da empresa
intermuni cipal Res íduos do Nordes te, que já es tá a prepa ra r a
tra jetória ta rifá ria a cinco anos , tal como o regulador exi ge.
“Esse tra balho técni co já está a ser fei to e conta mos apresentá-lo
em breve aos novos auta rcas ”, revela Paulo Pra ça, di retor-geral
da Resíduos do Nordeste, a o Água &Ambiente na Hora . A
empresa já tem novos esta tutos pa ra poder aba rca r a gestã o da
água e o processo poderá es ta r concluído ainda este ano. O
trabalho i rá no sentido de uma ha rmoniza ção ta rifá ria tendo em
conta que existem mui tas disparidades na região.
(Fonte: http://www.ambienteonline.pt/12expoagua /
noticias/a gua-e-residuos-terras -de-tras -os -montes-ja-es tao-aes tuda r-ta rifas)

No úl timo dia do mês de Dezembro de 2017 e compa ra ti vamente
ao úl timo dia do mês anteri or veri ficou -se um aumento do
volume a rma zenado em 5 ba cias hidrográfi cas e uma des cida em
7.
Das 60 albufei ras moni tori zadas, 5 apresenta m disponibilidades
hídri cas s uperiores a 80% do vol ume total e 24 têm
disponibilidades inferiores a 40% do volume total .
Os arma zenamentos de Dezembro de 2017 por ba cia hidrográ fica
apresenta m-se i nferiores às médias de a rmazenamento de
Dezembro (1990/91 a 2016/17).
http://sni rh.apa mbiente.pt/index.php?idMain=1&i dItem=1.3

Excelente qualidade da água da rede pública em
Portugal no ano de 2016

(Fonte: Sis tema Na cional de Informa ção de Recursos Hídri cos)
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Monitorização da seca em Portugal Continental

(Fonte: Rela tório do Grupo de Tra balho de assessoria técnica à
Comissão Permanente de Prevenção, Moni toriza ção e
Acompanhamento dos Efei tos da Seca de 15de dezembro de
2017)
O ano que terminou foi aquele com maiores custos materiais
devidos a catástrofes naturais nos EUA desde que há registo

Os custos ma teriais devi dos aos fogos , fura cões e outros
fenómenos clima téri cos extremos e a típi cos ocorridos em 2017
são os maiores desde que há regis to, de a cordo com a National
Oceani c and Atmospheri c Adminis tra tion (NOAA).
(Fonte: http://www.bbc.com/news/science-environment-42608161)...

De acordo com o índice meteorológico de seca PDSI
(Palmer Drought Severity Index), a 15 de dezembro
manteve-se a situação de seca meteorológica em todo o
território de Portugal continental, no entanto verificou-se
um desagravamento da intensidade da seca, em particular
da classe de seca extrema. A 15 de dezembro cerca de 11%
do território estava em seca extrema, 75% em seca severa
e 14% em seca moderada.

Divulgação entre os associados

Pa ra o biénio 2016/2017, fora m recebidos dezoi to trabalhos (9
referentes ao Prémio APRH pa ra teses de doutora mento ou
equi valente, e 9 referentes ao Prémio APRH pa ra Jovens
Investi gadores , pa ra disserta ções de Mestra do), que foram
entregues a té 31 de outubro de 2017, conforme determinado no
regulamento do Prémio, devendo ser apreciados por um júri
consti tuído por elementos de ins ti tui ções de ensino e

Apela-se à utiliza ção do endereço de e -mail , aprh@fe.up.pt,
a tra vés do qual qualquer associado pode enviar i nforma ção útil
aos res tantes . Rei tera-se que o objeti vo é fa cilita r a troca de
informa ção útil entre os Associados da APRH e que, por isso, este
meio pode ser utilizado como veículo de di vul ga ção de notícias
ou outros assuntos no â mbi to dos Recurs os Hídri cos que
qualquer Associado considere com interesse.

inves ti gação.
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Nos termos do a rtigo 7.º do Regulamento do Processo Elei toral , a
Mesa da Assembleia Geral comuni ca que está aberto o processo
eleitoral pa ra o biénio 2018/2019 a pa rti r do dia 08 de janei ro de
2018.
Ainda de a cordo com o determinado no a rtigo 8.º do mesmo
Regula mento, a té 08 de feverei ro de 2018 poderão ser
apresentadas listas de candida tos , contendo a designa ção e
identi fi caçã o dos membros a eleger, a companhadas dos termos
de a cei tação e do programa de ca ndida tura pa ra a Comissão
Di recti va , nos termos do ci tado a rtigo.

227 - ZEBEN - Sistemas Eletróni cos , Lda .

As listas e os elementos complementa res deverão ser enviados
pa ra :
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
SECRETARIADO DA APRH
a/c Labora tório Naci onal de Engenha ria Ci vil
Av. do Brasil, 101
1700-066 Lisboa
Pa ra efei to de consulta , informa -se que o Regulamento do
Processo Elei toral poderá ser consul tado no Secreta riado da
Associação ou a tra vés da internet no si te: www.a prh.pt

Conforme di vul gado aos Associados pelo Presidente da Mesa da
Assembleia Geral Luís Bra ga da Cruz atra vés da Ci rcular Nº1, a 08
de ma rço de 2018 (5.ª fei ra ), de a cordo com o es tipulado no
a rtigo 26.º do Es ta tuto da APRH, realiza r-se-á uma Assembleia
Geral Ordiná ria pa ra a eleiçã o dos membros da Mesa da
Assembleia Geral, da Comissão Di recti va e do Conselho Fiscal
pa ra o biénio 2018/2019.

outubro
Dia #
7
31
23
25
31

Reunião da Comissão Diretiva
Ductus - Encontro de Jovens Profissionais da Água
Participação da APRH (Engª Alexandra Brito) em reunião do Grupo de Trabalho de Assessoria Técnica à Comissão Permanente de
Prevenção, Monitorização e Acompanhamento do Efeito das Secas
Participação da APRH (Engª Filipa Oliveira) na 5ª reunião da Comissão de Acompanhamento do projeto "Portugal Rumo a Brasília 2018",
com vista à participação de Portugal na 8ª edição do Fórum Mundial da Água
Participação da APRH (Engª Alexandra Brito, Engº Luís David e Engª Filipa Oliveira) na apresentação pública do projeto Lis -Water

novembro
Dia #
3-4
8
8
20
26-30

Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) na reunião do Board of Governors do World Water Council, em Marselha, França
Afluências pluviais indevidas em sistemas de drenagem de águas residuais. Como gerir?
Participação da APRH (Engº Luís David) como membro do júri de Prémios e Selos ERSAR
Aula aberta - A Crise Hídrica na Região Metropolitana de São Paulo, Brasil. O que é a APRH? Contributos para uma melhor Gestão dos
Recursos Hídricos
Participação da APRH (Prof. Francisco Taveira Pinto) no XXII Simpósio Brasileiro Recursos Hídricos da ABRH, em Florianópolis, Brasil

dezembro
Dia #
5
5
14
18

Reunião da Comissão Diretiva
Sessão Comemorativa dos 40 anos da APRH
V Jornadas de Restauro Fluvial
Participação da APRH (Engª Filipa Oliveira) na 6ª reunião da Comissão de Acompanhamento do projeto "Portugal Rumo a Brasília 2018",
com vista à participação de Portugal na 8ª edição do Fórum Mundial da Água
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Porto, 8 de novembro de 2017
Lisboa, 31 de outubro de 2017

A á gua , como elemento essencial à vi da dos seres vi vos , assume
um pa pel prepondera nte pa ra o desenvol vimento sus tentá vel e
pa ra a qualidade de vi da das pessoas.

No â mbi to de um novo ci clo de eventos denominado “Conversas
de fi m de ta rde”, i ni ciati va do Núcleo Regional Norte da
Associação Portuguesa dos Recursos Hídri cos , decorreu no dia 8
de novembro de 2017, no ISEP – Depa rtamento de Engenharia
Ci vil , o 2º evento subordinado ao tema “Afluências pluviais
indevidas em sistemas de drenagem de á guas residuais . Como
geri r?”

O Encontro Naci onal de Jovens Profissionais da Água foi a
pri mei ra ini cia ti va na cional que pretendeu reuni r os jovens
profissionais do sector em torno da temá ti ca da á gua e teve
como objeti vo ser um contributo pa ra envol ver os jovens nos
desafios cres centes que es te sector enfrenta.

Es te evento, orga nizado em conjunto com o ISEP, contou com a
presença de cerca de 50 pa rti cipantes , tendo a abertura sido
realizada pelo Sr. Prof. Tia go Abreu, Di retor do Depa rtamento de
Engenha ria Ci vil do ISEP e pelo Sr. Prof. Edua rdo Vi vas, Presidente
da APRH-NRNorte, que efetuou ta mbém a modera ção do evento.

O Encontro pretende u reuni r os jovens profissionais, futuros
l íderes do sector, em torno da temá ti ca da água .
Num a mbiente des contra ído e informal falou-se sobre os desafios
que se coloca m aos jovens profissionais e ao sector, as
tendências futuras , conhecer profissionais de todas as idades,
pa rtilha r his tórias e cria r la ços entre pessoas e organiza ções.

As 3 a presenta ções realizadas , que desperta ram um elevado
interesse dos pa rtici pantes, incidi ram sobre:

Pretendeu-se, ainda , que fosse um fórum de troca de
experiências e de inspi ração, em que cada pa rti cipante se
capa ci tasse pa ra a diferença que está nas suas mãos .

• No enquadramento, o Sr. Prof. Tentúgal -Valente, des ta cou a
importância da questão, não só a nível ambiental, mas também
económico, salientando o desafio de engenha ria e de gestã o que
lhe está subja cente e que não terá uma resolução a breve pra zo.

Es te encontro surgiu como uma ini cia ti va da CNAIA, a tra vés de
uma a ção conjunta entre as suas três associações profissionais
(APDA, APESB e APRH), em pa rceria com o LNEC e a AdP, e foi a
pri mei ra i nicia ti va de um processo colabora ti vo interi nsti tuci onal,
que teve em vis ta potencia r as competências dos Jovens
Profissionais da Água em Portugal.

• Por outro lado, o Sr. Eng.º João Ga rcez Morei ra, responsável
pela Di visão de Água e de Águas Residuais dos SMSBVC,
proporci onou a visão da ges tão de um sistema muni cipal , em
bai xa . No caso, foi apresentada a forma como es te tipo de
sistemas sofre o pri mei ro impa cto do problema , quer pelos
volumes em excesso no sis tema , quer pelos cus tos a cres cidos
associados, salienta ndo os trabalhos que têm sido realiza dos para
um maior controlo des te problema .

Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/ductus

• Por fim, o Sr. Dr. João Vilaça , Di retor de Explora ção na
SIMDOURO, S.A. salientou a problemá ti ca vis ta pela ótica da
gestão de um sistema em Al ta , de transporte e tra tamento, e que
receberá os volumes recolhidos nos sis temas em bai xa . Nesta
apresenta ção foi demons trado como o problema também a feta
as entidades em alta , salientando a necessidade de se encontra r
uma solução concertada a longo pra zo entre os vá rios ti pos de
entidades .
Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/afluencias-pluviais
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Realiza da no Salão Nobre da Pousada de Lisboa , esta sessão
comemora ti va , onde fora m distribuídos o li vro comemora ti vo dos
40 a nos da APRH “A Ges tão dos Recurs os Hídri cos Na cionais:
Balanço de 40 anos e Perspecti vas Futuras ” e a revis ta Recursos
Hídri cos , Vol. 38, No.2, cons ti tuiu uma oportunidade pa ra a APRH
homenagea r o seu sócio fundador Engº António Ei ra Leitã o.

Leiria, 20 de novembro de 2017

A sessão de abertura contou com a colabora ção do Ex. Sr.
Secretá rio de Es tado do Ambiente Ca rl os Ma rtins , do Presidente
da APRH Prof. Francis co Ta vei ra Pinto e do Presidente da
Assembleia Geral da APRH Prof Luís Braga da Cruz.
Es ta sessão comemora ti va teve a colabora ção do Di retor da
Revista Recursos Hídri cos António Gonçal ves Henri ques , que
apresentou os conteúdos do númeo da revis ta dis tribuída , do Sr.
Vi ce-Presidente da APA António João Sequei ra Ribei ro, que
realizou uma apresentação sobre “Os Desafi os pa ra a Revisão da
DQA”, e do Prof. Francis co Nunes Correia, que realizou uma
apresenta ção sobre “Lei da Água : Génese e Perspeti vas Futuras”.

Es ta Aula Aberta incl uiu duas pales tras :
- a palestra proferida pelo Prof. Pedro Lui z Côrtes sobre “A Crise
Hídri ca na Região Metropoli tana de São Pa ulo, Brasil ”, que
consti tuiu uma reflexão sobre a crise hídri ca que a tinge a região
metropolitana de São Paulo desde o início de 2014, suas
consequências e a necessidade urgente de pol íti cas efi cazes para
a ges tão dos recursos hídri cos.

À sessão de encerra mento, efetuada pela Comissão Di reti va da
APRH, seguiu-se um cocktail comemora ti vo pa ra socializa ção dos
pa rti cipantes .
Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/40-anos-da -aprh

- a palestra proferida pelo Mes tre Tia go F. Ferra dosa,
coordenador da APRH JP, sobre “O que é a APRH? Contributos
pa ra uma melhor Ges tão dos Recursos Hídri cos ”, que pretendeu
da r a conhecer o vas to tra balho que a APRH tem vindo a
desenvol ver a o longo dos a nos , bem como outras ini cia ti vas mais
recentes, nomeada mente as que têm sido organizadas
recentemente pela APRJ Jovens Profissionais.

Lisboa, 14 de dezembro de 2017

Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/aula-aberta

Lisboa, 5 de dezembro de 2017

A Comissão Especializada da Qualidade da Água e dos
Ecossistemas (CEQAE) da Associação Portuguesa dos Recursos
Hídri cos (APRH) realizou es tas jornadas com o objecti vo de
promover a qualidade técni ca de a ções de requalifi ca ção fluvial e
de res tauro, analisar exemplos e prá ti cas .
Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2017/v-jornadas -de-restaurofl uvial
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Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/i ndex.php/pt/eventosa cti vidades/organizados-pela-aprh/2018/recursos -hidri cos -eincendios-flores tais

Setúbal, 9 e 10 de janeiro de 2018

Évora, 7, 8 e 9 de março de 2018

Dada as a tuais ci rcunstâncias de seca que têm tido como
consequência difi culdades a cresci das que são do conheci mento
públi co em assegura r o normal abas tecimento públi co de á gua e
do setor da agrícola que têm obrigado a que todos não mais
possamos i gnora r as intervenções e planeamentos necessári os de
modo a a umenta r a resiliência do pa ís , o Núcleo Regional do Sul
da Associa ção Portuguesa dos Recursos hídri cos (APRH - NR do
Sul) vai realiza r as suas Jornadas dos Recursos Hídri cos , agora a
sua sexta edi ção. Ao contrá rio das úl timas duas edi ções, es te ano
vol támos ao progra ma ori ginal de dois dias de deba tes intensos
a cerca dos Recurs os Hídri cos . Cada dia terá um tema central
subdi vidindo-se o mesmo em 4 (sub)temas, tendo a comissão
organi zadora escolhido a "Governança da Água " e o
"Planeamento e Gestã o da Água" como os temas centrais .

Mais de 240 resumos fora m submetidos pa ra a presenta ção oral e
poster.
Conferência de Abertura : "Water Resources Mana gement - The
Challenges of Toda y and Tomorrow?", Pa tri ck La va rde
Temas gerais do Progra ma Técni co:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/6jrh/index.html

Lisboa, 25 de janeiro de 2018

Gestão de recursos hídri cos e ba cias hidrográfi cas
Água e energia
Hi drologia, hidrá ulica fluvial e obras hidráuli cas
Ma r, zonas cos teiras e obras ma rítimas
Águas subterrâ neas
Água , a gri cul tura , alimenta ção e flores tas
Servi ços de abasteci mento, drenagem e tra ta
Qualidade da á gua e dos ecossistemas
Investi ga ção em hidráuli ca e recursos hídri cos

Temas trans versais do Progra ma Técnico:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gestão integrada da á gua , do terri tóri o e das ci dades
Resiliência e ges tão do ris co
TIC e sistemas de previsão e de alerta na ges tão dos
recursos
hídri cos
Al tera ções cli máti cas e adapta ção
Infraes truturas e s oluções baseadas na na tureza
Pol íti cas públi cas, governança e regula ção
Água e saúde pública

•
Coopera ção trans frontei riça
•
Economia da á gua
Mesas redondas previs tas no âmbi to do Programa Técni co:
•
•
•
•
•
•

Desafie-se e pa rti cipe nes ta excelente oportunidade pa ra revelar
o seu talento fotográfi co!
Ins cri ções abertas a té ao dia 1/feverei ro/2018.

Coopera ção Trans frontei ri ça pa ra a Água
Es cassez, Seca , Usos Múl tiplos e Infraes truturas
Hi dráulicas
Servi ços dos Ecossistemas em Ba cias Hidrográfi cas
Moni tori za ção dos Recursos Hídri cos
Di reti va Quadro da Água : Análise e Revisão
Novos Modelos de Ges tão dos Recursos Hídri cos

Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/congressoagua 2018/programa .html

Até 31 de janei ro os pa rti cipantes poderão ins crever-se a custos
reduzidos .
Aprovei te também os pre ços especiais de alojamento no hotel
onde vai decorrer o Congresso.
O programa da Visita Técnica , a realiza r no sábado, dia 10,
encontra -se descri to no websi te. Esta visi ta tem limi te de
ins cri ções : 120 pessoas. Não perca e ins creva -se já !
Pa ra mais informa ções :
http://www.aprh.pt/congressoagua 2018/index.html

Évora, 7, 8 e 9 de março de 2018
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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.
Pode
consul ta r a revista
http://www.aprh.pt/rh/

"Recursos

Hídri cos "

em:

Associados a colaborarem com a revista
“Recursos Hídricos”
Na sequência de apelo fei to aos nossos associados para
colabora rem di reta mente com a Comissão Editorial da revis ta , a
CD da APRH ficou muito a gradada pelo número de respostas
recebidos . Brevemente da remos mais notícias sobre a forma de
colabora ção dos associados i nteressados. Mui to obrigado a
todos .
Arti gos publi cados no Volume 17, Issue 1:

SEJA APOIANTE DA REVISTA RECURSOS HÍDRICOS

O modelo de evol ução da linha de cos ta LTC: pressupostos,
evolução, validaçã o e apli caçã o
Márcia Lima, Carlos Coelho

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.

Beliefs on the local effects of clima te change: Causal attri bution
of flooding and shoreline retrea t
Silvia Luís, Fabiana E.P. Freitas, Nuno Rodrigues, António J.A.
Nogueira, Catarina Roseta-Palma, Maria Luísa Lima, Luísa Pinho,
Filomena Cardoso Martins, António Betâmio de Almeida, Góneri
Le Cozannet, Vincent Jolivet, Ana I. Lillebø

No ano agora concluído considerou-se oportuno ini cia r um novo
período da vida des ta publi cação com novo forma to e novos
conteúdos. Com es te novo perfil , a "Recursos Hídri cos" vai
continua r a di fundi r desenvol vi mentos científi cos e técni cos
recentes nesta á rea do conhecimento, mas ta mbém trabalhos de
referência realizados pelas empresas e gabinetes de consul toria .

Ca ra cteri za ção da cos ta ma rinha do Balneá rio Ca ma cho (Santa
Ca ta rina , Brasil) como subsídio à gestão
Samanta da Costa Cristiano, Eduardo Guimarães Barboza,
Eduardo Marques Martins, Nelson Luiz Sambaqui Gruber

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

Delimi ta tion of permanent preserva tion areas of Paurá Lagoon
(Middle Coast of Rio Grande do Sul, Bra zil) using mul titemporal
satelli te i mage anal ysis
Letícia Sebastião Miranda, Kátia Helena Lipp-Nissinen
Pode consul tar a Revis ta de Ges tão Cos teira Integra da em:
http://www.aprh.pt/rgci /issue17f1.html
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A Gestão dos Recursos Hídricos Nacionais: Balanço
de 40 Anos e Perspectivas Futuras

Boletín Geológico y Minero
Jul ./Set. 17 - Vol . 128, Nº 3
Edi tor: Insti tuto Geol ógi co y Mi nero de España

Livro comemorativo dos 40 anos da APRH.

Estudos - História das Políticas Públicas de Abastecimento e
Saneamento de Águas em Portugal
Nov. 16 - Nº 4
Edi tor: ERSAR
Hydrolink
2017 - Nº 3
Edi tor: IAHR

REVISTAS, JORNAIS E BOLETINS
Boletim APDIO
Dez. 17 - Nº 57
Edi tor: APDIO

O instalador
Dez. 17 - Nº 260
Edi tor: O ins talador

Boletín Geológico y Minero
Abr./Jun. 17 - Vol. 128, Nº 2
Edi tor: Insti tuto Geol ógi co y Mi nero de España

Revista agrotejo
Nov. 17 - Nº 27
Edi tor: Agrotejo

Portaria n.º 250/2017 de 07 Agosto.
Pri mei ra al tera ção à Porta ria n.º 348/2013, de 29 de novembro, que aprova a delimi ta ção dos perímetros de proteção de capta ções de
águas subterrâ neas des tinadas ao abasteci mento públi co localizadas no concelho de Ourém
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32272
Portaria n.º 249/2017 de 07 Agosto.
Segunda altera ção da Porta ria n.º 130/2011, de 1 de abril , al terada pela Porta ria n.º 126/2015, de 8 de maio, que a prova a d elimi ta ção
dos perímetros de proteção de capta ções de á guas subterrâneas des tinadas a o abas tecimento públi co localizadas no concelho de
Sa nta rém
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32271
Portaria n.º 251/2017 de 07 Agosto.
Pri mei ra al tera ção da Porta ria n.º 175/2014, de 10 de setembro, que aprova a delimi ta ção dos perímetros de proteção de capta ções de
águas subterrâ neas des tinadas ao abasteci mento públi co localizadas no concelho de Cas tanhei ra de Pêra
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32273
Declaração de Rectificação n.º 31/2017 de 06 Outubro.
Reti fi ca ção à Porta ria n.º 250/2017, de 7 de a gos to, que al tera a Porta ria n.º 348/2013, de 29 de novembro, que aprova a deli mi ta ção
dos perímetros de proteção de capta ções de á guas subterrâneas des tinadas a o abas tecimento públi co localizadas no concelho de
Ourém
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32445
Portaria n.º 350/2017 de 14 Novembro.
Aprova a deli mita ção dos perímetros de proteção das capta ções localizadas no concelho de Arganil, que ca ptam na massa de á gua
Ma ci ço Anti go Indi ferenciado da Ba cia do Mondego (PT-A0x2RH4)
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32674
Portaria n.º 349/2017 de 14 Novembro.
Aprova a deli mita ção dos perímetros de prote ção de di versas capta ções de água subterrânea localizadas no concelho de Mi ra
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32673
Decreto-Lei n.º 152/2017 de 07 Dezembro.
Al tera o regi me da qualidade da água pa ra consumo humano, tra nspondo as Di reti vas n.os 2013/51/EURATOM e 2015/1787
http://sni rh.apa mbiente.pt/sni rh/_di vulga cao/legislacao/site/verlei .php?id=32821
Pa ra mais informa ções consul ta r: http://sni rh.apa mbiente.pt/index.php?idMain=5&i dItem=3
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