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VISITAS TÉCNICAS

Estão previstas quatro visitas técnicas a realizar, em simultâneo, no dia 23 de Março. Tais 
visitas têm um número limite de participantes e requerem inscrições prévias a fazer no 
primeiro dia do Congresso, em impresso próprio que será distribuído pelo secretariado da 
APRH, juntamente com a demais documentação.

COMISSÃO ORGANIZADORA
- Teresa E. Leitão (Presidente)
- Alexandra Serra
- Edite Reis
- Helena Lucas

- Jorge Matos (Presidente da 
  Comissão Directiva)
- João Paulo Lobo Ferreira
- José Paulo Monteiro

- Madalena Moreira
- Manuela Portela
- Simone Pio
- Ana Estêvão (Secretariado)

COMISSÃO DE HONRA
  Ministro das Obras Públicas,
  Transportes e Comunicações
  Ministro da Agricultura, Pescas 
  e Desenvolvimento Rural 

  

  Ministra do Ambiente 
  e do Ordenamento do Território
- Ministro da Ciência, Tecnologia 
  e Ensino Superior

  Governador Civil do Algarve
  Reitor da Universidade do 
  Algarve
  Presidente da Câmara
  Municipal de Portimão
  

GRANDES PATROCINADORES

GRANDES APOIOS (até à data de saída deste boletim)

APOIOS (até à data de saída deste boletim)

INSCRIÇÕES NO
CONGRESSO

ASSOCIADOS
NÃO

ASSOCIADOS ESTUDANTES*

€375 €425 €150

   INSCRIÇÕES

   ALOJAMENTO

A inscrição no Congresso inclui a participação nos programas técnico e social, almoços e acesso à  
exposição técnica do 10.º Congresso da Água. A inscrição deve ser comunicada à APRH e efectuada 
mediante o preenchimento da ficha de inscrição e pagamento através de transferência bancária para 
o NIB 001800002239369900106. 
O comprovativo de transferência bancária deverá ser enviado para: aprh@aprh.pt
*Em alternativa, os estudantes poderão inscrever-se sem qualquer custo, tendo apenas direito a 
assistir às sessões do Congresso e a receber o CDRom.
Nos dias 22 a 24 de Março, a organização do Congresso disponibilizará transporte diário da Universi-
dade do Algarve (portão do Campus de Gambelas da UALG, junto à CGD) para o Hotel Pestana Alvor 
Praia.

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Está aberto um concurso fotográfico sob o tema “Marcas d’Água”.
As fotografias a apresentar a concurso devem ser enviadas para a APRH nos termos do 
regulamento.
Os resultados do concurso serão anunciados durante o 10.º Congresso da Água. 
O regulamento do Concurso poderá ser consultado em: 
http://www.aprh.pt/congressoagua2010/concursofoto.html

PACOTE DE 3 NOITES NO HOTEL
PESTANA ALVOR PRAIA 5* SINGLE - €270 / DUPLO - €300

PACOTE DE 3 NOITES NO HOTEL
PESTANA DELFIM 4* SINGLE - €123 / DUPLO - €144

NOITE AVULSO NO HOTEL
PESTANA ALVOR PRAIA 5* SINGLE - €90 / DUPLO - €100

NOITE AVULSO NO HOTEL
PESTANA DELFIM 4* SINGLE - €41 / DUPLO - €48

O pacote no hotel escolhido inclui 3 noites em regime de pequeno-almoço. As reservas 
deverão ser feitas através do preenchimento de uma ficha de reserva que poderá encontrar 
em http://www.aprh.pt/congressoagua2010/pdf/10CA_Hotel.pdf e enviada para 
grupos.algarve@pestana.com.

Os hotéis oficiais para o 10º Congresso da Água são:
       Hotel Pestana Alvor Praia 5*
       Hotel Pestana Delfim 4*  

COMISSÃO CIENTÍFICA
- António  Betâmio de Almeida  
  (Presidente)
- Albino Medeiros
  António Heleno Cardoso
- António Pinheiro
- Fernando Veloso Gomes
- Francisco Taveira Pinto
  Helena Ramos
- Jaime Melo Baptista
- João Alveirinho Dias

- João Hipólito
- João Lopo de Mendonça
- João Pedroso de Lima
- José Alfeu Sá Marques
- José Beltrão
- José Saldanha Matos
- José Simão Antunes do Carmo
- José Pereira Vieira
- Luís Santos Pereira
- Luís Veiga da Cunha

- Manuel Rijo
- Maria da Conceição Cunha
- Rafaela de Saldanha Matos
- Ramiro Neves
- Rodrigo Maia
- Rodrigo Oliveira
- Rui Cortes
- Rui Ferreira
- Rui Ferreira dos Santos 
- Teresa Ferreira

VISITA TÉCNICA 2

Barragem de Odelouca e túnel de ligação ao Funcho 

ETA de Alcantarilha

14:30

16:30

VISITA TÉCNICA 1

Perímetro de rega do Alvor, incluindo o aproveitamento hidroeléctrico e a estação 
de bombagem de enxugo 

Termas de Monchique

14:30

16:30

VISITA TÉCNICA 3

Rio Arade - hidráulica fluvial e navegabilidade

ETAR da Boa Vista

14:30

16:30

   PROGRAMA SOCIAL
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DIA 21 DE MARÇO 
Recepção aos participantes. Cocktail de Boas Vindas. Projecção do filme “Marcas d’Água: 
10 anos de Congressos”. Actuação do grupo de Jazz “Kotland Trio”.

DIA 22 DE MARÇO 
Quinteto de Sopros da Orquestra do Algarve. Visita e cocktail no Museu de Portimão.

DIA 23 DE MARÇO 
CINEMÁGUA - uma viagem cinéfila de Lumière a Angelopoulos, um projecto de autoria de 
Luís Ribeiro. Jantar dançante de Encerramento no Centro de Congressos do Arade.

O programa social para os participantes consistirá de:

ÁÁÁgguuaa eemm PPoorrttuuggaal
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VISITA TÉCNICA 4

Moluscicultura, central de depuração, viveiros e recursos vivos da Ria Formosa 
no Caíque «Bom Sucesso»

Hidrogeologia e hidrologia do Algarve Central ao pôr do sol na Cruz da Assumada 

14:30

18:00

21 a 24 de Março de 2010
Hotel Pestana Alvor Praia, Algarve
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MARCAS D’ÁGUA 
TEMAS

Água num mundo em mudança
  Alterações climáticas e processos hidrológicos
  Situações hidrológicas extremas 
  Adaptação a mudanças globais
  Segurança, risco e situações de emergência

Conhecimento para satisfação de necessidades
  Água e agricultura
  Água e energia
  Águas subterrâneas
  Hidráulica fluvial
  Hidráulica marítima
  Obras hidráulicas
  Serviços de água e saneamento 
  Protecção e qualidade da água e dos ecossistemas
  Monitorização 
  Uso eficiente da água

Governança da água na sociedade actual
  Planeamento e gestão em bacias hidrográficas e áreas urbanas
  Gestão e ordenamento de zonas costeiras 
  Quadro normativo e regulação
  Sustentabilidade económica e financeira
  Decisão, ética e participação pública

Para lá da Caixa d’Água
  Novos conhecimentos e inovação no sector da água
  Aproveitamentos não-convencionais de recursos hídricos

Formação e cultura
  Educação, capacitação e divulgação
  A água e o património cultural

Os trabalhos do 10.º Congresso da Água 
terão início no Dia Mundial da Água, 22 de 
Março, já com cheiro a Primavera...! Completa-
-se a primeira década do século XXI e, também, 
a primeira dezena de Congressos da APRH, tão 
oportunamente iniciados em 1992. 

O lema seleccionado para este Congresso "Marcas d'Água" procura recordar algumas das 
marcas mais relevantes de uma história comum vivida pelo Homem e entrecruzá-las com as 
histórias pessoais de cada um de nós. Todas elas deixaram Marcas d'Água e serão essas 
marcas que nos levarão a aprender, esperamos, a fazer melhores opções em relação à 
Pegada Ecológica que queremos minimizar neste nosso Planeta Terra, em termos de recursos 
hídricos. Os Boletins têm simbolicamente impressos os lemas dos congressos anteriores... 
em jeito de Marcas d'Água da APRH.

Fortes investimentos têm sido feitos no diagnóstico do estado dos recursos hídricos, a nível 
europeu e mundial, espelhados nos resultados de inúmeros projectos nacionais, de projectos 
europeus dos Programas-Quadro, e de trabalhos desenvolvidos pela UNESCO, de que resul-
taram os World Water Development Reports. O diagnóstico da situação dos recursos hídricos 
é claro, os números são conhecidos, sabemos bem o que há para fazer e temos vindo a criar 
condições, também ao nível legislativo e institucional, para pôr em prática os Planos e 
Programas delineados ao pormenor por técnicos, investigadores e decisores, aos mais varia-
dos níveis. Temos agora que viver os anos decisivos da acção, da mitigação e da adaptação 
impostos por antigas e novas condições socioeconómicas e ambientais!

Neste Congresso, além da tradicional dinâmica lusófona, procurou-se integrar a dinâmica 
global vivida no 5.º Fórum Mundial da Água através de um dos temas mais paradigmáticos 
"Para lá da Caixa d'Água" (que constitui uma das cinco áreas temáticas onde se enquadram 
os temas propostos para o Congresso), espelho da necessidade de trazer e incorporar capa-
cidades e vontades de diversas áreas do conhecimento para, juntos, irmos mais longe! 
Temos todos que trabalhar com solidariedade intergeracional para deixar Marcas d'Água 
positivas.

A gestão dos recursos hídricos exige uma
visão global integrada, a médio e longo prazos, 
dos recursos disponíveis e das necessida-     
des dos utilizadores (abastecimento urbano, 
agricultura, indústria, produção hidroeléctrica, 
ecossistemas) numa transparente e solidária 
articulação das políticas públicas e numa clara 
definição das competências e coordenação de iniciativas dos vários responsáveis pela admi- 
nistração do território, onde se reconheçam as dimensões de natureza ambiental, ética, social 
e económica. Os problemas em torno dos recursos hídricos estão a tornar-se cada vez mais 
complexos, exigindo, para a sua resolução, conhecimentos cada vez mais específicos, bem 
como a eficiente articulação de esforços entre diferentes áreas de conhecimento. São 
inúmeros os temas em cima da mesa mundial e enormes os desafios. É necessário aprofundar 
diálogos, criar triálogos, catalisar mudanças e alargar sinergias entre utilizadores, modelar a 
vontade política, ir além das fronteiras convencionais, promover adequadas formas de gover-
nança. Iremos discutir muitos destes temas durante o 10.º Congresso da Água que agora 
se anuncia.

A Comissão Organizadora do 10.º Congresso procurou seleccionar um local atractivo para a 
realização do evento, congregando um conjunto de condições capazes de (re)unir a família 
APRH através da partilha de um espaço físico e de reflexão.

Contamos com a sua presença pró-activa. A sua contribuição é fundamental para o sucesso 
desta iniciativa. Como vem sendo hábito, pode fazê-la através de apresentação de comunica-
ções técnicas e científicas e de posters, como orador(a) ou interveniente nas sessões.

As Comissões Organizadora e Científica deste evento garantem que tudo farão para o tornar 
num "espaço" privilegiado para a divulgação, análise, debate e reflexão das problemáticas 
relacionadas com os recursos hídricos. A participação de todos é o aspecto fundamental para 
as Marcas d'Água positivas que queremos deixar neste nosso século XXI!

   MESAS REDONDAS

Estão previstas duas Mesas Redondas, abordando os seguintes temas: 

   EXPOSIÇÃO

   EXPOSITORES

Realizar-se-á uma exposição documental, de equipamentos e de produtos relacionados com          
os temas do 10.º Congresso da Água.

A exposição decorrerá nos dias de realização do Congresso, com sessão inaugural no dia 22 de 
Março.

Domingo 
21 de Março 

Segunda-Feira 
22 de Março, 

Dia Mundial da Água 

Terça-Feira 
23 de Março 

Quarta-Feira 
24 de Março 

Domingo 
21 de Março1 de Marçoode Mar

Segunda-Feira 
22 de Março, 

Dia Mundial da Água 

TTerrççaça-FFeeiraa
2333 de MMaarrçoo

eira Quauarta-Feirarta-Fe
Março 224 de Ma24 de ço 

13:30 - 14:30
Almoço

13:30 - 14:30
Almoço

13:30 - 14:30
Almoço

14:30 – 16:30
Mesa Redonda 
“Água e Energia: 
Oportunidade e 

Adaptação a 

14:30 – 16:30
Sessões técnicas 

(4 em simultâneo) 14:30 – 18:00

1313::3030 -- 144::30330
AAllmmmooçççoo

1133:::3330 -  114:3030
Allmmoççoo

133::3300 - - 114:3030
AAlmooççoo

18:00 – 18:30 
Recepção dos 

participantes e entrega 
de documentação

18:30 – 19:00 
Recepção

de Boas-vindas
Projecção do filme 
“Marcas d’Água: 10 

anos de Congressos” 

19:30 
Quinteto de Jazz 
“Kotland Trio” 

VISITAS TÉCNICASIncertezas” 

16:30 – 16:45
“Coffee-break” 

16:30 – 16:45
“Coffee-break” 

16:45 – 18:15
Sessões técnicas 

(4 em simultâneo) 

18:45 – 19:30
CINEMÁGUA - uma
viagem cinéfila de

Lumière a Angelopoulos

16:45
Entrega dos Prémios

APRH
Sessão de Encerramento

18:00 – 19:30 
Assembleia-geral

da APRH

19:45 
Visita e cocktail no 
Museu de Portimão 

21:00 
Jantar dançante 

no Centro de 
Congressos do Arade 

9:00 – 9:30 
Recepção dos 

participantes e entrega 
de documentação 

9:30 – 11:15 
Orquestra do Algarve
Cerimónia de abertura 
e comemoração do Dia 

Mundial da Água 

09:00 – 11:00 
Sessões técnicas 

(4 em simultâneo) 

9:00 – 11:00 
Sessões técnicas 

(4 em simultâneo) 

11:15 – 11:45 
Inauguração da 

Exposição Técnica e 
“Coffee-break”” 

11:00-11:15 
“Coffee-break” 

11:00-11:15 
“Coffee-break” 

11:15 – 13:15 
Sessões técnicas 

(4 em simultâneo) 

11:45 – 13:30 
Apresentações 
convidadas  

Moderador:
António Betâmio

de Almeida 

Oradores:
William Cosgrove,

Luís Valadares Tavares

11:15 – 13:30 
Mesa Redonda 

“Retorno Ambiental: 
Desempenho da 

Agricultura, Indústria 
e Serviços de Água” 

13:15 – 13:30 
Revista Recursos Hídricos

11:15 5 – – 111:4:45 5 
Inaugugururaraçãoão dada 

Expososiçãçãoão TéTécncnica ca ee 
“CCoffoffeffee-b-brereak”k”” ”” 

:00-11:011 0-11:15 11:155 
Coffe“Co“ ffee-breae-breeak” 

111:00-11:1:15 00-1 5 
“Coffee-ee-break” Coffe eak” 
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ÁGUAS DE PORTUGAL

ÁGUAS DO ALGARVE

APRH

AQUALOGUS

CENOR

COBA

EDIA

EDP

EMARP

ESRI

INAG

LNEC

LUSOFANE

MJG

SAINT GOBAIN PAM

SMAS OEIRAS - AMADORA

TECNILAB

VEOLIA ÁGUA

Água e Energia: 
Oportunidade e 
Adaptação a 
Incertezas

Retorno 
Ambiental: 
Desempenho 
da Agricultura, 
Indústria e 
Serviços de Água

Luís Braga da Cruz 
Luís Veiga da Cunha 
Ana Seixas
Helena Freitas
António Castro

Carlos Fernandez-Jaúregui 
Francisco Nunes Correia 
Jaime Melo Baptista 
Joaquim Marques Ferreira 
João Manuel Tito Nunes

António Eira Leitão
(moderador) 

Alfeu Sá  Marques
(relator)

António Gonçalves Henriques 
(moderador)

João Lobo Ferreira
(relator)


