
Com a conclusão dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas (RH6 – Bacias do 

Sado e Mira; RH7 – Bacia do Guadiana)  inicia-se uma nova fase na gestão dos recursos 

hídricos com importantes repercussões quer a nível regional e local quer a nível nacional. 

 

Esta sessão de apresentação dos Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas 

na RH6 (Sado e Mira) e RH7 (Guadiana) constitui uma primeira oportunidade para a 

discussão em torno destes importantes instrumentos de planeamento e gestão, 

analisando os seus principais contributos, quer ao nível do diagnóstico quer dos cenários 

prospectivos. Serão igualmente analisadas e debatidas as principais propostas (definição 

de objectivos, medidas, monitorização e acompanhamento) contribuindo assim para o 

período da Consulta Pública formal que agora se inicia. 

 

No difícil contexto actual, como se perspectiva a implementação destes planos? O que 

mudará nos rios e nas albufeiras do Alentejo com a sua implementação? Como serão 

mobilizados os recursos financeiros necessários para a execução dos programas de 

medidas? De que forma contribuirão para a competitividade nas regiões abrangidas? O 

que melhorará nos conflitos do uso da água? Como será monitorizada a sua execução? 

Será possível atingir o bom estado das massas de água até 2015? E recuperar todos os 

custos dos serviços hídricos? Algumas destas questões serão, certamente, debatidas 

nesta sessão de grande actualidade e relevância para quem quer saber mais sobre os 

próximos passos na gestão dos recursos hídricos no Alentejo. 

 

14h00  Abertura | Os PGRH do Alentejo 

Presidente da APRH - Alexandra Serra 

Presidente da ARH do Alentejo - Paula Sarmento 

Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território - 

Assunção Cristas (*) 
 
14h30  A DQA e o processo de Planeamento e Gestão nas Bacias Hidrográficas | 

Rodrigo Proença de Oliveira, APRH 
 
14h50  PGRH Guadiana, Sado e Mira. Do diagnóstico à implementação: os aspectos 

mais relevantes.| Moderadora: Madalena Moreira, APRH  
  

• Caracterização e Diagnóstico | Pedro Bettencourt (Consórcio Nemus-Ecossistema-

Agro.Ges) 

• Análise económica das utilizações da Água | Francisco Gomes da Silva 
(Consórcio Nemus-Ecossistema-Agro.Ges) 

• Cenários Prospectivos | Pedro Afonso Fernandes (Consórcio Nemus-Ecossistema-

Agro.Ges) 
 
16h15  Intervalo (pausa p/café)  
 
16h30  PGRH Guadiana, Sado e Mira. Do diagnóstico à implementação: os aspectos 

mais relevantes.| Moderadora: Paula Antunes, Universidade Nova de Lisboa 
 

• Objectivos Ambientais | Raquel Agra e Sónia Alcobia (Consórcio Nemus-

Ecossistema-Agro.Ges) 

• Programa de Medidas; Monitorização e Acompanhamento | Cláudia Fulgêncio 
(Consórcio Nemus-Ecossistema-Agro.Ges) 

• Implementação do Plano: aspectos críticos | Pedro Bettencourt (Consórcio 

Nemus-Ecossistema-Agro.Ges) 
 
17h15  O contributo dos PGRH para a gestão dos recursos hídricos no Alentejo | 

Paula Sarmento, ARH Alentejo 
 

17h30   Painel de Discussão | Moderador: António Eira Leitão, CNA 

 

• António Carmona Rodrigues, Universidade Nova de Lisboa 

• Luís Bulhão Martins, CAP – Agricultores de Portugal 

• João P. Lobo Ferreira, Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

• José Roquete, Herdade do Esporão 

• Francisco Avillez, Instituto Superior de Agronomia 
 

18h30  Conclusões e Encerramento   

             Paula Sarmento, ARH Alentejo  

             Orlando Borges, Presidente do INAG, IP 

  

 
(*) a confirmar 
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