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Boletim Nº 1

  Lisboa, 27 de Novembro de 2009

Laboratório Nacional de Engenharia Civil



1. OBJECTIVOS

No Cenozóico da Bacia do Tejo-Sado encontra-se a maior unidade 
hidrogeológica do território nacional – pela sua dimensão, situação geográfica, 
produtividade aquífera e qualidade das águas. Este recurso hídrico subterrâneo 
tem sido factor relevante de desenvolvimento regional, porque nele assentou a 
principal fonte de água para abastecimento público, agrícola e industrial de 
grande parte dos municípios que com ele se relacionam.
A história geológica da Bacia, desde a formação aos nossos dias, é uma 
sequência de episódios tectónicos e sedimentares que determinaram a sua 
origem e evolução, com evidentes implicações nas características 
hidrogeológicas. Surge de uma depressão tectónica, resultante da compressão 
do Fosso Lusitânico durante o Mesozóico, preenchida até à actualidade por 
detritos arrancados aos relevos periféricos.
Os aquíferos que a compõem têm sido objecto de vários estudos com o intuito 
primordial de captar água para os diversos fins, traduzidos numa inúmera 
colectânea de relatórios técnicos, dispersos por diversos organismos públicos e 
privados, cuja divulgação e discussão se considera pertinente, dada a crucial 
importância deste sistema para o país. Destacam-se também as contribuições 
para o seu conhecimento, resultantes da investigação científica desenvolvida no 
âmbito de dissertações de doutoramento e mestrado em componentes sectoriais 
do sistema.
Neste enquadramento, a Comissão Especializada de Águas Subterrâneas (CEAS) 
da APRH propõe a realização de um Seminário dedicado aos sistemas aquíferos da 
Bacia do Baixo Tejo para proporcionar, entre a comunidade científica e todos os 
interessados, um amplo debate que sirva para divulgar, partilhar, promover e 
melhorar o conhecimento do maior e mais importante recurso hídrico subterrâneo 
em Portugal.

2.   LOCAL E DATA

O Seminário decorrerá no dia 27 de Novembro de 2009, nas instalações do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.

3.   ORGANIZAÇÃO

Este Seminário é uma organização da Comissão Especializada das Águas Subterrâneas 
(CEAS) da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH).

4. COMISSÃO ORGANIZADORA/COMISSÃO CIENTÍFICA

Albino Medeiros (Prof. Convidado da FCT/UNL)
Maria Manuela Simões (Prof. Auxiliar da FCT/UNL)
José Manuel Marques (Prof. Auxiliar do IST)
Manuel Mendes Oliveira (Investigador Auxiliar do LNEC)

5. CONTRIBUIÇÕES PARA O CONHECIMENTO CIENTÍFICO DOS SISTEMAS
AQUÍFEROS

Aceitam-se resumos enquadrados no tema do seminário que contribuam para a evolução do 
conhecimento dos sistemas aquíferos e para a resolução de problemas relacionados com a 
recarga, exploração e preservação, que se refiram a casos de estudo, investigação pura e 
aplicada, metodologias de análise, abordagens inovadoras de mapeamento e divulgação, 
entre outras que se revelem interessantes dentro dos objectivos propostos.  

6. DATAS/CALENDÁRIO

30 de Setembro – data limite para envio dos resumos*
16 de Outubro – informação aos autores sobre a aceitação dos resumos
6 de Novembro – data limite para a recepção do texto integral das comunicações

*Os Resumos deverão contemplar no máximo 2 páginas em formato A4, c/ margens 2.5cm, 
Times New Roman 10, espaçamento simples, incluindo título (em maiúsculas), autores, 
instituições, palavras-chave (máximo de 5), figuras e referências bibliográficas. 

7. INSCRIÇÕES

A inscrição no Seminário deverá ser feita mediante o preenchimento da ficha anexa.

Os custos de inscrição são os seguintes:

Associados da APRH --------------------------------------20 €
Não Associados ---------------------------------------------25 €
Estudantes (Licenciatura e bacharelato) -----------------10 €

O pagamento da inscrição deverá ser feito para:

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS
a/c LNEC  - Avª do Brasil, 101 - 1700-066 Lisboa Codex

8. INFORMAÇÕES

Para informações adicionais contactar:
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS
a/c LNEC - Avª do Brasil, 101 - 1700-066 Lisboa Codex
Tel.   21 844 3428        
Fax  21 844 3017
E-mail  aprh@aprh.pt


