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No passado dia 9 de março foram eleitos os 
vigésimos Orgãos Sociais da APRH (Assembleia 
Geral, Comissão Diretiva e Conselho Fiscal), 
para um mandato durante o qual a Associação 
fará 40 anos de existência. A Comissão Diretiva 
eleita, que tomou posse no dia 22 de março 
pretende reforçar a intervenção e visibilidade 
da Associação, tendo por referência os objetivos 
estatutários que sempre a orientaram.

Vários são os desafios que atualmente se 
colocam para a gestão da água em Portugal, 
que resultam da premência de assegurar o 
cumprimento de obrigações comunitárias, 
promover a eficiência no seu uso, garantir a 
sustentabilidade da sua gestão, garantir a sua 
qualidade para os diferentes usos, encontrar 
soluções para combater o efeito das alterações 
climáticas e propor políticas luso-espanholas 
concertadas para a gestão dos recursos hídricos 
ibéricos, assinalando-se ainda a necessidade de 
melhorar a integração das políticas da água nas 
restantes políticas sectoriais.

A APRH continuará a oferecer o seu contributo 
para a resolução destes desafios através 
da dinamização de atividades com os seus 
órgãos sociais, núcleos regionais, comissões 
especializadas, grupos de trabalho e associados, 
tendo a sua Comissão Diretiva definido cinco 
linhas de ação para o próximo biénio para a 
prossecução destes objetivos: organização 
interna; representação e colaboração com 
outras organizações; divulgação de informação, 
ciência e tecnologia; gestão pública dos 
recursos hídricos; e internacionalização.

Assim, a atividade da Associação para o biénio 
2016-2017 incluirá a organização de eventos 
técnico-científicos nacionais e internacionais, a 
participação na análise de políticas públicas, a 
promoção de reuniões com entidades públicas 
e privadas num processo de reflexão conjunta 
sobre o futuro das políticas de gestão da água, 
a cooperação com organizações nacionais 
e internacionais, a integração em estruturas  

organizativas ligadas à gestão da água e a 
difusão do conhecimento no sector da água 
através da publicação das revistas “Recursos 
Hídricos” e “Gestão Costeira Integrada”, 
do Boletim Informativo e de monografias 
temáticas (p.e. novas edições da coleção “Água, 
Ciência e Sociedade”).

A APRH conta com a participação de todos os 
seus Associados nas  atividades a desenvolver 
para constituir uma massa crítica activa em 
prol da boa gestão dos recursos hídricos e para 
que possa integrar os recursos necessários à 
concretização dos objetivos traçados.

A Comissão Diretiva


