Estando a terminar o meu mandato como
Presidente da Comissão Diretiva da APRH durante
o biénio 2016-2017 vou aproveitar este editorial da
Recursos Hídricos para agradecer a todos os que
de uma forma direta ou indireta contribuíram para
estes dois anos de muito trabalho e dedicação à
APRH e aos Recursos Hídricos.
Uma palavra especial de agradecimento a toda
a equipa da Revista “Recursos Hídricos” por ter
mantido vivo este importante meio de divulgação
da APRH.
Quero também salientar mais uma organização do
Congresso da Água (o 14º), agradecendo o enorme
empenho do Núcleo Regional do Sul, uma prova
da vitalidade e vontade de bem fazer. Sem o vosso
empenho e ajuda desde o início até ao fim, este 14º
Congresso da Água não seria o mesmo.
Este 14º Congresso da Água, dedicado à Gestão
dos RH – Novos Desafios, contou com a presença
de cerca de 300 participantes e mais de 30 sessões
paralelas, de posters e mesas redondas. Incluiu
um vasto conjunto de apresentações, abrangendo
vários temas gerais muitos focados no interesse
atual e na atividade temática das nossas Comissões
Especializadas.
Os temas propostos para as mesas redondas
também não poderiam ter sido mais atuais e nem
sempre consensuais:
•
•
•
•
•

Cooperação Transfronteiriça para a Água;
Escassez, Seca, Usos Múltiplos e Infraestruturas
Hidráulicas;
Serviços dos Ecossistemas em Bacias
Hidrográficas;
Monitorização e Licenciamento de Recursos
Hídricos;
Revisão da DQA e Novos Modelos de Gestão
dos Recursos Hídricos.

Posso dizer agora que este 14º Congresso da
Água cumpriu o seu papel e contribuiu uma vez
mais para a discussão dos problemas relativos aos
recursos hídricos nos seus vários domínios, o que é
e continuará a ser a nossa missão enquanto APRH.

Os recentes problemas relativos à seca, à poluição
de cursos de água, aos serviços dos ecossistemas,
às inundações costeiras, às cheias, às alterações
climáticas, à energia, ao regadio, à eficiência hídrica,
entre tantos outros problemas, vieram demonstrar
e realçar o quanto continua a ser importante este
papel da APRH.
O meu mandato enquanto Presidente da Comissão
Diretiva da APRH deste biénio 2016-2017 termina
agora. Estes dois anos foram intensos, rápidos e
desafiantes para poder exercer esta “mui nobre”
função de muita responsabilidade.
Ao longo deste mandato tentámos cumprir o mais
possível o nosso Plano de Atividades, tendo a noção
de que nos esforçámos ao máximo e demos o nosso
melhor para o conseguir, mas também com a noção
de que nem sempre tudo corre como desejamos
por variadíssimas razões. Era um plano ambicioso,
mas é da ambição que nascem coisas novas.
Apesar de tudo, o balanço é muito positivo e temos
a noção de que conseguimos manter a atividade
e visibilidade da APRH enquanto Associação de
referência no sector da Água. Ao longo destes 2
anos realizámos (CD, NR, CE) mais de 25 eventos, ou
seja, em média mais de um por mês.
Quero também desejar muita boa sorte à nova CD e
um especial agradecimento à Prof. Susana Neto por
ter aceite este desafio.
A ação da APRH deve continuar o esforço de
promover os Recursos Hídricos, pois como é
patente, infelizmente, muitos dos Novos Desafios
são Velhos Desafios. A APRH deve adaptar-se aos
novos tempos (isso é incontornável), deve procurar
inovar e aproveitar o enorme recurso Associativo de
que dispomos, através das CE e dos NR.
Terminados estes 2 anos fiquei com a ideia clara de
que os Associados querem ser mais ativos e querem
ajudar, mas mais variadas atividades da APRH.
As várias opiniões ilustram que os Associados
pretendem mais de nós e tenho a certeza que esse
aspeto será tido em conta num futuro próximo.
Enquanto Presidente da CD da APRH neste biénio
2016-2017 foi um privilégio contribuir para mais
uma fase da história da APRH e de ter dirigido uma
vasta equipa. Esta experiência ficará sempre como
uma agradável memória.
Obrigado por tudo. Até breve.
Somos APRH. Viva a APRH.

Francisco Taveira Pinto
Presidente da Comissão Diretiva da APRH
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