Este Número especial da Revista Recursos Hídricos
é dedicado ao 15º Congresso da Água da APRH que
se realiza de 22 a 26 de março deste ano (2021), sob
o tema “Para uma política da água em Portugal - o
contributo da APRH”.
Neste importante evento, iremos em 2021 dar a
conhecer os principais resultados do nosso trabalho
nos últimos três anos, nomeadamente os resultados
do esforço de articulação entre as atividades das
Comissões Especializadas e dos Núcleos Regionais,
promovendo sinergias e o fomento interno de
uma cultura colaborativa. O Congresso irá assim
destacar através das sessões temáticas o trabalho
desenvolvido em torno de áreas disciplinares
específicas e será promovida igualmente uma
reflexão transversal sobre temas atuais como a
política da água em Portugal que é o grande lema
deste evento
Num contexto pleno de desafios agravados pelos
efeitos devastadores da pandemia causada pelo
vírus SARS COV 2 nas suas múltiplas variantes, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estão longe de ser cumpridos de forma equitativa
a nível global e o desigual acesso à água mantém
um papel de charneira. Em Portugal, as políticas
ambientais carecem também de reforço através
da resolução dos problemas de governança da
água. Necessitamos de contribuir e criar, de forma
colaborativa, uma espinha dorsal para a política
da água que seja sustentada numa visão de longo
prazo. Esse é um dos principais objetivos deste 15º
Congresso da Água.
As políticas públicas para a boa gestão e governança
da água devem ser estrategicamente pensadas

e articuladas a par das outras políticas públicas
do ordenamento e planeamento territorial, da
saúde, da agricultura, da energia, do turismo e da
conservação da natureza. Mas nessa articulação
não deve perder-se a especificidade da água e a
sua importância crítica para a salvaguarda futura e
usos sustentáveis de um bem que é indispensável
e insubstituível. O Congresso da Água 2021,
organizado em torno deste tema fundamental,
procura assim contribuir positivamente para uma
melhor definição pelo Governo da política da água
em Portugal, num processo inclusivo e visando
soluções de governança que garantam uma partilha
equitativa dos benefícios decorrentes deste bem
comum.
Em colaboração com a Comissão Organizadora do
Congresso, apresentam-se seis artigos selecionados
submetidos ao Congresso e à Recursos Hídricos e
que abrem este Número Especial do Congresso
da Água - Volume 1. Ainda durante o Congresso,
ou imediatamente a seguir, serão editados novos
Volumes deste Número Especial. Fazemos votos
de que a sua disseminação através da Recursos
Hídricos contribua para o aprofundamento de
conhecimentos que é necessário à formulação
dessas políticas publicas.
Com as melhores saudações associativas.
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