A APRH é membro da COMISSÃO NACIONAL DA
ASSOCIAÇÃO DA INTERNACIONAL WATER ASSOCIATION e é membro fundador da PARCERIA
PORTUGUESA PARA A ÁGUA.
O DIA NACIONAL DA ÁGUA, celebrado em 1 de
outubro desde 1983, resulta de uma solicitação
feita pela APRH ao Primeiro Ministro. A data tem
um significado simbólico, por se tratar do início
do ano hidrológico em Portugal.

Contactos:
APRH – Associação Portuguesa
dos Recursos Hídricos
A/C LNEC
Av. do Brasil, 101
1700-066, Lisboa
Tel. (+351) 21 844 34 28
aprh@aprh.pt
Facebook: https://www.facebook.com/aprh.pt
Youtube: https://www.youtube.com/user/aprhgeral/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/a-p-r-h/

A APRH recebe de forma entusiástica os novos
sócios, individuais ou coletivos, que acrescentam
valor à massa crítica da associação e beneficiam-se por fazer parte deste grande fórum de profissionais, com prestígio nacional e além-fronteiras.

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos
(APRH), fundada em 1977, é uma associação técnica e científica, dedicada aos vários temas da
Água. A sua atividade assenta na gestão integrada dos recursos hídricos, apoiando a definição
de políticas e promovendo o progresso do conhecimento científico e técnico.
A APRH defende a relevância da abordagem integrada dos temas de quantidade e qualidade,
das águas interiores, estuarinas e costeiras, tanto superficiais como subterrâneas, dinamizando
a partilha de conhecimento e a discussão entre
profissionais com intervenção no domínio dos
recursos hídricos.

A APRH tem construído fortes laços de colaboração e amizade com organizações e pessoas no
espaço lusófono, com quem partilha os valores
de gestão sustentável e integrada dos Recursos
Hídricos. Dezenas de iniciativas têm surgido destas parcerias, onde a partilha do conhecimento
e experiências tem sido marcantes.
A APRH promove várias publicações, entre elas
a REVISTA DE RECURSOS HÍDRICOS e a REVISTA
GESTÃO COSTEIRA INTEGRADA, além de livros
e uma NEWSLETTER semanal.

A APRH conta com o apoio colaborativo de Núcleos
Regionais e de Comissões Especializadas. As comissões são responsáveis pela organização de atividades e debates de questões fundamentais ligadas às
diversas áreas sectoriais. Estas áreas são: Agricultura
e Florestas, Água Subterrâneas, Água e Energia, Serviços de Águas, Qualidade da Água e dos Ecossistemas, Hidráulica Fluvial, Zonas Costeiras e do Mar e
Água, Território e Cultura.

