
DIA NACIONAL DA ÁGUA 2015
1 de Outubro às 9h30, LNEC, Grande Auditório

Para assinalar o Dia Nacional da Água, a APRH – Associação 
Portuguesa dos Recursos Hídricos organiza uma sessão sobre o 
tema “Organização Institucional e Operacionalização da Gestão 
dos Recursos Hídricos”.

Com este evento, a APRH pretende salientar a importância de 
recolocar na agenda a água e a intervenção do Estado nos 
recursos hídricos. Julgamos oportuno fazer-se hoje uma reflexão 
sobre a evolução das instituições de administração e gestão 
pública dos recursos hídricos portugueses, assim como sobre as 
repercussões de cada um dos modelos organizacionais adotados, 
tendo por referência os anos que decorreram desde a criação desta 
Associação até à atualidade. Em particular, justifica-se fazer uma 
análise sobre se, ao longo do tempo, a configuração das instituições, 
a delimitação e o exercício das suas competências e os meios de 
intervenção têm permitido dar aos recursos hídricos a posição que 
realmente devem ocupar como recurso estratégico do País.

PROGRAMA
9:30 - Sessão de Abertura
10:00 - Apresentação de documento com o título “Organização 
Institucional e Operacionalização da Gestão dos Recursos Hídricos: 
Reflexão e Propostas”, elaborado por um Grupo de Trabalho 
constituído no seio da APRH com a composição seguinte: 

António Eira Leitão, Hidroerg (Coordenador) 
Alexandra Brito, CAP 
António Nascimento Pinheiro, IST-UL 
Fernanda Santiago 
Francisco Ferreira, FCT-UNL 
Francisco Taveira Pinto, FE-UP

10:45 - Pausa para café
11:00 - Mesa Redonda com os seguintes intervenientes:

Fernando Veloso Gomes, FE-UP (Moderador) 
António Eira Leitão, Hidroerg 
Eduardo Oliveira e Sousa, FENAREG  
Francisco Ferreira, FCT-UNL 
Francisco Nunes Correia, IST-UL  
Nuno Lacasta, APA

13:00 - Encerramento com a presença do Senhor Secretário de 
Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos.

A entrada é livre mediante inscrição prévia.

Formulário de inscrição on-line

Informações: APRH - Tel.: 351 21 844 34 28 | aprh@aprh.pt | www.aprh.pt

https://docs.google.com/forms/d/1Qnn4gjvUBE7al7fIB-0AvAd7bG_Wb8_u3nr9QkOqvGM/viewform
mailto:aprh@aprh.pt
http://www.aprh.pt

