
 

 

Comissão Organizadora 

Comissão Especializada da Qualidade da Água e dos Ecossistemas (CEQAE) 
da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH).  

Inscrições 

A inscrição nas Jornadas deverá ser feita mediante o preenchimento do       
formulário online: https://goo.gl/gK3KgX 

Os custos de inscrição são os seguintes:  

Associados da APRH ------------------------------------------------- 20 € 
Não Associados ------------------------------------------------------- 30 €  
Estudantes ------------------------------------------------------------- 10 € 

O pagamento da inscrição deverá ser feito para: 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
IBAN: PT50 0018 0000 2239 3699 0010 6 

Informações 

Para informações adicionais contactar: 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
a/c LNEC - Avª do Brasil, 101 - 1700-066 Lisboa 
Tel.   21 844 3428    -    E-mail: aprh@aprh.pt  - URL: http://www.aprh.pt 
 

 

 

 
 

 
 

 
Workshop: 
Efeitos de eventos extremos  
na qualidade da água  
e dos ecossistemas:  
dos impactos à  
mitigação 

 
 
 
 

 
 

                             Lisboa, 29 de novembro de 2018 
 

                      Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
           Centro de Congressos (Sala 5) 

Boletim 1 

 



 
 
 
 

Objetivo 

Debater os efeitos de eventos extremos (calor, secas, cheias, fogos) na 
qualidade de água e dos ecossistemas, analisando formas de os mitigar. 

Programa 

14.00-14.10 Boas vindas – Susana Neto (Presidente da APRH) 

14.10-14.20 Abertura – José Maria Santos (ISA-ULisboa/ 
Presidente da CEQAE) 

14.20-14.40 
Filipe Duarte Santos (CE3C/ULisboa) – A relação 
entre as alterações climáticas e os eventos 
meteorológicos extremos 

14.40-15.00 
Rui Cortes (CITAB/UTAD) – Fenómenos extremos e 
a perda da biodiversidade e eutrofização em bacias 
urbanas e rurais em Portugal 

15.00-15.20 
João Pedro Nunes (CE3C/ULisboa) – Impactos dos 
fogos rurais na qualidade da água 

15.20-15.40 
Cláudia Brandão (DGADR) – Gestão do regadio 
público: os extremos hidrológicos e o regime de 
caudais ecológicos 

15.40-16.00 
Ana Ilhéu (EDIA) – Medidas de prevenção e gestão 
em contexto de seca na área de influência do 
Alqueva 

 

16.00-16.20 Intervalo para café 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.40 

Filomena Magalhães (CE3C/ULisboa) e João Oliveira 
(FCiências.ID e CEF) – Consequências do calor 
extremo, secas e cheias nas comunidades de peixes e 
na qualidade biológica de rios Mediterrânicos 

16.40-17.00 
Ronaldo Sousa (CBMA/UMinho) e Amílcar Teixeira 
(CIMO/IPB) – Impactes de eventos extremos nas 
comunidades de invertebrados do norte de Portugal 

17.00-17.20 

Patricia M. Rodríguez González (CEF/ULisboa) – 
Ameaças emergentes para as árvores ripícolas 
nativas: respostas aos eventos extremos e efeitos nos 
ecossistemas fluviais 

17.20-17.40 
Pedro Segurado (CEF/ULisboa) – Impactos dos fogos 
florestais em anfíbios: o caso da Mata Nacional de 
Leiria 

17.40-18.10 Discussão 

18.10 Encerramento 


