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1. Introdução
Os objetivos da Comissão Especializada Água e Energia (CEAE) são:

Objectivos:
Em complemento dos princípios da APRH, a comissão especializada de Água e Energia
tem por objetivos:
a) Defender e promover a valorização dos recursos hídricos do ponto de vista
energético.
b) Divulgar a contribuição dos aproveitamentos hidráulicos para o aprovisionamento
energético nacional e internacional.
c) Difundir boas práticas no planeamento, implementação, exploração e perenização
de aproveitamentos hidroenergéticos.
d) Fomentar a pesquisa e inovação nacionais conducentes à utilização racional,
eficiente e sustentável dos recursos hídricos para fins energéticos e ao
desenvolvimento de novos produtos e serviços por entidades nacionais.
e) Contribuir para o reforço dos quadros legal e normativo vigentes, colaborando
ativamente com os diversos intervenientes ativos no domínio da água e da energia.

Em apoio à prossecução destes objetivos, a CEAE propõe-se :
- fornecer apoio a iniciativas de formação, sensibilização e/ou divulgação junto de
outras entidades;
- colaborar na organização científica de eventos;
- colaborar na elaboração de documentos de divulgação da APRH relacionados com
o âmbito da Água e Energia, em todas as suas vertentes;
- realizar seminários, colóquios e palestras sobre temas da atualidade ou temas
relevantes para os aproveitamentos energéticos de recursos hídricos terrestres,
costeiros ou marítimos.

2. Plano de atividades para 2022

As atividades a desenvolver durante o ano de 2022 incluirão a colaboração na
organização de eventos e a produção de conteúdos relevantes para os domínios da Água
e Energia. Serão ainda consideradas outras atividades que se enquadram nos objetivos
da Comissão.
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2.1 Eventos
A Comissão encontra-se empenhada na organização e preparação dos seguintes
eventos:
a) Jornadas Técnicas de Energia Hídrica (organização a decorrer de 2022 a 2023)
b) Sessão de palestras online em formato orador + P&R sobre temáticas relevantes (3
a 4 palestas)
c) Participação nos diversos eventos suportados/organizados pela APRH (A analisar
caso a caso).
d) Preparação e organização de sessão especial “Água e Energia” na próxima edição
do Congresso da Água.
e) Colaboração com as revistas científicas da APRH (RGCI e RRH).
f) Promoção de um encontro de representantes de países lusófonos no âmbito da
Comissão Internacional de Grandes Barragens (CIGB/ICOLD), tendo em vista a
sua representação em comités técnicos relativos à gestão integrada de bacias
hidrográficas, a cheias, às alterações climáticas e à gestão de sedimentos.

2.2 Produção de conteúdos
A Comissão antecipa um conjunto de temas que serão selecionados para discussão
interna durante as reuniões regulares e objeto de eventual produção de artigos de síntese
para divulgação na Newsletter da APRH.

2.3 Outras atividades
Sem prejuízo de alguma flexibilidade que permita agendar iniciativas específicas, em
função da atualidade e oportunidade, identificam-se desde já as seguintes atividades:
a) Planeamento e organização de workshops, eventualmente associados ou
conjugados com visitas a locais de interesse para explicação e consciencialização
da opinião pública sobre os fenómenos associados a água e energia.
b) Formação de grupos de trabalho sobre assuntos específicos que se mostrem
relevantes durante o ano de 2022;
Porto, 08 de fevereiro 2022,

A Comissão Especializada de Agua e Energia da APRH
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