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PROGRAMA
NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO
Relatório de atividades 2021
Os Órgãos Sociais do Núcleo Regional do Centro (NRC) da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), são
constituídos pelos seguintes elementos:
Direção
Presidente: Ricardo de Jesus Gomes
Vogais: Ana Paula Ferreira de Campos Malo (
Ana Margarida Rodrigues Ferreira
Filipe Manuel Galvão Carraco dos Reis
Luís Filipe de Oliveira Girão (
Assembleia Regional
Presidente: Helena Maria Martins Simão
Vogais: Joaquim José Oliveira Sousa
Nuno Eduardo da Cruz Simões,
A Direção do NRC da APRH tem como missão continuar a dinamizar eventos que permitiram o debate, a divulgação
e a concretização de ações que promovam uma boa gestão dos Recursos Hídricos portugueses e da Região Centro
em particular. É objetivo também desta Direção continuar a interagir com outras associações congéneres e ser um
interveniente ativo na análise de problemas e escolha de soluções relacionadas com a gestão e planeamento dos
Recursos Hídricos, assim como no esclarecimento e interação com o meio técnico-científico e com a população, para
que esta tenha uma melhor compreensão das questões associadas aos Recursos Hídricos.
Em 2021 as atividades da Direção do NRC da APRH foram condicionadas pelas medidas de contenção decretadas
pelo Governo de Portugal para o combate à pandemia COVID-19, pelos que as atividades em que esteve envolvido
decorreram na sua maioria à distância, a saber:
Integrou a Comissão Organizadora do 15º Congresso da Água, organizado pela APRH, 22-26 de março de 2021,
na modalidade online.
Integrou a Comissão Organizadora da “1st International Conference on Water Energy Food and Sustainability
(ICoWEFS), organizada pelo Politécnico de Leiria, 10-12 de maio 2021, na modalidade online.
Apoiou o Workshop “Manutenção para a gestão sustentável de edifícios”, organizado pelo Politécnico da
Guarda, 29 outubro 2021.
Participa na Comissão Organizadora da “2nd International Conference on Water Energy Food and
Sustainability (ICoWEFS), que terá lugar no Politécnico de Portalegre, 10-12 de maio 2022.

realizados e apoiados não tiveram quaisquer custos ou lucros para a APRH.
Leiria, 10 de fevereiro de 2022
Ricardo de Jesus Gomes
Presidente do NRC da APRH

Capítulo: PROGRAMA

Finanças: O NRC da APRH não tem autonomia financeira relativamente à Comissão Diretiva da APRH. Os eventos
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