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2.
ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS
O ano de 2021, fruto da continuidade da situação pandémica associada ao vírus SARS-COV-2, permaneceu com
significativas condicionantes, o que limitou, durante um período bastante significativo do ano, a realização de
atividades em formato presencial tendo, inclusive levado a que o 15º Congresso da Água tivesse de ser realizado
integralmente em formato online. Por outro lado, foram retomados os atos eleitorais que haviam sido suspensos no
ano de 2020, tendo os órgãos sociais do Núcleo Regional do Norte sido eleitos em assembleia realizada no dia 28 de
junho de 2021.
Não obstante as condicionantes enunciadas, o Núcleo Regional do Norte da APRH, procurou realizar, durante o ano
de 2021, as seguintes principais atividades:
Colaboração nas atividades de preparação, organização e moderação de várias sessões do 15º Congresso da Água
(realizado, em formato online, de 22 a 26 de março de 2021);
Preparação, organização e dinamização de uma sessão online com o tema "Efluentes Vinícolas: o impacto ao nível
dos recursos hídricos e exemplos de boas práticas", realizada em formato online no dia 15 de dezembro de 2021
(https://www.aprh.pt/pt/eventos/organizados-pela-aprh/2021/efluentes-vinicolas-o-impacto-ao-nivel-dosrecursos-hidricos-e-exemplos-de-boas-praticas), que contou com os oradores convidados o Prof. António Pirra
(Professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD), o Eng.º Miguel Campos (Coordenador de
exploração de águas residuais no setor Alto Tâmega e Douro Norte da Águas do Norte S.A.) e a Doutora Cátia Santos
(Responsável pelo CoLab de Economia Circular, da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense ADVID). A moderação da sessão ficou a cargo de Eduardo Vivas (Presidente do Núcleo Regional do Norte da APRH),
tendo a mesma contado com 53 inscritos e com a participação ativa de mais de 40 pessoas durante toda a sessão.
No que respeita à atividade corrente do Núcleo, realizaram-se duas reuniões (formato online) dos órgãos sociais, a
28 de setembro de 2021 e a 27 de outubro de 2021, para definição e preparação de atividades futuras e em curso,
bem como distribuição de tarefas pelos vários membros. Outros contatos foram estabelecidos por email ao longo do
ano.
3.
PLANO DE ATIVIDADES PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022
Para o ano de 2022, além das habituais colaborações com outras entidades/ organismos, a participação ativa do
Conselho de Região Hidrográfica do Norte, ou de outras ações de divulgação e de contacto com os associados ou
entidades, o Núcleo Regional do Norte tem previstas a realização das seguintes atividades:
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1.
PREÂMBULO
Dando cumprimento ao disposto na alínea e) do art. 14° do Regulamento do Núcleo Regional do Norte da Associação
Portuguesa de Recursos Hídricos (APRH), a Direção apresenta o Relatório de Atividades relativos ao Exercício de
2021.

29

Relatório de Atividades e Contas de 2021
____________________________________________________________________________________________

Realizar o 9º Seminário da APRH-NRNorte, em formato presencial, associado à apresentação e discussão pública do
3.º ciclo dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica no final de junho (dia e local a definir);
Promover sessões-debate especializadas, do tipo "Conversas de Fim de Tarde", a partir das 17h, em formato online,
sobre temas-chave e relevantes para a Região Norte, destacando-se, desde já, as seguintes sessões:
Situação de seca na Região Norte - Gestão e Prevenção, a realizar no dia 27 de abril.
45 anos da APRH - Contributos do Núcleo Regional Norte da APRH para a gestão e preservação dos recursos hídricos
na região, a realizar no dia 04 de outubro.

APRH - Núcleo Regional do Norte, Porto, 24 de janeiro de 2022
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Pela Direção da APRH – Núcleo Regional do Norte
Eng.º Eduardo Vivas, Presidente
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