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Objectivos do Seminário:
A gestão dos recursos hídricos tem vindo a merecer um especial destaque no contexto das
políticas nacionais e internacionais, não sendo a tal alheia a dificuldade de abranger e resolver a
complexidade e a incerteza dos problemas que se associam à gestão sustentável do recurso
natural água, desde a sua escala mundial até à escala local, e nas suas vertentes ambiental,
social e económica.
A relevância destes assuntos, e o interesse que têm suscitado em toda a comunidade, a par de
todo um conjunto de estratégias em desenvolvimento/implementação, como são apenas
exemplo os Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica, o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo
e os Planos de Gestão dos Estuários, e ainda do quadro legal em publicação, muito em particular
da Directiva Quadro da Água (DQA), têm conduzido a que se assista a um debate sistemático,
técnico e mesmo não técnico, numa perspectiva de encontro de melhores e mais ajustadas
práticas e soluções.
A APRH – Núcleo Regional do Norte, exactamente com este propósito de promover a discussão
em torno dos problemas associados à gestão dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do
Norte, e no sentido de estimular a partilha de conhecimento e de experiências, irá organizar a
terceira edição do Seminário sobre Gestão de Bacias Hidrográficas, subordinado ao tema
específico “Os Estuários”.
De facto, constata-se que a gestão dos recursos hídricos caminha progressivamente para a
aplicação de novas e mais eficientes estratégias, assentes em metodologias e técnicas cada vez
mais ajustadas, em matéria de monitorização, de análise de dados, de estudos de cariz
estatístico, modelação matemática, projecto, entre outros. A par de toda esta realidade, a
recente evolução no domínio das tecnologias de informação tem vindo a abrir novas perspectivas
ao planeamento e gestão ambientais, numa forma integrada, abrangente e dinâmica.
Espera-se, pois, que estes aspectos possam constituir-se como o denominador comum de todos
os trabalhos a serem apresentados a este fórum e que do mesmo possam ser colhidos
ensinamentos que permitam dar mais um passo no sentido de melhor se definirem políticas e
estratégias de gestão eficientes.
Estrutura do Seminário (Provisória):
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2011
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Temas Propostos:
Hidrologia – Novas Abordagens de Análise
Cheias e Inundações – Delimitação e Prevenção
Sedimentação
Usos, Pressões e Impactos
Alterações Climáticas
Qualidade da Água
Reabilitação Ecológica do Meio Hídrico
Técnicas e Metodologias de Reabilitação
Morfologia e Dinâmica Fluvial
Obras Hidráulicas
Planos de Gestão
Navegabilidade
Sistemas de Informação Geográfica
Os Estuários e a Zona Costeira
Aceitam-se resumos enquadrados nestes temas, que demonstrem claramente a sua utilidade para
as novas perspectivas de gestão e para a resolução de problemas correntes, e que correspondam
a: casos de estudos, investigação aplicada, evolução passada, dados de base, técnicas, novas
metodologias de análise, abordagens globais, etc.
Outros temas poderão ser considerados desde que se enquadrem nos objectivos do seminário.

Datas:
11 de Março – Envio de Resumos (2 páginas A4);
25 de Março – Comunicação de Aceitação;
29 de Maio – Envio do Texto Final para Publicação na Revista da APRH, após selecção.

___________________________________________________________________________________________
APRH-N, IHRH-FEUP, Rua do Dr. Roberto Frias, s/n, T: 22 508 1924, F: 22 508 1952, E: paulap@fe.up.pt

