LOCAL
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva
Largo José Mariano Gago, 1 - Parque das Nações - 1990-073 Lisboa

ORGANIZAÇÃO

ENQUADRAMENTO
A Conferência "A Urgência da Água: do Ambiente à Economia" é uma iniciativa conjunta da APDA - Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas e da Delegação Regional do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas, que terá lugar
no próximo dia 22 de setembro no Pavilhão do Conhecimento - Centro da Ciência Viva, em Lisboa.
A importância e oportunidade desta realização e a sua temática central são por demais justificadas, dada a grave crise sistémica
que vivemos em Portugal, na Europa e outras regiões críticas do Planeta, no que toca à escassez de água e ocorrência de secas
com crescentes intensidade e frequência.
Conhecendo a especial atenção e preocupação com que o País segue esta situação, a procura e construção de soluções e
medidas de fundo para a obtenção da segurança hídrica e gestão sustentável deste recurso central para as nossas sociedades
atuais e futuras, tornou-se uma necessidade inadiável. Relembra-se, a propósito, a previsão da Senhora Mami Mizutori,
Representante Especial da ONU para Redução de Riscos de Desastres, na apresentação do Relatório “Drought 2021” para a
COP 26 em novembro de 2021 passado em Glasgow: "A seca está prestes a tornar-se a próxima pandemia, e não existe vacina
para curá-la".
Convidamos todo o Setor da Água em Portugal, bem como representantes de outras áreas do ambiente, da economia, da
gestão, da academia e da investigação e inovação para nos acompanharem neste dia de trabalho e debate para a obtenção de
mais e melhor conhecimento útil para lidarmos com os desafios com que estamos defrontados.

APOIO

MEDIA PARTNER

PROGRAMA
09h00

Receção dos participantes

09h30

SESSÃO DE ABERTURA
Ana Brochado (Presidente da Delegação Regional
do Centro e Alentejo da Ordem dos Economistas)
Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da
APDA)
Carlos Manso (Direção da Ordem dos
Economistas)
João Galamba (Secretário de Estado do
Ambiente e da Energia)

10h15

- Soluções: emagrecimento do Estado ou
subnutrição da gestão da água?
Francisco Nunes Correia (Professor Catedrático
do Instituto Superior Técnico)
Moderador: Rui Godinho (Presidente da APDA)
12h30 DEBATE
13h00 Pausa para almoço
14h30 PAINEL
SERVIÇOS DA ÁGUA: PROBLEMAS PENDENTES,
SOLUÇÕES E DÚVIDAS
Moderador: Pedro Albuquerque (Direção da
Delegação Regional do Centro e Alentejo da
Ordem dos Economistas)

PAINEL
O STRESS HÍDRICO E AS CONFLITUALIDADES DOS
USOS
Moderadora: Albertina Dias (Direção da
Delegação Regional do Centro e Alentejo da
Ordem dos Economistas)

As questões transversais: perdas, reabilitação,
esforço económico dos utilizadores perante
outros poluidores
Nuno Campilho (Vice-Presidente do Conselho
Diretivo da APDA)

A redução dos caudais superficiais: escassez e
secas sistémicas?
José Pimenta Machado (Vice-Presidente da APA)

Dualismo do País e resistência à dimensão
económica (recuperação de gastos?)
J. Henrique Salgado Zenha (Vice-Presidente do
Conselho Diretivo da APDA)

Os riscos das águas subterrâneas. Reservas
estratégicas salvaguardadas ou comprometidas?
Manuela Simões (Professora da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa)

Os Planos e a sua interligação: PNI, PRR,
PENSAARP 2030, Portugal 2030, PAC
Rui Cunha Marques (Professor Catedrático do
Instituto Superior Técnico)

Energia hidroelétrica: Economia e Ambiente, que
opções, que planeamento?
Clemente Pedro Nunes (Professor Catedrático do
Instituto Superior Técnico)

A dimensão regulatória: densidade e abrangência
Joaquim Barreiros (Vogal do Conselho de
Administração da ERSAR)

Água e Agricultura: que articulação com os
outros usos, que enquadramento económico?
João Dias Coelho (Presidente do GEOTA)
11h00

Pausa para café

11h30

PAINEL
O STRESS HÍDRICO E AS CONFLITUALIDADES DOS
USOS (continuação)

16h10 DEBATE
16h40 SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Rui Godinho (Presidente do Conselho Diretivo da
APDA)
Hélder de Oliveira (Vogal da Direção da
Delegação Regional do Centro e Alentejo da
Ordem dos Economistas Ordem dos
Economistas)

12h00 A ARQUITETURA INSTITUCIONAL DA
MACROGESTÃO DA ÁGUA
- A evolução deste século

FICHA DE INSCRIÇÃO (em alternativa pode inscrever-se através deste link)
Nome

Cargo

Entidade
Morada

Cód. Postal

N.º de contribuinte (para efeitos de faturação)
E-mail

Data

Inscrição
❑ Membro

Telefone
Assinatura

Pagamento
€ 140

❑ Não Membro € 170

❑ Numerário

❑ Cheque

❑ Transferência IBAN: PT50 0036 0282 99100000425 53 (enviar comprovativo da transferência para a APDA)

Nota: O preço da inscrição inclui almoço.
A inscrição poderá ser formalizada mediante o envio da ficha preenchida para a APDA. Caso o participante decida cancelar a sua inscrição perderá
o direito a 25% do custo de inscrição, se o cancelamento for solicitado até 10 dias antes da realização do evento. A partir desta data não serão
aceites cancelamentos nem efetuados reembolsos. Ao proceder à inscrição, está a autorizar a APDA a tirar fotografias e/ou efetuar transmissões
em direto durante o evento para fins promocionais e a utilizar os seus dados de contacto para o[a] manter informado[a] relativamente ao evento.

