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Dia Nacional da Água | 1 de outubro 2016 
 

 

 O Dia Nacional da Água é celebrado a 1 de outubro, marcando o 

início do ano hidrológico.  

Trata-se de uma ocasião para assinalar a importância da água, 

contribuindo para a reflexão sobre os recursos hídricos, assim como, 

a sua gestão a nível nacional. 

 

A gestão dos recursos da água tem impacto em vários setores, designadamente, na saúde, produção 

de alimentos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental. 

Mais informações sobre a água disponíveis no Site da Agência Portuguesa do Ambiente 

 

No âmbito das comemorações do Dia Nacional da Água, destacam-se algumas iniciativas: 

 Sessão promovida pela Associação Portuguesa dos Recursos 

Hídricos (APRH) a ter lugar a 3 de outubro, no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, onde serão 

abordados temas como a simplificação e consolidação da legislação da água; o papel da 

hidroeletricidade e o novo Plano Nacional da Água. 

 

 “Conversas de fim de tarde” da APRH dedicadas ao tema “As Tecnologias no 

Apoio à Monitorização Oceânica e de Águas Interiores” a realizar no dia 6 de 

outubro, no auditório do CIIMAR – Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. 

 

 Mesa redonda sobre o tema “A hidroeletricidade em Portugal”, 

organizada pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis 

(APREN) a 29 de setembro, na Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD). Esta iniciativa pretende chamar a atenção para a importância da água como 

fonte de energia renovável. Atualmente cerca de 30% da eletricidade consumida em Portugal 

tem origem hídrica. 

http://www.gpp.pt/
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http://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos-actividades/organizados-pela-aprh/2016/dia-nacional-da-agua-conversas-de-fim-de-tarde
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http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/Documents/2016/setembro/Programa_A%20APREN%20e%20as%20Universidades_Dia%20da%20Água_29_09_2016%20(2).pdf
http://www.apren.pt/
http://www.utad.pt/
http://www.aprh.pt/

