
Fórum Municipal Rodrigues 
Sampaio, Esposende

11.out.2022

Os PGRI visam a redução das potenciais
consequências prejudiciais das inundações para a
saúde humana, o ambiente, o património cultural, as
infraestruturas e as atividades económicas nas Áreas
de Risco Potencial Significativo de Inundações -
ARPSI (unidades de gestão associadas às
inundações). São desenvolvidos e implementados
em articulação com os Planos de Gestão de Região
Hidrográfica (PGRH). Os PGRI são planos setoriais e
específicos de gestão das águas sobre as cheias e
inundações, que resultam do cumprimento da
Diretiva relativa à Avaliação e Gestão dos Riscos de
Inundações - DAGRI (Diretiva 2007/60, de 23 de
outubro, transposta pelo Decreto-lei n.º 115/2010
de 22 de outubro), e deles fazem parte medidas que
serão implementadas ao longo do tempo para
redução dos riscos das inundações em Portugal.

Planos de Gestão dos Riscos de 
Inundações (PGRI)

O que são os PGRI?

A Agência Portuguesa do Ambiente promove, entre
10 de junho e 31 de outubro de 2022, o
procedimento de consulta pública relativo aos PGRI
de 2.º ciclo nas Regiões Hidrográficas do Minho e
Lima (RH1), do Cávado, Ave e Leça (RH2) e do Douro
(RH3). As sessões de participação pública são uma
oportunidade única para a concertação de posições e
de compromissos no sentido de reforçar as medidas
necessárias para minimizar os efeitos das inundações
que poderão tendencialmente ser agravados devido
ao efeito das alterações climáticas.

Participação Pública

Programa

14h30 – Receção

15h00 – Sessão de abertura

Benjamim Pereira | CM Esposende

Inês Andrade | APA/ARH do Norte

15h15 – Os Planos de Gestão dos Riscos de 
Inundações da Região Norte

João Mamede | APA/ARH do Norte

15h30 – Articulação entre os PGRI e outros 
Instrumentos de Gestão Territorial

Manuela Saramago | APA/DRH

15h45 – Debate

16h15 – Encerramento 

As inscrições são gratuitas mas obrigatórias aqui.

Os documentos podem ser consultados no site da 
APA ou diretamente no portal PARTICIPA (RH1, 
RH2, RH3), onde pode deixar os seus contributos.

Como Participar

Sessão de 
Participação Pública

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ9l-X3B1YMMJ4y1OowgOvKzvFlTEWXf-VoVUqfhtG37PQA/viewform
https://www.apambiente.pt/agua/2o-ciclo-de-planeamento-2022-2027
https://participa.pt/pt/consulta/projeto-do-plano-de-gestao-dos-riscos-de-inundacoes-rh1-2-ciclo-2022-2027
https://participa.pt/pt/consulta/projeto-do-plano-de-gestao-dos-riscos-de-inundacoes-rh2-2-ciclo-2022-2027
https://participa.pt/pt/consulta/projeto-do-plano-de-gestao-dos-riscos-de-inundacoes-rh3-2-ciclo-2022-2027

