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Nota à Comunicação Social n.º 68/2022 

11 OUT 22 | 15h00 

 

 
Agência Portuguesa do Ambiente realiza ação de sensibilização e capacitação para a  

Reutilização de Águas Residuais para fins agrícolas 

 

A Agência Portuguesa do Ambiente, através da ARH do Alentejo, em parceria com a ADPM - 

Associação de Defesa do Património de Mértola, encontram-se a desenvolver o projeto 

Alentejo_Clima em Escassez Hídrica, o qual visa capacitar e sensibilizar diferentes atores da região 

do Alentejo para intervir no território, em prol da adaptação às alterações climáticas e, em especial, 

da melhoria da eficiência na gestão dos recursos hídricos. 

Entre as várias ações do projeto destaca-se a capacitação para a ação, a qual visa capacitar os 

atores chave ao nível regional, através de diversas ações de educação formal e informal, que 

abordarão as principais problemáticas ligadas aos recursos hídricos, num contexto de alterações 

climáticas. 

Neste âmbito, vai ser promovida no próximo dia 12 de outubro, uma ação de informação dedicada 

à Capacitação sobre reutilização de águas residuais (ApR = Águas para Reutilização), cujo 

programa é o seguinte: 

Tema da Sessão: Reutilização de Águas Residuais para fins agrícolas  
Data: 12 de outubro de 2022 

Local: Auditório da Associação de Beneficiários do Mira (Odemira) 

 10h00 – Abertura da sessão 

 10h15 – Reutilização de Águas Residuais Tratadas: Patrícia Oliveira e Rui Sequeira 
(APA/ARH Alentejo) 

 10h35 – Sistemas Centralizados de Produção de ApR: Simone Pio (AgdA) 

 10h50 – Sistemas Descentralizados por Simbiose: Paulo Cruz (APA/ARH Algarve) 

 11h15 – Coffee break 
 11h45 – Exemplos de Utilizadores agrícolas de ApR no Algarve: Hubel Verde 

 12h00 – Exemplos de Utilizadores agrícolas de ApR na região Alentejo (potenciais e já 

instalados): AHSA, Frestia, Vitacress e The Summer Berry 

 12h30 – Debate 

 13h00 – Almoço volante 
 14h30 – Visita a exploração no Perímetro de Rega do Mira 

 16h30 – Fim da sessão 

 

Para mais informações sobre a ação e inscrições, contacte: participa@adp.pt. 
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Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
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