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QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2010

Penafiel debate gestão local da água e dos rios 
do Sudoeste Europeu

De 17 a 19 de Novembro, realiza-se no Museu de Penafiel, a 5
coordenação do projecto " Sud´Eau" que envolve o Município de Penafiel, a 
CIMA - Centro de Investigación del Medio Ambiente - Consejería de Medio 
Ambiente - Gobierno de Cantabria (ES), ACA - Agencia Catalana del Agua 
Generalitat de Catalunya (ES), o Syndicat mixte détudes et 
de la Garonne (FR) e a AIMRD - Asociación Ibérica de Municipios
del Duero (ES).

 

O Projecto SUD´EAU, aprovado pela SUDOE - programa de cooperação 
territorial do espaço Sudoeste europeu – conta com um financiamento 
FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 148.322,25€ serão destinados à 
Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) e
75.000,00€ para a Câmara Municipal de Penafiel.

 

O projecto pretende criar e implementar medidas locais e regionais de 
gestão sustentável e participativa da água.

 

Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a 
participação na gestão sustentável da água que, identificará, em primeiro 
lugar, 60 boas práticas locais de gestão da água tendo em conta três 
aspectos fundamentais: a utilização sustentável da água, a 
território fluvial e a participação local na gestão da água.

 

A partir da análise das boas práticas que vierem a ser seleccionadas, será 
então a vez de implementar as medidas de referência de forma
zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma melhor gestão da
e dos rios que forem identificadas.

 

A quinta reunião de coordenação do projecto " Sud´Eau" tem como 
objectivo coordenar o projecto em si, compartilhando as diferentes tarefas 
realizadas por cada um dos parceiros nos últimos meses bem como discutir 
as actividades a realizar por cada um dos parceiros nos diferentes grupos de 
trabalho nos próximos tempos.

 
Gabinete Comunicação CM Penafiel
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insólita, com muitas 
culpas para Jorge Jesus. 
Por outro lado, a semana 
europeia nacional foi 
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Penafiel: Gestão local da água e dos rios do Sudoeste Europeu 
em debate

Decorrer até amanhã, dia 19, no Museu de Penafiel, a 5ª 
reunião de coordenação do projecto “ Sud´Eau” que envolve 
o Município de Penafiel, a CIMA - Centro de Investigación del 
Medio Ambiente - Consejería de Medio Ambiente - Gobierno 
de Cantabria (ES), ACA - Agencia Catalana del Agua - 
Generalitat de Catalunya (ES), o Syndicat mixte détudes et 
d'aménagement de la Garonne (FR) e a AIMRD - Asociación 
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (ES).
 
O Projecto SUD´EAU, aprovado pela SUDOE - programa de 
cooperação territorial do espaço Sudoeste europeu – conta 
com um financiamento FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 
148.322,25€ serão destinados à Associação Ibérica dos 
Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) e 75.000,00€ para 
a Câmara Municipal de Penafiel.
 
O projecto pretende criar e implementar medidas locais e 
regionais de gestão sustentável e participativa da água.
 
Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a participação na gestão sustentável 
da água que, identificará, em primeiro lugar, 60 boas práticas locais de gestão da água tendo em conta 
três aspectos fundamentais: a utilização sustentável da água, a gestão do território fluvial e a 
participação local na gestão da água. 
 
A partir da análise das boas práticas que vierem a ser seleccionadas, será então a vez de implementar 
as medidas de referência de forma piloto em zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma 
melhor gestão da água e dos rios que forem identificadas. 
 
A 5ª reunião de coordenação do projecto “ Sud´Eau” tem como objectivo coordenar o projecto em si, 
compartilhando as diferentes tarefas realizadas por cada um dos parceiros nos últimos meses bem como 
discutir as actividades a realizar por cada um dos parceiros nos diferentes grupos de trabalho nos 
próximos tempos.

Sábado

Min: -3 ºC 
Máx: 9 ºC

Domingo

Min: 0 ºC 
Máx: 7 ºC

Segunda

Min: 1 ºC 
Máx: 5 ºC

Publicidade 

Livro de Visitas 

2010-11-04 00:41:37
Oh Sr Nuno! Francamente... o Sr é cá 
da terra ou acabou de chegar de 
algum lado?  
Palavras para quê? quer que o leve 
pela mão aos serviços competentes? 
Sabe escrever no computador não 
entende que a Guarda Florestal tem 
de zelar pela saude e bem esta (...)
autor: HEFL

ver livro de visitas

Previsão do Tempo 

Porto :: Marco de Canaveses

Hoje

Condições:  
Temperatura Actual: 7 ºC 
Temperatura Mín: -2 ºC 
Temperatura Máx: 8 ºC 
Humidade: 45% 
Vento: NE a 14 km/h

Próximos Dias

Previsão para outras Cidades

Galeria de Imagens 

Director: Vítor Almeida  |  Última Actualização: 26-11-2010 

 

Contactos Estatuto Editorial Ficha Técnica Colocar Publicidade / Anúncios Classificados Online Bareme Imprensa Regional - Audiência Videos DouroVerde TV

1 de 2Página Penafiel: Gestão local da água e dos rios do Sudoeste Europeu em debatee

26-11-2010http://www.averdade.com/index.php?info=YTozOntzOjU6Im9wY2FvIjtzOjExOiJub...



www.cm-penafiel.pt

>�Pública� >�NOTÍCIAS� >�Notícias� 

NOT Í C I A S Ouvir

Gestão Local da Água e dos Rios do Sudoeste Europeu em Debate em 
Penafiel 
2010-11-19 

 
Entre�17�e 19 de Novembro, realizou-se no Museu de Penafiel, a 5.ª reunião 
de coordenação do projecto "Sud´Eau" que envolve o Município de 
Penafiel,�o CIMA - Centro de Investigación del Medio Ambiente - Consejería 
de Medio Ambiente - Gobierno de Cantabria (ES), ACA - Agencia Catalana 
del Agua - Generalitat de Catalunya (ES), o Syndicat Mixte D'Études et 
D'Aménagement de la Garonne (FR) e a AIMRD - Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero (ES). 

 
 
O Projecto SUD´EAU, aprovado pelo SUDOE - programa de cooperação 
territorial do espaço Sudoeste europeu – conta com um financiamento 
FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 148.322,25€ serão destinados à 
Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) e 75.000,00€ 
para a Câmara Municipal de Penafiel. 

O projecto pretende criar e implementar medidas locais e regionais de 
gestão sustentável e participativa da água. 

Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a 
participação na gestão sustentável da água que, identificará, em primeiro 
lugar, 60 boas práticas locais de gestão da água tendo em conta três 
aspectos fundamentais: a utilização sustentável da água, a gestão do 
território fluvial e a participação local na gestão da água.  

 
 
A partir da análise das boas práticas que vierem a ser seleccionadas, será 
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então a vez de implementar as medidas de referência de forma piloto em 
zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma melhor gestão da água 
e dos rios que forem identificados.  

A 5.ª reunião de coordenação do projecto “Sud´Eau” teve como objectivo a 
coordenação�do projecto em si, compartilhando as diferentes tarefas 
realizadas por cada um dos parceiros nos últimos meses, bem como discutir 
as actividades a realizar por cada um dos parceiros nos diferentes grupos de 
trabalho nos próximos tempos. 

Nã o  e x i s t em  r e s u l t a d o s  p a r a  a  p e s q u i s a
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Gestão local da água e dos rios do Sudoeste Europeu em 

debate em Penafiel 

Avaliação:  / 0  

Fraco Bom AVALIAR

De 17 a 19 de Novembro, realiza-se no Museu de Penafiel, a 

5ª reunião de coordenação do projecto “ Sud´Eau” que 

envolve o Município de Penafiel, a CIMA - Centro de 

Investigación del Medio Ambiente - Consejería de Medio 

Ambiente - Gobierno de Cantabria (ES), ACA - Agencia 

Catalana del Agua - Generalitat de Catalunya (ES), o Syndicat 

mixte détudes et d'aménagement de la Garonne (FR) e a 

AIMRD - Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del 

Duero (ES).

 

 

O Projecto SUD´EAU, aprovado pela SUDOE - programa de 

cooperação territorial do espaço Sudoeste europeu – conta 

com um financiamento FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 

148.322,25€ serão destinados à Associação Ibérica dos 

Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) e 75.000,00€ para 

a Câmara Municipal de Penafiel. O projecto pretende criar e 

implementar medidas locais e regionais de gestão sustentável 

e participativa da água. 

 

Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a participação na gestão sustentável da água que, 

identificará, em primeiro lugar, 60 boas práticas locais de gestão da água tendo em conta três aspectos fundamentais: a 

utilização sustentável da água, a gestão do território fluvial e a participação local na gestão da água.  

 

A partir da análise das boas práticas que vierem a ser seleccionadas, será então a vez de implementar as medidas de 

referência de forma piloto em zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma melhor gestão da água e dos rios que 

forem identificadas.  

 

A 5ª reunião de coordenação do projecto “Sud´Eau” tem como objectivo coordenar o projecto em si, compartilhando as 

diferentes tarefas realizadas por cada um dos parceiros nos últimos meses bem como discutir as actividades a realizar 

por cada um dos parceiros nos diferentes grupos de trabalho nos próximos tempos.
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GESTÃO LOCAL DA ÁGUA E DOS RIOS DO SUDOESTE 
EUROPEU EM DEBATE EM PENAFIEL

De 17 a 19 de Novembro, realiza-se no 
Museu de Penafiel, a 5ª reunião de 
coordenação do projecto " Sud´Eau" 
que envolve o Município de Penafiel, a 
CIMA - Centro de Investigación del 
Medio Ambiente - Consejería de Medio 
Ambiente - Gobierno de Cantabria 
(ES), ACA - Agencia Catalana del Agua 
- Generalitat de Catalunya (ES), o 
Syndicat mixte détudes et 
d'aménagement de la Garonne (FR) e a 
AIMRD - Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero (ES).

O Projecto SUD´EAU, aprovado pela SUDOE - programa de cooperação territorial do espaço 
Sudoeste europeu – conta com um financiamento FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 
148.322,25€ serão destinados à Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro 
(AIMRD) e 75.000,00€ para a Câmara Municipal de Penafiel. O projecto pretende criar e 
implementar medidas locais e regionais de gestão sustentável e participativa da água.

Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a participação na gestão 
sustentável da água que, identificará, em primeiro lugar, 60 boas práticas locais de gestão da 
água tendo em conta três aspectos fundamentais: a utilização sustentável da água, a gestão 
do território fluvial e a participação local na gestão da água. A partir da análise das boas 
práticas que vierem a ser seleccionadas, será então a vez de implementar as medidas de 
referência de forma piloto em zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma melhor 
gestão da água e dos rios que forem identificadas. 

A 5ª reunião de coordenação do projecto "Sud´Eau" tem como objectivo coordenar o projecto 
em si, compartilhando as diferentes tarefas realizadas por cada um dos parceiros nos últimos 
meses bem como discutir as actividades a realizar por cada um dos parceiros nos diferentes 
grupos de tr

[ Voltar ] 

 

 
 

BREVES

 

JÚLIO A. B. FERNANDES 
LANÇA LIVRO DE POESIA 
EM PENAFIEL

No próximo dia 27 de Novembro, às 16 horas, 
decorre na Assembleia Penafidelense, o 
lançamento do livro de poesia: "Nostalgia - Tão 
de lá como daqui, se perto fosse..."; obra de 
estreia de Júlio A. B. Fernandes, editada pela 
Temas Originais e com a apresentação a cargo 
de Cidália Fernandes.

Ler Mais 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE 
AMIGOS DO MUSEU 
MUNICIPAL DE 
PENAFIEL COMEMORA 
11º ANIVERSÁRIO

No próximo dia 4 de Dezembro, pelas 16h30, a 
Associação de Amigos do Museu Municipal de 
ÚLTIMAS

Júlio A. B. Fernandes lança livro de poesia 
em Penafiel 
Associação de Amigos do Museu Municipal 
de Penafiel comemora 11º aniversário 
Freguesia de Galegos com mais energia 
Grupo “Os Amigos do Cavaquinho de 
Canelas” participou no S. Martinho 
Julgamento das agressões a Carlos Leão 
começou sem a presença do arguido 

CAPA DO JORNAL
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SECÇÃO: Penafiel

Penafiel  

Gestão da água e dos rios do Sudoeste Europeu em 
debate 

De 17 a 19 de Novembro, realizou-se no Museu de Penafiel, a 5ª reunião 
de coordenação do projecto " Sud´Eau" que envolve o Município de 
Penafiel, a CIMA - Centro de Investigación del Medio Ambiente - 
Consejería de Medio Ambiente - Gobierno de Cantabria (Es), ACA - 
Agência Catalana del Agua - Generalitat de Catalunya (Es), o Syndicat 
mixte détudes et d'aménagement de la Garonne (FR) e a AIMRD - 
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (Es).

O Projecto SUD´EAU, aprovado pela SUDOE - programa de cooperação 
territorial do espaço Sudoeste europeu - conta com um financiamento 
FEDER de 1.197.027,75€, dos quais, 148.322,25€ serão destinados à 
Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) e 
75.000,00€ para a Câmara Municipal de Penafiel.

O projecto pretende criar e implementar medidas locais e regionais de 
gestão sustentável e participativa da água.

Para atingir esse objectivo, será criada uma rede de entidades para a 
participação na gestão sustentável da água que, identificará, em primeiro 
lugar, 60 boas práticas locais de gestão da água tendo em conta três 
aspectos fundamentais: a utilização sustentável da água, a gestão do 
território fluvial e a participação local na gestão da água. 

A partir da análise das boas práticas que vierem a ser seleccionadas, 
será então a vez de implementar as medidas de referência de forma 
piloto em zonas seleccionadas, o que vai permitir efectuar uma melhor 
gestão da água e dos rios que forem identificadas. 

A 5ª reunião de coordenação do projecto " Sud´Eau" tem como objectivo 
coordenar o projecto em si, compartilhando as diferentes tarefas 
realizadas por cada um dos parceiros nos últimos meses bem como 
discutir as actividades a realizar por cada um dos parceiros nos 
diferentes grupos de trabalho nos próximos tempos.

Diga o que pensa sobre este texto. O seu comentário será publicado online após 
aprovação da redacção.
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