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Apresentação do projecto

ANÚNCIOS
 A reunião de lançamento do

projecto teve lugar no dia 21 de
julho de 2016, em Madrid
(Espanha), com a participação
de 26 parceiros associados do
projecto.

 Os primeiros resultados estarão
disponíveis em julho de 2017.

 A próxima reunião do projecto
será aberta a todos os parceiros
e parceiros associados do
território SUDOE e terá lugar no
dia 06 de julho de 2017, em
Bordéus (França).

BULLETIN N°1

O Aguamod visa desenvolver uma plataforma para

apoio à gestão dos recursos hídricos durante

períodos de escassez, à escala do território

SUDOE.
O objetivo do Aguamod é construir, em conjunto com os agentes

regionais envolvidos na gestão dos recursos hídricos (gestores,

agentes económicos, utilizadores, sociedade civil) do Sudoeste

Europeu (SUDOE), uma plataforma para apoio à gestão integrada

dos recursos hídricos durante períodos de escassez.

.

A plataforma Aguamod combinará as necessidades de água à

escala das bacias hidrográficas (consumo urbano, agricultura,

indústria, caudais ecológicos...) com modelos numéricos que

permitirão simular as reservas e fluxos de água em todos os

compartimentos. Será feita uma avaliação económica e social dos

recursos hídricos e uma análise do nível de governança à escala

de todo o território SUDOE. Os resultados das simulações de

diferentes cenários de mudança climática permitirão avaliar as

necessidades de água no futuro, segundo uma perspectiva social

e ambiental.

A plataforma Aguamod tem como objetivo propor uma visão

abrangente e compartilhada dos recursos hídricos durante

períodos de escassez, no território SUDOE. A plataforma irá

disponibilizar, aos gestores e utilizadores, uma ferramenta de

apoio à decisão e permitirá avaliar cenários complexos que, à

escala do horizonte 2050, relacionem informações robustas e

localizadas sobre a dinâmica do clima, hidrologia, uso do solo e

da água e modos de governança. A metodologia, que será

estabelecida a nível transnacional, pretende cruzar os problemas

territoriais e as ferramentas utilizadas pelos gestores do território,

a fim de propor uma ferramenta inovadora, comum e adaptada a

todo o território SUDOE. Essa ferramenta permitirá transmitir os

resultados do projecto ao público, que em conjunto com um vídeo

jogo e um filme de animação, permitirão ter uma melhor

compreensão do valor dos recursos em função dos modos de

gestão e governança selecionados.

Para mais informações, entre em

contato com o coordenador do

projecto, José Miguel Sánchez

Pérez :

jose.sanchez@univ-tlse3.fr

CONTACT

mailto:jose.sanchez@univ-tlse3.fr


Construção de uma base de dados sobre os 

recursos hídricos comuns do território SUDOE

Foi desenvolvida uma infra-estrutura informática para

armazenar os dados necessários à caracterização

biológica, física e socioeconómica do território SUDOE.

Todos os parceiros dispõem assim de um espaço para

armazenar todos os dados recolhidos e processados, e por

sua vez, para disponibilizar esses dados aos outros

parceiros do projecto. Teve início a organização dos dados

sobre: as variáveis físicas de todas as bacias hidrográficas

da Península Ibérica e do sul da França; as

variáveis climáticas; a pressão humana sobre os

ecossistemas aquáticos; o impacto económico dos

diferentes usos da água nas bacias; e também sobre os

aspetos sociais e de governança da água.

A metodologia Agua'Eval permitirá

definir o conteúdo da plataforma

AGUAMOD para que esta seja

utilizada pelos gestores do território.

As especificações da plataforma, os

indicadores de desempenho e os

cenários propostos serão definidos,

em parceria, pelos gestores do

território e equipas científicas do

projecto. O estado actual dos

recursos e os possíveis cenários

serão avaliados e comparados uns

com os outros, de modo a se

estabelecerem as respostas mais

adequadas.

INFORMACIÓNES

A sede do CSIC, em Madrid,

acolheu a 21 de julho de 2016 a

reunião de lançamento do projeto

AGUAMOD. Participaram mais de

50 pessoas ligadas à

administração (autoridades

gestoras das bacias hidrográficas,

autoridades gestoras da água do

governo de Espanha, governo de

Andorra, ...) e do mundo da

consultoria (AQUATEC e

INCLAM, entre outros

consultores).

Na Andaluzia, os parceiros do

projecto são as confederações do

Guadiana e do Guadalquivir, além

do Governo da Andaluzia, através

da Agência de Meio Ambiente e

da Água. Em janeiro passado, foi

realizado um workshop na

Universidade de Cádiz, onde os

parceiros associados e outras

partes interessadas discutiram os

problemas de gestão da água e

manifestaram interesse pelos

futuros resultados do projeto.
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Lançamento da 

metodologia 

Agua'Eval

Todas as informações sobre o 
projeto estão em nossa página : 

www.aguamod-sudoe.eu

Facebook : @AGUAMOD
Twitter : @Aguamod20166
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