ONLINE I Gestão da Água (Ciclo Gestão Ambiental, Novas Obrigações e
Oportunidades)
DATAS
24 de novembro de 2022

LOCAL
Online

HORÁRIO
10:00 - 13:00

DURAÇÃO
3 horas

PREÇO
Associado AEP: 72€
Outros: 80€

ENQUADRAMENTO
A problemática ambiental do consumo de água e da produção e tratamento das águas residuais.
Regras a aplicar captação de águas e à descarga e reutilização das águas residuais.

OBJETIVOS
No final da ação, os formandos deverão ser capazes de:
- Conhecer as regras que se aplicam à captação de águas, à água destinada ao consumo humano e à descarga e reutilização das águas residuais.

PROGRAMA
1. Os usos iniciais da água.
2. Poluentes da água e seus efeitos: principais conceitos.
3. Princípios da lei da água.
4. Utilizações dos recursos hídricos sujeitas a licenciamento.
5. Captação de água e o seu licenciamento.
6. Tratamento da água destinada ao consumo humano e plano de monitorização.
7. Rejeição de águas residuais e potenciais destinos.
8. Descarga no saneamento, no domínio público hídrico e reutilização das águas residuais.

METODOLOGIA
Método ativo e interrogativo de exposição dos conteúdos programáticos, com recurso a casos de estudo.

FORMADORES
Augusto Miguel Lopes
- Licenciado em Engenharia do Ambiente
- Especialista em Ciências do Ambiente e em Segurança e Saúde no Trabalho
- Docente do Instituto Politécnico do Porto
- Sócio gerente da empresa ECO14, Lda.
- Consultor de empresas com mais de 25 anos de experiência.
- Responsável pelo licenciamento industrial de dezenas de empresas.
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DESTINATÁRIOS
- Quadros de empresas responsáveis pela área do ambiente.
- Consultores de empresas.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
As CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO são aplicáveis às modalidades de formação presencial e online.
A inscrição pressupõe o conhecimento e aceitação das Condições Gerais de Participação, disponíveis em:
https://aeportugal.pt/pt/condicoes-gerais-de-participacao
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