
O que é o Plano de Gestão dos Riscos de Inundações?

O PGRI é um instrumento de planeamento e desenvolve-se em três fases. Identifica as

áreas de risco inundações de acordo com as orientações estabelecidas na Diretiva das

Inundações, elabora a delimitação das áreas inundadas, e por fim estabelece um

conjunto de orientações e medidas específicas para diminuição do risco de

inundações.

Participação Pública

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promove até 31 de outubro de 2022, o

procedimento de participação pública relativo à versão provisória dos PGRI

2022/2027.

Como participar?

A sessão de participação pública decorrerá em regime presencial e por

videoconferência com acesso através da ligação:

https://videoconf-colibri.zoom.us/meeting/register/tJ0qdu6srj0sGNKn78-epHUsy-

8rAbjqFfds

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas através da ligação:

https://apambiente.pt/destaque2/participacao-publica-2o-ciclo-de-planeamento-

dos-pgri

Os documentos podem ser consultados no site da APA ou diretamente no portal

PARTICIPA .

Durante o período da participação pública, os interessados poderão emitir as suas

opiniões, sugestões ou reclamações por escrito e dirigidas ao presidente da APA e

remetidas até à data de termo da consulta, podendo para o efeito ser usado o portal

PARTICIPA.

Contactos

APA - Serviços Centrais

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal Ap. 7585

2611-865 Amadora

Tel: (+351) 21 472 82 00

APA - ARH Tejo e Ribeiras do Oeste

Rua Artilharia Um, 107

1099-052 Lisboa

Plano de Gestão dos Riscos de Inundações

Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do 

Oeste

Sessão de Participação Pública

TEJO E RIBEIRAS DO OESTE

12 de outubro de 2022, pelas 10.30 h
Cineteatro de Constância 

Rua Alves Redol, 2250-Constância

39° 28' 36,087" N / 8° 20' 14,881" W



Programa:

10h15 – Receção

10h30 – Sessão de abertura e apresentação da versão provisória do Plano de Gestão dos Riscos de Inundação Região

Hidrográfica 5

Susana Fernandes| Administradora da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, APA

11h30 – Debate

13h00 – Encerramento

TEJO E RIBEIRAS DO OESTE


