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O 11º SILUSBA
Maputo e o Índico acolhem em Maio de 2013 a 11ª edição do Simpósio de 
Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa (11º SILUSBA), 
dedicado ao tema da Cooperação para a Água.

O ano de 2013 foi declarado pela Nações Unidas como Ano Internacional da 
Cooperação pela Água e será dedicado à identificação dos sucessos alcançados 
e dos desafios que permanecem na área da educação, diplomacia, gestão de 
bacias transfronteiriças, financiamento e quadro legal da gestão da água. 

O mundo debate-se com problemas ligados ao crescimento populacional 
e à urbanização acentuada resultante da migração rural urbana. No espaço 
lusófono esta migração expõe as limitações existentes nas infraestruturas e 
nos serviços públicos e exacerba a pobreza e a degradação da qualidade de vida 
nas cidades. Para ultrapassar estas dificuldades são necessárias abordagens 
inovadoras de fornecimento de água e de saneamento de águas residuais, 
apropriadas a situações de urbanização precária e de baixa educação das 
comunidades.

Nos países africanos, o crescimento populacional coloca adicionalmente pressão 
sobre a questão da segurança alimentar que é agravada pela competição do 
sector energético. Acrescem os desafios colocados pelo potencial de crescimento 
económico no domínio do desenvolvimento de infra-estruturas de captação, 
gestão de água e da protecção dos ecossistemas. A indústria extractiva, em 
particular, incontornável nos modelos de desenvolvimento económico de vários 
países lusófonos, exige soluções adequadas de planeamento  para salvaguardar 
as questões de qualidade da água e do ambiente.

A variabilidade climática temporal e espacial é também um denominador 
comum dos países lusófonos que aumenta a complexidade da gestão de 

recursos hídricos, mesmo sem considerar os efeitos das alterações 
climáticas globais. 

O 11º SILUSBA procurará contribuir para a resolução destes desafios 
ao constituir-se como uma ponte importante de transferência e de 

troca de conhecimento técnico-científico da comunidade 
lusófona e permitir a disseminação rápida de inovações e 

experiências. O SILUSBA é o maior evento de cooperação 
científico-técnica dos povos de língua Portuguesa, com 
resultados visíveis no aumento da cooperação entre as 
instituições de investigação e de ensino.

Em 2013, 11º SILUSBA é uma organização da APRH-
Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, ABRH-

Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ACRH- 
Associação Cabo-Verdiana de Recursos Hídricos e da 
AQUASHARE-Associação Moçambicana dos Profissionais 

de Água e outras organizações lusófonas que desenvolvem 
actividade nesta área. Tal como no evento de 1997 em Maputo, em 
2013 contamos mais uma vez com a sua participação activa neste 

evento!
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Mensagem do Presidente da Comissão Organizadora Local
Tenho uns colegas de Moçambique que são naturalmente viciados nos SILUSBA e ano de SILUSBA 
é caso de agitação! É claro que o nosso SILUSBA vai ser uma FESTA! Vamos tentar bater o recorde 
de participação dos SILUSBA, até hoje nas mãos do 3.º SILUSBA, em 1997, em Maputo! 

O SILUSBA é um espaço em que a mesma língua nos junta e reforça para falarmos do que mais 
gostamos de falar! A Associação Aquashare, muito jovem, irrequieta, e com o atrevimento do 
tamanho do mundo vai ter a alegria de receber o SILUSBA, de novo em Maputo! Foi em Porto de 
Galinhas, PE, Brasil, no 10.º SILUSBA, em 2011, que as associações nossas irmãs aceitaram voltar 
a Maputo. Alguns dos principais culpados são conhecidos. À APRH (não esquecemos Alexandra!), à 
ABRH (e a amizade do Almir), à ACRH e nossos irmãos de África, o nosso muito obrigado!

“Cooperação pela Água”? Mas o SILUSBA é isso mesmo! Mãos à obra! Bem-vindos, todos, a 
Maputo, Cidade das Acácias Rubras debruçada no nosso quente Índico! O 11º SILUSBA vai ser 
uma Festa!

Manuel Alvarinho
Presidente 
da Comissão 
Organizadora Local 
e Presidente da 
Direcção Executiva da 
Associação Aquashare

Membros da Comissão Organizadora Local 
(Sócios da Associação Aquashare de Moçambique)

Manuel Alvarinho, Conselho de Regulação de Águas (Presidente)
Arlindo Correia, Direcção Nacional de Águas
Belarmino Chivambo, Administração Regional de Águas do Sul
Clara Santos, Conselho de Regulação de Águas
Claudette Lavalleé, PROWATER
Dipac Maganlal, ACLARAM
Evans Mambo, Aeroportos de Moçambique
Fernanda Quintano, Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Águas
Jordi Gallego-Ayala, Instituto de Investigação em Águas
Judite Manhique, Águas da Região de Maputo
Magalhães Miguel, Conselho de Regulação de Águas
Nelson Melo, Ministério da Agricultura
Nilton Trindade, Millennium Challenge Account
Odete Muxímpua, Water and Sanitation Programme
Valdemiro Matavela, Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento

Membros da Comissão Organizadora Internacional
Rodrigo Proença de Oliveira, Presidente da APRH e Instituto Superior Técnico, Portugal (Presidente)
Luiz Gabriel Azevedo, Presidente da ABRH e Odebrecht, Brasil (Vice-Presidente)
António Pedro Borges, ACRH, Cabo Verde
António Pedro Pina, Presidente da ACRH, Cabo Verde
Eugénio Santiago, APRH e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Portugal
Itabaraci Cavalcante, ACRH, Univ. Federal do Ceará, Brasil
João Pato, Membro da Direcção da APRH, Portugal
Jussara Cabral Cruz, Vice-Presidente da ABRH, Brasil
Lígia Barros, Direcção dos Recursos Naturais e Energia, S. Tomé e Princípe 
Lucrécio Costa, Direcção Nacional das Águas, Angola
Magalhães Miguel, Conselho de Regulação de Águas, Moçambique
Manuel Quintino, Instituto Nacional dos Recursos Hídricos, Angola
Pedro Bettencourt, Vice-Pesidente da APRH e Nemus, Portugal
Rafael Kelman, Director da ABRH, Brasil

Luiz Gabriel 
Azevedo
Vice-Presidente 
da Comissão 
Organizadora 
Internacional
Presidente da 
Associação Brasileira 
de Recursos Hídricos

Mensagem do Vice-Presidente da Comissão  Organizadora Internacional
É com enorme satisfação que a Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) participa 
da organização do 11º SILUSBA que acontecerá na linda cidade de Maputo.  Durante o primeiro 
semestre de 2012 as conclusões do Fórum Mundial da Água em Marselha e da Reunião de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU (Rio+20) ratificaram a importância da agenda azul. Apesar 
da crise econômica que tem afetado países e corporações por todo o mundo, nos dois eventos 
ficou consolidada a importância da água para o desenvolvimento sustentável do planeta.   A África 
é certamente a região onde as questões relativas ao acesso a água e a carência de infra-estrutura 
hídrica são mais urgentes e essenciais para o desenvolvimento econômico e o enfrentamento 
de enormes desigualdades sociais. É com o espírito de contribuir, através da disseminação de 
conhecimento e de soluções inovadoras, que a ABRH e toda a comunidade hídrica Brasileira estará 
presente neste importante evento.

Rodrigo Proença 
de Oliveira
Presidente 
da Comissão 
Organizadora 
Internacional
Presidente da 
Associação Portuguesa 
dos Recursos Hídricos

Mensagem do Presidente da Comissão  Organizadora Internacional
Em 2013, o SILUSBA volta a Maputo, Moçambique, vindo de Porto Galinhas, Brasil (2011). Os 
SILUSBA constituem marcos de uma cooperação estratégica, cada vez mais próxima e profícua, 
entre as comunidades técnico-científicas dos países lusófonos. Apresentam-se experiências e 
discutem-se em conjunto soluções de proteção e de utilização sustentável dos recursos hídricos 
que contribuem para uma melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. 

O tema para o próximo SILUSBA é precisamente a Cooperação para a Água, o mesmo do Ano 
Internacional das Nações Unidas e do Dia Mundial da Água que acontece em 2013. Pretende-se 
construir um consenso sobre as respostas adequadas aos desafios que se colocam à gestão da 
água. Os trabalhos do simpósio contribuirão para este objetivo e para responder aos desafios que 
os nossos países enfrentam na área do ambiente e dos recursos hídricos, em particular.

Pela nossa parte estamos a trabalhar para que o 11º SILUSBA constitua mais uma etapa de sucesso 
do historial de 18 anos e de 10 eventos que já passaram por Benguela (2009), Cidade da Praia (2003), 
Maputo (1997) e por várias cidades do Brasil e de Portugal. Esperamos por todos aqueles que estão 
interessados num trabalho profícuo e enriquecedor, conciliado com um saudável e alegre convívio 
que é apanágio dos SILUSBA. Até Maputo!

Maputo        © Alveirinho Dias, 2005
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Dirceu Reis
Vice-Presidente da 
Comissão Científica 
Director da ABRH

Membros da Comissão Científica
Diniz Juizo, Academia de Ciencias, Moçambique (Presidente)
Dirceu Reis, Universidade Brasília, Brasil (Vice-Presidente)
Álvaro Carmo Vaz, Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
António Carmona Rodrigues, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
António Guerreiro de Brito, Universidade do Minho, Portugal
António Jorge Monteiro, Instituto Superior Técnico, Portugal
Arisvaldo Mello, Universidade de São Paulo, Brasil
Armando Silva Afonso, Universidade de Aveiro, Portugal
Carlos Galvão, Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Conceição Cunha, Universidade de Coimbra, Portugal
Fernanda Gomes, Instituto de Investigação Agronómica, Moçambique
Francisco Nunes Correia, Instituto Superior Técnico, Portugal
Francisco Taveira Pinto, Universidade do Porto, Portugal
Gabriel Miguel, Ministério da Ciência, Angola
Jaime Melo Baptista, Entidade Reguladora de Serviços de Águas e Resíduos, Portugal
Jean Michel Corrêa, Associação Cabo Verdiana de Recursos Hídricos, Cabo Verde
João Paulo Lobo Ferreira, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal
João Pedroso de Lima, Universidade de Coimbra, Portugal
Jorge Matos, Instituto Superior Técnico, Portugal
José Paulo Monteiro, Universidade do Algarve, Portugal
José Pereira Vieira, Universidade do Minho, Portugal
Luís Macário, Water and Sanitation Program, Moçambique
Madalena Moreira, Universidade de Évora, Portugal
Manuela Muinaga, UN-Habitat, Moçambique
Nelson Matsinhe, Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
Paiva Munguambe, Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique
Rafaela Matos, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Portugal
Rui Gonzalez, Laboratório de Engenharia de Moçambique, Moçambique
Sónia Silva, Universidade de Cabo Verde, Cabo Verde
Vladimir Caramori, Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Datas importantes
Envio de resumos:  
31 de Outubro de 2012
Aceitação de resumos:  
30 de Novembro de 2012
Envio de artigos:  
31 de Janeiro de 2013
Revisão de artigos pela  
CC e autores:  
15 de Março de 2013

Os resumos dos artigos 
devem ser submetidos em 
www.silusba.org

Até 31 de Janeiro 
de 2013

Depois de 31 de 
Janeiro de 2013

Normal Associados da ABRH, ACRH e APRH 400 USD / 320 € 525 USD / 420 €
Não associados 450 USD / 360 € 575 USD / 460 €

Estudantes, jovens 
profissionais

Associados da ABRH, ACRH e APRH 100 USD / 80 € 225 USD / 180 €
Não associados 200 USD / 160 € 325 USD / 260 €

Profissionais de 
Moçambique

Associados da Aquashare 150 USD / 120 € 200 USD / 160 €
Não associados 225 USD / 180 € 275 USD / 220 €
Estudantes, jovens profissionais 75 USD / 60 € 125 USD / 100 €

Temas
O tema principal do 11º SILUSBA é “Cooperação para Água”. À volta dele foram sugeridos 
subtemas que encerram em si diversas áreas de conhecimento. Ao apresentarem as 
suas comunicações, os autores poderão sugerir o seu enquadramento em cada um dos 
subtemas que se seguem:

Abastecimento de água e saneamento na erradicação da pobreza num quadro de •	
desenvolvimento sustentável.
Água e cooperação internacional pelo uso equitativo e múltiplo e pela preservação •	
ambiental num mundo em mudança
Água e desenvolvimento económico pelo conhecimento do nexo água, segurança •	
alimentar e energia 
Água e educação pelo desenvolvimento de capacidades e conhecimento dos •	
profissionais do amanhã.
Governança da água por um negócio sustentável da água.•	
Gestão de recursos hídricos e mudanças globais, incluindo mudanças climáticas, •	
por uma melhoria do conhecimento sobre água. 
Investigação hidráulica e hidrológica e suas aplicações no desenvolvimento de •	
infraestruturas necessárias às sociedades.
Água e meio ambiente pela busca do balanço entre as necessidades do homem e •	
dos ecossistemas terrestres e aquáticos.

Está igualmente aberto espaço para a realização de sessões especiais devendo os 
proponentes submeter as suas propostas com a demonstração de existência de interesse 
para motivar a sua escolha. Cada sessão especial deverá ser capaz de mobilizar um 
mínimo de 20 pessoas para que seja viável dentro do Simpósio.
Os trabalhos serão apresentados em sessões técnicas, com palestras curtas seguidas 
de debates e também na forma de poster. Os posters poderão ser de trabalhos técnico-
científicos ou empresariais/institucionais.

VII Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras
Em simultâneo com o 11º SILUSBA será realizado o VII Congresso sobre Planeamento e 
Gestão das Zonas Costeiras dos países de expressão portuguesa. Para mais informações 
consulte o site da APRH (www.aprh.pt).

Submissão de Resumos
Os resumos alargados dos artigos devem ter duas páginas A4 e ser submetidos até 31 de 
Outubro de 2012 em www.silusba.org.

Exposição Técnica
A exposição técnica integrada no 11º SILUSBA, é um espaço privilegiado para divulgação 
de capacidades e tecnologias. A aquisição de um stand de 9 m2 tem um custo de  
3000 USD / 2400 € e proporciona uma inscrição integral, com direito à participação na 
componente técnica e social do congresso de um representante do expositor. A inscrição 
como expositor deverá ser feita até ao dia 15 de Janeiro de 2013.

Inscrições
A inscrição no SILUSBA 2013 inclui a participação nos programas técnico, social e 
almoço, e deverá ser efetuada mediante o preenchimento da ficha de inscrição em:  
http://www.silusba.org 

Informações
Para mais informações:  
http://www.silusba.org

E-mail:

silusba@aprh.pt

silusba2013@aquashare.org.mz

Mensagem do Presidente da Comissão Científica
É um privilégio e honra servir como presidente da comissão científica de tão prestigiado evento 
da comunidade lusófona. O 11º SILUSBA a realizar-se em Maio de 2013 em Maputo, a cidade das 
acácias, tem como tema “Cooperação para Água”, um tema global que coincide com os objectivos 
perseguidos lusofonia. A cooperação permite que problemas locais sejam superados aplicando 
conhecimento e experiências geradas em outros lugares e num mundo moderno, da internet e 
redes sociais, as fronteiras administrativas e distância física deixaram já de ser uma limitação ao 
acesso ao conhecimento e cooperação. 

Esperamos que o Simpósio não seja apenas o palco da exibição e mostra de conhecimentos e 
inovação mas que vá para além e crie os tentáculos e simbiose necessária para a transferência 
do conhecimento que ajude aos povos a superarem os desafios de hoje, do desenvolvimento e 
irradicação da pobreza.

É assim que lançamos o convite e desafio à comunidade científica dos Países Lusófonos para que 
participe apresentando comunicações ou sugerindo formas de promoção de debate e partilha de 
conhecimento que enriqueçam este evento único da lusofonia. Contamos consigo em Maio de 
2013.

Dinis Juízo
Presidente da 
Comissão Científica 
Membro da Academia 
de Ciências de 
Moçambique (ACM) 
e Chefe de Secção 
das Ciências 
Tecnológicas da ACM
Sócio da AQUASHARE

http://www.silusba.org
http://www.aquashare.org.mz/silusba11/index.html
mailto:silusba11@aquashare.org.mz
mailto:silusba2013@aquashare.org.mz

