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Nesta newsletter da EurEau o destaque vai para a COP22 que decorre esta semana em 

Marraquexe, tendo a EurEau criado um documento orientador da sua visão e contributos para o 

setor da Água como peça fundamental para estancar os processos de alterações climáticas. O 

documento “COP22: Resiliência do setor 

da Água às alterações climáticas: 

Recomendações dos serviços de gestão 

de Água e decisores políticos” é um 

relatório sobre a matéria das alterações 

climáticas, que incorpora os contributos 

dos especialistas da EurEau dirigidos à 

ONU para a COP22 na cidade 

Marroquina. (Leia o documento aqui) 

É também relevante a posição da Comissão Europeia para o setor da Água em 2017, dando 

importância prioritária a duas iniciativas legislativas com influência para todos nós. 

A comissão dará assim prioridade á proposta legislativa sobre os requisitos mínimos de 

qualidade na reutilização de água, durante o 2º trimestre de 2017 e à revisão da Diretiva Quadro 

da Água (DQA) que se apresenta no calendário da Comissão como prioridade para o último 

trimestre de 2017. 

No que toca à DQA e à sua revisão, a Comissão 

Europeia identificou quatro áreas que são passíveis 

de revisão e melhorias legislativas: 

1. Parâmetros 

2. Risk Based Approach 

3. Informação ao Consumidor 

4. Materiais e produtos em contato com água 

para consumo humano 

A EurEau está já a trabalhar junto da DG ENVI estas 

temáticas específicas.  

Veja mais sobre esta matéria aqui: DQA e Qualidade Reutilização de Água 

Estão ainda a decorrer duas consultas públicas da Comissão Europeia sobre os requisitos 

mínimos de qualidade para reutilização de água, que decorrerá até dia 27 de janeiro de 2017, e 

a avaliação do REACH refit, com deadline a 28 de janeiro de 2017. 

http://www.iwa-network.org/three-steps-to-solving-water-scarcity-and-creating-climate-resilience/
http://www.apda.pt/pt/noticia/2590/estudo-da-comissao-da-o-pontape-de-saida-para-a-revisao-da-dqa/
http://www.apda.pt/site/upload/files/eureau-comments-on-jrc-rev-3-1-october-2016.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952


 

É ainda de realçar o trabalho que a OCDE está a desenvolver na criação de uma base de dados 

com boas práticas locais, nacionais e internacionais que alcancem os níveis de qualidade dos 

Princípios da OCDE de Governância no Setor da Água. 

Para consultar mais informações sobre estas e outras matérias na newsletter de Outubro da 

EurEau leia mais aqui. 

http://www.oecd.org/governance/oecd-principles-on-water-governance.htm
http://us10.campaign-archive1.com/?u=aa97d87a28bd9932a6fe357fc&id=c0302d23aa&e=6cd03308c4

