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OS ESTUÁRIOS UM MUNDO ENTRE
DOIS MUNDOS
Os estuários, representam uma fronteira entre os
meios marinho, terrestre e fluvial, comunicando
com a área oceânica correspondente à zona litoral.
De um ponto de vista biológico, os estuários têm
sido considerados dos habitats naturais mais pro-

nais.

Vitorino José nasceu na freguesia de Massarelos, cidade do Porto, no dia 5 de
julho de 1982. É licenciado
em Engenharia Química,
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo terminado o curso
em 2005. Iniciou a sua atividade profissional em 2006,
no laboratório da Sun Chemical Portugal. Em
2008 iniciou funções na Administração da
Região Hidrográfica do Norte, como técnico do
laboratório de água e monitorização. Dois anos
depois, assumiu as funções de coordenador do
sector de ensaios físico-químicos do mesmo
laboratório, cargo que desempenha até ao
momento.

ÁGUAS ESTUARINAS: UMA VISÃO INSTITUCIONAL
Nesta palestra serão abordados os seguintes temas:
-O Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas, no
que diz respeito às águas de transição (águas estuarinas), com abordagem das classificações obtidas
pelas massas de água de transição na região norte,
bem como do plano de medidas referente a este
tipo de águas.

-Projeto Team Minho: projeto transfronteiriço com
componentes de avaliação, ordenamento, gestão e
educação ambiental em estuários.

