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O que é uma Catedra UNESCO?

Uma cátedra da UNESCO é estabelecida por meio de um acordo entre a

UNESCO e uma universidade ou qualquer outra instituição de ensino superior

e / ou investigação, para iniciar programas que promovam o ensino, a

aprendizagem e a investigação em áreas prioritárias para a UNESCO. Uma

cátedra pode ser criada para estabelecer uma nova unidade de ensino e

investigação, ou para fortalecer um programa de ensino ou investigação

existente e dar-lhe uma dimensão internacional



A familia da água da UNESCO

36 centros; 55 catedras; World water assessement programme



Cátedra UNESCO em “Ecohidrología: agua para ecossistemas y 
sociedades”

Educação formal
(cursos de mestrado)

Cursos de capacitação
Educação à
Distância (MOOC)

Investigação

Cooperacion internacional

https://www.ualg.pt/en/content/unesco-ualg-chair Objetivos
especificos

O principal objetivo da catedra é "Promover

o desenvolvimento científico, a educação e a

divulgação do conceito de Eco-hidrologia, a

nivel nacional e internacional, de acordo com

os objetivos estabelecidos pela Universidade

do Algarve, pelo Programa Hidrologico

Internacional (IHP ) e Programa de

Ecohidrologia da UNESCO, e pelos

Objectivos do Desenvolvimento Sustentável

da ONU".



A Cátedra UNESCO em Ecohidrología na UALG

Newsletter
da catedra

Colegas de várias areas temáticas que colaboran na catedra



Parceiros internacionais da Cátedra UNESCO em Ecohidrología de UALG
O ciclo hidrológico não considera fronteiras nem diferentes culturas ou níveis de desenvolvimento

dos países. Assim, para problemas globais é necessário cooperar para desenvolvermos soluções

que possam reverter, localmente, a degradação dos ecossistemas aquáticos e dos serviços que

proporcionam para as populações.

Prof Xia Jun
Wuhan, Univ, China

Prof Francisco Junior
Univ do Cariri, Brasil



Design of courses in Ecohydrology

Existing Expertise

Challenges

Avaliação de temas e necessidades de educação e capacitação



Erasmus Mundus proposal “Studies in Ecohydrology for water engineering and management

Mestrado internacional em ecohidrologia (em preparação)



Yogjakarta,  APCE, Indonesia, 

8.2018
Sto Domingo,  Dominican Rep

9.2018
Xi na Univ, China, 

10 .2018

Cursos de capacitação

Univ do Cariri, Brasil, 

12 .2018

Sokoine Univ, Tanzania, 

05 .2019

UKM, Malasya, 

08 .2019
UTPL, Ecuador 

09.2019



Módulos de ensino a distância (Massive Open Online Courses - MOOC)



Co chair do Scientific steering committee : Giuseppe Arduino, (UNESCO IHP,)

Maciej Zalewski (Poland), Michael McClain (Netherland); Stefano Fazi (Italy); Pascal Breil (France);

Luis Chicharo (Portugal)

Organização de reuniões 

do programa de 

ecohidrologia:

Faro, Portugal, February 2018

Organização de sessão 

especial no Forum Mundial 

da àgua, Brasilia, Março 2018

Building bridges between UNESCO-IHP’s Ecohydrology

approach, the Community of Portuguese Speaking Countries

and the Organization of Ibero-American States: research,

education and capacity development to achieve the SDGs.

Disseminação e cooperação



Xi na, China: 16-18.10.2018

Disseminação e cooperação

Wuhan, China : 28-30.10.2018

Kuvsgul, Mongolia: 26-30.07.2019

MoU con UKM, Malasya, 4.07.2019

Putrajaya, Malasya: 07.2019

Crato, Brazil: 12.2019

Paris: 05.2019



Investigação: soluções de EH para impactos en estuarios e zonas costeiras

1. Soluciones para cambios en áreas estuarinas y costeras impactadas
por cambios en el flujo del río (por ejemplo, causado por represas)

2. Soluciones para la pérdida de funciones de vivero en zonas estuarinas
y costeras

3. Soluciones para la pérdida de biodiversidad y control de invasión de
especies exóticas en estuarios

4. Soluciones para la pérdida de humedales (marismas en Portugal;
manglares en Brasil, Bangladesh y Tanzania)

5. Restauración de la calidad del agua en estuarios y zonas costeras
utilizando biotecnologías (microorganismos, fitotecnologías,
alimentadores de filtro)

6. Evaluación de los cambios en los servicios del ecosistema asociados
con la degradación de los ecosistemas costeros y la restauración de
los ecosistemas acuáticos (principalmente costeros)



Sociedad Internacional de Ecohidrologia

https://isecohydrology.org/



Sociedade Internacional de Ecohidrologia

https://www.facebook.com/IntSocEH




