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Preâmbulo

António Correia de Campos*

A água é um elemento essencial à vida. Não só porque a bebemos e 
dela necessitamos para produzir os nossos alimentos, como é fundamental 
para a natureza que nos rodeia, da qual dependemos e a qual sustenta os 
sistemas naturais que determinam muita da nossa qualidade de vida, de 
saúde e de bem-estar. Simultaneamente, a água é um recurso essencial à 
atividade e prosperidade económica, nomeadamente à agropecuária, aos 
processos produtivos industriais, às atividades lúdicas e, cada vez mais, à 
geração energética renovável. Dada a sua importância transversal, o acesso 
à água e aos serviços de saneamento foi reconhecido pelas Nações Unidas 
como um direito humano, compreendendo as dimensões da sua disponi-
bilidade, qualidade e acessibilidade de preço. 

Reflexo das alterações climáticas e de uma escassez crescente de água, 
fenómenos como os incêndios, a poluição dos cursos de água e a seca têm 
vindo, infelizmente, a tornar-se cada vez mais evidentes aos olhos dos cida-
dãos. Daí decorre uma maior consciencialização social para o problema. 
Estão, pois, criadas a oportunidade e necessidade de se debaterem, envol-
vendo a sociedade civil, os determinantes e condicionalismos de uma utili-
zação sustentável da água, tanto mais que nos deparamos, a nível nacional, 
com um desconhecimento e alheamento excessivo face ao tema.

* Presidente do Conselho Económico e Social.
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Alguns estereótipos:

	 •	 Haverá	quem	pense	que	a	água,	como	produto	da	natureza,	deve	ser	
gratuita. A velha obrigação das Escrituras de dar de beber a quem 
tem sede, obrigaria a que uns disponibilizassem gratuitamente a 
água a todos os que dela necessitam. E, todavia, as leis sobre águas 
são das mais antigas do território continental, com regimes espe-
cíficos para regiões onde a água escasseia.

	 •	 Haverá	quem	entenda	que	deve	ser	o	Estado,	ou	os	Municípios	a	
oferecer água gratuita a toda a gente.

	 •	 Haverá	reminiscências	do	uso	da	água	com	discriminação	positiva	
de altos consumidores (ex: campos desportivos).

	 •	 Haverá	quem	considere	um	grave	pecado	social	poder	a	água	ser	
gerida como uma mercadoria de valor económico.

	 •	 Haverá	quem	pense	que	os	novos	aquíferos	são	inesgotáveis,	como	
haverá, no outro extremo, quem receie o seu esgotamento a curto 
prazo.

	 •	 O	facto	de	80%	do	uso	da	água	ser	destinado	à	agricultura	e	à	pecu-
ária conduz alguns a pensar que é necessário satisfazer acritica-
mente essas necessidades e outros a propor que a solução estará na 
regressão dessas produções em vez da aposta no seu uso eficiente.

	 •	 Haverá	quem	pense	e	se	preocupe	de	forma	apenas	conjuntural:	em	
anos de seca extrema, todos gritamos por soluções. Passada a seca, 
esquecemos a temática.

Justamente queremos dar alguns sinais: que a temática veio para ficar; 
que não há soluções isoladas, mas coordenadas; que o problema não é só 
dos agricultores, ou dos citadinos, ou dos que assistem ao esgotamento de 
poços e nascentes, mas de todos; que a solução não está em culpabilizar 
uns e desresponsabilizar outros; que as tecnologias ajudam a poupar água 
e a reutilizá-la, mas não fazem o milagre da multiplicação das reservas.

Convocámos os que sabem, os que usam intensivamente a água, os que 
a gerem e regulam, os que a pagam honradamente. O CES tem a possibili-
dade única de ser o fórum onde todas as opiniões são bem-vindas. O local 
ou a instituição onde ideias paralelas ou contraditórias podem ser expen-
didas, debatidas e harmonizadas.

Portugal, na linha da frente da exposição às alterações climáticas, com 
necessidades crescentes ditadas pela mudança do seu padrão de desen-
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volvimento (agricultura modernizada, turismo exigente em água, con-
centração urbana crescente primeiro no litoral, depois no interior), tem 
que estruturar as suas políticas públicas de água num sentido equilibrado 
que não privilegie o curto prazo, esquecendo o longo prazo; que não pro-
mova o uso irracional e o desperdício da água; que compatibilize diversas 
exigências, reduzidas disponibilidades, desigualdades territoriais e cor-
rija erros passados.

O debate partiu de uma visão panorâmica da utilização dos recursos 
hídricos em Portugal (Nuno Lacasta), seguiu pelas áreas da governança 
de recursos hídricos (F. Nunes Correia), pelos problemas específicos 
das áreas onde se concentra mais população e a questão da área urbana  
(J. Melo Batista), pelo tema exigente e complexo da água e agricultura  
(F. Avillez), pela consideração dos ecossistemas que balizam a intervenção 
humana (Teresa Ferreira), pelas alterações climáticas que tudo condicio-
nam, de forma avassaladora que nos deixa impotentes (Miguel Miranda). 
Fernando Santana realizou a síntese das conclusões temáticas e no final, 
João Pedro Matos Fernandes relatou o que o executivo tem vindo a fazer.

Agradecimento
A Jaime Melo Baptista (LIS-Water) por desde o primeiro momento ter 
prestado um imprescindível apoio a este projeto; aos restantes Membros 
do Grupo de Trabalho consultivo pelos seus valiosos contributos para a 
preparação e estruturação deste debate, António Guerreiro de Brito, Cata-
rina Albuquerque, Fernando Santana, Francisco Avillez, Francisco Nunes 
Correia, Pedro Serra, Rodrigo Oliveira. A Ana Fernandes e a Sérgio Major, 
pelo seu trabalho de moderação da conferência. A Ana Costa Freitas, Rei-
tora da Universidade de Évora e a Carlos Manuel Pinto de Sá, Presidente 
da Câmara de Évora pelo acolhimento e apoio à realização deste evento 
na Universidade de Évora, dia 28 de junho de 2018. 

Não tendo sido possível obter textos por parte da UGT, CNA, CCP e 
APA agradece-se, todavia, a intervenção efetuada na conferência e a dis-
ponibilização dos elementos ali apresentados (APA).
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Governança dos Recursos Hídricos  
– Uma Análise Crítica da Evolução em Portugal

Francisco Nunes Correia*

1. Conceito e importância da governança na gestão dos recursos hídricos
A gestão dos recursos hídricos nas sociedades contemporâneas, e em par-
ticular nas sociedades democráticas, reveste-se de considerável complexi-
dade. Os grandes desígnios dessa gestão refletem os valores prevalecentes 
que, por sua vez, dependem da interação de diversos protagonistas anima-
dos por visões e interesses distintos e, também, com distintas capacidades 
de influenciar as decisões.

Naturalmente que análises racionais e fundamentadas de especialistas 
continuam a ser essenciais para enriquecer os processos de decisão, mas 
muitos outros fatores, nem sempre totalmente racionais ou fundamenta-
dos aos olhos dos especialistas, interferem e condicionam esses proces-
sos. Nunca foi tão verdade que o ótimo é inimigo do bom, especialmente 
quando o pretenso “ótimo” esbarra com circunstâncias do mundo real em 
que a generalidade dos “atores” prefere um subótimo mais consensual a 
um “ótimo” imposto “tecnocraticamente”, mas que é gerador de conflitos.

A engenharia, e as abordagens técnicas em geral, não devem ser alheias 
a estas realidades e devem compreender o contexto em que exercem a 
sua atividade, bem como as múltiplas dimensões a que a sociedade é sen-
sível e que, em muitos casos, estão bem para lá de meras considerações 

* Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico.
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estritamente técnicas ou económicas. Nestas circunstâncias, pode-se afir-
mar que muitos problemas ficam por resolver, ou são de resolução difícil, 
não porque faltem soluções técnicas para lhes fazer face, mas antes por-
que existem dificuldades e bloqueamentos nos planos sociais e institu-
cionais que dificultam os processos de decisão necessários para a sua boa  
resolução.

Esta é a razão porque se dá cada vez mais importância aos processos 
de tomada de decisão e de formulação de políticas ou, de uma forma mais 
geral, à temática da governança. Com efeito, torna-se claro que em socieda-
des participativas estas questões são cada vez mais importantes, estando na 
raiz de alguns dos problemas mais complexos que é necessário enfrentar.

Não basta tomar consciência e denunciar as consequências de uma má 
gestão dos recursos hídricos. É necessário compreender as causas e as dinâ-
micas sociais e institucionais que possam conduzir à adoção de soluções 
adequadas. A abordagem destas questões remete-nos diretamente para o 
modelo de governança, que acaba por estar na raiz de muitos problemas 
ou, pelo menos, da dificuldade em superá-los.

Numa publicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento e da Cooperação Sueca (UNDP e SIWI, 2015) é dito, com ironia, 
que se há algum problema com a falta de água, “não tragam mais água – tra-
gam mais governança!”. É, evidentemente, uma forma simplista de colocar 
as questões, mas é também uma forma assertiva de sublinhar a importân-
cia da governança.

Existem várias definições de governança. Não admira que assim seja, 
dado que se trata de uma realidade complexa que se reveste de diferen-
tes formas em sociedades distintas, o que leva a que diferentes definições 
coloquem a ênfase em aspetos diferentes embora complementares. Sem 
qualquer preocupação de exaustividade, apresentam-se três dessas defi-
nições que se julga serem particularmente interessantes.

A primeira, e porventura uma das mais citadas, é a que é utilizada pela 
Global Water Partnership (Rogers e Hall, 2003): “Conjunto de sistemas e pro-
cessos políticos, sociais, económicos e administrativos que estão estabelecidos numa 
dada sociedade para desenvolver e gerir os recursos hídricos e os serviços de água aos 
vários níveis”. Nesta definição, lata e abrangente, sobressaem as dimensões 
política, social, económica e administrativa como sendo todas elas rele-
vantes para a caracterização da governança da água e dos processos que 
lhe estão associados.
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A OCDE (2015), num documento aprovado pelo Conselho Ministerial 
daquela organização, utiliza a seguinte definição: “A governança da água 
refere-se ao leque de regras, práticas e processos políticos, institucionais e adminis-
trativos (formais e informais) através dos quais são tomadas e implementadas as 
decisões, as partes interessadas articulam os seus interesses e têm as suas preocupa-
ções consideradas, e os decisores são responsabilizados pela gestão da água”. Nesta 
definição explicita-se a existência de dimensões informais da governança 
(as diversas formas de lobbying é seguramente uma das mais importantes), 
sublinha-se o papel das partes interessadas (stakeholders) e acrescenta-se 
a dimensão da responsabilização (accountability) dos decisores perante a 
sociedade.

Finalmente, uma definição que consta de documentos recentes do 
Banco Mundial (World Bank, 2015) e que é particularmente sintética e 
assertiva: “Governança é o processo pelo qual é conferida autoridade a quem esta-
belece as regras, pelo qual essas regras são estabelecidas, e pelo qual são aplicadas e 
modificadas”. Esta definição põe em evidência que caracterizar e compreen-
der o modelo de governança obriga a identificar quem estabelece as regras 
e donde provém a sua legitimidade, bem como identificar os mecanismos 
de enforcement e de ajustamento evolutivo a novas realidades.

O já referido Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem 
dedicado uma atenção muito particular ao tema da governança da água, o 
que não admira dada a importância de uma boa gestão deste recurso para 
um desenvolvimento sustentável. Segundo esta organização, a governança 
“é o software que faz funcionar o hardware” e que determina “quem tem acesso à 
água, quando e quanto” (UNDP e SIWI, 2015). É ainda esta organização das 
Nações Unidas que contrapõe ao ciclo hidrológico, comandado pela ener-
gia solar e pela gravidade, o “ciclo hidro-social (movimento da água através da 
sociedade) que é comandado pela ação humana”.

A este respeito é interessante recordar uma representação gráfica dos 
“anéis de influência” no processo de formulação de políticas da água apre-
sentada por Correia (1999a e 2000) e que consta da Figura 1.
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Fig. 1 – Anéis de influência no processo de formulação de políticas da água  
(Correia, 2000)

De acordo com esta figura, existem os poderes formais, formalmente 
legitimados, que constituem o núcleo central da formulação das políticas. 
No caso de Portugal, esse poder emana e é exercido em primeiro lugar pela 
Assembleia da República, órgão eminentemente legislativo, mas também 
o Governo e o Poder Local têm, ao seu nível, capacidade legislativa, pró-
pria ou delegada, que é exercida no quadro e nos termos definidos pela 
Assembleia da República, além de exercerem funções executivas através 
das administrações central e local. Naturalmente nas Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira acrescem as Assembleias, os Governos e as 
administrações regionais.

Para além deste núcleo central, existem interfaces com a sociedade 
civil, tanto formais como informais, que têm óbvia influência na formula-
ção e implementação das políticas. O Conselho Económico e Social, para 
a generalidade das áreas de política, e o Conselho Nacional da Água, para 
o caso específico da política da água, são exemplos de interfaces formais. 
A comunicação social, geral ou especializada, as posições assumidas pelas 
mais diversas organizações da sociedade civil, e as múltiplas formas, dire-
tas e indiretas, de fazer chegar “recados” ou “mensagens” aos governan-
tes, constituem interfaces informais.
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2. Complexidade da formulação de políticas públicas e princípios de 
boa governança
A formulação de políticas públicas é uma das principais atividades de qual-
quer sistema de governança. O processo que conduz a essa formulação é 
necessariamente complexo e resulta, em geral, da interação de diversos 
agentes e de um conjunto de elementos contextuais. A Figura 2 (Correia, 
1999b), representa os principais elementos relevantes para o processo de 
formulação de políticas públicas no domínio dos recursos hídricos.

No quadro global de um desenvolvimento sustentável, que deverá cons-
tituir o grande desígnio das políticas públicas da água, o objetivo imediato 
dessas políticas consiste em mobilizar os recursos necessários, no espaço e 
no tempo, em quantidade e qualidade adequadas. Este é, portanto, o obje-
tivo que está no centro das políticas de recursos hídricos. Naturalmente, 
para satisfazer este objetivo e caminhar no sentido de um desenvolvimento 
sustentável, o processo de formulação de políticas e da sua implementação 
tem de obedecer a requisitos socioeconómicos e a requisitos ambientais. 

Fig. 2 – Principais elementos relevantes para a formulação de políticas da água 
(Correia, 1999b)
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Este processo é condicionado, ou mesmo determinado, por três ele-
mentos fundamentais. Em primeiro lugar, as estruturas e os processos de 
decisão: quem decide, em que fora, com que meios de enforcement, com que 
capacidade de articulação intersectorial. Em segundo lugar, os instrumen-
tos tecnológicos: com que suporte técnico-científico, com que dados, com 
que nível de conhecimento da realidade. Finalmente, em terceiro lugar, os 
segmentos de público e os agentes económicos relevantes: com que grau 
de envolvimento das partes interessadas e com que nível de escrutínio 
sobre os processos e agentes de decisão.

O processo de formulação das políticas públicas na generalidade das 
áreas, e consequentemente também no domínio da água, é dinâmico e 
iterativo. Nestas circunstâncias, é possível falar num ciclo em que formu-
lação, implementação e avaliação se vão sucedendo no tempo, sendo que a 
avaliação conduz por sua vez a uma nova formulação. Esta visão dinâmica 
e iterativa é apresentada de uma forma expressiva na Figura 3, proposta 
pela OCDE (OECD, 2015, Akhmouch e Correia, 2015).

Fig. 3 – Ciclo da governança da água (OECD, 2015, versão portuguesa)

Segundo este importante documento da OCDE, objeto de aprovação 
formal por parte do Conselho Ministerial daquela organização, qualquer 
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Segundo este importante documento da OCDE, objeto de aprovação formal por parte do 
Conselho Ministerial daquela organização, qualquer modelo de governança não é bom nem mau 
em abstrato, mas deve ser avaliado pela forma como permite alcançar um conjunto de 
propósitos, ou princípios, que estão agrupados em três clusters principais, exprimindo outros 
tantos desígnios de uma boa governança dos recursos hídricos: eficácia, eficiência e confiança e 
comprometimento. 

A eficácia “diz respeito à contribuição da governança para a definição de metas e objetivos, 
claros e sustentáveis, para as políticas da água a todos os níveis de governo, para a prossecução 
desses objetivos e para o cumprimento das metas desejadas”. 

A eficiência “diz respeito à contribuição da governança para a maximização dos benefícios de 
uma gestão sustentável da água e bem-estar associado, tendo em atenção o menor custo 
possível para a sociedade”. 

A Confiança e Comprometimento “diz respeito à contribuição da governança para o reforço da 
confiança do público e para garantir a inclusão das partes interessadas através de mecanismos 
de legitimação democrática e de equidade para a sociedade como um todo”. 

Cada um destes desígnios desdobra-se em quatro princípios para uma boa governança dos 
recursos hídricos, conforme é apresentado no Quadro 1 (OECD, 2015). Neste Quadro, destaca-
se a sombreado em cada um dos clusters, o princípio que se julga assumir maior relevância neste 
momento em Portugal ou que tem sido mais ignorado no nosso País nos últimos seis ou sete 
anos. 

Naturalmente há muitas circunstâncias específicas de cada sociedade que fazem com que estes 
princípios possam ser encarados de formas particulares em cada caso específico, mas eles 
exprimem, apesar de tudo, ideias chave de uma boa governança da água. Assim, a forma como 
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modelo de governança não é bom nem mau em abstrato, mas deve ser ava-
liado pela forma como permite alcançar um conjunto de propósitos, ou 
princípios, que estão agrupados em três clusters principais, exprimindo 
outros tantos desígnios de uma boa governança dos recursos hídricos: efi-
cácia, eficiência e confiança e comprometimento.

A eficácia “diz respeito à contribuição da governança para a definição de metas e 
objetivos, claros e sustentáveis, para as políticas da água a todos os níveis de governo, 
para a prossecução desses objetivos e para o cumprimento das metas desejadas”.

A eficiência “diz respeito à contribuição da governança para a maximização 
dos benefícios de uma gestão sustentável da água e bem-estar associado, tendo em 
atenção o menor custo possível para a sociedade”.

A Confiança e Comprometimento “diz respeito à contribuição da gover-
nança para o reforço da confiança do público e para garantir a inclusão das partes 
interessadas através de mecanismos de legitimação democrática e de equidade para 
a sociedade como um todo”.

Cada um destes desígnios desdobra-se em quatro princípios para uma 
boa governança dos recursos hídricos, conforme é apresentado no Quadro 
1 (OECD, 2015). Neste Quadro, destaca-se a sombreado em cada um dos 
clusters, o princípio que se julga assumir maior relevância neste momento 
em Portugal ou que tem sido mais ignorado no nosso País nos últimos seis 
ou sete anos.

Naturalmente há muitas circunstâncias específicas de cada sociedade 
que fazem com que estes princípios possam ser encarados de formas parti-
culares em cada caso específico, mas eles exprimem, apesar de tudo, ideias 
chave de uma boa governança da água. Assim, a forma como são assumidos 
e levados à prática diz muito sobre o grau de maturidade e bom funciona-
mento do respetivo sistema de gestão dos recursos hídricos (Akhmouch 
e Correia, 2015).
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Quadro 1 – Princípios para a boa governança dos recursos hídricos (OECD, 2015)

Princípios para a Boa Governança
Efi

cá
ci

a

1

Atribuir com clareza e de forma distinta os papéis e responsabilidades para 
a formulação de políticas, para a implementação de políticas, para a gestão 
operacional e para a regulação, procurando coordenação entre as várias auto-
ridades responsáveis

2
Gerir a água na(s) escala(s) apropriada(s) no âmbito de sistemas de governança 
de bacia de forma a refletir as condições locais, procurando a coordenação entre 
as diferentes escalas

3
Encorajar a coerência das políticas através de uma efetiva coordenação entre 
setores, especialmente entre as políticas da água e as do ambiente, saúde, ener-
gia, agricultura, indústria, planeamento territorial e uso do solo

4
Adaptar o nível de capacidade das autoridades responsáveis à complexidade 
dos desafios que têm de ser enfrentados no domínio da água, e ao conjunto 
de competências que são necessárias para o desempenho das suas obrigações

Efi
ci

ên
ci

a

5
Produzir, atualizar e partilhar em devido tempo dados e informação consistente, 
comparável e relevante para as políticas relativas à água e com ela relacionadas, 
e usá-los para orientar, avaliar e melhorar essas políticas

6
Assegurar que os sistemas de governança ajudam a mobilizar financiamento 
para a água e atribuem os recursos financeiros de uma forma eficiente, trans-
parente e em tempo útil

7
 Assegurar que quadros regulatórios sólidos para a gestão da água são efe-
tivamente implementados e o seu cumprimento garantido tendo em vista o 
interesse público 

8
Promover a adoção e implementação de práticas inovadoras de governação 
da água por todas as autoridades responsáveis, níveis de governo e partes in-
teressadas relevantes

C
on

fia
nç

a 
e 

C
om

pr
om

et
im

en
to

9
Tornar correntes práticas de integridade e transparência em todas as políticas, 
instituições e quadros de governança da água de forma a melhorar a prestação 
de contas e a aumentar a confiança nos processos de decisão

10
Promover o comprometimento das partes interessadas de forma a obter contri-
buições informadas e orientadas para resultados na formulação e implemen-
tação das políticas da água

11 Encorajar quadros de governação da água que ajudem a gerir compensações 
equilibradas entre utilizadores, áreas urbanas e rurais e diferentes gerações

12
Promover uma monitorização e avaliação regular das políticas e da governan-
ça da água quando apropriado, partilhar os resultados com o público e fazer 
ajustamentos quando necessário
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3. A Lei da Água de 2005 e desenvolvimentos posteriores
A Lei da Água de 2005 (Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro), e a sua com-
plementar, a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (Lei nº 54/2005, 
de 15 de novembro), e toda a legislação de índole regulamentar que delas 
emana, são inquestionavelmente marcos da maior importância no ordena-
mento jurídico da gestão dos recursos hídricos em Portugal. A preparação 
destas duas importantes leis prolongou-se durante cerca de cinco anos (foi 
iniciada em 2000), atravessou os mandatos de seis ministros, foi intensa-
mente negociada na Assembleia da República visando um consenso o mais 
alargado possível, e acabou votada por uma larga maioria de deputados.  
O PS, o PSD e o CDS-PP votaram favoravelmente, pelo que foi surpreendente 
que logo que o PSD e o CDS-PP acederam ao Governo em 2011 tenham de 
imediato alterado substancialmente as leis que tinham negociado e apro-
vado e em cuja preparação tinham mesmo participado entre 2000 e 2005.

Mas importa contextualizar historicamente, de forma necessariamente 
muito breve, o processo que conduziu a esta reforma profunda do quadro 
legislativo e institucional. A adoção pela União Europeia da Diretiva-Qua-
dro da Água (Diretiva 2000/60/CE) tornou imperativo alterar alguns aspe-
tos do ordenamento jurídico português no domínio dos recursos hídricos, 
tendo desencadeado, ou pelo menos acelerado, este processo. Deve ser 
sublinhado, contudo, que as Leis nº 54/2005 e nº 58/2005 não se limitam a 
uma simples transposição da DQA por quanto trazem para a modernidade 
e harmonizam com o normativo europeu um rico património legislativo 
português, nomeadamente a Lei da Água de 1919 (Decreto nº 5787-IIII, 
de 18 de maio de 1919), a importante legislação sobre o Domínio Público 
Hídrico (Decreto-Lei nº 468/71, de 5 de novembro) e os esforços de moder-
nização empreendidos na primeira metade da década de 90, a que não foi 
dado qualquer seguimento durante cerca de uma década (Decretos-Lei nº 
70/90, de 2 de março, e nº 45/94, nº 46/94 e nº 47/94, de 22 de fevereiro).

Entre o início dos anos 70 e aprovação da Lei da Água em 2005, a legis-
lação neste domínio desenvolveu-se de uma forma algo dispersa, casuísta 
e pouco consistente, sofrendo influências diversas, mas mal assimiladas, 
nomeadamente as que resultaram da integração do País no espaço comu-
nitário em 1985.

A Conferência das Nações Unidas, realizada em Mar del Plata em 1977 
(UN, 1977), constituiu a primeira grande conferência à escala mundial 
sobre a temática dos recursos hídricos, tendo gerado uma nova visão sobre 
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a forma de os gerir. O conceito de gestão por bacia hidrográfica, a compre-
ensão da natureza transversal da sua importância e o encarar da água como 
um recurso económico, foram claramente preconizados nessa conferên-
cia, embora viessem já a ser praticados em muitos países, nomeadamente 
europeus. Portugal, infelizmente, manteve-se bastante à margem destas 
novas abordagens. Entretanto, a industrialização do País nas décadas de 
60 e 70, e a ocorrência de fortes fluxos demográficos com a transferên-
cia de população dos meios rurais para os meios urbanos, vieram colocar 
sérios problemas ao abastecimento de água e ao tratamento de efluentes, 
com sérias consequências em termos ambientais e de saúde pública que 
os serviços públicos tinham manifesta dificuldade em abordar e resolver 
de forma bem-sucedida.

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH), criada pre-
cisamente em 1977, desempenhou um papel fundamental em trazer para 
Portugal o debate sobre a necessidade de uma gestão integrada dos recur-
sos hídricos que assumisse a natureza transversal deste recurso de um 
ponto de vista socioeconómico, mas que tivesse em conta, simultanea-
mente, a importância de gerir a água no seu espaço físico próprio, a bacia 
hidrográfica. Estas abordagens, que tinham sido já implementadas em 
vários países europeus tais como a França, o Reino Unido, a Espanha e, 
em certa medida, a Alemanha, tinham também raízes em Portugal onde 
durante a primeira metade do século XX as Circunscrições Hidráuli-
cas do Douro, do Mondego, do Tejo e do Sul configuravam uma gestão 
por bacia, entretanto muito subalternizada a partir dos anos 50 por uma 
lógica fortemente centralista e orientada para os grandes aproveitamentos  
hidráulicos.

Até 1985 a gestão da água em Portugal esteve sob a alçada do Ministério 
das Obras Públicas e assentava essencialmente em duas importantes Dire-
ções-Gerais, a Direção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos 
(DGRAH) e a Direção-Geral de Saneamento Básico (DGSB). A DGRAH 
e a sua antecessora direta, a Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos, resul-
tavam da fusão em 1949 da Junta Autónoma de Obras de Hidráulica Agrí-
cola, que tinha sido criada em 1939 e que estava claramente orientada para 
a construção de grandes aproveitamentos hidroagrícolas, com os Serviços 
Hidráulicos que tinham um pendor mais orientado para a gestão da rede 
fluvial e que eram dotados de uma estrutura desconcentrada que, em larga 
medida, antecipava uma gestão por bacia.
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Com efeito, tal como foi já referido, as Circunscrições Hidráulicas do 
Douro, do Mondego, do Tejo e do Sul (mais tarde desdobrada em Guadiana 
e Algarve) tinham uma natureza semelhante às Confederações Hidráu-
licas de Espanha que, neste país, persistem até hoje como organismos de 
bacia. Na fusão em 1949 dos Serviços Hidráulicos com a Junta Autónoma 
de Obras de Hidráulica Agrícola este último organismo foi fortemente 
prevalecente e as preocupações de natureza mais ambiental das circuns-
crições hidráulicas saíram muito desvalorizadas. 

Na estrutura orgânica da DGRAH em 1985, as circunscrições hidráuli-
cas estavam reduzidas a direções regionais de igual configuração territorial, 
mas profundamente desprovidas de meios físicos, humanos e financeiros. 
A sua atuação, contudo, tinha um forte pendor ambiental dado que tinham 
como tarefa primordial zelar pela rede hidrográfica com base em legisla-
ção que tinha por raiz o Regulamento dos Serviços Hidráulicos de 1892 
que, surpreendentemente, ainda estava largamente em vigor.

A DGSB foi criada em 1976, também na esfera do Ministério das Obras 
Públicas, com o objetivo de relançar uma reforma ambiciosa que tinha sido 
desencadeada no início dos anos 70, visando melhorar os níveis de atendi-
mento do País relativamente aos serviços de água, mas que foi interrom-
pida com o 25 de abril de 1974 (Pato, 2008). De acordo com essa reforma, 
a DGSB deveria tornar-se a cúpula nacional de um sistema desconcen-
trado baseado nas chamadas Regiões de Saneamento Básico com natureza 
empresarial e de base essencialmente distrital. Contudo, este modelo des-
concentrado não chegou a ser implementado. A dinâmica reivindicativa 
dos municípios após o 25 de abril, levava-os a encarar o abastecimento e o 
saneamento como competências suas e a ter algum alheamento, ou mesmo 
desconfiança, relativamente a uma Direção-Geral e a empresas estatais 
que, além do mais, estavam desprovidas de meios financeiros para acorrer 
às múltiplas e prementes necessidades. 

A este propósito, é interessante recordar a ocorrência de alguns boicotes 
aos atos eleitorais por parte de populações que reclamavam o seu direito ao 
saneamento básico, de certo modo identificado com a própria cidadania. 
Apenas a disponibilidade dos Fundos Comunitários a partir de 1986 e o 
modelo das empresas multimunicipais a partir de 1993 permitiria alguma 
“reconciliação” entre o Estado central e o Poder Local e a possibilidade de 
realizar passos de gigante nestes domínios. Com efeito, as empresas que 
deveriam gerir as Regiões de Saneamento Básico no modelo dos anos 70, 
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são em larga medida percursoras das empresas multimunicipais, com a 
diferença fundamental que estas assentam numa bem-sucedida parceria 
pública-pública entre o Estado e mais de 200 municípios.

Em 1985, o Governo recém-eleito revela um considerável ímpeto refor-
mista em algumas áreas e introduz alterações significativas na orgânica do 
Estado. Neste contexto, assiste-se a um forte “esvaziamento” do Ministério 
das Obras Públicas. As construções escolares e as construções hospitala-
res são transferidas para os respetivos ministérios setoriais e tudo o que se 
relaciona com água (recursos e aproveitamentos hidráulicos, por um lado, 
e saneamento básico, por outro) é transferido para o Ministério do Plane-
amento e Administração do Território, mais exatamente para a Secretaria 
de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais (que em 1990 dá origem 
ao Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais). Não se trata de uma 
simples mudança de tutela, mas antes de uma profunda alteração de para-
digma. Aquilo que antes era visto como uma questão essencialmente de 
“infraestruturas”, passa, e bem, a ser encarado numa lógica de desenvol-
vimento regional compatibilizado com uma adequada gestão ambiental. 
Entretanto, a reforma do saneamento básico passa a ser conduzida essen-
cialmente na esfera empresarial, com a criação do Grupo Águas de Portugal 
(AdP) e das já referidas empresas multimunicipais. Na génese da AdP, em 
1992, apenas foram consideradas as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto 
e a região conurbada do Algarve. Posteriormente, a partir de 1995, este 
modelo baseado nas empresas multimunicipais foi estendido a todo o País.

Neste quadro, em 1985 a DGRAH é fundida com a DGSB dando origem 
a um novo organismo com a designação algo equívoca de Direção-Geral 
dos Recursos Naturais (DGRN). Este nome terá resultado da preocupa-
ção de mostrar que a água devia ser gerida como um recurso e parte inte-
grante do ambiente e não, como até aí, numa lógica de obra pública, então 
apelidada de “fontista”. Para concretizar esta nova abordagem foi empre-
endida uma análise e reflexão bastante aprofundada da evolução ocorrida 
noutros países europeus, para o que foi criado em 1986 um Grupo Coorde-
nador do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGRHID) 
visando definir um modelo de governança que estivesse em sintonia com 
as tendências mais recentes na Europa, mas que fosse adaptado às espe-
cificidades da realidade portuguesa.

A criação do INAG em 1990 (DL 70/90, de 2 de março) e a fusão pre-
vista das então existentes Direções de Serviços Regionais de Hidráu-
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lica da ex-DGRAH com os entretanto criados projetos que visavam uma 
gestão integrada dos recursos hídricos (PGIRH Norte, PGIRH Tejo, 
CLAGRHAA-Alentejo e Algarve, e estudos realizados para a bacia do 
Mondego), deveria dar origem a administrações de recursos hídricos tendo 
por base a bacia hidrográfica ou conjuntos de bacias hidrográficas contí-
guas. Estas reformas suscitaram alguma resistência por parte daqueles 
que viam erradamente nesta estrutura desconcentrada para a gestão da 
água um entrave a um processo mais vasto de regionalização centrado nas 
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRs) cujas 
áreas de jurisdição nada tinham a ver, obviamente, com bacias hidrográ-
ficas. Como é infelizmente muito frequente em Portugal, essas reformas, 
concebidas no final dos anos 80, foram iniciadas, mas não foram concluí-
das, dando origem a um período de grande instabilidade institucional que, 
na realidade, se prolonga até hoje e não está ainda superado.

O INAG foi criado pelo já referido DL 70/90, mas o seu complemento 
institucional, os órgãos desconcentrados tendo por base as bacias hidro-
gráficas, nunca chegaram a ver a luz do dia. Pelo contrário, as Direções de 
Serviços Regionais de Hidráulica foram desmanteladas e integradas nas 
CCDRs e todo o trabalho desenvolvido pelos projetos que visavam a cria-
ção dos organismos de bacia foi simplesmente ignorado. As consequên-
cias deste “contraciclo”, que se prolongou durante boa parte da década 
de 90, foram bastante prejudiciais. Os recursos físicos que estavam ads-
tritos às “hidráulicas regionais” foram afetados a outras tarefas, a rede de 
monitorização dos recursos hídricos foi desvalorizada e a gestão da água 
ficou subsumida numa mera Divisão das Direções de Serviços Regionais 
de Ambiente e Recursos Naturais das CCDRs. Enfim, uma gestão da água 
por “NUTs” na expressão irónica do Secretário de Estado Carlos Pimenta 
que tinha impulsionado as reformas do final dos anos 80, tirando partido 
de um significado pouco elogioso da palavra “nuts” em Inglês. Em 1994 é 
publicado um “pacote legislativo” (Decretos-Lei nº 45/94, 46/94 e 47/94) 
que procura recuperar alguma racionalidade nas opções tomadas no prin-
cípio da década, mas essa legislação fica por cumprir durante vários anos 
(caso do planeamento dos recursos hídricos previsto no Decreto-Lei nº 
45/94), ou é suspensa pelo próprio governo que a adotou (caso da taxa de 
recursos hídricos prevista no Decreto-Lei nº 47/94).

A negociação da Diretiva-Quadro da Água (Diretiva 2000/60/CE) e 
sua aprovação em junho de 2000 durante a presidência portuguesa, vie-
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ram repor na ordem do dia a discussão sobre o modelo de gestão da água 
em Portugal. Embora esta Diretiva não imponha de forma taxativa uma 
administração tendo por base territorial as bacias hidrográficas, não deixa 
de impulsionar fortemente uma gestão deste tipo. Com efeito, toda a aná-
lise, todo o planeamento, toda a adoção de medidas, tem por base as bacias 
hidrográficas, sendo necessário designar uma entidade responsável pela 
sua gestão. No que se refere aos recursos hídricos transfronteiriços, pre-
valece também uma lógica de bacia hidrográfica partilhada e é preconi-
zado um planeamento conjunto ou articulado entre os países, de forma a 
fazer prevalecer uma lógica conjunta para toda a bacia.

Embora há muito se impusesse uma reforma do ordenamento jurídico 
da gestão dos recursos hídricos, tal como a já referida tentativa do final 
dos anos 80 o demonstra, é inquestionável que foi a aprovação da Diretiva-
-Quadro da Água que despoletou este processo. Nasce aí a necessidade de 
elaborar uma nova Lei da Água que transpusesse para o direito nacional o 
normativo comunitário e que, já agora, clarificasse e consolidasse alguns 
conceitos e princípios que desde os anos 70 tinham ficado esquecidos em 
Portugal. Com este objetivo, foi criado no final de 2000 um Grupo de Tra-
balho que elaborou uma primeira proposta de Lei da Água que não che-
gou a ser aprovada por causa da queda do Governo em 2002. Nos três anos 
que decorreram entre 2002 e 2005 sucederam-se seis ministros (!) que, no 
seu conjunto, prosseguiram este processo, embora de uma forma bastante 
“tergiversante”. Aconteceu mesmo que ministros da mesma área política 
apontaram para soluções bastante distintas, tanto no que se refere à ges-
tão dos recursos hídricos, como também no que diz respeito ao modelo 
de organização dos serviços de água.

Finalmente, em 2005 reuniram-se as condições para negociar e aprovar 
com largo suporte parlamentar as já referidas Lei da Água (Lei nº 58/2005, 
de 29 de dezembro) e Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos (Lei nº 
54/2005, de 19 de novembro). Esta última estava inicialmente integrada 
na Lei da Água, mas foi decidido autonomizá-la dada a natureza exclusiva-
mente nacional, embora basilar, das matérias em questão. Como já foi refe-
rido, estas leis e a legislação complementar que delas decorre, para além de 
realizarem a transposição da Diretiva-Quadro, atualizam e modernizam as 
traves mestras do nosso ordenamento jurídico em estrita articulação com 
as novas exigências comunitárias (MAOTDR, 2009). Uma apresentação 
das principais reformas então empreendidas é feita em Correia e Ramos 
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(2015). No Quadro 2 elencam-se, por ordem cronológica, os 15 principais 
Decretos-Lei que deram forma jurídica a esta profunda reforma. 

Quadro 2 – Principais diplomas legislativos publicados no seguimento 
da Leis da Água e da Titularidade dos Recursos Hídricos de dezembro 
de 2005

Decreto-Lei Conteúdo
Nº 77/2006, de 30 de março Complementa a transposição da Diretiva 2000/60/CE, 

incluindo especificações sobre Programas de Monitoriza-
ção, Programas de Medidas e Planos de Bacia Hidrográfica

Nº 135/2007, de 27 de abril Aprova a orgânica do Instituto da Água, INAG, I.P.
Nº 208/2007, de 29 de maio Aprova a orgânica das Administrações de Região Hidro-

gráfica, ARH, I.P.
Nº 226-A/2007, de 31 de maio Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (Autorização, 

Licença ou Concessão)
Nº 311/2007, de 17 de setembro Regime de gestão dos Empreendimentos de Fins Múl-

tiplos
Nº 347/2007, de 19 de outubro Delimitação das Regiões Hidrográficas em Portugal Con-

tinental
Nº 348/2007, de 19 de outubro Associações de Utilizadores do Domínio Público Hídrico 

e definição do seu papel na gestão dos recursos hídricos
Nº 353/2007, de 26 de outubro Regime de delimitação do Domínio Público Hídrico
Nº 97/2008, 11 de junho Regime Económico e Financeiro e regulamentação da 

Taxa de Recursos Hídricos
Nº 100/2008, de 16 de junho Destino a dar às áreas compreendidas no domínio público 

hídrico do Estado em relação a usos com este compatíveis
Nº 129/2008, de 21 de julho Regime dos Planos de Ordenamento dos Estuários
Nº 166/2008, de 22 de agosto Articulação do regime da Rede Ecológica Nacional com 

o regime do Domínio Hídrico
Nº 208/2008, de 28 de outubro Regime de proteção das águas subterrâneas
Nº 107/2009, de 15 de maio Regime de proteção das albufeiras de águas públicas de 

serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas
Nº 172/2009, de 3 de agosto Criação do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e 

perequação na utilização da Taxa de Recursos Hídricos

Embora num plano distinto, acrescem a estas iniciativas legislativas 
a atenção dada aos recursos hídricos transfronteiriços, nomeadamente 
com a realização de duas Conferências das Partes da Convenção de Albu-
feira, nomeadamente em junho de 2005 e em fevereiro de 2008 (tendo 
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sido necessário esperar até 2015 para que tivesse lugar a terceira!), com a 
negociação e aprovação em 2008 de um Protocolo Adicional densificando 
o regime de caudais (aprovado pela Resolução da Assembleia da Repú-
blica nº 62/2008, de 14 de novembro) e com a dinamização da Comissão 
de Acompanhamento e Dinamização da Convenção (CADC) no âmbito 
da qual foram criados Grupos de Trabalho sobre o “Regime de Caudais, 
Secas e Situações de Emergência”, sobre a “Permuta de Informação”, sobre 
a “Segurança de Infraestruturas e Hidráulicas e Cheias”, sobre a “Diretiva-
-Quadro da Água”, e ainda uma Subcomissão visando incrementar a par-
ticipação pública na aplicação da Convenção (MAOTDR, 2009).

No seu conjunto, estas iniciativas configuram uma reforma profunda no 
modelo de governança da água em Portugal. “Uma revolução tranquila!” 
foi o nome que lhe deu uma jornalista espanhola que se procurava inteirar 
da evolução ocorrida em Portugal neste domínio (Correia e Ramos, 2015). 

4. A evolução recente da governança da água em Portugal face aos 
princípios de boa governança
O modelo de governança estabelecido entre 2005 e 2009 com base nas 
Leis da Água e da Titularidade dos Recursos Hídricos, foi profundamente 
desvirtuado a partir de 2011, apesar dos partidos que então ascenderam 
ao Governo terem votado favoravelmente aquelas leis e participado na sua 
elaboração. Em Correia (2016) faz-se uma avaliação critica da evolução 
ocorrida a partir de 2011.

Sob o pretexto de reduzir os custos da administração pública, o INAG 
e as cinco ARHs foram integradas na Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA) que, aliás, passou a integrar uma dezena (!) de organismos que a 
antecederam. As economias resultantes com estas fusões são quase irre-
levantes, além de que o modelo tinha sido concebido para ser largamente 
autossustentado com base na Taxa de Recursos Hídricos (TRH). Aliás, 
as ARHs só foram instaladas em 2008 quando o novo regime económico-
-financeiro entrou em vigor e o Ministério das Finanças confirmou que 
a sua criação não iria pesar nas transferências do Orçamento de Estado. 

A partir de 2011, não só foi retirada qualquer autonomia a estes orga-
nismos regionais, ferindo fortemente a seu protagonismo e capacidade 
de intervenção a nível regional e local, como se impuseram restrições à 
utilização da TRH e a sua utilização começou a ser desviada para fins dis-
tintos daqueles para que foi criada. Assim, em vez de economias o que 
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ocorreram foram enormes deseconomias de escala e perdeu-se inevita-
velmente o “foco” da Administração na temática vasta e complexa dos 
recursos hídricos. 

Este processo culminou com a integração da Taxa de Recursos Hídri-
cos no Fundo de Intervenção Ambiental ocorrida em 2016 (Decreto-Lei 
Nº 42-A/2016), contrariando a relação sinalagmática em que se devem 
basear as taxas e fazendo com que os valores cobrados com base nos recur-
sos hídricos possam ser gastos em qualquer outro domínio do ambiente, 
o que, aliás, alguns entendem ser de legalidade duvidosa.

O pretexto de que a fusão proporciona uma melhor articulação entre 
a gestão dos recursos hídricos e a gestão ambiental é também enganador. 
É evidente que a gestão da água não pode ser desinserida de uma política 
ambiental, mas isso não é necessariamente conseguido através de uma 
amálgama de instituições, tendo presente, sobretudo, que a gestão dos 
recursos hídricos coloca questões de articulação com o desenvolvimento 
regional, de integração na gestão territorial, e de relacionamento com os 
utilizadores, que se revestem de grande especificidade e ultrapassam em 
muito o âmbito de uma mera gestão ambiental. 

Aliás, na orgânica dada ao Ministério do Ambiente em 2005 tinha 
havido a preocupação de integrar na APA todas as componentes do 
ambiente exceto duas por razões então devidamente ponderadas e fun-
damentadas: a conservação da natureza e os recursos hídricos. Qualquer 
destes domínios tem uma forte expressão territorial e um tipo de articula-
ção com os stakeholders (nomeadamente as Câmaras Municipais) que justi-
ficam estruturas verticalizadas, constituídas por um organismo de âmbito 
nacional e organismos desconcentrados (áreas protegidas, no primeiro 
caso, administrações de região hidrográfica, no segundo).

As alterações que foram introduzidas no modelo de governança da água 
a partir de 2011, independentemente da competência ou dedicação dos 
técnicos e dirigentes da Administração, têm tido consequências gravosas 
que por vezes ultrapassam uma mera relação direta de causa-efeito, antes 
produzindo sinergias negativas entre si. É cedo para fazer uma avaliação 
global, mas desde já podem identificar-se tendências instaladas que deve-
rão agravar-se. Os 12 princípios de boa governança da água introduzidos 
na secção 2 e explicitados no Quadro 1 constituem uma base segura para 
fazer esta avaliação. Assim, no Quadro 3 apresenta-se aquilo que se entende 
ser a evolução recente da governança da água em Portugal relativamente a 
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cada um dos princípios com uma breve justificação para cada caso. Trata-
-se, evidentemente, de um juízo pericial dado que não se dispõe de indi-
cadores quantitativos para cada princípio.

O resultado deste juízo pericial é fortemente negativo: dos 12 princí-
pios, oito tiveram uma evolução negativa, dos quais quatro muito nega-
tiva, três não registaram alteração significativa e um teve uma evolução 
que pode ser considerada marginalmente positiva. A Figura 4 apresenta 
esta avaliação de uma forma gráfica. Esta representação é feita com base 
numa situação de referência, considerando desvios positivos ou negativos 
relativamente a ela. Isso não significa, obviamente, que a situação de refe-
rência fosse ideal, mas apenas que se registaram alterações positivas ou 
negativas relativamente a essa situação prévia. 

Torna-se claro nesta representação gráfica que, na opinião do autor, são 
sobretudo as dimensões da eficácia que ficam prejudicadas com a evolu-
ção registada, embora se deva sublinhar que as deficiência e perturbações 
ocorridas no que se refere à disponibilização de dados, nomeadamente 
através do SNIRH, e a ausência de uma monitorização e avaliação regular 
das políticas adotadas causam também dano muito significativo na efici-
ência do modelo de governança e na confiança e comprometimento dos vários 
agentes envolvidos e do público em geral. 

Os sombreados introduzidos nos Quadros 1 e 3, exprimindo áreas de 
maior preocupação em Portugal, são consistentes com estas considerações.
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Quadro 3 – Evolução recente da governança em Portugal face aos princípios 
propostos pela OCDE

Princípios de Boa 
Governança
(Abreviados)

Evolução
Recente

Observações

Efi
cá

ci
a

1 Atribuição clara de papéis e 
responsabilidades - -

Apagamento do conceito e da presença de uma “Au-
toridade Nacional da Água”; Interfaces mal definidos 
com setores utilizadores, nomeadamente serviços de 
água

2 Escalas apropriadas no qua-
dro de uma gestão por bacia - -

Apagamento e subalternização das ARHs enquanto 
entidades responsáveis da gestão por região hidro-
gráfica; Deriva centralista e fronteiras equívocas com 
municípios e CCDRs

3 Coerência das políticas e 
coordenação entre setores -

Algum apagamento da política de recursos hídricos 
enquanto política transversal e algum apagamento 
de órgãos relevantes para a articulação intersectorial 
como o CNA e CRHs

4 Capacitação para o 
desempenho das atribuições -

Diminuição dos recursos humanos afetos à gestão dos 
recursos hídricos a nível central e regional e alguma 
delapidação do importante know how que o País pos-
suía em várias áreas

Efi
ci

ên
ci

a

5 Dados e informação consis-
tentes - -

Situação grave em termos de informação de base, 
nomeadamente o SNIRH e a rede em que se apoia. 
Persistentes promessas de melhoria que aguardam 
concretização

6 Uso eficiente dos recursos 
financeiros +

A crise e o resgate vieram trazer uma maior consciên-
cia da necessidade de usar os recursos com eficiência. 
Contudo, a crise foi pretexto para medidas que nada 
tinham a ver com isso.

7 Quadros regulatórios sólidos + -
O quadro regulatório relativo aos serviços de água 
aperfeiçoou-se. Outros quadros regulatórios manti-
veram-se basicamente inalterados.

8 Práticas inovadoras  
de governança -

Perderam-se algumas práticas de e-government e as 
únicas inovações consistiram em fazer regredir os 
avanços da Lei da Água usando o falso pretexto da 
crise

C
on

fia
nç

a 
e 

C
om

pr
om

et
im

en
to

9 Integridade  
e transparência + - Não se registaram alterações significativas

10 Comprometimento das 
partes interessadas - 

O apagamento das entidades responsáveis pela gestão 
dos recursos hídricos, nomeadamente a nível de ba-
cia, não contribuiu para um maior comprometimento 
dos stakeholders

11
Equilíbrio justo entre 
utilizadores, regiões rurais e 
urbanas e gerações

+ -

As questões da equidade intersectorial, regional ou 
intergeracional raramente são explicitadas na for-
mulação das políticas, mas não terá havido alterações 
significativas

12
Monitorização  
e avaliação regular  
de políticas

- -

As políticas e os modelos de governança em Portugal 
tendem a ser feitos e desfeitos sem qualquer avalia-
ção minimamente cuidada do seu desempenho e 
pertinência

Legenda
Evolução registada: ++ muito positiva, + positiva, + – sem alteração significativa,
 – negativa, – - muito negativa
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5. Notas conclusivas
O modelo de governança dos recursos hídricos tem estado sujeito nas últi-
mas décadas em Portugal a sucessivos ciclos e contraciclos (reformas e con-
trarreformas) que têm prejudicado a consolidação de um modelo eficaz, 
eficiente, merecedor da confiança e do comprometimento dos stakeholders.

Sem qualquer preocupação de exaustividade, referem-se neste docu-
mento pelo menos quatro destes ciclos:

	 •	 Na	década	de	70	formula-se	um	modelo	para	o	saneamento	básico,	
que é interrompido em 1974, retomado em 1976, abandonado em 
1985, retomado sob outra forma em 1992; seguiu-se uma evolução 
não isenta de contradições até à atualidade, que não cabe aqui des-
crever em detalhe porque se pretende dar especial destaque aos 
recursos hídricos e não a uma das suas principais utilizações, os 
serviços urbanos de água. Este é, contudo, o domínio em que tem 
havido uma maior estabilidade de políticas nos últimos 20 anos, com 
resultados manifestamente positivos e enaltecidos a nível interna-
cional.

	 •	 Entre	1985	e	1990	lançam-se	as	bases	de	um	novo	modelo	de	ges-
tão de recursos hídricos, baseado num organismo nacional com-
plementado com cinco organismos de região hidrográfica, tendo 
chegado a ser publicada legislação nesse sentido. Contudo, a partir 
de 1990 é adotado um caminho exatamente contrário com o des-
mantelamento de todas as estruturas baseadas em bacias hidrográ-
ficas. Porém, em 1994 é publicada legislação que procura mitigar 
os efeitos negativos desta opção, mas essa legislação tem uma exe-
cução muito insuficiente ou é mesmo suspensa.

Em 2000, a Diretiva Quadro da Água vem pôr em evidência que o 
modelo iniciado em 1985, suspenso em 1990 e timidamente retomado em 
1994, era o mais adequado; reinicia-se então um processo de formulação de 
uma Lei da Água que prevê a existência de um organismo nacional e cinco 
entidades baseadas nas regiões hidrográficas mas, a partir de 2002, estas 
ideias são na sua essência abandonadas e entra-se num processo incon-
clusivo e de forte downgrading das estruturas regionais com a gestão dos 
recursos hídricos limitada a simples Divisões das CCDRs, desprovidas de 
meios humanos e materiais.
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Figura 4 – Representação gráfica da evolução do modelo de governança em Por-
tugal nos últimos cinco anos, tendo por base os princípios da boa governança da 
água formulados pela OCDE

	 •	 Entre	2005	e	2009	consensualiza-se	e	aprova-se	na	Assembleia	da	
República um “pacote” legislativo que tem por traves mestras as Leis 
da Água e da Titularidade dos Recursos Hídricos; no seguimento, 
clarifica-se o regime de utilização dos recursos hídricos, estabe-
lece-se um regime económico-financeiro e procura-se relançar as 
estruturas regionais com a instalação das Administrações de Região 
Hidrográfica. Contudo, apesar deste modelo ter sido desenvolvido 
com base num princípio de autossustentabilidade financeira, a par-
tir de 2011 ele é fortemente amputado com o argumento falacioso 
de diminuir os encargos da Administração. As competências da 
Autoridade Nacional da Água são diluídas numa administração 
ambiental (APA) também muito desprovida de meios materiais e 
humanos e que não confere aos recursos hídricos o foco que se 
entende ser imprescindível num Pais com as características de  
Portugal.



34

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

	 •	 A	desqualificação	institucional	das	Administrações	de	Recursos	
Hídricos, transformadas em meros serviços regionais da APA, afasta 
inevitavelmente a gestão da água do que se possa designar por uma 
“política de proximidade”, com forte envolvimento dos utilizadores 
e outros stakeholders, privados ou públicos como, por exemplo, os 
Municípios. A extinção do INAG esbate ou apaga inevitavelmente 
o conceito de “Autoridade Nacional da Água” que a Lei de 2005 se 
empenhou em modernizar e reforçar.

Deste já longo período de avanços e recuos, sobram muitos dilemas por 
resolver e que deveriam, de uma vez por todas, ser objeto de uma reflexão 
estratégica que trouxesse a necessária estabilidade ao modelo de gover-
nança da água em Portugal. De entre esses muitos dilemas destacam-se 
cinco que se consideram particularmente importantes:

 i) Recursos hídricos versus ambiente
  A relação entre “ambiente” e “recursos hídricos” não está total-

mente compreendida e estabilizada. É inquestionável que a gestão 
da água comporta importantes dimensões ambientais. Mas essa ges-
tão tem dimensões socioeconómicas e territoriais que ultrapassam 
uma mera gestão ambiental. Acresce que não é por integrar a ges-
tão da água na administração ambiental que se valorizam mais as 
dimensões ambientais dessa gestão. Pelo contrário, a existência de 
um “regulador ambiental” exterior pode ser mais disciplinadora de 
uma gestão da água que seja conforme aos desígnios ambientais. 

 ii) Recursos hídricos versus serviços de água
  A dinâmica económica e relevância imediata de que se revestem os 

serviços de água tem levado a que a temática dos recursos hídricos 
tenha ficado obscurecida em muitas circunstâncias. É preciso sepa-
rar claramente a política relativa aos “serviços urbanos de água” da 
política relativa aos “recursos hídricos”. Os recursos hídricos são 
uma temática transversal a todas as utilizações da água e a sua ges-
tão consiste, em grande medida, em dirimir conflitos entre essas 
várias utilizações. O conceito de “Autoridade Nacional da Água”, 
consagrado na Lei da Água de 2005, e a ação dessa Autoridade exer-
cida em estreita articulação com os vários setores utilizadores é da 
maior importância para o desenvolvimento harmonioso dos vários 
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usos, para maximizar o benefício da utilização dos recursos e para 
assegurar a sustentabilidade da sua gestão.

 iii) Bacias hidrográficas versus estruturas político-administrativas
  A bacia hidrográfica é amplamente reconhecida como sendo o 

espaço privilegiado e insubstituível para a gestão da água, espe-
cialmente num país com fortes características mediterrânicas e em 
que as águas superficiais, nomeadamente transfronteiriças, têm uma 
expressão muito significativa. Uma gestão por bacias não deve ser 
vista como conflituante com quaisquer estruturas político-admi-
nistrativas. A questão não deve ser a de saber se a água deve ser 
gerida por bacia ou por NUTs, mas antes a de saber como podem 
as NUTs (CCDRs e Municípios) participar e envolver-se na gestão 
por bacia. É assim que a questão se tem colocado nos países mais 
amadurecidos e bem-sucedidos nesta matéria e não há razão para 
que não seja assim em Portugal.

 iv) Sustentabilidade financeira versus dependência de fundos 
comunitários e transferências do OE

  O regime económico-financeiro da utilização da água deve assegu-
rar os custos dessa gestão e de uma parte significativa dos investi-
mentos que ela pressupõe. Em Portugal é muito importante que a 
cobrança da taxa de recursos hídricos assegure a viabilidade de todo 
o sistema para além do ciclo dos fundos comunitários, que necessa-
riamente tenderá a decrescer e acabar. Nesse sentido, a utilização 
das receitas geradas não deve ser desvirtuada, a cobrança da taxa 
não se deve desviar da relação sinalagmática que lhe está subjacente 
e um desenvolvimento harmonioso de todo o País deverá basear-se 
em alguma forma de redistribuição tal como foi originalmente pre-
visto no Regime Económico-Financeiro adotado em 2008 e, entre-
tanto, profundamente desvirtuado.

 v) Gestão coordenada versus gestão conjunta das bacias luso-espa-
nholas

  A relação com Espanha em matéria de recursos hídricos reveste-se 
de uma enorme importância e comporta especificidades que nem 
sempre são bem compreendidas. Essa relação é objetivamente dese-
quilibrada dado que tudo o que se faça naquele país tem consequên-
cias em Portugal, mas o que quer que se faça em Portugal não tem 
consequências em Espanha (exceto de forma muito limitada e em 
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áreas muito restritas). Portugal não deve esquecer, também, que 
50%	dos	seus	recursos	hídricos	superficiais	são	afluentes	daquele	
país. Claro que Espanha não tem qualquer motivação para prejudi-
car Portugal, mas há muitas situações em que pode fazê-lo mesmo 
que não seja essa a sua intenção. Cabe, por isso, a Portugal zelar pelo 
cumprimento da Convenção de Albufeira, dando-lhe continuidade 
no tempo e densificando tanto quanto possível o seu conteúdo, à 
semelhança do que foi feito em 2008 com a negociação e aprovação 
de um Protocolo Adicional. Numa postura que pretende ser “politi-
camente correta” e que tem, seguramente, a melhor das intenções, 
mas que não deixa de ser algo “teórica” ou mesmo pueril, alguns 
defendem com ardor que se deve fazer um planeamento e uma ges-
tão conjunta das bacias transfronteiriças. Esquecem que gerir con-
juntamente pressupõe objetivos comuns e uma avaliação análoga 
de todos os valores em presença. Isso pode ocorrer num quadro de 
abundância em que os problemas se limitam praticamente a uma 
gestão da qualidade ambiental regida por normas bem estabeleci-
das. Em quadros de escassez, como os que ocorrem sobretudo nas 
bacias do Tejo e do Guadiana e tendem a intensificar-se em toda a 
Península Ibérica em virtude das alterações climáticas, é uma ideia 
“romântica” pensar que meras abordagens técnicas, por mais sólidas 
que sejam, resolvem todos os problemas. Nesses casos ocorrem situ-
ações objetivas de conflito, que remetem para o plano da negociação 
política e que apenas a esse nível podem ser dirimidas. Por isso, é do 
interesse de Portugal dar continuidade sem interrupções e intensi-
ficar o mais possível a colaboração com Espanha num quadro de pla-
neamento coordenado e de gestão articulada sem alimentar ilusões 
relativamente a uma gestão conjunta no sentido estrito do termo.

Estes são, enfim, alguns dos problemas a que é preciso dar respostas 
devidamente ponderadas, levando à prática a implementação dessas res-
postas de forma consistente e persistente. Os ciclos e contraciclos que têm 
afetado esta área de política pública têm-se revelado prejudiciais para o 
País e os efeitos negativos dessa instabilidade far-se-ão sentir ainda mais 
no futuro. Contudo, a “estabilidade” não deve ser alcançada a todo o custo 
e não é um valor em sim mesmo. Com efeito, a estabilidade e a persistên-
cia não transformam uma má solução numa boa solução. Por isso, importa 
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discutir com profundidade e sentido estratégico todas estas questões para 
que a solução encontrada, além de estável e consistente, possa colocar a 
gestão dos recursos hídricos ao serviço do desenvolvimento socioeconó-
mico e da qualidade ambiental do Pais.
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Enquadramento das Políticas Públicas  
para a Governança da Água1

Susana Neto*

Resumo
A governança da água começa pela governação (papel do Estado) e pros-
segue com o envolvimento e corresponsabilização de todos os atores inte-
ressados na utilização, gestão e administração dos recursos hídricos e 
ambientais associados. O quadro institucional (organização e estrutura-
ção das agências governativas, quadro normativo e regulamentar, fiscaliza-
ção, regulação) confere ao poder governativo, exercido com a participação 
dos atores sociais e económicos, a capacidade operacional e interventiva 
necessária. No entanto, a complexidade atual das questões sociais, políti-
cas, económicas e ambientais, num contexto de mudanças globais, carece 
de abordagens para políticas da água adaptativas e flexíveis. Estas só se 
tornarão possíveis num quadro de aprendizagem permanente. Esta apren-
dizagem ao nível das organizações e da sociedade constitui porventura o 
desafio mais difícil e mais interessante que os governos (e a sociedade que 
os mandata) enfrentam para uma ‘boa’ governança da água. Os resultados 
desta boa governança só se poderão tornar eficazes quando incorporam de 

* Presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos.
1 Texto preparado com base na apresentação feita no Seminário “Desafios da Água na So-
ciedade Portuguesa” que teve lugar em Évora no dia 28 de junho de 2018. Conteúdo da total 
responsabilidade da autora, agradecendo-se os contributos de Manuela Moreira da Silva, 
Nelson Carriço e Amparo Sereno, membros da Comissão Diretiva da APRH.
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forma transversal as múltiplas dimensões em que se coloca a sua esfera de 
intervenção. Estes são novos desafios para as políticas públicas, com exigên-
cias de aprendizagem permanente, capacidade adaptativa e implementação 
de rotinas de avaliação com base em novos critérios, diferentes dos que são 
utilizados para a gestão. A avaliação do desempenho da governança da água 
deverá ser um exercício social e político transversal, transdisciplinar e dinâ-
mico, adaptado a cada contexto geográfico e temporal e com metas social-
mente estabelecidas, muito para além de objetivos de eficiência na gestão.

GOVERNANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS

1. Envolvente
A governança da água é, acima de tudo, uma questão social. Mesmo a gestão 
da água não pode ser limitada à esfera técnica e são conhecidas as limita-
ções de conhecimento e capacidade, aos mais diversos níveis, para abordar 
a complexidade crescente das questões da água. A capacitação técnica é 
uma prioridade, mas é também necessário adotar uma visão holística que 
não se resuma a essa dimensão. A interdisciplinaridade e as abordagens 
intersectoriais e entre diversas áreas de governação tornam-se prementes 
para alcançar objetivos de ‘boa’ governança da água.

O envolvimento de todos os atores (reguladores, gestores, utilizadores) 
intervenientes no ciclo da água, incluindo os ecossistemas, é hoje em dia 
aceite como uma premissa desta boa governação e governança. 

Por outro lado, em contexto de mudanças globais (demografia, econo-
mia e clima), a gestão, a governação e a governança não podem deixar de 
considerar fatores dinâmicos e imprevisíveis nas respetivas estratégias. Esta 
consideração exige uma capacidade acrescida para o diagnóstico dos pro-
blemas, na esfera social e nas suas escalas territoriais e temporais, assim 
como na análise das envolventes (ecossistemas, espaços territoriais e recur-
sos envolvidos ou a mobilizar, comunidades locais, expectativas e confli-
tos, quadro normativo e instrumentos de planeamento, entre outros) e dos 
efeitos a curto, médio e longo prazo. Estas tarefas não se coadunam tam-
bém com um qualquer enquadramento organizacional. Elas só poderão ser 
levadas a bom termo se houver um forte investimento, por parte das auto-
ridades e agentes governativos, num enquadramento institucional coerente 
e eficaz. O debate para este enquadramento está em aberto e advoga-se 
aqui, em primeiro lugar, a discussão alargada a todos os conhecimentos 
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(técnicos, científicos, cidadãos) e o envolvimento efetivo de todos os ato-
res sociais, políticos, económicos e institucionais, no processo de decisão.

2. Articulação da política da água com outras políticas
As políticas da água não são dissociáveis de outras políticas (de ambiente, 
saúde, inclusão social, emprego, energia, agricultura e florestas, conserva-
ção da natureza, zonas costeiras e marinhas, referindo as mais diretamente 
associadas). A governança da água não pode igualmente ser perspetivada 
apenas nos setores que a gerem como recurso. Esta abordagem ‘fora da 
caixa’ é advogada há mais de uma década pelas Nações Unidas e por outras 
organizações internacionais. Mas a sua operacionalização não é imediata, 
quando enfrentamos uma arquitetura institucional baseada em circuitos de 
decisão inerentes às agendas próprias de cada organização. A transversali-
dade tem de ser construída através de medidas intersectoriais promovidas 
entre ministérios e departamentos do Estado e implementada através de 
um esforço de capacitação técnica e administrativa e de verdadeira apren-
dizagem organizacional e social. Só assim se poderá acolher e materializar 
uma visão e uma prática transversal a vários organismos envolvidos direta 
e indiretamente na gestão e administração dos recursos hídricos.

Tem havido uma tendência de olhar mais para a utilização da água em 
meio urbano e para a dimensão de ‘serviços de águas’, por herança da mere-
cida qualidade do setor de serviços de água que evoluiu nos últimos 40 
anos de uma situação muito insatisfatória para um patamar de excelência 
que é hoje referência internacional. Não sendo ao nível da utilização da 
água em meio urbano que se verificam os maiores grandes consumos de 
água, mas sim na agricultura e indústria, torna-se necessário incluir todas 
as utilizações sob uma abordagem integrada com referência à escala terri-
torial da bacia hidrográfica, para efeitos desta análise de disponibilidades 
e necessidades. Acreditamos que a dimensão dos ‘recursos hídricos’ deve 
por isso ser considerada a par da dimensão dos ‘serviços de água’, consi-
derando esta visão holística. A gestão dos sistemas naturais e a dos siste-
mas artificializados que fornecem água aos diversos usos não podem ser, 
em todos os momentos, feitas pelos mesmos agentes, mas podem e devem 
ser consideradas em conjunto nas fases de diagnóstico dos problemas e 
na fase de avaliação do desempenho das soluções, de forma a traduzir-se 
em perspetivas integradoras na gestão posterior, num ciclo iterativo que 
caracteriza a abordagem integrada. O princípio da análise e da aborda-
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gem holística à escala da bacia hidrográfica, ‘da fonte até à foz’, é impres-
cindível para uma correta integração de causas e efeitos, a considerar nas 
diversas escalas territoriais.

Nesta perspetiva, há sem dúvida momentos de gestão dedicada a cada 
setor e a cada área-problema, por parte das autoridades competentes da 
Administração Pública aos níveis existentes (central, desconcentrada regio-
nalmente e local). Mas essa focalização só será eficaz se houver momentos 
de análise (a montante e a jusante dos processo de decisão, planeamento e 
gestão), em que as áreas urbanizadas, as áreas rurais, as zonas de extração 
mineral, as áreas industrializadas, as áreas florestais e agrícolas, as meios 
aquáticos superficiais e subterrâneos, as zonas de cabeceira e as zonas 
costeiras, entre outras, são vistas globalmente e no contexto do funciona-
mento dos sistemas e ciclos naturais. 

3. Soluções inovadoras para os problemas de escassez 
A escassez carece de uma abordagem ponderada e contextualizada. Não 
existe uma solução universal para os problemas de escassez. Por outro lado, 
é importante conhecer os fatores que estão na sua origem (físicos, econó-
micos, ambientais, sociais), antes de escolher ou aplicar soluções, por muito 
avançadas que estas sejam do ponto de vista tecnológico. A identificação 
de fontes alternativas de origens de água, a reciclagem e reutilização de 
águas e as soluções de base natural (NBS), são em geral as bases da expan-
são de recursos disponíveis, após o diagnóstico adequado da situação. Mas 
só com o envolvimento dos cidadãos e dos interessados em usos da água 
com fins económicos se poderão implementar políticas de gestão da pro-
cura de água, as quais são sempre o ponto de partida de uma abordagem 
orientada para a sustentabilidade. 

Não é admissível continuar a utilizar água potável cara em todos os 
usos, em particular nas áreas urbanas, como é o caso da rega de espaços 
públicos, lavagem de pavimentos, bocas e reservas de incêndio. O recurso 
à retenção de águas pluviais em áreas urbanas pode igualmente contri-
buir para a remoção de carbono da atmosfera, minimização do efeito das 
ilhas de calor, regularização e minimização dos impactos de fenómenos 
extremos. Por outro lado, a reutilização de águas residuais tratadas pode e 
deve ser incentivada em todas as situações em que o seu uso seja possível, 
incluindo a agricultura e a rega de campos desportivos. No atual contexto 
das alterações climáticas é assim essencial esta abordagem integrada de 
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modo a diversificar as origens de água, incluindo a reutilização, o reapro-
veitamento das águas pluviais e a recarga de aquíferos. 

4. Avaliação e divulgação de boas práticas de governança
As políticas públicas de água devem ser seguidas através de indicadores 
de progresso face a metas estabelecidas e avaliadas através de indicadores 
de desempenho. No entanto, não podemos aplicar as mesmas formas de 
avaliação que são utilizadas para a gestão. Seria um erro basear a avaliação 
de políticas apenas em critérios de eficiência (custo-benefício na vertente 
económica), sem considerar a eficácia das medidas de governo propos-
tas (em termos de eficácia na obtenção efetiva de resultados, incluindo 
as dimensões social e ambiental). Estes critérios alargados para além da 
dimensão económica não estão suficientemente identificados. Mas esta é 
uma área em que a Administração Pública deve investir mais. 

Em paralelo, não é possível avaliar a eficácia das medidas que sejam pro-
postas e implementadas, se não existir informação fidedigna de sistemas 
continuados de monitorização. Esta é uma matéria de permanente contro-
vérsia, em que a Administração Pública poderia e deveria encontrar formas 
inovadoras para os investimentos necessários (financeiro, administrativo, 
técnico, organizacional) que envolvessem e responsabilizassem todos os 
atores e agentes económicos que beneficiam direta e indiretamente do 
bom funcionamento destes sistemas.

A partilha de informação entre setores e organizações, a concertação 
de esforços, as sinergias e a disseminação de boas práticas, constituem 
aspetos cruciais na implementação de políticas e de uma governança da 
água que contenha em si própria a capacidade de se autorrever e melho-
rar sistematicamente, através de processos de aprendizagem organizacio-
nal e institucional.

PORTUGAL: UMA VISÃO ESTRATÉGICA  
DA ÁGUA NESTE SÉCULO

1. Objetivos centrais e principios para a política da água 
Entre os objetivos estratégicos das políticas de água que sejam sustentáveis 
destacam-se dois aspetos de elevada relevância: serem socialmente inclu-
sivas e terem uma visão de longo prazo relativamente às necessidades de 
água para o desenvolvimento social e económico.
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Por outro lado, é também essencial que as políticas sejam desenvolvi-
das e implementadas com base na concertação de interesses e sempre com 
supremacia do interesse público, materializando-se esse primado através 
do exercício do papel discricionário do Estado na alocação de prioridades. 

As políticas públicas e a boa governança da água devem, simultane-
amente, ser eficazes e garantir a capacidade de adaptação a mudanças 
imprevisíveis, no sentido da resiliência e da sustentabilidade.

Portugal deve igualmente prosseguir o enquadramento numa pers-
petiva Ibérica e Europeia com o denominador comum que é a defesa do 
interesse nacional. 

Neste sentido, deverá ser aberto o debate alargado sobre os aspetos 
em que a Diretiva Quadro da Água (DQA) carece de alguma reformula-
ção para ser mais coerente com as necessidades e características naturais 
do país. 

Relativamente à Convenção Luso-Espanhola de 1998 (Convenção de 
Albufeira), é igualmente necessário promover a discussão sobre os aspe-
tos que devem ser revistos. Destacam-se os aspetos relacionados com (i) a 
alteração do regime de caudais (no que diz respeito ao contexto das alte-
rações climáticas e garantia de caudais ecológicos para cabal cumprimento 
da DQA) e com (ii) a eventual revisão dos Estatutos de funcionamento 
da Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento da Convenção 
(CADC), no sentido de esta ser redefinida à semelhança de outras comis-
sões congéneres europeias (como a Comissão do Danúbio ou a Comissão 
do Reno), visando passar a ser um organismo independente, mais trans-
parente e com maior capacidade jurídica e financeira e maior capacidade 
decisória no acompanhamento da Convenção.

2. Enquadramento institucional necessário 
A implementação de políticas públicas para uma boa governança da água, 
depende da capacitação da Administração Pública para abordar proble-
mas complexos e transdisciplinares.

Os diagnósticos devem ser participados e os processos de planeamento 
mais inclusivos de todos os setores e atores sociais, institucionais e econó-
micos, numa perspetiva intersectorial e colaborativa. 

Em Portugal, é igualmente imprescindível articular a implementação 
das agendas sectoriais, na sua integração territorial. Neste sentido, os Ins-
trumentos de Gestão Territorial como o PNPOT, os Planos Especiais de 
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Ordenamento do Território – PEOT (POOC, POAAP, POAP e PMOT) e 
os Planos Setoriais da Água – PSA (PGRH, PNA) carecem de uma plata-
forma colaborativa eficaz que permita a concertação das agendas em cada 
nível institucional (local, regional e nacional) e a transposição efetiva das 
medidas propostas pelos PSA para os outros instrumentos de planeamento. 

Em nota final, todas estas propostas para uma boa governança da água 
ficarão dependentes da capacidade da Administração Pública em estabele-
cer metas e estratégias de longo prazo na articulação de políticas setoriais 
e territoriais, para além dos ciclos governativos. Só assim será garantida a 
continuidade de que necessita uma abordagem integrada, intersectorial e 
interdisciplinar das questões da água e da sua boa governança. 
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Garantir o(s) Direito(s) à Água para Todos, Construir 
Serviços Públicos Democráticos e de Qualidade

Jorge Fael* 

Considerações gerais 
O tema da água está nas preocupações da CGTP, enquanto representante 
dos trabalhadores e cidadãos, sendo muito relevante para o conjunto da 
sociedade e para o País. Tratando-se de um bem público fundamental, 
como é a água, consideramos que o seu uso, o seu controlo, a sua gestão, 
têm de ser discutidos na esfera da política, entendida como espaço público, 
do debate e da formulação do interesse público.

Nos últimos anos, temos intervindo ativamente neste domínio, e em 
particular na campanha «Água é de todos», promotora da iniciativa legis-
lativa de cidadãos «Proteção dos direitos individuais e comuns à água» (Proj. Lei 
nº368/XII), visando a consagração do direito à água e ao saneamento e 
impedir a privatização. O Projeto foi rejeitado duas vezes no Parlamento 
– em 2014, pela maioria PSD e CDS; e em 2017, quando esses dois parti-
dos já não constituíam maioria, pelo PSD, CDS e PS, que também votou 
contra. Votaram sempre favoravelmente o PCP, o BE e o PEV e, em 2017, 
também o PAN.

O painel que nos foi proposto debater tem como tema «Governança 
dos Recursos Hídricos», mas consideramos que o conceito de gestão inte-
grada de recursos hídricos seria o mais apropriado. O termo governança, 

* Coordenador do Gabinete Técnico do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Adminis-
tração Local e Regional, em representação da CGTP-IN.
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como é sabido, remete para as transformações do papel do Estado e para 
as políticas de desregulação, liberalização e privatização levadas a cabo 
com a intenção de descentrar o sistema de governabilidade tradicional-
mente fundado sobre a premissa do papel diretor do Estado e de recentrá-
-lo sobre a base dos princípios do livre mercado. Isto implica, por sua vez, 
uma reformulação das finalidades e dos valores que orientam o desenvol-
vimento social, bem como dos sistemas institucionais e de poder envolvi-
dos na prossecução de tais finalidades. 

Na nossa perspetiva, o que efetivamente se tem verificado é que os 
sucessivos governos têm materializado a opção pela água como bem mer-
cantilizável e não como direito, e promovido a crescente neoliberalização/
privatização do sector.

Daremos apenas alguns exemplos. A Lei da Água (cujo debate não 
foi propriamente exemplar em termos de dinamização da participação 
pública), não consagra explicitamente o direito à água e ao saneamento. 
Além disso, fomenta o mercado de títulos/direitos da água e a delegação a 
privados das funções de licenciamento e fiscalização que cabem ao Estado. 
A Lei de Titularidade de Recursos Hídricos possibilita o controlo pelos 
concessionários privados do domínio público hídrico e permite a desafe-
tação/alienação de bens do domínio público hídrico. Já no sector da água 
a transformação traduziu-se na desverticalização e desmunicipalização 
(expropriação de competências autárquicas em «alta» e promoção da pri-
vatização em «baixa»). Neste âmbito, suprema ironia, registe-se que é a 
própria AEPSA (associação de empresas do sector privado), que refere 
que o regime legal em vigor não faz, de forma adequada, a transferência 
de riscos para o sector privado (!). É o papel da ERSAR como elemento 
central na promoção do mimetismo de mercado no sector: eficiência de 
mercado, preços eficientes, emissão de pareceres vinculativos nas tarifas.

Acresce o sistemático desmantelamento da Administração Pública da 
Água, patente na destruição dos postos de trabalho e direitos laborais com 
impactos muito profundos.

Esta tem sido a direção do quadro legislativo e institucional, fortemente 
influenciado pelo processo de integração europeia, i.e., a de favorecer e 
promover o alijamento das responsabilidades e dos deveres do Estado na 
defesa dos direitos dos cidadãos, na prestação de serviços públicos e na 
proteção dos recursos hídricos.
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Que política de água para o país? 
Para a CGTP, o reconhecimento da água como bem público e social e 
como direito humano fundamental, é incompatível com uma política e 
uma governação orientadas para a desresponsabilização do Estado, para a 
subordinação do sector ao mercado e para garantir a acumulação de lucros 
privados. O que se exige é uma política fortemente vinculada com o cum-
primento do disposto na Constituição, com o respeito e a fruição univer-
sal dos direitos à água (direito humano à água e ao saneamento; direito à 
água como ambiente; direito à água como meio de produção). Uma polí-
tica em que o Estado assuma diretamente a responsabilidade inalienável 
da gestão da água, do domínio público hídrico e dos serviços de águas, 
garantindo a fruição dos direitos de todos os cidadãos, o estabelecimento 
de critérios de afectação dos direitos de uso numa perspectiva de desenvol-
vimento equilibrado, saúde, bem-estar e segurança dos cidadãos e nunca 
de mercantilização. Este é um caminho que pressupõe, entre outras, as 
seguintes medidas:

	 •	 Reconstrução	da	Administração	Pública	de	Água,	permitindo-lhe	
cumprir cabalmente as suas funções, nomeadamente: planeamento 
– que tem de ser integrado e contínuo, a vários níveis e escalas; 
licenciamento e autorização de uso de água e de domínio público 
hídrico; fiscalização; de geração de conhecimento, investigação e 
inovação; de proteção das origens de água, dos aquíferos.

	 •	 Um	planeamento	rigoroso,	macro	e	micro,	articulado	e	interligado	
com a atuação ao nível do planeamento económico, em particular, 
no desenvolvimento agrícola, industrial, energético, abastecimento 
de água e saneamento, saúde, ordenamento do território e uso do 
solo, segurança das populações, ecossistemas, produção, ambiente 
e lazer, biodiversidade.

	 •	 Um	planeamento	participado	de	forma	ativa	e	significativa	pelas	
populações, passível de ser monitorizado e fiscalizado.

	 •	 Reforço	da	transparência	em	particular	no	que	diz	respeito	às	con-
cessões, utilização do domínio público hídrico.

	 •	 Impedimento	da	mercantilização	dos	recursos	hídricos	e	dos	ser-
viços de água e a reversão dos processos existentes (note-se que 
Mafra decidiu remunicipalizar os serviços de águas).

	 •	 A	cessação	da	privatização	da	autoridade	pública	sobre	os	recursos	
hídricos.
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	 •	 O	reforço	e	consolidação	do	carácter	público	das	entidades	gesto-
ras, nomeadamente das Sociedades Anónimas de capitais públicos, 
como é o caso das empresas do grupo Águas de Portugal e outras 
concessionárias, como a EDIA S.A. – regista-se positivamente, a 
aprovação, com os votos favoráveis de PS, PCP, BE e PAN, e os votos 
contra de PSD e CDS, da quinta alteração à Lei da Água, através da 
qual estabeleceu o novo princípio da não privatização do sector da 
água. O novo diploma, a Lei nº 44/2017 de 19 de junho, estabelece 
no seu artigo 3º, alínea b, o «Princípio da exploração e da gestão 
públicas da água, aplicando-se imperativamente aos sistemas mul-
timunicipais de abastecimento público de água e de saneamento».

	 •	 Reforço	do	investimento	público	em	obras	de	armazenamento	de	fins	
múltiplos geridas pelo Estado com o objetivo de interesse público.

	 •	 Valorização	do	papel	dos	trabalhadores	do	sector	e	criação	de	boas	
condições de trabalho, com salários justos. Os direitos laborais 
devem ser respeitados e a experiência profissional deve ser valori-
zada, apostando na formação que habilite os trabalhadores para o 
desempenho de tarefas de complexidade crescente, impostas pela 
rápida evolução tecnológica, e que seja, simultaneamente, um fator 
de enriquecimento profissional e humano.

	 •	 Medidas	de	proteção	e	conservação	da	água,	do	uso	eficiente	da	
água, da gestão da procura, tendendo para uma situação de per-
manência das utilizações que caia dentro dos limites de disponibi-
lidade dos recursos existentes.

	 •	 Defesa	da	soberania,	do	interesse	nacional,	exigindo	nomeadamente	
uma partilha equitativas das águas nas bacias internacionais – o que 
é incompatível com convenções detalhadas à medida de interesses 
estrangeiros nas hidroelétricas portuguesas, patente na obrigato-
riedade de escoamento na foz do Douro e na foz do Tejo.

	 •	 Uma	política	de	financiamento	que	promova	a	realização	dos	direitos	
à água, combinando apoios/financiamento público com um sistema 
de preços orientado para o serviço público e sem fins lucrativos, que 
tenha como prioridades, entre outras, as seguintes: garantir que a 
ninguém é negado o acesso à água por razões económicas; o paga-
mento dos serviços, não a água em si; a manutenção e a melhoria 
das infraestruturas; a proteção e preservação da água; boas condi-
ções de trabalho; programas de educação e consciencialização para 
o consumo de água sustentável.
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A Governação dos Recursos Hídricos

Óscar Arantes* 

A reflexão sobre os desafios da água na sociedade portuguesa, pro-
movida pelo Conselho Económico e Social é oportuna e até indispensá-
vel, porque permite o reconhecimento da importância que à gestão da 
água tem de ser conferida neste país. A CIP reconhece a sua relevância e 
associa-se participando na discussão dos temas ligados à governação dos 
recursos hídricos.

Este tema é um dos mais críticos, uma vez que articula variáveis que 
são determinantes: o modelo institucional, ou seja, a organização admi-
nistrativa do Estado para este setor, as infraestruturas físicas e o financia-
mento que permite a sustentabilidade do setor. O tema é também crítico 
porque, além da sua importância única como suporte de vida, é indispen-
sável à viabilidade e à competitividade das atividades económicas, seja a 
agricultura, a indústria, ou os serviços, designadamente o turismo.

A governação dos recursos hídricos é naturalmente complexa, visto 
que terá como fim último garantir a satisfação das necessidades de todos 
através da sua boa gestão. Essa boa gestão deverá, portanto, ter em conta 
as características e necessidades dos utilizadores, ser eficaz, eficiente e 
baseada na confiança e no compromisso.

A gestão terá de incluir uma larga participação dos utilizadores, daí 
decorrendo a grande importância do bom funcionamento dos Conselhos 

* Confederação Empresarial de Portugal (CIP).



52

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

da Bacia. Na opinião da CIP, a gestão das atuais Administrações da Região 
Hidrográfica ainda é eficaz. No entanto, recentemente surgiram dois fac-
tos que dão origem a profundas interrogações sobre o futuro próximo:

	 •	 O	modelo	de	afetação	da	Taxa	de	Recursos	Hídricos
  Esta taxa foi criada em 2007 para garantir o financiamento das 

obrigações do Estado quanto ao planeamento, realização e manu-
tenção do bom estado dos recursos hídricos e das infraestruturas 
que possibilitam o bom serviço aos utilizadores. Temos a noção de 
que esta intenção não está a ser cumprida, daí resultando, natural-
mente, uma grande vulnerabilidade quanto à manutenção dos atu-
ais padrões de serviço.

  Os utilizadores empresariais pagam, em muitos casos, valores sig-
nificativos de taxas de utilização dos recursos hídricos e esperam, 
em retorno, um serviço público diretamente relacionado com esse 
esforço contributivo, sobre as massas de água que utilizam e as 
infraestruturas que os servem.

	 •	 A	possibilidade	de	emissão	de	“licenças	variáveis”	às	empresas,	de	
acordo com as disponibilidades dos recursos hídricos.

  Esta possibilidade surge na sequência do ano seco de 2017, mas não 
pode constituir uma solução cómoda do lado da Administração, 
ignorando que as atividades económicas têm mercados, compromis-
sos e condicionantes que determinam a sua viabilidade. Este recurso 
só poderá ser acionado em casos extremos, porque a viabilidade 
económica das empresas afetadas fica imediatamente em causa.

Finalmente, apoiaremos as ações de promoção do uso eficiente da água 
e, nesse capítulo, consideramos que deveriam ser criados estímulos para 
todas as atividades económicas que, por adoção de medidas de poupança 
de água, incluindo alterações de processos, possam prescindir da neces-
sidade de descarga de efluentes líquidos. Tal constituiria um novo capí-
tulo do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Em vários casos, 
considera-se que é possível redução tão significativa desses efluentes que 
constituirá apenas um “resíduo líquido” que se pode transportar para quem 
o poderá tratar.

Simplificar e reduzir de modo seguro e eficaz o âmbito da governação 
dos recursos hídricos seria um excelente contributo para o seu sucesso.
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Os Desafios da Água Urbana 
na Sociedade Portuguesa

Jaime Melo Baptista*

Introdução
Em Portugal, como em qualquer outro país, os serviços de águas (ou de 
água urbana) compreendem o abastecimento de água e a gestão de águas 
residuais e apresentam grande complexidade. É necessária uma adequada 
política pública capaz de combinar adequadamente instrumentos de gover-
nação, institucionais, de gestão, de planeamento, técnicos, económicos, 
legais, ambientais, de saúde pública, sociais e éticos para assegurar a sua 
prestação adequada. 

Estes serviços são reconhecidos como serviços públicos essenciais pela 
legislação nacional, designadamente pela Lei dos Serviços Públicos Essen-
ciais (Lei nº 23/96, de 26 de julho, na redação atual) e como um direito 
humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os outros direitos huma-
nos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Aliás, a Agenda 2030 definiu 
como um dos objetivos atingir, até ao final da década, o acesso universal e 
equitativo à água potável e segura e a saneamento (Objetivo 6), conside-
rando a água um grande desígnio da Humanidade. 

Nos últimos 25 anos verificou-se em Portugal uma evolução muito posi-
tiva na prestação destes serviços, nomeadamente em termos de abasteci-

* Investigador-Coordenador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Coordenador do 
projeto Lisbon International Centre for Water (LIS-Water) e Presidente do Conselho Estratégico 
da Parceria Portuguesa para a Água.
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mento de água, de gestão de águas residuais, do impacto na qualidade de 
vida, no ambiente, na saúde pública e na economia. No entanto nem tudo 
foi feito e há novos desafios pela frente.

Estimando-se um património global de infraestruturas de serviços de 
águas no País da ordem 25 000 M€ (valor de substituição), dos quais cerca 
de 10 000 M€ investidos nas últimas duas décadas e meia, prevê-se que ao 
longo dos próximos dez anos seja necessário investir 2 000 M€ na cons-
trução de novas infraestruturas e outro tanto em reabilitação das infraes-
truturas existentes, totalizando 4 000 M€. A sustentabilidade financeira 
do setor implica receitas anuais acima de 2 000 M€.

Para manter a trajetória positiva e evitar possíveis retrocessos é impor-
tante que os decisores políticos, organizações, profissionais do setor e socie-
dade em geral discutam este tema. Segue-se uma abordagem da situação 
no País e a avaliação feita pelo autor dos pontos fortes e fracos das diversas 
componentes da política pública.

SITUAÇÃO GERAL NO PAÍS

Evolução dos serviços públicos de abastecimento de água 
Em	1993	apenas	81%	dos	alojamentos	de	Portugal	continental	estavam	
cobertos	por	serviço	público	de	abastecimento	de	água.	Atualmente	96%	
estão cobertos por este serviço. Os restantes são servidos por soluções indi-
viduais, como furos ou poços. No entanto, há diferenças significativas ao 
nível regional entre áreas urbanas e áreas rurais, verificando-se que cerca 
de	99%	dos	alojamentos	em	municípios	com	cariz	urbano	já	têm	acesso	a	
serviços de abastecimento público de água, enquanto nas áreas rurais o 
acesso	é	menor,	na	ordem	dos	92%.	Verifica-se	assim	que	se	atingiram	os	
objetivos	definidos	(95%	em	área	predominantemente	urbanas,	90%	em	
áreas	mediamente	urbanas	e	80%	em	áreas	predominantemente	rurais).	
Deve naturalmente continuar a haver algum investimento, mas de forma 
mais seletiva, com o objetivo de resolver problemas localizados e essencial-
mente com preocupações de gestão patrimonial, numa perspetiva custo 
benefício.
Em	relação	à	qualidade	da	água,	em	1993	apenas	50%	dos	alojamentos	

de Portugal continental dispunham de água segura, de acordo com a legis-
lação nacional e europeia. Atualmente esses serviços públicos asseguram 
uma	elevada	qualidade,	com	98,88%	de	cumprimento	da	legislação,	sendo	
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as situações residuais de incumprimento objeto de intervenções corretivas 
imediatas. Neste caso também foi praticamente atingida a meta prevista. 
É um notável exemplo de uma estratégia de sucesso, com impacte muito 
positivo na saúde pública, redução de doenças e óbitos e redução de dias 
de ausência ao trabalho. O mercado também se adaptou a esta evolução. Se 
em 2004 existiam apenas 39 laboratórios de análises de qualidade da água 
com parâmetros acreditados, atualmente existem cerca de 80 laboratórios 
que asseguram uma elevada qualidade do serviço nesta área. Verifica-se 
assim que a qualidade da água evoluiu de forma extraordinária e atingiu 
o	objetivo	definido	(98,5%),	havendo	que	manter,	atualizar	e	aperfeiçoar	
os mecanismos existentes, numa perspetiva atenta de custo benefício.

Evolução dos serviços de gestão de águas residuais
Em	1993	apenas	61%	dos	alojamentos	de	Portugal	continental	estavam	
cobertos por serviços públicos de coleta de águas residuais. Atualmente 
83%	estão	cobertos	por	estes	serviços.	Contudo,	o	que	se	pretende	é	asse-
gurar não apenas a coleta de águas residuais, mas também o seu trata-
mento adequado antes da rejeição no ambiente, e aí situação era claramente 
pior.	Em	1993	apenas	31%	dos	alojamentos	de	Portugal	continental	esta-
vam cobertos por serviços públicos de gestão de águas residuais dotados 
de	coleta	e	tratamento.	Atualmente	79%	dos	alojamentos	estão	cobertos	
por estes serviços. Isto significa que houve uma grande evolução, embora 
ainda	não	tenham	sido	atingidos	os	níveis	desejáveis	(90%	em	área	pre-
dominantemente	urbanas,	85%	em	áreas	mediamente	urbanas	e	70%	em	
áreas predominantemente rurais). Os restantes alojamentos são servidos 
por soluções privadas, como fossas séticas. A distribuição geográfica mos-
tra que as diferenças são bastante significativas ao nível regional. Há maio-
res diferenças entre áreas urbanas e áreas rurais dado que, apesar de nos 
municípios	com	cariz	urbano	a	percentagem	de	acesso	estar	nos	97%,	no	
caso	das	áreas	mais	rurais	situa-se	ainda	em	cerca	de	70%.	Verifica-se	assim	
que o serviço de gestão de águas residuais necessita de melhorar signifi-
cativamente, tendo que se continuar o investimento, mas de forma muito 
racional, orientado por objetivos ambientais, de saúde pública e de ges-
tão patrimonial, numa perspetiva custo benefício. Também é necessário 
melhorar o aspeto operacional. Com efeito, a percentagem da população 
equivalente que é servida por instalações de tratamento que asseguram 
o cumprimento da licença de descarga, quer em termos de parâmetros e 
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periodicidade de monitorização, quer em termos do cumprimento dos 
limites	de	descarga,	é	de	92%,	havendo	potencial	de	melhoria.	

Impacto na qualidade ambiental 
Os serviços de águas têm um forte impacto na qualidade ambiental, nome-
adamente ao nível da rejeição de águas residuais para os recursos hídricos. 
Um indicador possível para avaliar esse impacto é a qualidade das águas 
superficiais, na medida em que elas são afetadas pela eventual poluição 
proveniente das águas residuais. Verifica-se que a sua evolução nas últi-
mas	duas	décadas	e	meia	tem	sido	positiva,	passando	de	55%	para	78%	de	
boa qualidade, o que as torna adequadas à utilização para abastecimento 
público após tratamento, de acordo com a legislação europeia. 

Outro indicador possível para avaliar esse impacto é a qualidade das 
águas balneares costeiras e de transição, na medida em que são afetadas 
pela eventual poluição proveniente das águas residuais. Verifica-se que a 
sua evolução nas últimas duas décadas tem sido extraordinariamente posi-
tiva,	passando	de	57%	para	cerca	de	98%	de	praias	costeiras	com	excelente,	
boa ou aceitável qualidade de água, de acordo com a legislação europeia. 

Um outro indicador possível para avaliar o impacto dos serviços de 
águas no ambiente é a qualidade das águas balneares fluviais, na medida 
em que são muito afetadas pela poluição proveniente da rejeição de águas 
residuais. Verifica-se que a sua evolução nas últimas duas décadas tem sido 
extraordinariamente	positiva,	passando	de	16%	para	95%	de	praias	fluviais	
com excelente, boa ou aceitável qualidade de água, de acordo com a legis-
lação europeia. 

Outros indicadores possíveis para avaliar o impacto dos serviços de 
águas no ambiente são o número de praias com bandeira azul ou classifica-
das com qualidade ouro. A primeira é uma distinção atribuída anualmente 
pela Fundação para a Educação Ambiental a praias marítimas e fluviais e 
a marinas que cumpram um conjunto de requisitos. Estes incluem qua-
lidade da água, informação e educação ambiental, conservação do meio 
ambiente local, segurança, serviços e infraestruturas de apoio. A segunda 
é uma distinção atribuída anualmente pela associação ambientalista Quer-
cus a praias que nos últimos cinco anos tenham tido uma qualidade irre-
preensível da água. Verifica-se que, apesar dos critérios terem evoluído de 
ano para ano, tornando-se cada vez mais exigentes, o número de praias e 
marinas distinguidas tem vindo a aumentar de forma muito significativa, 
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passando de 89 para 332 com bandeira azul de 87 para 390 com quali-
dade ouro.

Como resultado desta evolução o número de infrações comunitárias 
ambientais associadas aos serviços de águas tem vindo gradualmente a 
diminuir.

Impacto na saúde pública
Os serviços de águas têm um forte impacto na saúde pública, nomeada-
mente através da qualidade da água para consumo humano, que pode 
transmitir doenças como a cólera, febre tifoide e paratifoide, outras sal-
moneloses, shigelose, leptospirose, doença dos legionários e hepatite A. 
Nas últimas décadas praticamente desapareceram as doenças transmissí-
veis por via hídrica em Portugal. Mesmo com a hepatite A verifica-se que 
a sua evolução tem sido muito positiva, passando de 630 casos para ape-
nas casos por via hídrica.

PONTOS FORTES E FRACOS DA POLÍTICA PÚBLICA

Em 1993, quando em Portugal se decidiu definir uma nova política 
pública que assegurasse serviços de águas adequados à população, adotou-
-se uma abordagem global e integrada, ou seja, holística. Havia consciência 
que o sucesso da implementação dessa nova política dependia da capacidade 
de gerir a implementação de todas as suas componentes com relativa simul-
taneidade, assegurando uma efetiva abordagem global e integrada. Um dos 
fatores de sucesso foi, sem dúvida, a estabilidade temporal desta política 
pública ao longo destes 25 anos, apesar da natural rotação de partidos no 
Governo, com diferentes opções políticas. Pese embora naturais adapta-
ções de percurso e evoluções, a política pública para os serviços de águas 
manteve-se essencialmente estável e não esteve sujeita a avanços e recuos. 
A seguir analisa-se com mais pormenor cada uma destas componentes.

Aprovação dos planos estratégicos 
A situação portuguesa no que respeita aos serviços de águas antes de 1993 
era inaceitável face às expectativas da população e às ambições de desen-
volvimento do País, não havendo à data uma estratégia clara para a sua 
resolução. A importância política, social e económica atribuída a estes 
setores em 1993 em Portugal levou a um compromisso político para a sua 
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reorganização, passando pela existência de estratégias adequadas, mate-
rializadas num plano estratégico setorial para o abastecimento de água e 
a gestão de águas residuais, de âmbito nacional e médio prazo, correspon-
dendo à visão do Governo para estes setores e a sociedade. Pode dizer-se 
que o plano estratégico setorial teve uma primeira geração (1993-1999), 
uma segunda geração (2000-2006), uma terceira geração (2007-2013) e 
vive agora uma quarta geração (2014-2020), intitulando-se PENSAAR 
2020 – Uma nova estratégia para o setor de Abastecimento de Água e 
Saneamento de Águas Residuais. Pretende-se assim, com a atual estraté-
gia, promover junto das populações o acesso a um serviço público de água 
e saneamento, de qualidade e adequado às suas necessidades, com custos 
socialmente aceitáveis, promovendo simultaneamente a evolução do setor 
para um patamar de excelência. Foram definidos cinco objetivos estraté-
gicos para o setor e 19 objetivos operacionais. O PENSAAR 2020 propõe 
um conjunto importante de indicadores para cada um dos objetivos ope-
racionais, que servirão, na sua grande maioria, para avaliar o progresso 
do Plano e para os quais se definiram valores de base atuais e metas que 
se pretende atingir em 2020. Alguns destes indicadores servem apenas 
para aferir a evolução do indicador sem estabelecer uma meta. Com vista 
a promover o acompanhamento e a monitorização da implementação do 
PENSAAR 2020, foi criada uma estrutura designada por Grupo de Apoio 
à Gestão (GAG) do PENSAAR 2020, destinada a garantir a efetividade e 
perenidade do plano estratégico ao serviço do setor. Este grupo definiu 
uma matriz de responsabilidades e calendário de execução das medidas. 
Existe também uma política pública para os recursos hídricos, essenciais 
para os serviços de águas, materializada nos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica (PGRH) para o período 2016-2021.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe uma polí-
tica pública para os serviços de águas desde há 25 anos, materializada num 
plano estratégico para o abastecimento de água e a gestão de águas resi-
duais, de âmbito nacional e de médio prazo, que já vai na sua quarta gera-
ção; existe um bom mecanismo de acompanhamento e monitorização da 
sua implementação; existe também uma política pública para os recursos 
hídricos, materializada num plano nacional e em planos regionais, que é 
naturalmente essencial para os serviços de águas.

Como pontos fracos, identificam-se: nem todas as componentes da polí-
tica pública para os serviços de águas têm sido desenvolvidas ao ritmo 
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necessário, afetando o desempenho global; falta uma maior focagem 
na sustentabilidade económica, ambiental, infraestrutural e dos recur-
sos humanos dos serviços de águas, com vista a serviços de qualidade; 
falta concretizar e ou melhorar algumas estratégias específicas impor-
tantes para os serviços de águas (ex. uso eficiente da água, economia cir-
cular, adaptação às alterações climáticas, neutralidade carbónica, lamas 
de estações de tratamento de água e estações de tratamento de águas 
residuais e efluentes agropecuários e agroindustriais); para os recursos 
hídricos, nem todas as componentes da política pública têm sido desen-
volvidas satisfatoriamente; tem que haver melhor planeamento, aloca-
ção de recursos, monitorização e eficiência quanto ao uso da água em 
geral; ainda não está assegurado o integral cumprimento das políticas 
ambientais comunitárias sucessivamente mais exigentes relativas à água 
e aspetos associados; é necessário promover a resiliência e adaptabilidade 
dos sistemas hídricos, que são verdadeiras reservas estratégicas nacio-
nais, e incentivar as atividades económicas associadas aos ecossistemas; a 
recuperação dos recursos hídricos passa pelo tratamento das águas resi-
duais urbanas, mas também dos efluentes pecuários, agroindustriais e  
industriais. 

Definição do enquadramento legislativo
Na medida em que uma política pública necessita de se ver refletida na 
legislação, em Portugal definiu-se um novo e moderno enquadramento 
legislativo que contempla o regime jurídico dos serviços de águas e da 
regulação, bem como a regulamentação tarifária, da qualidade do ser-
viço, da qualidade da água e também técnica. Houve essencialmente uma 
primeira geração de legislação em 1993 e uma segunda geração em 2009. 
Complementarmente, o País foi melhorando a sua legislação sobre gestão 
de recursos hídricos, gestão de resíduos, gestão ambiental, defesa do uti-
lizador e concorrência. Os agentes do setor, nomeadamente o Governo, 
administração pública, entidades gestoras estatais, municipais e privadas, 
bem como utilizadores, passaram a ter regras mais claras e consonantes 
com a nova política pública.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe um enqua-
dramento legislativo abrangente, moderno e bem estruturado para os ser-
viços de águas; existe também um enquadramento legislativo abrangente, 
moderno e bem estruturado para os recursos hídricos.
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Como pontos fracos, identificam-se: falta aprovar algumas das compo-
nentes legislativas, especialmente de regulamentação tarifária e da qua-
lidade do serviço, afetando o desempenho global do setor; há ainda um 
elevado incumprimento da legislação existente.

Definição do enquadramento institucional
Uma nova política pública deve ser apoiada por uma organização admi-
nistrativa bem estruturada. Em Portugal definiu-se esse enquadramento 
institucional, com clara atribuição de responsabilidades pelas entidades 
públicas envolvidas, mormente o regulador dos serviços de águas e as auto-
ridades ambiental, de recursos hídricos, de resíduos, de saúde, da defesa 
do utilizador e da concorrência, sem prejuízo de algumas modificações e 
fusões das soluções institucionais que se têm verificado ao longo do tempo. 
Essa definição foi absolutamente fundamental, na medida em que permi-
tiu definir responsabilidades dos intervenientes, regras claras de funcio-
namento e articulação entre setores próximos e complementares referidos 
acima, sem sobreposições nem lacunas relevantes. Atualmente, o enqua-
dramento institucional passou a considerar essencialmente a entidade 
reguladora dos serviços (Entidade Reguladora dos Serviços de águas – 
ERSAR), a autoridade ambiental, de recursos hídricos e resíduos (Agência 
Portuguesa do Ambiente – APA), a autoridade de saúde pública (Dire-
ção Geral de Saúde – DGS), a autoridade de proteção dos consumidores 
(Direção Geral do Consumidor – DGC) e a autoridade da concorrência 
(Autoridade da Concorrência – AdC).

Pode assim distinguir-se como ponto forte que existe um modelo ins-
titucional racional e conceptualmente aceitável para os serviços de águas. 

Como pontos fracos, identificam-se: esse modelo institucional para 
os serviços de águas não foi acompanhado de uma adequada governança 
nem de recursos humanos e financeiros adequados, o que torna difícil 
assegurar na integralidade o cumprimento das respetivas missões; não 
existe um modelo institucional eficaz e conceptualmente aceitável para 
os recursos hídricos, o que os faz perder algum peso face às preocupações 
ambientais em geral. 

Definição de modelos de governação dos serviços
Portugal optou por diversos modelos de governança passíveis de serem uti-
lizados pelas entidades gestoras, naturalmente de acordo com as opções 



ÁGUA URBANA

63

políticas vigentes, possibilitando a gestão direta, a gestão delegada e a 
gestão concessionada dos serviços de águas, com prestação por entidades 
estatais,	municipais	e	privadas.	Atualmente	existem	cerca	de	80%	de	casos	
de	gestão	direta,	10%	de	casos	de	gestão	delegada	e	outros	10%	de	gestão	
concessionada.	Em	15%	das	situações	existe	de	alguma	forma	gestão	pri-
vada. A introdução destes diferentes modelos de governança, todos com 
claros casos de sucesso, mas também alguns menos bem-sucedidos, per-
mitiu que a opção a ser tomada varie de município para município e de 
região para região. Permite também que haja uma análise comparada ao seu 
desempenho e, portanto, um estímulo permanente à melhoria dos serviços.

Pode assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe uma defini-
ção clara dos modelos de governança que podem ser usados pelas entida-
des titulares dos serviços de águas; existe uma definição clara das regras 
de funcionamento de cada um.

Como pontos fracos, identificam-se: é necessário tornar mais profis-
sional e especializada a gestão de muitas entidades gestoras dos serviços 
de águas; os modelos de governança públicos não empresariais são muito 
condicionados pela legislação geral, nomeadamente em termos de con-
tratação de recursos humanos; os modelos de governança privados estão 
estagnados; não têm frequentemente uma contraparte de entidade titular 
capacitada para gerir os complexos contratos que implicam; na gestão de 
recursos hídricos retrocedeu-se ao retirar a autonomia das entidades ges-
toras de bacia hidrográfica; falta concretizar as previstas entidades gesto-
ras dos empreendimentos de fins múltiplos ou equiparados.

Definição das metas de acesso e dos objetivos de qualidade do serviço
Portugal definiu metas de acesso e objetivos de qualidade do serviço ade-
quados à situação concreta do País, ou seja, da população que deve ter dis-
poníveis os serviços públicos de águas e dos objetivos de qualidade desses 
serviços. A qualidade do serviço foi especificada e tem sido continuamente 
monitorizada face aos objetivos definidos, com base em indicadores que 
abrangem três grandes áreas: a interface com os utilizadores, a sustenta-
bilidade das entidades gestoras e a sustentabilidade ambiental, contando 
do Guia da ERSAR de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Águas e 
Resíduos prestados aos utilizadores (3ª geração do sistema de avaliação).

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: foram definidas 
metas de acesso e objetivos de qualidade dos serviços de águas; foi criado 
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e implementado um sistema bem especificado para a monitorização anual 
dos serviços de águas. 

Como pontos fracos, identificam-se: existem ainda défices diversos em 
termos de acesso e de qualidade dos serviços de águas, como mais abaixo 
detalhado; a monitorização dos recursos hídricos tem sido insuficiente, 
com graves lacunas de recolha em alguns períodos recentes.

Definição da política tarifária e fiscal
Em Portugal definiu-se uma política tarifária para os serviços públicos de 
águas com o objetivo de promover uma recuperação gradual e tendencial 
de custos, compatível com a capacidade económica da população. Embora 
ainda distante de uma aplicação plena, a recuperação dos custos destes 
serviços tende gradualmente a ser feita através de tarifas a pagar pelos uti-
lizadores, complementadas quando possível através de transferências de 
fundos europeus e, se necessário, através de taxas provenientes da cobrança 
de impostos. O País tem procurado evoluir de uma situação de baixas tari-
fas para uma gradual recuperação integral dos custos e, embora o processo 
não esteja de todo concluído, foram alcançados alguns sucessos. Existe hoje 
uma definição dos princípios e regras a seguir e os instrumentos regulató-
rios para uma gradual mudança da atual situação de insustentabilidade de 
muitas entidades gestoras. Procuram complementarmente introduzir-se 
instrumentos fiscais que incentivem comportamentos desejáveis na utili-
zação racional da água como matéria-prima ou como destino final, através 
de uma taxa de utilização de recursos hídricos.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe legisla-
ção enquadradora sobre tarifários dos serviços de águas; o regime econó-
mico e financeiro dos recursos hídricos criou a taxa de recursos hídricos, 
com objetivos ambientais; face ao atuais tarifários, a acessibilidade eco-
nómica aos serviços é generalizada, embora com risco de se ultrapassar o 
limiar aceitável com a previsível e necessária correção tarifária; verificam-
-se melhorias na cobertura de gastos, ainda que distante da meta estabe-
lecida; passou a haver alguma subsidiação tarifária entre regiões quando 
socialmente necessário; houve um aumento da disponibilização de tari-
fário social para populações desfavorecidas. 

Como pontos fracos, identificam-se: não existe ainda regulamenta-
ção específica essencial sobre tarifários dos serviços de águas; a maioria 
das entidades gestoras ainda não pratica tarifas que recuperam os custos, 
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condição dos fundos comunitários, com a consequente insustentabilidade 
económico-financeira; existe subsidiação cruzada entre os serviços de abas-
tecimento e saneamento; é necessária melhor implementação pelas entida-
des gestoras de sistemas de contabilidade analítica e de reconhecimento 
de custos; há que acabar de cobrir o país com tarifários sociais e ponderar 
a introdução de tarifários sazonais em algumas regiões.

Disponibilização e gestão dos recursos financeiros
Para a implementação de uma nova política pública e a concretização dos 
objetivos de cobertura dos serviços foi necessário assegurar em Portu-
gal a disponibilização de recursos financeiros importantes, próprios ou 
provenientes de fundos europeus. Com efeito, nos últimos 20 anos foi e 
continua a ser investido um montante muito elevado em infraestruturas 
de águas. Também foi necessário criar capacidade para a gestão eficiente 
desses recursos financeiros, sabendo afetar os recursos onde possam pro-
porcionar maiores mais-valias e benefícios para a sociedade.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: foram canalizados 
para os serviços de águas financiamentos muito importantes nas últimas 
décadas, em boa parte de fundos europeus, que permitiram a infraestru-
turação do país; criaram-se instrumentos importantes, como o PO SEUR 
e o Fundo Ambiental.

Como pontos fracos, identificam-se: ainda falta canalizar investimento 
significativo para novas infraestruturas, especialmente de águas residuais; 
há muito pouco investimento em reabilitação de infraestruturas existen-
tes; o setor tem uma grande dependência de recursos financeiros, e algu-
mas dificuldades de acesso a financiamento externo.

Construção e reabilitação das infraestruturas
Ao longo deste período Portugal promoveu a construção das infraestru-
turas necessárias à prestação dos serviços públicos de águas, com recurso 
a tecnologia adequada, o que implicou e implica encargos avultados, quer 
ao nível dos investimentos iniciais quer ao nível da exploração. No abas-
tecimento de água dispõe atualmente de cerca de 300 captações super-
ficiais e 5700 subterrâneas, 230 estações de tratamento, 2400 estações 
elevatórias, 8400 reservatórios e 100 000 km de redes. Com base nestas 
infraestruturas, 276 entidades gestoras, com 9300 profissionais, captam 
850 milhões de metros cúbicos de água, utilizando 600 milhões de kWh 
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de energia, e prestam o serviço a 9,5 milhões de portugueses. Na gestão de 
águas residuais dispõe de cerca de 50 000 km de coletores, 4400 estações 
elevatórias, 2500 estações de tratamento, 1800 fossas séticas coletivas e 26 
emissários submarinos. Com base nestas infraestruturas, 284 entidades 
gestoras, com 5700 profissionais, utilizando 340 milhões de kWh de ener-
gia, prestam o serviço a cerca de 8 milhões de portugueses, recolhendo e 
tratando 1000 milhões de metros cúbicos de águas residuais. Estas infra-
estruturas permitiram um enorme aumento do nível de cumprimento da 
legislação europeia nesta matéria.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: foram construí-
das muitas infraestruturas para os serviços de águas nas últimas décadas; 
essas infraestruturas têm em geral elevada qualidade e utilizam tecnolo-
gias modernas.

Como pontos fracos, identificam-se: embora exista já um vasto patri-
mónio construído, não foi acompanhado de capacidade de gestão, opera-
ção, manutenção e reabilitação das infraestruturas; ainda falta construir 
algumas infraestruturas, especialmente de águas residuais; falta introduzir 
maior resiliência dos sistemas e soluções de tratamento dos poluentes emer-
gentes; há um elevado desconhecimento das características e do estado 
funcional e de conservação das infraestruturas existentes; há insuficiente 
gestão de ativos, alguns dos quais envelhecidos, e consequente reabilita-
ção das infraestruturas existentes; há capacidade instalada ociosa e insu-
ficiente adesão ao serviço, potenciadas pela prevista evolução demográfica 
negativa; há insuficientes ligações dos sistemas municipais aos sistemas 
multimunicipais; há que captar novos clientes em setores não domésti-
cos, como o agropecuário, o agroindustrial e o industrial; a adaptação às 
alterações climáticas deve passar a ser considerada na conceção de novas 
infraestruturas, nomeadamente soluções de base natural, e na reabilitação 
das existentes; há falta de resiliência no abastecimento, especialmente nos 
sistemas isolados, e no saneamento, especialmente face a secas e cheias, 
sendo necessário planos de contingência; há que promover soluções téc-
nicas individualizadas, em particular nos territórios de baixa densidade, 
sempre que a instalação de sistemas coletivos não se revelar justificada.

Melhoria da eficiência estrutural 
Portugal tem vindo a promover a melhoria da eficiência estrutural dos ser-
viços públicos de águas para reduzir os custos para os utilizadores e para a 
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sociedade em geral. Definiu-se uma organização territorial otimizada para 
a gestão destes serviços, com aproveitamento de economias de escala, a 
nível regional. As entidades gestoras são incentivadas a promover, tanto 
quanto possível, a integração e agregação física dos sistemas a uma escala 
técnica e economicamente adequada, fomentando a implementação de 
soluções conjuntas com entidades congéneres. De facto, hoje são nítidos 
os benefícios resultantes da agregação física dos sistemas no designado 
serviços em alta, não só em termos económicos, mas também do ponto 
de vista da qualidade dos serviços prestados. Outra medida importante 
é a promoção de economias de gama, integrando os serviços de abaste-
cimento de água com os de gestão de águas residuais. Também têm sido 
avaliadas e discutidas as economias de processo, com o objetivo de ser 
equacionada uma integração vertical dos sistemas em alta (produção de 
água, tratamento de águas residuais e resíduos urbanos) com os sistemas 
em baixa (distribuição de água, coleta de águas residuais e recolha de resí-
duos urbanos).

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: foi feita a integra-
ção e agregação física dos sistemas em alta a uma escala técnica e economi-
camente mais adequada; iniciou-se um processo de integração e agregação 
física dos sistemas em baixa.

Como pontos fracos, identificam-se: falta fazer a integração e agrega-
ção física dos sistemas em baixa, onde se concentra o grande potencial de 
melhoria do setor; é necessário evoluir para soluções de agregação que con-
duzam a economias de escala, de gama e de processo por forma a poderem 
ser corrigidas assimetrias tarifárias regionais e locais. 

Melhoria da eficiência e eficácia operacional
Quanto à melhoria da eficiência de exploração, as entidades gestoras têm 
procurado adotar, face à legislação existente, a organização-tipo mais acon-
selhável, nomeadamente ao nível do quadro de pessoal, conteúdos funcio-
nais, circuitos de informação, rotinas administrativas, recursos financeiros, 
planeamento, orçamento, controlo e medidas tendentes à garantia da quali-
dade. Quanto à melhoria da eficácia de exploração, verificou-se em Portugal 
uma evolução muito positiva na prestação destes serviços, nomeadamente 
em termos de abastecimento de água, de gestão de águas residuais.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: tem-se verifi-
cado uma evolução excelente do nível de água segura; tem-se também 
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verificado uma evolução positiva em diversos outros indicadores de efici-
ência e eficácia dos serviços de águas; o sistema de micromedição de água 
é genericamente bom.

Como pontos fracos, identificam-se: existe ainda fraco desempenho e 
grande falta de eficiência (e também de eficácia) em muitos serviços de 
águas, em termos hídricos, energéticos e de recursos humanos; não tem 
havido evolução suficiente no sentido da circularidade dos recursos (econo-
mia circular), em termos de água reutilizada, produção de energia própria 
para maior autossuficiência e valorização dos recursos e subprodutos (ex. 
lamas e reagentes); é necessário clarificar a gestão dos sistemas pluviais, 
incluindo o seu reaproveitamento, eliminar infiltrações e ligações inde-
vidas aos sistemas de drenagem de águas residuais, e assegurar o amor-
tecimento de caudais em períodos de precipitação intensa; o sistema de 
macromedição de água é ainda insuficiente. 

Formação de profissionais e capacitação de entidades gestoras
Em Portugal tem sido feito um grande esforço de capacitação de recursos 
humanos em número e competências, fator essencial para a garantia de 
qualidade geral do setor. Verificou-se um reforço de cursos tecnológicos e 
técnicos tradicionais por forma a suprirem carências de pessoal com qua-
lificação académica relevante para o desempenho de funções existentes 
no setor. Estão a ser construídos programas de formação e atualização de 
recursos humanos específicos para o setor que contemplam ações de forma-
ção para gestores e técnicos a vários níveis. Houve um grande aumento de 
publicações técnicas e outro material didático diverso, de caráter prático, 
que cobrem todas as áreas do setor, destinados aos diversos níveis profissio-
nais envolvidos. Há 30 anos Portugal dispunha de um número insuficiente 
de recursos humanos no setor, a maioria com insuficiente capacitação. Atu-
almente o País dispõe de cerca de 16 000 profissionais bem preparados, 
com sólida formação em planeamento, projeto, financiamento, constru-
ção e operação de serviços de águas, com recurso a tecnologia avançada.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: foi sendo gradu-
almente criada uma equipa significativa de profissionais dos serviços de 
águas, em número e competências; existe uma boa e regular comunicação 
entre profissionais, graças a uma forte tradição associativa.

Como pontos fracos, identificam-se: falta concretizar um programa 
nacional de formação dos profissionais dos serviços de águas e recursos 
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hídricos associados, multidisciplinar, que funcione de forma continuada 
e combine o conhecimento teórico com a aplicação prática; falta capacita-
ção das entidades gestoras dos serviços de águas, enquanto organizações.

Promoção de investigação e inovação
Tem sido promovida em Portugal a atividade de investigação e o desen-
volvimento em áreas associadas aos serviços públicos de águas, criando e 
reforçando o conhecimento endógeno. Existem programas de investiga-
ção e de desenvolvimento para estes setores que contemplam projetos de 
investigação aplicada, pré-normativa e de desenvolvimento e no passado 
recente verificou-se o reforço das infraestruturas tecnológicas onde estes 
projetos se podem desenvolver. Assim, tem sido possível promover gradu-
almente a inovação e o apoio técnico às entidades gestoras, com aproxima-
ção dos centros de investigação à indústria, assegurando maior autonomia 
nacional em termos de conhecimento e tecnológicos. Os centros de inves-
tigação portugueses têm vindo a aumentar a sua participação em projetos 
de investigação e desenvolvimento internacionais, nomeadamente euro-
peus, em algumas áreas liderando mesmo essas iniciativas.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existem equipas 
de investigação ativas em programas nacionais e especialmente europeus; 
há uma boa internalização do melhor conhecimento e das melhores prá-
ticas internacionais.

Como pontos fracos, identificam-se: há que recentrar mais os proje-
tos de inovação em matérias prioritárias do setor e assegurar maior inter-
disciplinaridade; há pouco financiamento nacional para investigação nos 
serviços de águas e recursos hídricos associados; há que aumentar os inves-
timentos das entidades gestoras e empresas na inovação, reforçando par-
cerias entre elas e os centros de investigação. 

Desenvolvimento do tecido empresarial
Portugal tem procurado promover, ainda que insuficientemente, o desen-
volvimento do tecido empresarial, aproveitando a implementação das estra-
tégias de desenvolvimento dos serviços de águas, que criaram condições 
excecionais para promover o crescimento do saber nacional e, consequen-
temente, o reforço da capacidade do tecido empresarial no mercado nacio-
nal e internacional, gerando novas atividades com criação de emprego e 
riqueza. 
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Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: há uma base 
empresarial interessante associada aos serviços de água, maioritariamente 
constituída por médias e pequenas empresas; essa base empresarial cobre 
parte da cadeia de valor, sendo especialmente ativa nas atividades de pro-
jeto, construção e fiscalização.

Como pontos fracos, identificam-se os seguintes: falta reforçar a base 
empresarial em parte da cadeia de valor, especialmente nas atividades de 
governança, operação de sistemas e produtos e equipamentos; faltam mais 
mecanismos e instrumentos de incentivo à incubação e aceleração de star-
tups dirigidas ao setor da água, num setor com grande potencial de ino-
vação; faltam também mecanismos de aconselhamento empresarial e de 
internacionalização das empresas portuguesas.

Introdução de concorrência
Tratando-se estes serviços de monopólios naturais, e não havendo concorrên-
cia no mercado, em Portugal tem-se promovido a concorrência virtual através 
do benchmarking entre entidades gestoras e, no caso de participação privada, 
a concorrência pelo mercado, através de procedimentos concursais para atri-
buição de delegações, concessões e prestações de serviços. Com efeito, a intro-
dução de diferentes modelos de governança em Portugal permitiu aumentar 
a concorrência, bem como uma análise comparada ao seu desempenho e, 
portanto, um permanente estímulo à melhoria dos serviços. Esta concor-
rência é motivadora da inovação e do progresso técnico e, consequente-
mente, do aumento da eficiência e da qualidade na prestação destes serviços. 

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe neste setor 
de monopólio natural alguma concorrência pelo mercado; existe também 
concorrência virtual através do benchmarking da qualidade de serviço.

Como pontos fracos, identificam-se: faltam novos mecanismos de intro-
dução da concorrência, pois por um lado a concorrência pelo mercado é 
reduzida, estando mesmo estagnada, e por outro lado a concorrência vir-
tual através do benchmarking da qualidade de serviço tem uma eficácia 
sempre limitada.

Proteção, sensibilização e participação dos utilizadores
Em Portugal os utilizadores têm direitos reforçados através de legislação 
própria e tendem a preocupar-se cada vez mais com os serviços de águas, 
nomeadamente quanto ao acesso físico e económico aos serviços, qua-
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lidade, qualidade da água para consumo, informação sobre os serviços, 
reclamações sobre os serviços e participação nas decisões. As reclamações 
passaram a constituir um instrumento poderoso de defesa dos utilizado-
res. Promoveram-se instrumentos para a proteção dos utilizadores, sobre-
tudo os mais carenciados, bem como de sensibilização e participação em 
relação aos serviços públicos de águas. Tem sido gradualmente promovido 
o envolvimento da população nos processos de decisão através de ações 
da educação ambiental, por exemplo quanto ao uso eficiente da água e à 
redução da produção e à separação de resíduos, e com a crescente dispo-
nibilização de informação, o que permite que os utilizadores expressem 
de forma mais fundamentada as suas preferências quanto aos níveis de 
cobertura a atingir e da qualidade dos serviços a prestar face ao que estão 
disponíveis para pagar.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existem bons 
instrumentos legislativos e regulatórios para a proteção dos utilizadores, 
nomeadamente os mais carenciados; há uma estratégia nacional de edu-
cação ambiental e um número crescente de iniciativas de sensibilização e 
participação dos cidadãos em relação à água.

Como pontos fracos, identificam-se: a sensibilização dos cidadãos em 
relação aos serviços públicos de águas e recursos hídricos associados é 
ainda insuficiente e pouco eficaz; a participação dos cidadãos é ainda cla-
ramente insuficiente. 

Disponibilização de informação
Em Portugal criou-se um sistema de informação muito completo para os 
serviços de águas que disponibiliza informação fiável, tanto para apoiar a 
definição de políticas públicas e de estratégias empresariais como para a ava-
liação do serviço que é efetivamente prestado à sociedade, capaz de trans-
mitir uma visão global do setor de uma forma fidedigna e periodicamente 
renovada. A informação é divulgada a dois níveis, um primeiro de âmbito 
essencialmente nacional, de maior utilidade para a definição de políticas 
e estratégias de desenvolvimento, e um segundo do âmbito de cada enti-
dade gestora, de maior utilidade para a exploração dos sistemas. Também 
se disponibiliza informação em formato mais acessível aos utilizadores.

Podem assim distinguir-se os seguintes pontos fortes: existe um sis-
tema de informação completo para os serviços de água, que é anualmente 
reportado e está publicamente disponível.
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Como pontos fracos, identificam-se: contrariamente aos serviços de 
águas, não tem sido garantido um mecanismo de informação regular, com-
pleto e publicamente disponível para os recursos hídricos.

Conclusões
Verifica-se que a nova política pública instituída em 1993 para os servi-
ços de águas foi implementada de forma global e integrada, com grande 
estabilidade temporal, gerindo as suas componentes com relativa simul-
taneidade e combinando adequadamente instrumentos institucionais, de 
governança, gestão, planeamento, técnicos, económicos, legais, ambien-
tais, de saúde pública, sociais e éticos, para assegurar a adequada presta-
ção destes serviços. Como consequência verifica-se uma evolução muito 
positiva na prestação destes serviços públicos essenciais, nomeadamente 
em termos de serviços de abastecimento de água, de gestão de águas resi-
duais, do impacto na qualidade ambiental e na saúde pública.

Duas mensagens importantes podem ser daqui retiradas. A primeira 
é de que um país pode mudar para melhor as condições de vida dos seus 
cidadãos em relativamente pouco tempo se definir uma estratégia ade-
quada, implementar convictamente os seus diversos componentes e mos-
trar a persistência necessária. Portugal é um bom exemplo disso nas três 
últimas décadas. A segunda mensagem é que os sucessos alcançados não 
devem fazer esquecer as insuficiências existentes, pois elas podem levar a 
um retrocesso ao nível dos serviços prestados, das condições ambientais e 
da saúde pública, transformando um sucesso num fracasso e transferindo 
um ónus inaceitável para as gerações vindouras. 

Um forte empenhamento do poder político, dos agentes do setor e da 
sociedade em geral na continuação da implementação da política pública 
de serviços de águas em Portugal é assim essencial.
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Comentário

António Pombinho*

No texto de abertura do tema desta secção “Água Urbana” está omissa 
qualquer menção ao período anterior a 1993 e ao imenso esforço e resul-
tados obtidos pelos municípios no pós-25 de Abril de 1974. O fascismo 
deixou de herança neste domínio:

	 –	 Abastecimento	de	água:	49%
	 –	 Recolha	de	águas	residuais:	32%
	 –	 Tratamento	de	águas	residuais:	1%

No entanto, no espaço de 20 anos, sem apoios comunitários, num tempo 
em que a Lei 46/77 (delimitação dos sectores) barrava o acesso de priva-
dos a esta área económica, em 1994 o sector registava já:

	 –	 Abastecimento	de	água:	84%
	 –	 Recolha	de	águas	residuais:	63%
	 –	 Tratamento	de	águas	residuais:	32%

Como tornar a gestão da água urbana mais eficiente?
A procura da eficiência não pode e não deve ignorar:

 – As competências municipais nestas matérias e a autonomia muni-
cipal constitucionalmente consagrada na CRP de 1976;

* Vereador da Câmara Municipal de Loures, Membro do Conselho de Administração dos SIMAR.
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 – O direito de todos os cidadãos ao acesso à água, considerado como 
um Direito Humano Fundamental pela ONU.

Neste enquadramento, a procura de uma gestão eficiente pressupõe à 
partida uma inversão total nas políticas praticadas no país desde 1993, que 
se têm caracterizado por:

	 •	 A	expropriação	aos	municípios	da	competência,	com	a	criação	dos	
sistemas multimunicipais;

	 •	 A	polarização	nas	Águas	de	Portugal,	por	via	da	concentração,	do	
conjunto de sistemas e da captação de fundos comunitários;

	 •	 O	comprometimento	da	viabilidade	económica	e	financeira	dos	sis-
temas municipais, visando a sua entrega voluntária ou coerciva.

E tem como suporte dessa estratégia velhos instrumentos, mas tam-
bém outros mais recentes:

	 •	 O	processo	de	fusão	dos	sistemas	em	“alta”.	Processo	de	fusão	
assente na agregação de sistemas multimunicipais, à margem da 
vontade dos municípios e em confronto com pressupostos dos acor-
dos de adesão e que não foi ultrapassado apesar da cisão de algu-
mas empresas, processo que por sua vez também não respeitou, em 
todos os casos, a vontade dos municípios;

	 •	 O	processo	de	verticalização	dos	sistemas.	Processo	assente	na	pres-
são e chantagem sobre os municípios, visando a sua alienação e 
entrega às entidades gestoras dos sistemas em alta a partir de dificul-
dades financeiras, das dívidas geradas por sistemas impagáveis que 
os SMM constituem, do aliciamento com investimentos em baixa;

	 •	 O	processo	de	agregação	de	sistemas	em	“baixa”,	utilizando	como	
instrumento uma política discriminatória de acesso aos fundos 
comunitários;

	 •	 A	Lei	de	Finanças	Locais	e	legislação	complementar,	designada-
mente	por	via	dos	direitos	creditórios	e	da	consignação	de	50%	da	
receita da cobrança aos sistemas em alta previsto pelo DL 114/14 
e agora agravado com a intervenção direta das empresas do grupo 
AdP a pressionarem os municípios para o seu cumprimento;

	 •	 As	alterações	aos	Estatutos	da	ERSAR	/	Regulamento	Tarifário.	
Alterações que visando assegurar uma “harmonização” por cima 
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das tarifas (indispensável à valorização da empresa AdP com vista 
à sua privatização) se baseia numa intolerável intromissão na auto-
nomia do Poder Local, definindo regras obrigatórias sobre tarifá-
rios e atribuindo a esta entidade parecer vinculativo;

	 •	 Os	chamados	Planos	Estratégicos	de	água,	saneamento	e	resíduos	
que arquitetam o edifício adequado a uma eventual privatização;

	 •	 As	restrições	de	acesso	aos	fundos	comunitários	e	redução	dos	meios	
disponíveis. Restrições traduzidas na recusa de candidaturas muni-
cipais e na obrigação de agregação para se ter acesso aos fundos. E 
o não cumprimento do Regulamento do POSEUR que possibilita 
a apresentação de candidaturas conjuntas em parceria colaborativa 
(número 2 do artigo 96º) sem obrigatoriedade da agregação e da 
criação de entidade gestora;

	 •	 A	manutenção	de	um	conjunto	de	regras	a	nível	da	gestão	das	
empresas públicas restringindo opções em termos de financiamento 
e bloqueando a contratação de pessoal;

	 •	 A	prioridade	dada	nos	sistemas	geridas	pela	AdP	ao	recurso	à	con-
tratação de serviços, o chamado outsourcing que já tem intervenção 
na gestão de centenas de Estações de Tratamento de Águas Resi-
duais e que tem contribuído para o robustecimento do sector pri-
vado, centrado num reduzido grupo de empresas;

A nossa estratégia para esta área passa pela defesa e afirmação de três 
princípios indissociáveis, no respeito dos quais se deve procurar a maior 
eficiência dos sistemas: a gestão pública da água; a autonomia do poder 
local ; a garantia da acessibilidade económica, assegurando tarifas com-
portáveis, num quadro de sustentabilidade económica, social e ambiental 
da gestão da água e do saneamento.

Como introduzir a gestão patrimonial no parque infraestrutural que 
vai envelhecendo?
Esta é uma questão com grande atualidade face ao estado de degrada-
ção acelerada visível em algumas (muitas) infraestruturas de construção 
relativamente recente. As principais causas radicam nas lógicas políticas 
já referidas.
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Como priorizar a economia circular no ciclo urbano da água, produ-
tos e energia?
Com muito atraso já, em relação ao desejável, a priorização da economia cir-
cular tem de assentar em investimentos públicos de natureza estratégica, 
como no caso da valorização das lamas das ETAR nas grandes áreas urbanas 
(seja para utilizações agrícolas, seja para valorização energética) e na criação 
de regulamentação específica para a utilização das águas residuais tratadas.

A produção de lamas nas ETAR da área metropolitana de Lisboa atinge 
valores de muitas dezenas de toneladas/dia, representam um elevado custo 
para os respetivos sistemas e poderiam e deveriam já desde há muito serem 
um proveito e consequentemente contribuírem para a redução das elevadas 
tarifas praticadas. A utilização das águas residuais tratadas em fins com-
patíveis poderia e deveria, desde há muito, ter um contributo assinalável 
na redução desejável dos consumos de água potável.

Como assegurar o acesso da população mais carenciada a estes ser-
viços?
Obviamente através dum esquema tarifário que o permita. O acesso à água 
e ao saneamento são direitos fundamentais dos cidadãos e a todos devem 
ser garantidos, sem exceção. Daí que contestemos vivamente toda a ten-
tativa de limitar e/ou condicionar os municípios no estabelecimento dos 
tarifários que melhor se ajustem às realidades locais de cada município. 

Em Loures, para além da prática de tarifas sociais praticadas desde 
há décadas, iniciámos estudos com vista à criação de um dispositivo que 
garanta um mínimo de água de sobrevivência nas situações de corte por 
falta de pagamento, dispositivo que já se encontra testado com êxito. Tudo 
para garantir o acesso à água a todos sem exceção.

Apesar dos substanciais aumentos, praticados pela EPAL, para a água 
de abastecimento fornecida em alta e da Tejo Atlântico, para as águas resi-
duais, temos mantido o tarifário sem alteração, apenas com as correções 
monetárias, mas esta situação ameaça colocar em causa a sustentabilidade 
dos sistemas de abastecimento, se se mantiverem aqueles elevados aumen-
tos. Por decisão do Governo, foi criada uma comissão, na qual participam 
a EPAL, a AdP, e a AMEGA, para análise de toda esta problemática.

Deixo uma certeza: tudo faremos para não agravar mais a situação eco-
nómica dos nossos munícipes, já severamente castigada pelas medidas res-
tritivas impostas nos últimos anos e que ainda não foi possível fazer reverter.
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A Água e a Agricultura em Portugal

Francisco Avillez*

1. Introdução 
O principal desafio com que a agricultura portuguesa irá ser confrontada 
na próxima década será o de contribuir, de forma robusta e sustentada, 
para o crescimento do valor acrescentado gerado pelo sector agroalimen-
tar nacional em condições economicamente viáveis, ambientalmente sus-
tentáveis e territorialmente equilibradas.

Para que este desafio possa vir a ser ultrapassado com sucesso vai ser 
indispensável a criação de condições político-institucionais e técnico-eco-
nómicas capazes de:

	 •	 promover	a	produtividade	económica	dos	sistemas	agrícolas	capazes	
de vir a competir no contexto de mercados cada vez mais alargados e 
concorrenciais e de uma procura crescentemente exigente do ponto 
de vista ambiental, de segurança alimentar e do bem-estar animal;

	 •	 assegurar	a	viabilidade	económica	dos	sistemas	de	ocupação	e	uso	
dos solos que, não tendo condições para produzir de forma compe-
titiva, sejam capazes de contribuir para a sustentabilidade ambien-
tal e a coesão económica e social das zonas rurais;

	 •	 incentivar	a	inovação	e	a	internacionalização	das	atividades	de	pro-
dução, transformação e distribuição de bens agroalimentares orien-
tados para a valorização da produção nacional.

* Professor Catedrático Jubilado do Instituto Superior de Agronomia.
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As propostas recentemente apresentadas pela Comissão Europeia (CE) 
para a Política Agrícola Comum (PAC) pós-2020 constituem, em minha 
opinião, um enquadramento relativamente favorável para que se torne 
possível a criação das condições necessárias à concretização dos objeti-
vos em causa. 

De facto, não só o novo modelo de organização e funcionamento mais 
descentralizado e subsidiário proposto para o futuro da PAC, como tam-
bém os diferentes tipos de objetivos gerais e específicos definidos e de 
medidas de política disponíveis, constituem uma base adequada para o 
estabelecimento de um Plano Estratégico Nacional favorável para o futuro 
desenvolvimento sustentável da agricultura portuguesa. Do conjunto de 
medidas de política propostas parece-nos ser de realçar, dada a sua impor-
tância estratégica:

	 •	 os	incentivos	para	a	criação	e	difusão	de	inovações	tecnológicas	e	
não-tecnológicas orientadas para a difusão de um novo modelo de 
intensificação tecnológico agrícola sustentável;

	 •	 as	ações	de	reforço	da	posição	dos	produtores	agrícolas	na	cadeia	
agroalimentar; 

	 •	 os	instrumentos	de	gestão	de	riscos	e	de	estabilização	de	preços	e	
de rendimentos;

	 •	 os	apoios	ao	investimento	produtivo	e	à	internacionalização;
	 •	 os	pagamentos	diretos	aos	produtores	que,	assegurando	uma	remu-

neração adequada dos bens e serviços públicos fornecidos, con-
tribuem para a viabilidade económica dos sistemas de produção 
ambiental e socialmente sustentáveis.

Não posso, no entanto, deixar de discordar da forma pouco ambiciosa 
como a CE se propõe promover a convergência externa entre os mon-
tantes a afetar aos Pagamentos Diretos do 1º Pilar nos diferentes Estados 
Membros (EM), assim como, o facto de preconizar um corte nos fundos 
de apoio ao Desenvolvimento Rural não diferenciadores de situações à 
partida muito distintas.

É minha convicção que, corrigidas algumas limitações e contradições 
existentes, a implementação em Portugal de uma estratégia de desenvol-
vimento agrícola e rural adequada na próxima década vai depender muito 
mais das orientações e decisões de âmbito nacional do que de eventuais 
limitações de ordem comunitária que venham a persistir.
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2. A água como um fator de importância estratégica para o futuro 
da agricultura portuguesa 
Para a agricultura e um mundo rural com as características edafoclimá-
ticas e socioeconómicas que estes apresentam em Portugal, a disponibi-
lidade de água em quantidade e com a qualidade adequadas assume uma 
importância estratégica decisiva.

Em primeiro lugar, porque os sistemas de produção agrícola nacionais, 
com condições para virem a ser economicamente competitivos no futuro 
de forma sustentável, necessitam de poder vir a dispor, pelo menos par-
cialmente, de água para regar as respetivas áreas cultivadas.

Em segundo lugar, porque no contexto das alterações climáticas previs-
tas para Portugal nas próximas décadas, mesmo os sistemas de ocupação 
de uso dos solos de sequeiro orientados predominantemente para obje-
tivos de natureza ambiental e social, terão quase sempre que contar com 
áreas complementares de regadio que contribuam para a sua viabilidade  
futura.

Em terceiro lugar, porque a agricultura de regadio constitui, para a 
generalidade dos territórios rurais em Portugal, um fator determinante 
para o reforço e diversificação do seu tecido económico e social, condição 
indispensável para a tão desejada coesão económica e social.

Importa sublinhar, que as relações entre a água e a produção agrícola 
em Portugal não se reduzem à problemática da disponibilidade de água 
para rega e à maior ou menor eficiência com que ela é utilizada. De facto, 
a problemática do uso da água pela agricultura está também estreitamente 
relacionada com a da gestão e conservação mais ou menos sustentável do 
solo que, influenciando o teor de matéria orgânica do solo e a respetiva 
estrutura, contribui para uma maior ou menor capacidade de retenção de 
água pelos solos e para a sua drenagem.

Apesar de reconhecer a enorme importância deste segundo tipo de rela-
ções entre a água e a produção para o futuro da agricultura portuguesa 
vou-me debruçar, apenas, sobre a situação atual e perspetivas de evolução 
futura das áreas de regadio.

3. O Regadio em Portugal
3.1. Situação atual
De acordo com os dados estatísticos disponíveis são as seguintes as prin-
cipais características da agricultura de regadio em Portugal.
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A superfície agrícola irrigável (SAI) ocupava, em 2016, cerca de 548 mil 
hectares,	o	que	correspondia	a	25%	da	superfície	agrícola	cultivada	(SAC)	
nacional	e,	apenas,	a	12%	da	superfície	agrícola	e	florestal	total	(SAFT)	
ocupada pelo conjunto das explorações agrícolas portuguesas.
Mais	de	metade	da	SAI	em	Portugal	(56%)	pertence	a	sistemas	de	rega-

dio individuais, ocupando os sistemas coletivos públicos e os regadios tra-
dicionais	cerca	de	35%	e	9%,	respetivamente.
	Entre	1995	e	2009	a	SAI	decresceu	cerca	de	32%,	tendência	negativa	

esta	que	se	inverteu	nos	últimos	anos	com	um	ligeiro	acréscimo	(1,3%)	
entre 2009 e 2016.

A evolução da SAI nestas últimas duas décadas foi muito negativa para 
as explorações agrícolas com menos de 20 hectares de superfície agrícola 
utilizada	(SAU;	-61%),	mas	apresentou	um	crescimento	de	30%	no	que	se	
refere às explorações com mais de 20 hectares de SAU.
Regionalmente	a	SAI	ocupava,	em	2016,	maior	área	no	Alentejo	(44%),	

onde	representa	atualmente	cerca	de	21%	da	respetiva	SAC.	Esta	predo-
minância do regadio da região do Alentejo acentuou-se de forma signi-
ficativa	desde	2013	tendo	aumentado	o	seu	peso	relativo	de	29	para	44%	
da	SAI	nacional	e	de	8	para	21%	da	SAC	regional,	o	que	foi	consequência	
do crescimento das áreas beneficiadas pelo Alqueva.
Em	2016,	a	maioria	das	explorações	agrícolas	portuguesas	(51%),	eram	

exclusivamente	de	sequeiro,	as	quais	ocupavam	cerca	de	58%	da	superfí-
cie agrícola utilizada (SAU) nacional.

Por seu lado, as explorações agrícolas principal ou predominante de 
regadio	representavam	apenas	21%	do	número	total	das	explorações	por-
tuguesas	e	11%	da	respetiva	SAU,	mas	ocupavam	70%	da	superfície	regada	
nacional.

Do ponto de vista das áreas agrícolas ocupadas por culturas regadas, 
em	2016,	55%	era	ocupada	por	culturas	temporárias,	36%	por	culturas	per-
manentes	e	os	restantes	9%	por	prados	e	pastagens	permanentes.

O milho grão, as culturas forrageiras, o arroz, o tomate para indústria 
e outras hortícolas são as principais culturas temporárias regadas.

O olival, as diferentes fruteiras e a vinha constituem o essencial das 
culturas permanentes regadas.

A tendência de evolução dos últimos anos tem sido caracterizada por 
uma redução da área ocupada pelas culturas temporárias regadas, em con-
sequência, principalmente, do decréscimo da área ocupada pelo milho e 
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um aumento das áreas das diferentes culturas permanentes regadas com 
especial relevo para o olival e os pomares de frutos secos.

Neste contexto, o regadio do Alqueva tem assumido um papel decisivo 
com um notável aumento da respetiva área regada, hoje em dia, maiorita-
riamente ocupadas por culturas permanentes.

Uma das características mais relevantes da evolução do regadio nacio-
nal nas últimas décadas, está relacionada com a difusão de métodos de 
rega mais eficientes, os quais são atualmente utilizados por quase metade 
das explorações agrícolas de regadio. A difusão deste tipo de métodos 
de rega associados a práticas agrícolas cada vez mais sustentáveis, consti-
tui indiscutivelmente uma das mudanças tecnológicas mais relevantes da 
agricultura portuguesa nos últimos anos, cuja importância atual vem bem 
expressa pela área beneficiada pelas medidas de apoio ao uso eficiente da 
água introduzidas no PDR 2020 (79 mil ha), a qual, no entanto, representa 
ainda,	apenas,	cerca	de	17%	da	superfície	agrícola	atualmente	regada.

Importa sublinhar que esta alteração nos métodos de rega implicou um 
maior consumo de energia com um impacto negativo, quer económico, 
quer ambiental. O primeiro é consequência do aumento dos custos de 
produção das atividades agrícolas de regadio praticadas e o segundo dos 
aumentos de CO2 por elas geradas. Em ambos os casos, a solução passa, 
principalmente, por uma cada vez maior eficiência do uso da água e pelo 
recurso crescente às energias renováveis.

3.2. Perspetivas de evolução futura 
Se a disponibilidade de água assume, atualmente, uma importância deci-
siva para a agricultura portuguesa, os impactos previstos em consequência 
das alterações climáticas irão potenciar ainda mais a importância estraté-
gica dos recursos hídricos.

Ao contribuir para o aumento da temperatura média da atmosfera, ao 
modificar o regime pluviométrico e ao alterar a intensidade e frequência 
dos fenómenos climáticos extremos, as alterações climáticas vão provocar:

	 •	 variações	no	volume	e	na	distribuição	das	disponibilidades	de	águas	
superficiais e subterrâneas e, consequentemente, uma redução da 
oferta de água para uso pelos sistemas de produção agrícolas e flo-
restais;

	 •	 alterações	na	qualidade	da	água	disponível	decorrentes	do	aumento	
das temperaturas;
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	 •	 variações	nos	volumes	de	água	utilizados	pelas	plantas	decorrentes	
da redução do teor de água nos solos e dos aumentos da evapotrans-
piração vegetal, o que irá conduzir a um acréscimo da procura de 
água por parte dos sistemas de produção agrícola e florestais.

Em Portugal, a maior ou menor vulnerabilidade dos sistemas de ocupa-
ção e uso dos solos agrícolas às alterações climáticas dependem, no essencial:

	 •	 da	sua	localização	geográfica;
	 •	 do	tipo	de	culturas	que	os	integram;
	 •	 do	respetivo	regime	hídrico.

As regiões do Norte e Cento Litoral apresentam um grau de vulnera-
bilidade mínimo, as regiões do Norte e Centro Interior um grau de vul-
nerabilidade intermédio e as regiões do Sul de Portugal Continental um 
grau de vulnerabilidade máximo. 

No que diz respeito à sua capacidade de adaptação face aos efeitos das 
alterações climáticas previstas, as culturas temporárias apresentam uma 
capacidade de adaptação relativamente elevada, face às pastagens perma-
nentes e às culturas permanentes, cujas capacidades de adaptação podem 
ser classificadas, respetivamente, como média e reduzida.

O facto de as culturas serem de sequeiro ou de regadio condiciona tam-
bém quer a sua maior ou menor vulnerabilidade aos efeitos das alterações 
climáticas, quer o tipo de medidas de adaptação a utilizar.

São os seguintes os principais impactos que se prevê virem a resultar 
das alterações climáticas sobre as culturas temporárias:

	 •	 perdas	de	produtividade	que	decorrem,	principalmente,	da	redu-
ção do período de enchimento do grão e que resultam dos efeitos 
negativos do aumento das temperaturas, só parcialmente compen-
sados pelos efeitos positivos do aumento da concentração de CO2 
na atmosfera;

	 •	 aumento	das	necessidades	de	água	de	rega	decorrentes	da	redução	
da precipitação no período do Verão, associado com uma menor dis-
ponibilidade anual da água para rega e uma deterioração crescente 
da sua qualidade
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No que diz respeito às culturas permanentes, prevêem-se:

	 •	 alterações	na	duração	das	fases	do	ciclo	de	vida	biológico	da	cultura;
	 •	 maturações	mais	rápidas	e	precoces	com	a	consequente	antecipa-

ção da colheita;
	 •	 alteração	nos	níveis	de	incidências	do	tipo	de	pragas	e	doenças;
	 •	 maior	stress	hídrico	com	a	consequente	diminuição	da	produtividade;
	 •	 maior	frequência	na	ocorrência	de	fenómenos	meteorológicos	extre-

mos (escaldão, granizo, ...) com consequências sobre o comporta-
mento das culturas ao longo do seu ciclo vegetativo.

Em relação aos prados permanentes, são previsíveis as seguintes con-
sequências:

	 •	 redução	da	produção	de	biomassa	anual	resultante	de	um	aumento	
da duração e intensidade das secas, o que irá contribuir para um 
aumento da vulnerabilidade dos sistemas de produção animal;

	 •	 decréscimo	na	diversidade	das	espécies	no	âmbito	das	pastagens	
mediterrânicas resultante da alteração na respetiva composição 
florística decorrente de mudanças no seu padrão de regeneração 
natural devido ao aumento da concentração de CO2 na atmosfera.

Uma resposta coerente e consistente a estes diferentes tipos de impac-
tos vai implicar a adoção de um conjunto de medidas de adaptação orien-
tadas para:

	 •	 o	aumento	da	capacidade	de	retenção	da	água	pelos	solos	agrícolas;
	 •	 a	redução	do	escoamento	superficial	da	água	das	chuvas	durante	o	

inverno;
	 •	 o	aumento	da	eficiência	na	utilização	da	água	de	rega;
	 •	 o	aumento	da	disponibilidade	de	água	para	rega	nas	regiões	do	País	

que irão ser mais afetadas pelos efeitos das alterações climáticas.

No que diz respeito aos outros tipos de medidas de adaptação previa-
mente identificadas, importa realçar que elas estão diretamente relaciona-
das com outras vertentes das relações da água com a agricultura, ou seja, a 
da criação das condições indispensáveis a um aumento da capacidade de 
retenção da água pelos solos agrícolas, a qual irá implicar medidas espe-
cíficas de apoio no contexto da PAC pós-2020.
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Importa sublinhar que, no essencial, estes diferentes tipos de medidas 
de adaptação às alterações climáticas são, simultaneamente, medidas de 
mitigação dos impactos previstos, as quais irão corresponder a um con-
junto de tecnologias e práticas agronómicas orientadas para uma gestão 
criteriosa dos diferentes tipos de inputs utilizados nos diferentes processos 
produtivos, com especial relevo para aqueles responsáveis por uma mais 
elevada contribuição para as emissões de GEE, nomeadamente, os ferti-
lizantes sintéticos, os combustíveis e a energia elétrica.

Tomando apenas como exemplo a expansão das áreas de regadio e a 
melhoria na eficiência da sua utilização, está previsto um conjunto de 
futuros investimentos, já programados ou em fase de estudos ou de iden-
tificação, que irão constituir certamente um acréscimo significativo da 
capacidade de resposta da agricultura de regadio aos impactos negativos 
esperados do processo de alterações climáticas com que iremos ser con-
frontados nas próximas décadas.

Destes, importa destacar o Programa Nacional de Regadios 2017-2022, 
o Projeto Tejo e a possível construção de barragens que possibilitem vir a 
regar, no futuro, áreas significativas da região do Alentejo Norte.

O Programa Nacional de Regadios 2019-2022, proposto para financia-
mento pelo PDR 2020, Banco Europeu de Investimento (BEI) e Banco de 
Desenvolvimento do Conselho da Europa (CEB), prevê um investimento 
de 534 milhões de euros para a instalação de 54 mil hectares de áreas de 
novos regadios, 12,2 mil hectares de áreas de modernização de regadios, 
28,8 mil hectares de áreas de reabilitação de regadios e 52,6 mil hectares 
de áreas com reforço dos sistemas de bombagem já existentes.

Trata-se de um programa que abrange as diferentes regiões do Conti-
nente, mas que assume particular importância para a região do Alentejo 
(80%	da	área	total)	em	consequência	das	novas	áreas	regadas	associadas	
com a expansão do regadio de Alqueva (40 mil hectares); da reabilitação 
de áreas já regadas (14,3 mil hectares) e do reforço da bombagem em cerca 
de 52,6 mil hectares.

O investimento previsto irá ser escalonado ao longo dos anos 2017 a 
2022 e será financiado pelo BEI (192 milhões de euros), CEB (80 milhões 
de euros) e PDR 2020 (262 milhões de euros).

O Projeto Tejo, que se encontra ainda na fase inicial dos respetivos 
estudos técnicos, irá ser escalonado ao longo de 30 anos e tem por obje-
tivo regar 300 mil hectares:
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	 •	 240	mil	hectares	no	Vale	do	Tejo,	dos	quais	100	mil	já	são	atual-
mente regados;

	 •	 40	mil	na	região	do	Oeste;
	 •	 20	mil	na	região	de	Setúbal,

Trata-se de um projeto cujos objetivos vão muito para além da manu-
tenção de áreas atualmente regadas, por substituição da rega a partir de 
águas subterrâneas por águas superficiais, uma vez que visa também:

	 •	 o	controlo	da	intrusão	salina;
	 •	 o	controlo	dos	danos	de	poluição;
	 •	 a	redução	dos	prejuízos	das	inundações;
	 •	 o	restabelecimento	da	navegabilidade;
	 •	 a	recuperação	da	piscicultura;
	 •	 e	a	promoção	do	turismo.

O sistema de rega previsto integra 6 açudes rebatíveis entre Castanheira 
do Ribatejo e o Fratel, sistemas de adução de águas, redes de distribui-
ção e de rega, defesa contra cheias e, ou um aproveito multifuncional das 
barragens já existentes, ou a construção de novas barragens, a decidir no 
seguimento dos estudos hidrológicos em curso.

Trata-se de um investimento que se prevê poder vir a atingir entre 4 a 
4,5 mil milhões de euros, mas cuja realização se pensa vir a ser escalonada 
ao longo de cerca de 30 anos, ou seja, até ao ano 2050.

A evolução muito favorável verificada no regadio do Alqueva, deverá 
constituir, em minha opinião, um incentivo para que se analise a possi-
bilidade de estender a outras zonas do país com características e poten-
cialidades semelhantes iniciativas deste tipo, como poderá ser o caso da 
construção da barragem do Pisão, no Concelho do Crato no Alentejo Norte.

A verificar-se nas próximas décadas, este aumento tão significativo da 
superfície agrícola irrigável, assim como uma melhoria sustentada na efi-
ciência no uso da água de rega disponível, a questão que se levanta é a de 
saber como irão evoluir as áreas ocupadas pelas diferentes culturas rega-
das, o que irá depender de fatores de natureza diversa que não são fáceis 
de antecipar e que vão estar, em grande parte, dependentes das decisões 
dos produtores agrícolas nacionais.

É minha opinião que, mais importante do que prever a evolução futura 
dos principais tipos de culturas temporárias e permanentes de regadio, 
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será a escolha das medidas que melhor as enquadrem, as quais deverão 
dar prioridade, em simultâneo com a expansão das áreas regadas existen-
tes, aos incentivos a uma maior eficiência no uso da água, ao aumento de 
capacidade de retenção de água pelos solos e à melhoria da respetiva dre-
nagem, medidas estas que deverão estar devidamente enquadradas no 
contexto do Plano Estratégico a elaborar por Portugal no âmbito da apli-
cação da PAC pós-2020.
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A Importância Estratégica da Água  
para o Desenvolvimento e Estabilidade  

da Agricultura e Coesão Territorial de Portugal

Eduardo Oliveira e Sousa*

Na sequência do texto do Senhor Prof. Francisco Avillez, que de forma 
muito elucidativa abordou a importância do regadio no contexto portu-
guês, face à localização geográfica do País e ao clima mediterrânico que 
caracteriza a região do globo em que nos inserimos, coube aos partici-
pantes no painel complementarem aquelas alusões no contexto das suas 
atividades.

Tal como referido, em Portugal a rega não se limita a potenciar o desen-
volvimento das culturas mais rentáveis, ela é fundamental e indispensá-
vel, uma vez que o ciclo das chuvas é inverso ao das temperaturas e da luz, 
transformando-se no principal fator de produção, que pode ser mesmo 
limitante no ciclo produtivo das culturas que permitem desenvolver agri-
cultura empresarial.

O destaque vai para as culturas permanentes que encontram em Portu-
gal excelentes condições de produção, como olival, a vinha, o amendoal e o 
nogueiral, que se vêm implementando expressivamente na região benefi-
ciada pela barragem de Alqueva, e também culturas anuais com destaque 
para o arroz, o milho e o tomate, este último considerado internacional-
mente como dos melhores do mundo em qualidade e cor.

* Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).



90

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

Envolto na questão do regadio e do que ele significa em termos de 
desenvolvimento económico, enquadra-se o magno problema atual de 
como viabilizar o interior do país após o intenso abandono iniciado nos 
anos 60, quando a emigração iniciou o seu percurso de “esvaziamento” de 
parte importante do território.

A débil economia rural de então e a falta de alternativas profissionais e 
ocupacionais, levaram a um território despovoado que foi sendo transfor-
mado numa extensa e, talvez, excessiva mancha florestal contínua, muita 
dela desordenada e pouco ou nada gerida face a uma excessiva fragmen-
tação da propriedade. Com dimensões ridículas, proprietários ausentes e 
políticas de incentivo à unificação inexistentes, o resultado foi um interior 
do país a braços com um problema que importa, e impõe, uma reflexão e 
atitudes profundas para minorar a situação e reverter o caminho.

Na minha opinião, esse caminho passa por uma intensificação da ati-
vidade agrícola para possibilitar o crescimento do valor associado à pro-
dução. Só assim se fixarão novos empresários, os mesmo que depois irão 
a pouco e pouco transformando a paisagem e dinamizando a economia. 
Esse processo é impossível na ausência de água e de rega. Não defendo 
tudo regar, mas sim de potenciar uma agricultura especializada, diversi-
ficada, com gente jovem voltada para a inovação. 

Para isso, Portugal necessita de uma Visão para a Água, uma Visão para 
a Agricultura, assente na técnica mais que na política, e menos ainda na 
especulação ideológica em que os últimos anos têm sido férteis, levando 
a discussões estéreis e resultados nulos.

Felizmente, Portugal tem condições de gestão e armazenamento de 
água que possibilitam enfrentar esse futuro com alguma tranquilidade. 
Mas para isso há que definir a tal Visão a que me refiro. Identificados os 
locais estratégicos para esse armazenamento, minimizados os impactos 
que tais obras sempre produzem, deve ser criado um calendário e um hori-
zonte temporal para realização de tais obras.

 Recursos financeiros são sempre um problema, mas… e não o foram no 
passado? O futuro faz-se e atravessa-se com determinação. Pelo contrário 
sem vontade nada se fará, sempre assim foi.

Projetos como o atualmente falado “Projeto Tejo”, associado a um desen-
volvimento pluridisciplinar que atravessa o País de nascente a poente, o 
exemplo de Alqueva para que dele se retirem as devidas ilações e poten-
ciar situações análogas noutras regiões do país, como em Trás-os-Montes, 
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Beira interior, Alto Alentejo e, muito em particular a região do chamado 
Oeste, onde a fruta e a horticultura estão na base da economia agrária da 
região e as exportações são já um orgulho nacional. 

Só munidos dessa vontade e dessa ambição o País seguirá o caminho 
do desenvolvimento, do ordenamento do território, da ocupação do inte-
rior e potenciação da diversificação da economia. As alterações climáticas, 
ao invés de serem um travão a tal modelo de desenvolvimento, são o seu 
catalisador. O futuro a isso obriga. Não há tempo a perder.
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Comentário

André Matoso*

Os temas relativos à água, solos, segurança alimentar e energia assumem 
cada vez mais um elevado protagonismo nos desafios colocados à sustenta-
bilidade da vida humana, com a água na primeira linha das preocupações.

A Conferência promovida pelo CES, com o apoio do LIS-WATER foi 
extremamente oportuna, porque dinamizou uma reflexão sobre recursos 
hídricos, a sua afetação sustentável aos diversos usos e a gestão da escas-
sez, tendo presente que o seu maior utilizador é a Agricultura.

Considero relevante salientar 3 exemplos recentes de iniciativas que 
estão perfeitamente alinhadas com o propósito desta Conferência:

 1. Duas das principais conclusões do 8º Fórum Mundial da Água 2018 
(Brasília, março de 2018, cuja participação portuguesa foi comis-
sariada pelo Engº Jaime Melo Batista):

 – Identificação da agricultura como um dos principais utilizadores de água 
e um sector que deve ser parte integrante do debate hídrico;

 – Estabelecer uma abordagem integrada urbana-rural, a ser aplicada ao 
planeamento e gestão dos recursos hídricos.

 2. Iniciativa FOOD 2030 
  Constitui uma iniciativa da Comissão Europeia, que promove a 

investigação e a inovação, em estreita articulação com outros com-

* Diretor da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo.
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promissos, como os associados aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável e à COP21; 
baseia-se em 4 áreas prioritárias, intima-
mente relacionadas com a promoção de 
sistemas agroalimentares ambientalmente 
sustentáveis, do ponto de vista da adaptação 
às alterações climáticas, da biodiversidade, 
do uso da água e da qualidade dos solos:

  Nutrição – Para uma alimentação mais saudável e sustentável
  Clima – Sistemas inteligentes e ambientalmente sustentáveis
  Circularidade – Uso sustentável dos recursos (ex. Água)
  Inovação – Aumento da inovação com reflexos positivos no inves-

timento
 3. Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo 
  O sector vitivinícola possui uma dependência total da energia solar, 

de água limpa e de solos saudáveis. A Comissão Vitivinícola Regio-
nal Alentejana considera como prioridade a proteção e valorização 
destes ativos naturais através de práticas sustentáveis exercidas por 
colaboradores altamente qualificados.

Salienta-se a excelente caracterização da agricultura de regadio em 
Portugal efetuada pelo Prof. Francisco Avillez:

Principal desafio da agricultura portuguesa na próxima década: “con-
tribuir para o crescimento do sector agroalimentar nacional, em condições econo-
micamente viáveis, ambientalmente sustentáveis e territorialmente equilibradas.” 

A agricultura de regadio constitui um fator determinante para a diversi-
ficação do tecido económico e social português, indispensável para o reforço 
da coesão económica e social. Para isso, será decisivo incentivar a inovação 
nas atividades de produção e transformação de bens agroalimentares através 
de incentivos para a criação e divulgação de inovações tecnológicas, orienta-
das para um novo modelo tecnológico de intensificação agrícola sustentável.

Principais características da agricultura de regadio no Alentejo
Área	total	irrigável	no	continente:	540	000	ha	(apenas	14,5%	da	Superfí-
cie Agrícola Utilizável – SAU) 
Regadio	público	no	Alentejo:	9,5%	da	SAU	(Empreendimento	de	Fins	

Múltiplos de Alqueva (EFMA): 165 000 ha + 61 400 ha na restante área)

67 
 

Comentário 

André Matoso, Diretor da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo 
 

 

 

Os temas relativos à água, solos, segurança alimentar e energia assumem cada vez mais um 
elevado protagonismo nos desafios colocados à sustentabilidade da vida humana, com a água 
na primeira linha das preocupações. 

A Conferência promovida pelo CES, com o apoio do LIS-WATER foi extremamente oportuna, 
porque dinamizou uma reflexão sobre recursos hídricos, a sua afetação sustentável aos diversos 
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1. Duas das principais conclusões do 8º Fórum Mundial da Água 2018 (Brasília, março de 2018, 
cuja participação portuguesa foi comissariada pelo Engº Jaime Melo Batista): 
 
- Identificação da agricultura como um dos principais utilizadores de água e um sector que 
deve ser parte integrante do debate hídrico; 
- Estabelecer uma abordagem integrada urbana-rural, a ser aplicada ao planeamento e 
gestão dos recursos hídricos. 
 

2. Iniciativa FOOD 2030               

Constitui uma iniciativa da Comissão Europeia, que promove a 
investigação e a inovação, em estreita articulação com outros 
compromissos, como os associados aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e à COP21; baseia-se em 4 áreas 
prioritárias, intimamente relacionadas com a promoção de 
sistemas agroalimentares ambientalmente sustentáveis, do ponto de vista da adaptação às 
alterações climáticas, da biodiversidade, do uso da água e da qualidade dos solos: 

Nutrição - Para uma alimentação mais saudável e sustentável 
Clima – Sistemas inteligentes e ambientalmente sustentáveis 
Circularidade – Uso sustentável dos recursos (ex. Água) 
Inovação – Aumento da inovação com reflexos positivos no investimento 
 

3. Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo   

O sector vitivinícola possui uma dependência total da energia solar, de água limpa e de 
solos saudáveis. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana considera como prioridade a 
proteção e valorização destes ativos naturais através de práticas sustentáveis exercidas por 
colaboradores altamente qualificados. 
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Regadio privado: 40 000 ha 

	 •	 Cultura	de	olival	(dados	de	2016):
  Portugal: 356 183 ha
  Alentejo: 174 639 ha
  EFMA (dados de 2017): 41 243 ha
  Dotações de rega/hectare ano: 2 500 m3 a 3 500 m3 (por compa-

ração, a dotação utilizada na rega de uva para produção de vinho 
varia entre 2 500 m3 e 3 000 m3)

	 •	 Cultura	de	amendoal	(dados	de	2016)
  Portugal: 31 464 ha
  Alentejo: 2 981 ha
  EFMA (dados de 2017): 5 548 ha
  Dotações de rega: 3 500 m3 a 5 000 m3
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Salienta-se a excelente caracterização da agricultura de regadio em Portugal efetuada pelo Prof. 
Francisco Avillez: 

Principal desafio da agricultura portuguesa na próxima década: “contribuir para o crescimento 
do sector agroalimentar nacional, em condições economicamente viáveis, ambientalmente 
sustentáveis e territorialmente equilibradas.”  

A agricultura de regadio constitui um fator determinante para a diversificação do tecido 
económico e social português, indispensável para o reforço da coesão económica e social. Para 
isso, será decisivo incentivar a inovação nas atividades de produção e transformação de bens 
agroalimentares através de incentivos para a criação e divulgação de inovações tecnológicas, 
orientadas para um novo modelo tecnológico de intensificação agrícola sustentável. 

Principais características da agricultura de regadio no Alentejo 

Área total irrigável no continente: 540 000 ha (apenas 14,5% da Superfície Agrícola Utilizável – 
SAU)  

Regadio público no Alentejo: 9,5% da SAU (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA): 165 000 ha + 61 400 ha na restante área) 
Regadio privado: 40 000 ha  

• Cultura de olival (dados de 2016): 
Portugal: 356 183 ha 
Alentejo: 174 639 ha 
EFMA (dados de 2017): 41 243 ha 
Dotações de rega/hectare ano: 2 500 m3 a 3 500 m3 (por comparação, a dotação 
utilizada na rega de uva para produção de vinho varia entre 2 500 m3 e 3 000 m3) 

• Cultura de amendoal (dados de 2016) 
Portugal: 31 464 ha 
Alentejo: 2 981 ha 
EFMA (dados de 2017): 5 548 ha 
Dotações de rega: 3 500 m3 a 5 000 m3 
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(Fonte: Anuário Agrícola de Alqueva 2017; www.edia.pt)

Como tornar a gestão da água para agricultura mais eficiente? Como 
controlar a poluição difusa da agricultura?

	 •	 Promover	a	reutilização	de	efluentes	tratados	na	rega,	aproveitando	
o potencial fertilizante dos efluentes tratados para as culturas;

	 •	 Otimizar	a	gestão	da	água	de	rega,	visando	aumentar	a	produtivi-
dade da água e diminuir os impactes associados à rega;

	 •	 Desenvolver	regadios	que	adotem	espécies	e	variedades	agronómicas,	
tecnologias e práticas que assegurem a máxima eficiência no uso da 
água. Muito poderá contribuir para este objetivo, a atividade desen-
volvida pelo LIS-WATER e pelo INIAV, através de ações de investi-
gação, desenvolvimento, experimentação e inovação, nos domínios 
do Melhoramento de Plantas e da Sustentabilidade de Sistemas Agrários;

	 •	 Controlo	rigoroso	das	dotações	de	rega;
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Como tornar a gestão da água para agricultura mais eficiente? Como controlar a poluição 
difusa da agricultura? 

• Promover a reutilização de efluentes tratados na rega, aproveitando o potencial fertilizante 
dos efluentes tratados para as culturas; 

• Otimizar a gestão da água de rega, visando aumentar a produtividade da água e diminuir 
os impactes associados à rega; 

• Desenvolver regadios que adotem espécies e variedades agronómicas, tecnologias e 
práticas que assegurem a máxima eficiência no uso da água. Muito poderá contribuir para 
este objetivo, a atividade desenvolvida pelo LIS-WATER e pelo INIAV, através de ações de 
investigação, desenvolvimento, experimentação e inovação, nos domínios do 
Melhoramento de Plantas e da Sustentabilidade de Sistemas Agrários; 

• Controlo rigoroso das dotações de rega; 

• Controlo rigoroso da aplicação de fertilizantes e biocidas; 

• Instalação / manutenção de vegetação ribeirinha, em áreas de atividade agrícola e 
pecuária; 

• Aplicação intensiva e generalizada de medidas de prevenção da erosão dos solos, que não 
apenas protegem os solos, como evitam o transporte de nutrientes para as massas de água. 

 
EVOLUÇÃO DOTAÇÃO DE REGA 
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	 •	 Controlo	rigoroso	da	aplicação	de	fertilizantes	e	biocidas;
	 •	 Instalação	/	manutenção	de	vegetação	ribeirinha,	em	áreas	de	ati-

vidade agrícola e pecuária;
	 •	 Aplicação	intensiva	e	generalizada	de	medidas	de	prevenção	da	

erosão dos solos, que não apenas protegem os solos, como evitam o 
transporte de nutrientes para as massas de água. Constitui um bom 
exemplo deste tipo de iniciativas, o Projeto Pastagens Semeadas Biodiver-
sas no qual Portugal assumiu um papel pioneiro, através de projetos 
desenvolvidos pela empresa Terraprima, estabelecendo contratos com 
mais de 1 000 agricultores, em 50 mil hectares, para a promoção de 
práticas de gestão de pastagens que contribuem para a mitigação das 
alterações climáticas e a proteção do solo. Este projeto, apoiado pelo 
Fundo Português de Carbono, venceu em 2013 o concurso promo-
vido pela Comissão Europeia: A World You Like with a Climate You Like.

	 •	 Implementar	programas	de	sensibilização	ambiental	junto	dos	agen-
tes ligados aos setores da agricultura e pecuária.

Como implementar o princípio de recuperação de custos e que pre-
ços praticar?
Nos termos do artigo 9º da Diretiva-Quadro da Água (DQA), os Estados 
Membros deveriam ter assegurado, até 2010, a implementação de uma polí-
tica de preços da água adequada a promover o seu uso eficiente por parte 
dos utilizadores contribuindo, assim, em conjunto, com instrumentos de 
outra natureza (administrativo-legais e pedagógicos), para o alcance dos 
objetivos ambientais estabelecidos. 

A DQA, embora não indique uma metodologia para o efeito, avança, 
contudo, com a proposta de um indicador do que seria uma política de 
preços adequada, capaz de medir o grau de implementação dos princípios 
do poluidor-pagador e do utilizador-pagador: o Nível de Recuperação de Cus-
tos dos Serviços Hídricos.

A própria DQA prevê que sejam tidas em conta as consequências sociais, 
ambientais e económicas da aplicação do princípio da recuperação dos 
custos, bem como as características geográficas e climatéricas das regiões 
hidrográficas. Isto é, a Diretiva obriga a que os Estados Membros incluam 
nos Planos de Região Hidrográfica, informação sobre as Medidas e Ações 
programadas para implementar o princípio da recuperação de custos e o 
respetivo contributo dos utilizadores para tal.
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Uma das taxas que o regime jurídico das obras de aproveitamento hidro-
agrícola instituiu e que se destina a assegurar o reembolso do custo do 
investimento é a denominada Taxa de Beneficiação.

Constitui uma taxa anual, destinada ao reembolso da percentagem do 
custo de investimento não financiado a fundo perdido, a pagar pelos clien-
tes das Associações de Beneficiários, incluindo agricultores, municípios ou 
indústrias. A cobrança da Taxa de Beneficiação seria assegurada pelas enti-
dades gestoras de serviços de distribuição de água para rega (associações de 
beneficiários), embora o seu produto constitua receita do Estado, com exce-
ção de uma percentagem, destinada a financiar o apoio em situações absoluta-
mente anormais resultantes da persistência de situações climáticas extremas. 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 
tem a incumbência de receber esta componente da receita da taxa de bene-
ficiação, constituindo um fundo de reserva com essa finalidade. 

A aplicação desta Taxa tem, contudo, como pressuposto prévio, o ato 
de fixação da percentagem do investimento a financiar a fundo perdido 
e o número de anos e taxa de juros para o reembolso do remanescente. 
Ora, até ao momento, o Estado Português não definiu explicitamente qual 
a percentagem do investimento atribuído a fundo perdido, tendo-se sem-
pre	assumido	que	o	financiamento	alcançava	os	100%,	sem	imputar	aos	
“clientes” das Associações de Beneficiários qualquer valor remanescente 
do custo do Investimento. 

Assim sendo, a Taxa de Beneficiação não tem vindo a ser cobrada e, desta 
forma, a DGADR não tem constituído qualquer receita própria decorrente 
do exercício das suas funções de Autoridade Nacional do Regadio, pelo 
que poderemos considerar um NRC de valor nulo.

Nos regadios públicos, a tarifação da água assenta apenas nas taxas de 
exploração e de conservação que são cobradas incidindo sobre o volume 
de água consumido, a área regada, a cultura praticada e o tipo de solo, de 
forma fixa ou variável. Exemplos: Campilhas, Alto Sado, Roxo, Lucefecit, 
área beneficiada pelo EFMA, Minutos e Vale do Sado, em que é conside-
rada uma componente fixa por hectare de área beneficiada, mais uma taxa 
por metro cúbico de água consumida na rega.

Os critérios para imputação de custos ao setor agrícola são complexos, 
ambíguos e sem propriedades incentivadoras claras, não existindo meca-
nismos complementares de incentivo positivos como, por exemplo, a redu-
ção da taxa para comprovadas boas práticas.
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Gestão e Conservação de Ecossistemas Aquáticos: 
desafios socio-ecológicos para um futuro próximo

Teresa Ferreira* 
António Guerreiro de Brito**

Este texto focará os sistemas aquáticos analisando o uso, integridade e 
saúde destes ecossistemas enquanto habitats de animais e plantas e siste-
mas fornecedores de serviços ambientais, cuja gestão inevitavelmente deve 
ser efetuada em coordenação com as atividades das sociedades humanas 
que deles estão dependentes. Na verdade, mais do que dedicar-nos a acusa-
ções mútuas entre diferentes tipos de utilizadores, como frequentemente 
ocorre em fóruns de debate relacionados com a problemática dos recursos 
aquáticos, é urgente levar os utilizadores, em conjunto com a administra-
ção da água e do ambiente, a proteger a qualidade dos recursos aquáticos, 
encontrando formas de dialogar e ajustar as diferentes necessidades (agri-
cultura, atividades produtivas, consumo humano e manutenção de ecos-
sistemas naturais) no sentido de prepararmos um futuro mais sustentado. 

O elemento água fornece serviços à humanidade e aos ecossistemas. 
Ao prestar esses serviços, os ecossistemas aquáticos são condicionados 
pelas atividades humanas e portanto, o desafio consiste em gerir o con-
flito frequente que existe entre os serviços ambientais e o uso da água, 
por exemplo entre os serviços de aprovisionamento e os serviços de cará-
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ter regulatório, sendo que a desregulação do sistema implica a perda de 
tais serviços para a humanidade. Há, portanto, que encontrar uma janela 
de equilíbrio entre uns e outros.

Os ecossistemas aquáticos e sua gestão encontram-se regulados pela 
Diretiva-Quadro da Água, com planeamento em ciclos de triénios (aca-
bámos recentemente o triénio de 2012-15) tendo como objetivo primário 
desta Diretiva ser atingido o bom estado ecológico em todas as massas 
de água europeias. As linhas de água estruturam-se em massas de água e 
todas as massas de água têm que ser classificadas do ponto de vista do seu 
estado ecológico, identificados os problemas e pressões humanas, e pla-
neada a forma como durante 3 a 6 anos se fará a gestão daquela massa de 
água para atingir os objetivos ambientais prescritos. 

A monitorização e a obtenção dos indicadores de qualidade e de saúde 
do ecossistema, ou estado ecológico, são muito complexos e, na verdade, 
assentam numa rede de monitorização alargada, em que são analisados ele-
mentos de qualidade biológica, química e físico-química, e de substâncias 
poluentes específicas, quer para águas superficiais quer subterrâneas, estu-
ários e zonas costeiras; incluindo pelo menos, 30 a 40 substâncias especí-
ficas, 20 a 30 parâmetros e 5 elementos biológicos. Uma dificuldade com 
que nos deparamos neste sistema complexo de classificação da qualidade 
das águas, que levou 10 anos a implementar a nível europeu, é que a classi-
ficação final toma o valor do indicador que apresenta pior qualidade; assim 
sendo, o sucesso na eliminação de pressões individuais pode refletir-se 
em vários indicadores individuais e o valor final do estado ecológico con-
tinuar insuficiente para os objetivos ambientais traçados, o que significa 
que para obter realmente uma melhoria, temos que resolver todas as pres-
sões ambientais que existem sobre a massa de água. Este tem sido, aliás, 
um dos temas de debate atual na revisão da Diretiva-Quadro da Água. 

A fixação de objetivos ambientais para as massas de água leva a que ori-
ginalmente, assumido um cenário de cumprimento de todas as medidas 
previstas, se tivesse pensado que em 2012 pudéssemos obter a boa quali-
dade de todas águas europeias. Mais tarde, constatou-se que os progressos 
iriam ser muito mais lentos. No entanto, mantém-se o objetivo de progredir 
no sentido positivo. Por exemplo, a Fig. 1 mostra (objetivo a verde e azul), 
a projeção da concentração média de fósforo prevista para as massas de 
água europeias globalmente até 2028. 
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Fig.1. Fixação de objetivos para as massas de água: tendência de concentração 
média de fósforo prevista para as massas de água europeias (EEA Report no. 
8/2012, European Waters – assessment of status and pressures)

Olhando para o final do 1º ciclo de 6 anos da Diretiva Quadro da Água 
(Fig. 2), que ocorreu em 2015 e, por exemplo, para um dos elementos bio-
lógicos – o caso dos invertebrados que vivem no leito do rio, verifica-se 
que mais de metade das massas de água monitorizadas foram classificadas 
como sendo boas e muito boas. Por outro lado, também cerca de metade 
das massas de água tinham qualidade desconhecida, ou porque não foram 
monitorizadas, ou porque não se sabia o suficiente para as classificar, o que 
ilustra o grau de incerteza sobre a qualidade de muitas massas de água. 
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Fig. 2. Classes de qualidade ecológica no final do ciclo (2015) para os diferentes paí-
ses da União Europeia para o elemento biológico macroinvertebrados (EEA 2018, 
State of Water Report). Entre parêntesis, número de massas de água reportadas.

Para todas as águas europeias e a nível da massa de água, sabemos 
quais as pressões que afetam estes organismos e estes ecossistemas. Tipi-
camente distinguimos 3 tipos de pressões: i) as pressões pontuais, aquelas 
que têm um ponto definido de entrada no meio aquático onde é rejeitado 
um efluente e que portanto se pode identificar e tratar; ii) as fontes difusas 
que são aquelas que vêm de escoamentos ou fontes difusas para as quais 
não podemos identificar um no sítio exato de entrada no meio aquático, 
sendo de várias proveniências; iii) finalmente, tudo quanto provoca altera-
ções hidromorfológicas (morfológicas e hidrológicas) do sistema. Assim, 
por	exemplo,	temos	cerca	de	40%	de	massas	de	água	a	nível	europeu	afe-
tadas por fontes difusas agrícolas, industriais ou nutrientes, mas também 
40%	de	águas	afetadas	por	alterações	físicas	e	hidrológicas.	Temos,	por-
tanto, dados de boa qualidade que nos permitem avaliar o que ainda há 
para	fazer.	Por	exemplo,	a	nível	das	fontes	pontuais	apenas	12%	estão	afe-
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Para todas as águas europeias e a nível da massa de água, sabemos quais as pressões que afetam 
estes organismos e estes ecossistemas. Tipicamente distinguimos 3 tipos de pressões: i) as 
pressões pontuais, aquelas que têm um ponto definido de entrada no meio aquático onde é 
rejeitado um efluente e que portanto se pode identificar e tratar; ii) as fontes difusas que são 
aquelas que vêm de escoamentos ou fontes difusas para as quais não podemos identificar um 
no sítio exato de entrada no meio aquático, sendo de várias proveniências; iii) finalmente, tudo 
quanto provoca alterações hidromorfológicas (morfológicas e hidrológicas) do sistema. Assim, 
por exemplo, temos cerca de 40% de massas de água a nível europeu afetadas por fontes difusas 
agrícolas, industriais ou nutrientes, mas também 40% de águas afetadas por alterações físicas e 
hidrológicas. Temos, portanto, dados de boa qualidade que nos permitem avaliar o que ainda 
há para fazer. Por exemplo, a nível das fontes pontuais apenas 12% estão afetadas, 
correspondendo a um enorme esforço de controle nos últimos 20 a 30 anos, na solução de 
fontes pontuais de poluição. Não obstante, 24 a 26% das massas de água continuam impactadas 
por barreiras e alterações do regime de caudais, anulando em parte este esforço desenvolvido. 
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tadas, correspondendo a um enorme esforço de controle nos últimos 20 
a 30 anos, na solução de fontes pontuais de poluição. Não obstante, 24 a 
26%	das	massas	de	água	continuam	impactadas	por	barreiras	e	alterações	
do regime de caudais, anulando em parte este esforço desenvolvido.

Fig. 3. Proporção de massas de água afetadas pelos diferentes tipos de pressões 
humanas sobre os ecossistemas aquáticos

O Plano Nacional da Água 2015 identifica genericamente estas tendên-
cias, incluindo: uma redução clara e significativa das fontes pontuais, mas 
ainda necessidade de atuação no que toca às pressões qualitativas rela-
cionadas com indústrias e agroindústrias, pressões qualitativas difusas 
oriundas da agricultura, e da aquacultura. No plano de bacia hidrográfica 
do Tejo 2015, e nos outros, subsistem em muitas linhas de água pressões 
qualitativas difusas. Tal excesso de nutrientes ou outros poluentes dão ori-
gem a problemas de potabilidade da água e de insalubridade, e de estado 
ecológico abaixo do Bom desejável, ilustrado por exemplos recorrentes 
de florações de cianofíceas em albufeiras, ocorrendo ainda desequilíbrios 
do sistema com o aparecimento e crescimento populacional excessivo de 
determinadas espécies exóticas, de plantas ou animais. Mas, e muito espe-
cialmente, não foram resolvidas as questões hidromorfológicas, nomeada-
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O Plano Nacional da Água 2015 identifica genericamente estas tendências, incluindo: uma 
redução clara e significativa das fontes pontuais, mas ainda necessidade de atuação no que toca 
às pressões qualitativas relacionadas com indústrias e agroindústrias, pressões qualitativas 
difusas oriundas da agricultura, e da aquacultura. No plano de bacia hidrográfica do Tejo 2015, 
e nos outros, subsistem em muitas linhas de água pressões qualitativas difusas. Tal excesso de 
nutrientes ou outros poluentes dão origem a problemas de potabilidade da água e de 
insalubridade, e de estado ecológico abaixo do Bom desejável, ilustrado por exemplos 
recorrentes de florações de cianofíceas em albufeiras, ocorrendo ainda desequilíbrios do 
sistema com o aparecimento e crescimento populacional excessivo de determinadas espécies 
exóticas, de plantas ou animais. Mas, e muito especialmente, não foram resolvidas as questões 
hidromorfológicas, nomeadamente o problema generalizado do efeito barreira e da sua 
transposição, ou a implementação de regimes adequados de caudais ecológicos.  

Às pressões hidrológicas acrescentam-se problemas de retificação dos leitos fluviais, incluindo 
linearizações e rececionamento dos perfis, cortes demasiado drásticos de galerias ribeirinhas, 
bem como estruturas de transposição do rio um pouco por todo o lado, que alteram as 
estruturas físicas naturais do ecossistema, refletindo-se de várias formas na qualidade ambiental 
do sistema aquático. A figura 4 mostra a distribuição geográfica de registos de sável e de 
lampreia no final do século XIX baseada no histórico de capturas desse pescado, que contrasta 
com a situação atual, na qual essas espécies estão sujeitas a uma distribuição geográfica muito 
mais restrita, dado que as suas migrações são impedidas pela série de barreiras físicas hoje 
existentes.  
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mente o problema generalizado do efeito barreira e da sua transposição, 
ou a implementação de regimes adequados de caudais ecológicos. 

Às pressões hidrológicas acrescentam-se problemas de retificação dos 
leitos fluviais, incluindo linearizações e rececionamento dos perfis, cor-
tes demasiado drásticos de galerias ribeirinhas, bem como estruturas de 
transposição do rio um pouco por todo o lado, que alteram as estruturas 
físicas naturais do ecossistema, refletindo-se de várias formas na qualidade 
ambiental do sistema aquático. A figura 4 mostra a distribuição geográ-
fica de registos de sável e de lampreia no final do século XIX baseada no 
histórico de capturas desse pescado, que contrasta com a situação atual, 
na qual essas espécies estão sujeitas a uma distribuição geográfica muito 
mais restrita, dado que as suas migrações são impedidas pela série de bar-
reiras físicas hoje existentes. 

Fig. 4. Variação da distribuição geográfica de sável e lampreia ao longo do tempo, 
em função dos obstáculos artificiais ao sistema fluvial e inventário desses obstá-
culos na bacia do Tejo (Teresa Ferreira, dados pessoais). 

No Plano de bacia hidrográfica do Tejo, à semelhança de outros, consta 
o inventário de centenas de barreiras, grandes e pequenas. A esta situação 
acresce a alteração dos regimes de caudais, associado à gestão das barra-
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No Plano de bacia hidrográfica do Tejo, à semelhança de outros, consta o inventário de centenas 
de barreiras, grandes e pequenas. A esta situação acresce a alteração dos regimes de caudais, 
associado à gestão das barragens, para os diferentes usos. É claramente necessária uma melhor 
conciliação entre as necessidades de retenção e armazenamento de água e a manutenção de 
caudais ecológicos.  

As alterações climáticas levarão a usos do solo diferentes, maior pressão térmica e menores 
caudais disponíveis, bem como variações maiores do nível freático. A Figura 5 ilustra, para os 
próximos 100 anos, a perda de largura de galerias ribeirinhas, com perda das respetivas funções, 
na bacia do Tâmega. Com base na informação disponível, é possível, para cada período de 6 
anos, definir as atuações que possam contrariar estas pressões, anulando-as ou mitigando-as, 
de modo a garantir a manutenção ou melhorar, a qualidade das nossas massas de água. A 
situação em Portugal tem substancial margem para melhoria. Apesar de dificuldades em 
resolver muitos dos problemas existentes há, contudo, exemplos de trabalho feito e margem de 
intervenção para uma melhoria gradual da qualidade das massas de água, como remover 
barreiras, dar espaço lateral ao rio, reabilitação de meandros, de habitats, de galerias, gestão de 
sedimentos, gestão de espécies invasoras, reposição de caudais ambientais. 
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gens, para os diferentes usos. É claramente necessária uma melhor con-
ciliação entre as necessidades de retenção e armazenamento de água e a 
manutenção de caudais ecológicos. 

As alterações climáticas levarão a usos do solo diferentes, maior pres-
são térmica e menores caudais disponíveis, bem como variações maiores 
do nível freático. A Figura 5 ilustra, para os próximos 100 anos, a perda 
de largura de galerias ribeirinhas, com perda das respetivas funções, na 
bacia do Tâmega. Com base na informação disponível, é possível, para cada 
período de 6 anos, definir as atuações que possam contrariar estas pres-
sões, anulando-as ou mitigando-as, de modo a garantir a manutenção ou 
melhorar, a qualidade das nossas massas de água. A situação em Portugal 
tem substancial margem para melhoria. Apesar de dificuldades em resol-
ver muitos dos problemas existentes há, contudo, exemplos de trabalho 
feito e margem de intervenção para uma melhoria gradual da qualidade 
das massas de água, como remover barreiras, dar espaço lateral ao rio, rea-
bilitação de meandros, de habitats, de galerias, gestão de sedimentos, ges-
tão de espécies invasoras, reposição de caudais ambientais.

Fig. 5. Perda da largura da galeria ribeirinha na bacia do Tâmega, Douro
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Figura 5. Perda da largura da galeria ribeirinha na bacia do Tâmega, Douro 

 

A viabilidade de intervenção para a melhoria da situação presente deve ser analisada e 
priorizada em função do potencial de ganho que essa intervenção poderá apresentar. O leque 
de intervenções possíveis engloba diferentes níveis- a nível do canal, com i) reabilitação de 
perfis, margens e de substratos e ii) reposição da conectividade ao longo do rio; a nível da zona, 
i) na zona ripária, com a gestão e reconstituição das galerias e ii) na planície aluvial, 
restabelecendo a conectividade lateral e a manutenção das zonas alagadas naturais. Finalmente, 
a nível da sub-bacia existem 5 tipologias de intervenção, que abrangem a melhoria do sistema 
de saneamento, a gestão de caudais e de sedimentos, as boas práticas urbanas, industriais, 
agrícolas e florestais e a melhoria no uso da terra (e.g. infraestruturas verdes-azuis e utilização 
de água não convencional), medidas que em grande parte estão para lá da capacidade de 
intervenção dos gestores da água, porque outros aspetos da gestão territorial estão já em causa. 

Os planos de gestão de bacias hidrográficas implementados sob a égide da DQA definem para 
as regiões hidrográficas do país, as metas de atuação a nível de preparação de estudos, de 
aplicação da legislação e de realização de estruturas, cujo resultado em termos de estado 
ecológico é monitorizado ciclicamente. Os registos de execução destes planos, ilustrados para o 
ano de 2015, revelam graus de implementação variáveis, mas geralmente deficitários, neste 
caso entre cerca de 80% a apenas 20% do projetado (Fig. 6). Desta forma, constatamos que entre 
1º e 2º ciclos de avaliação da Diretiva Quadro da Água, de 2009 a 2011 e de 2012 a 2015, 
ganhámos muito pouca qualidade ecológica das massas de água na generalidade das regiões 
hidrográficas do país que, com exceção da região hidrográfica do Algarve, que fez progressos 
muito significativos, estão praticamente na mesma situação ao longo dos últimos anos (fig. 7). 
A nível europeu verifica-se o mesmo e houve até uma pequena diminuição da qualidade das 
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A viabilidade de intervenção para a melhoria da situação presente deve 
ser analisada e priorizada em função do potencial de ganho que essa inter-
venção poderá apresentar. O leque de intervenções possíveis engloba dife-
rentes níveis- a nível do canal, com i) reabilitação de perfis, margens e de 
substratos e ii) reposição da conectividade ao longo do rio; a nível da zona, 
i) na zona ripária, com a gestão e reconstituição das galerias e ii) na planície 
aluvial, restabelecendo a conectividade lateral e a manutenção das zonas 
alagadas naturais. Finalmente, a nível da sub-bacia existem 5 tipologias de 
intervenção, que abrangem a melhoria do sistema de saneamento, a gestão 
de caudais e de sedimentos, as boas práticas urbanas, industriais, agrícolas 
e florestais e a melhoria no uso da terra (e.g. infraestruturas verdes-azuis e 
utilização de água não convencional), medidas que em grande parte estão 
para lá da capacidade de intervenção dos gestores da água, porque outros 
aspetos da gestão territorial estão já em causa.

Os planos de gestão de bacias hidrográficas implementados sob a égide 
da DQA definem para as regiões hidrográficas do país, as metas de atuação 
a nível de preparação de estudos, de aplicação da legislação e de realiza-
ção de estruturas, cujo resultado em termos de estado ecológico é moni-
torizado ciclicamente. Os registos de execução destes planos, ilustrados 
para o ano de 2015, revelam graus de implementação variáveis, mas geral-
mente	deficitários,	neste	caso	entre	cerca	de	80%	a	apenas	20%	do	proje-
tado (Fig. 6). Desta forma, constatamos que entre 1º e 2º ciclos de avaliação 
da Diretiva Quadro da Água, de 2009 a 2011 e de 2012 a 2015, ganhámos 
muito pouca qualidade ecológica das massas de água na generalidade das 
regiões hidrográficas do país que, com exceção da região hidrográfica do 
Algarve, que fez progressos muito significativos, estão praticamente na 
mesma situação ao longo dos últimos anos (fig. 7). A nível europeu veri-
fica-se o mesmo e houve até uma pequena diminuição da qualidade das 
águas de rios, lagos e estuários, à medida que novos indicadores de qua-
lidade foram introduzidos e marcaram o resultado final da classificação. 
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Fig. 6. Taxa de execução de medidas base propostas nos Planos de Gestão de Bacia 
Hidrográfica	no	final	de	ciclo,	por	região	hidrográfica	(em	%;	fonte:	PNA,	2015).

Fig. 7. Evolução em Portugal da taxa de massas de água classificadas com quali-
dade boa e muito boa no final de ciclo de monitorização, por região hidrográfica 
(em	%;	fonte:	PNA	2015).

No projeto europeu MARS recentemente concluído, tomando em con-
sideração o padrão de alterações climáticas que é já bem conhecido e assu-
mindo diferentes cenários de intervenção sobre as pressões exercidas nos 
ecossistemas aquáticos, com diferentes graus de esforço inerentes aos pro-
gramas de medidas (cenário tecno, considerando que os problemas serão 
resolvidos apenas mediante a capacitação e evolução tecnológica; cenário 
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No projeto europeu MARS recentemente concluído, tomando em consideração o padrão de 
alterações climáticas que é já bem conhecido e assumindo diferentes cenários de intervenção 
sobre as pressões exercidas nos ecossistemas aquáticos, com diferentes graus de esforço 
inerentes aos programas de medidas (cenário tecno, considerando que os problemas serão 
resolvidos apenas mediante a capacitação e evolução tecnológica; cenário altruísta que 
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de recursos) constata-se que o progresso esperado na melhoria da qualidade ecológica das 
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No projeto europeu MARS recentemente concluído, tomando em consideração o padrão de 
alterações climáticas que é já bem conhecido e assumindo diferentes cenários de intervenção 
sobre as pressões exercidas nos ecossistemas aquáticos, com diferentes graus de esforço 
inerentes aos programas de medidas (cenário tecno, considerando que os problemas serão 
resolvidos apenas mediante a capacitação e evolução tecnológica; cenário altruísta que 
considera padrões de consumo e utilização de recursos naturais minimalistas; cenário 
individualista, que assume padrões de mais relevante industrialização, urbanização e utilização 
de recursos) constata-se que o progresso esperado na melhoria da qualidade ecológica das 
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altruísta que considera padrões de consumo e utilização de recursos natu-
rais minimalistas; cenário individualista, que assume padrões de mais rele-
vante industrialização, urbanização e utilização de recursos) constata-se 
que o progresso esperado na melhoria da qualidade ecológica das águas 
é relativamente pequeno em relação ao esperado, mesmo para o mundo 
altruísta, e denota tendência de manutenção do estado ecológico atual ao 
longo de um período de tempo substancialmente mais longo do que ante-
cipado (aplicação à bacia do Sorraia, Fig. 8). O mesmo é previsto suceder 
noutros países europeus, inclusivamente nos do norte da Europa, cons-
tatando-se que a resposta dos ecossistemas aquáticos é muito lenta face 
aos esforços empreendidos. A não existência de esforço leva, no entanto, 
a uma clara diminuição da qualidade ecológica, no cenário individualista.

Fig. 8. Evolução dos valores de estado ecológico em contexto de alterações climá-
ticas, mediante diferentes cenários de adoção de programas de medidas, http://
www.mars-project.eu/. 

De facto, os problemas associados à implementação da Diretiva-Qua-
dro da Água são significativos e os resultados têm sido esparsos face ao 
extraordinário esforço desenvolvido, o que tem levado estas dificuldades 
a serem discutidas a nível europeu. Por um lado, a comunidade científica 
e stakeholders a nível europeu atribui a escassez de resultados à existência 
de um défice de qualidade e na quantidade das medidas adotadas pelos 
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De facto, os problemas associados à implementação da Diretiva-Quadro da Água são 
significativos e os resultados têm sido esparsos face ao extraordinário esforço desenvolvido, o 
que tem levado estas dificuldades a serem discutidas a nível europeu. Por um lado, a 
comunidade científica e stakeholders a nível europeu atribui a escassez de resultados à 
existência de um défice de qualidade e na quantidade das medidas adotadas pelos planos de 
ação de melhoria da qualidade ecológica das águas, sendo muitas das recomendações que 
constam dos planos de gestão de caráter excessivamente genérico. Por outro lado, acredita-se 
haver um défice de conhecimento para relacionar de forma inequívoca causas e efeitos, sendo 
que essa relação é medida neste momento através de indicadores biológicos que medem 
impactos de origens várias sobre as populações de animais e plantas (Figura 9). Portanto, nem 
sempre as causas determinantes dos impactos são apuradas de forma evidente. Esta questão é 
contornada pelo princípio do utilizador-pagador, mas a importância relativa das diferentes 
pressões deveria ser considerada. 

Uma segunda questão tem a ver com a identificação dos principais obstáculos para recuperação 
das águas no que toca às diferentes pressões. Existe significativa concordância em como há 
recursos financeiros insuficientes para a implementação de medidas. Por exemplo, enquanto 
que para a Diretiva Habitats e Natura 2000 existem fundos ambientais Europeus disponíveis, 
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planos de ação de melhoria da qualidade ecológica das águas, sendo muitas 
das recomendações que constam dos planos de gestão de caráter excessi-
vamente genérico. Por outro lado, acredita-se haver um défice de conhe-
cimento para relacionar de forma inequívoca causas e efeitos, sendo que 
essa relação é medida neste momento através de indicadores biológicos 
que medem impactos de origens várias sobre as populações de animais 
e plantas (Figura 9). Portanto, nem sempre as causas determinantes dos 
impactos são apuradas de forma evidente. Esta questão é contornada pelo 
princípio do utilizador-pagador, mas a importância relativa das diferentes 
pressões deveria ser considerada.

Uma segunda questão tem a ver com a identificação dos principais obs-
táculos para recuperação das águas no que toca às diferentes pressões. 
Existe significativa concordância em como há recursos financeiros insufi-
cientes para a implementação de medidas. Por exemplo, enquanto que para 
a Diretiva Habitats e Natura 2000 existem fundos ambientais Europeus 
disponíveis, bem como para a Agricultura e Floresta, a Diretiva-Quadro da 
Água opera com recursos de cariz nacional, com base nas licenças e taxas, 
que muitas vezes são insuficientes, ou dirigidos de forma pouco eficiente 
para os verdadeiros problemas, pelo que o estado ecológico resultante não 
atinge as metas previstas. Por outro lado, existe dificuldade em selecionar 
o conjunto de medidas conjugadas que produza o melhor output global, 
coordenando ações locais e de bacia hidrográfica, que venham a resultar 
no melhor resultado dos indicadores ecológicos. 
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Fig. 9. Principais problemas e necessidades indicados pelos gestores e adminis-
tradores de recursos hídricos para a obtenção do bom estado ecológico. Protecting 
and restoring Europe’s waters: current state and future evolution of the Water Framework 
Directive, Carvalho et al., 2019, eConference on ‘The Future of Water Management in 
Europe’. Mars EU-project.

Finalmente, quais são os elementos de qualidade e as combinações de 
pressões mais importantes? Estas estão claramente identificadas como 
sendo as alterações de nutrientes combinadas com a alteração de caudal 
ecológico, e por outro lado, a conjugação da alteração de nutrientes com-
binada com a alteração da morfologia fluvial (Figura 9). Há efetivamente 
uma separação da gestão da água no que respeita aos ecossistemas e no que 
respeita à produção agrícola, que nas zonas mediterrâneas assume impor-
tância especial. Nessa medida, seria benéfico melhorar a gestão conjunta 
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Figura 9. Principais problemas e necessidades indicados pelos gestores e administradores de recursos 
hídricos para a obtenção do bom estado ecológico. Protecting and restoring Europe’s waters: current state 
and future evolution of the Water Framework Directive, Carvalho et al., 2019, eConference on ‘The Future 
of Water Management in Europe’. Mars EU-project. 

 

Finalmente, quais são os elementos de qualidade e as combinações de pressões mais 
importantes? Estas estão claramente identificadas como sendo as alterações de nutrientes 
combinadas com a alteração de caudal ecológico, e por outro lado, a conjugação da alteração 
de nutrientes combinada com a alteração da morfologia fluvial (Figura 9). Há efetivamente uma 
separação da gestão da água no que respeita aos ecossistemas e no que respeita à produção 
agrícola, que nas zonas mediterrâneas assume importância especial. Nessa medida, seria 
benéfico melhorar a gestão conjunta das bacias hidrográficas, aumentando o enfoque em 
medidas de natureza agroambiental relacionadas com a água, implicando um maior 
envolvimento dos agricultores e parceiros do setor agrícola nos planos de gestão hidrográfica, 
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das bacias hidrográficas, aumentando o enfoque em medidas de natureza 
agroambiental relacionadas com a água, implicando um maior envolvi-
mento dos agricultores e parceiros do setor agrícola nos planos de gestão 
hidrográfica, aspeto que se torna cada vez mais imperativo. Assim, como 
é que podemos ligar a gestão da água com as políticas setoriais (agricul-
tura, energia, indústria; Figura 9)? A resposta encontra eco no aumento 
do financiamento para os objetivos ambientais da própria Diretiva-Quadro 
da Água, no estabelecimento de mecanismos de governança mais fortes 
e na maior articulação entre os diferentes atores que produzem impactos 
nos recursos aquáticos, criando uma obrigação de cooperação entre seto-
res e atores públicos e privados (com mecanismos legais ainda por defi-
nir), que nos possibilite verdadeiramente uma gestão integrada das bacias 
hidrográficas.
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Comentário

Simão da Cunha* 

Introdução
O Turismo consome necessariamente água. Este recurso é vital à existên-
cia de hotéis, piscinas, áreas ajardinadas, relvados, campos de golfe e de 
muitos outros espaços inerentes ao sector. No entanto, estes são recorren-
temente apontados como grandes consumidores de água e perturbadores 
dos ecossistemas, pelo que o grande desafio recai na conciliação dos inte-
resses do desenvolvimento do Turismo de qualidade com a necessidade de 
racionalizar e reduzir o consumo do recurso natural – água. 

Estatisticamente, um turista consome entre 3 a 4 vezes mais água que 
um residente (aprox. 300 a 400 L/dia). As entidades públicas e privadas 
têm desencadeado, ao longo das últimas décadas, várias campanhas de 
sensibilização, individuais e coletivas, com o objetivo de influenciar com-
portamentos geradores de redução do consumo de água, nomeadamente 
nos hotéis e em outros espaços de utilização turística.

O Turismo fomentado pela prática do golfe tem sido um dos principais 
apoios ao desejado equilíbrio entre turismo de massas e turismo de qua-
lidade, mas, por coincidência, a atividade do golfe é a mais criticada em 
relação a aspetos sociais (não relevantes neste contexto), mas também em 
relação ao consumo de água de rega e à pretensa deterioração dos ecos-
sistemas. 

* Confederação do Turismo de Portugal (CTP).
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Pelo exposto, esta abordagem incide essencialmente sobre a atividade 
do golfe e respetivo consumo de água.

Campo de Golfe Vs. Culturas Agrícolas
Um campo de golfe com 18 buracos possui aproximadamente 30 ha (hec-
tares) de área regada. O consumo médio de água para rega é de 240.000 
m3/ano, o que equivale a 8.000 m3/ha. 

Comparativamente à rega de algumas culturas agrícolas, refere-se em 
termos dos consumos de água:

	 •	 Tomate		9.000	m3/ha/ano
	 •	 Golfe	 8.000	m3/ha/ano
	 •	 Maçã	 7.500	m3/ha/ano
	 •	 Milho		 7.000	m3/ha/ano
	 •	 Vinha		 3.000	m3/ha/ano

Em Portugal existem 80 Campos de golfe. O consumo anual total de 
água para rega pode ser estimado em 16 Mm3 (milhões de metros cúbicos).

É interessante fazer a comparação das áreas ocupadas pelas culturas no 
país e os consumos totais de água, para termos uma perspetiva, em núme-
ros absolutos, do que acontece em Portugal. 

Sendo:

	 •	 Milho	 89.000	ha;	623	Mm3

	 •	 Vinha	 177.000	ha;	531	Mm3

	 •	 Tomate	 19.470	ha;	175	Mm3

	 •	 Maçã	 14.500	ha;	109	Mm3

	 •	 Golfe		 2.100	ha;	16	Mm3

As rentabilidades médias comparadas entre a atividade do golfe e das 
diferentes culturas, por área ocupada, são:

	 •	 Golfe	 €17.000/ha
	 •	 Maçã		 €7.000/ha
	 •	 Vinha	 €300/ha
	 •	 Tomate		€50/ha
	 •	 Milho		 €50/ha
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As rentabilidades comparadas entre a atividade do golfe e as diferentes 
culturas, por metro cúbico de água consumida na rega, são:

	 •	 Golfe	 €2,125/m3

	 •	 Maçã		 €0,93/m3

	 •	 Vinha	 €0,1/m3

	 •	 Milho		 €0,007/m3

	 •	 Tomate		€0,006/m3

Tendo presente o estudo sobre a Indústria do Golfe, encomendado 
pela RTA (Região de Turismo do Algarve) e sendo esta a região onde se 
encontram	localizados	50%	do	número	de	campos	de	golfe	em	Portugal,	
referem-se as suas principais conclusões:

	 •	 O	Algarve	assegura	aproximadamente	70%	do	total	nacional	de	
voltas de golfe, tendo, no ano de 2017, sido jogadas 1.341 milhões 
de voltas na região;

	 •	 O	turismo	de	golfe	no	Algarve	gerou	em	2017	uma	riqueza	glo-
bal estimada em 500 milhões de euros e é responsável por 16.800 
empregos;

	 •	 87%	dos	jogadores	inquiridos	já tinham	visitado	o	Algarve	no	pas-
sado e em anos anteriores, o que permite dizer que o golfe os fide-
liza;

	 •	 O	turista	de	golfe	no	Algarve	tem	uma	despesa	média,	de	cerca	de	
1.500 euros na sua estadia.

Segundo este estudo, o golfe no Algarve gera uma riqueza global de 
500 milhões de euros. Representa, nesta dimensão mais alargada, 62 €/
m3 de água utilizada na rega.

Características de um Campo de Golfe
Conforme referido anteriormente, um campo de golfe com 18 buracos pos-
sui aprox. 30 ha (hectares) de área relvada, tratada e com rega. 

Os greens	ocupam	apenas	4%	da	área	total	(1hectare	por	campo	de	golfe).	
Nas áreas de green considera-se que existe “agricultura intensiva”, onde as 
adubações, operações culturais e tratamentos contra pragas são frequen-
tes. Nas restantes áreas relvadas, promove-se o conceito de inputs mínimos 
para menores outputs.
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A maioria dos campos de golfe utiliza água de origem subterrânea 
(furos) para a rega. Existem campos de golfe que reutilizam a água tratada 
proveniente de ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) e exis-
tem ainda, casos excecionais que regam as áreas de jogo apenas com a água 
que captam durante o inverno (exemplo do Paço do Lumiar, em Lisboa).

Os campos de golfe têm áreas não regadas que podem ser ocupadas 
por floresta (pinhal, sobro, azinho ou outras) ou por vegetação autóctone 
(anteriormente existente à construção do campo ou reintroduzida). Pos-
suem ainda, na esmagadora maioria dos casos, lagos ornamentais que fun-
cionam como reservatórios de captação e reserva de água e/ou são usados 
como elementos estratégicos ao jogo.

A atividade de manutenção e preparação de um campo de golfe é equi-
valente a uma atividade agrícola convencional, destacando-se as operações 
associadas à rega, os cortes, as operações culturais e o tratamento fitossa-
nitário dos relvados, no combate a pragas e doenças. Acresce a atividade 
de marcar o campo, para organizar o jogo e colocar o campo em condições 
para receber os golfistas.

Como fator de desenvolvimento socioeconómico, cada campo de golfe 
emprega entre 20 a 30 colaboradores diretos. No caso do Algarve, recebe 
cerca de 100 jogadores/dia, sendo um excelente contributo para quebrar 
a enorme sazonalidade no Turismo, associado ao sol/praia. O Golfe em 
Portugal é jogado essencialmente por estrangeiros.

Portugal tem sido, por várias vezes, eleito como o Melhor Destino de Golfe 
do Mundo nos World Golf Awards. Estes prémios, que celebram e distinguem 
a excelência no Turismo de Golfe, são o resultado de uma votação efetuada 
por profissionais da indústria do golfe de todo o mundo. No caso de Por-
tugal, a experiência turística integrada, com boas acessibilidades aéreas 
e terrestres, a hospitalidade, as excelentes infraestruturas desportivas e 
hoteleiras, adequadas aos diferentes perfis e segmentos de jogadores e a 
boa relação qualidade/preço do destino, bem como uma média anual de 
300 dias de exposição solar, são alguns dos fatores apontados como dis-
tintivos na oferta nacional.

Potencial para a Reutilização da Água Residual Tratada (ETAR) na 
Rega dos Campos de Golfe
Existem alguns campos de golfe que utilizam a água residual tratada (reci-
clada), proveniente de ETARs, para a rega dos seus relvados. 
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A maior necessidade de consumo de água para rega coincide com a 
maior produção de água reciclada, uma vez que é no Verão, altura de maior 
necessidade de rega, a época alta do Turismo. Esta feliz coincidência indica 
que se devem resolver alguns obstáculos (custo da água reciclada, distân-
cia da ETAR ao potencial utilizador, qualidade da água reciclada com os 
parâmetros adequados à rega dos campos de golfe, possibilidade de uso 
misto de água reciclada e proveniente de barragens ou furos), para que 
aumente o número de campos com acesso a esta solução. 

Esta deverá ser encarada como uma prioridade nas orientações estra-
tégicas de gestão sustentável aplicada aos Campos de Golfe.

Ferramentas e Métodos de Gestão de Rega nos Campos de Golfe
“O golfe não gasta água, utiliza água”
Um conceito fundamental na rega de espaços verdes, onde se inclui o golfe, é 
que todos os inputs devem ser mínimos, só e apenas os necessários para a sua 
sobrevivência. A água é um dos inputs essenciais onde este conceito se aplica. 

Água em excesso, representa mais crescimento e maiores necessidades 
de corte, mais volume de resíduos verdes, maior incidência de fungos, mais 
infestantes, mais compactação, mais danos causados pelos utilizadores, 
menor conforto para estes, pior performance do relvado (que, para o jogo 
se quer firme e não molhado).

A construção de qualquer Campo de Golfe está hoje sujeita a um pro-
cesso de Avaliação de Impacte Ambiental. A elaboração de um AIA é 
apoiada em estudos ambientais elaborados por equipas multidisciplinares, 
os quais apresentam diagnósticos, descrições, análises e avaliações sobre 
os impactos ambientais efetivos e potenciais do projeto. Daqui resultam 
medidas obrigatórias que garantem um excelente ponto de partida para 
a sua performance ambiental.

A primeira decisão a tomar quando se planeia a construção de um 
campo de golfe é que tipo de relva se vai “semear”, consoante a região e o 
clima onde está inserido. Esta escolha representa benefícios muito signi-
ficativos no uso e consumo de água para rega e da qualidade do campo, ao 
longo de todo o ano. É um fator fundamental na sustentabilidade ambien-
tal e económica do campo de golfe.

Os sistemas de rega dos Campos e Golfe são complexos e muito sofis-
ticados. Nos 30ha regados existem cerca de 2000 aspersores, que são con-
trolados individualmente, por um computador central.
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As decisões sobre as quantidades de água a utilizar são, na maior parte 
dos casos, baseadas em informações provenientes de estações meteoroló-
gicas e sensores de humidade no solo. São decisões objetivas e suportadas 
em dados concretos.

Os campos de golfe recorrem, com frequência, a regas localizadas. Sem-
pre na perspetiva referida acima, de que só se deve regar o estritamente 
essencial, e de que nem todas as áreas precisam da mesma quantidade de 
água. Na eventualidade de existir excesso de água, esta entra nos sistemas 
de drenagem e encaminha-se, na sua maioria, para os lagos existentes nos 
campos de Golfe, o que permite a sua reutilização.

Na manutenção dos relvados utilizam-se com frequência agentes 
molhantes, como forma de resolver eventuais hidrofobias e permitir uma 
maior disponibilidade de água no solo.

Os Ecossistemas dos Campos de Golfe
Se convenientemente geridos, os campos de golfe podem constituir impor-
tantes habitats para a diversidade da vida selvagem, particularmente para a 
avifauna. Alguns campos procuram ter certificações ambientais o que lhes 
garante uma performance consciente e sustentável. O layout dos campos de 
golfe, em integração com a paisagem natural, é um dos fatores-chave para 
a promoção da biodiversidade e para a criação de “nichos ecológicos”. Um 
campo de golfe não é uma monocultura. Um campo de golfe disponibiliza 
as condições de excelência para a vivência de aves, répteis, peixes, crustá-
ceos, roedores, insetos e plantas (onde se incluem as aquáticas). 

Sobre este assunto é importante referir que as áreas relvadas são pre-
paradas de forma diferente, para diferentes características e utilizações. 
As alturas de corte são um fator essencial para esta diferenciação. Tipica-
mente variam entre áreas de rough, onde a rega é diminuta e os inputs são 
mínimos; áreas de semi-rough com cortes de 5cm; áreas de fairways e tees com 
alturas de corte entre 10 e 15 mm e áreas de greens com cortes de 3 mm. 
Nos greens a bola deve “rolar e não voar”. O facto de um campo de golfe 
ser regado, torna-o um excelente habitat para muitas espécies faunísticas, 
potenciando as condições para a sua nidificação. Esta variedade, cria um 
impacte positivo e potenciador para o desenvolvimento equilibrado dos 
seres vivos, que fazem do campo de golfe a sua casa. 

Os sistemas radiculares dos relvados dos campos de golfe são excelen-
tes depuradores de água. São uma boa ferramenta natural, que previne a 
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lixiviação de nutrientes e outras substâncias para os aquíferos. A utiliza-
ção nos campos de golfe de produtos fitofármacos é muito restrita e supor-
tada por rígidos requisitos legais. É ainda realizada uma gestão criteriosa, 
desde o seu planeamento à aplicação e monitorização dos efeitos gerados.

A qualidade das águas de um campo de golfe é exaustivamente moni-
torizada. Os lagos são reservatórios de água para rega, para além de terem 
funções estéticas e estratégicas para o jogo. Torna-se fundamental contro-
lar a qualidade da água da rega, quer por questões agronómicas, quer por-
que podem pôr em causa o sistema de distribuição de rega, quer porque, 
sendo a rega feita por aspersão, promove partículas de água no ar que, se 
for de má qualidade, pode ser nociva aos utilizadores dos campos de golfe. 
Não menos importante, o cuidado com a qualidade da água é fundamen-
tal para preservar os seres vivos existentes, particularmente a avifauna. 
Os lagos dos campos de golfe são um habitat excelente quer para peixes, 
crustáceos (lagostins) e aves, que usam a vegetação das margens para se 
protegerem e nidificarem.

Foi referido, no decurso deste painel, que o Algarve é a única região que 
evoluiu em termos de qualidade ecológica. Fica a questão se os 40 campos 
de golfe não terão dado um importante contributo.

Exemplo
O Dom Pedro Victoria, em Vilamoura, é o campo mais mediático em Portu-
gal, uma vez que é palco do Portugal Masters, que é visto por muitos milhões 
de pessoas em todo o mundo. Tem mais área que um campo convencional, 
apresentando cerca de 40ha de área regada, inseridos num lote de 90ha. 
Foi construído numa área agrícola, sem valor ecológico e que já há muitos 
anos estava improdutiva. 

Neste campo observam-se galinhas sultanas (Porphyrio porphyrio) uma 
espécie altamente protegida que fez dos seus lagos o seu habitat natu-
ral, cágados, lagostins (bom indicador da qualidade dos reservatórios de 
água), carpas, sapos, joaninhas, minhocas, vários insetos, raposas, coe-
lhos, camaleões e outros répteis e dezenas de espécies de aves diferentes.  
O Dom Pedro Victoria conta ainda com a presença de uma colónia de lontras, 
estimando-se entre 30 a 40 indivíduos. É inegável que os campos de golfe, 
nomeadamente o Dom Pedro Victoria, têm promovido esta biodiversidade.

Termino com uma frase de um técnico do Zoomarine, nosso parceiro na 
gestão da avifauna: “Um campo de golfe é um SPA para as lontras”
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Ideias Chave

	 •	 O	Golfe	tem	pouca	expressão	no	consumo	de	água	de	rega,	quando	
se compara com a agricultura.

	 •	 A	atividade	do	Golfe	gera	rentabilidades	que	permitem	investimen-
tos em inovação e tecnologia para a gestão da água de rega e dos 
habitats.

	 •	 A	gestão	da	água	é	um	aspeto	fundamental	na	gestão	de	um	campo	
de golfe, quer por razões agronómicas quer por razões económicas.

	 •	 Um	Campo	de	Golfe	não	é	uma	monocultura.
	 •	 Os	Campos	de	Golfe	são	um	excelente	habitat	para	a	fauna,	em	par-

ticular para a avifauna e para a diversidade de espécies vegetais. 
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Abordagem Ecossistémica na Gestão  
dos Recursos Hídricos: O Papel  

das Associações de Defesa do Ambiente

Inês Cardoso*, Hélder Careto**

Abordagem Ecossistémica
A abordagem ecossistémica inclui todos os níveis de organização biológica, 
tendo em conta aspetos fundamentais como o da conectividade. A Natu-
reza não reconhece as fronteiras administrativas nem os limites impos-
tos por planos que gerem a paisagem de forma setorial. Lençóis de água 
superficiais e subterrâneos são canais de excelência de conectividade ao 
longo dos mais diversos gradientes ambientais, refletidos ao longo do seu 
percurso na paisagem onde se inserem. A abordagem ecossistémica inclui 
todas as estruturas essenciais, processos, funções e interações entre os 
organismos e o meio ambiente, tornando-se na abordagem que melhor se 
aplica aos recursos hídricos. Esta abordagem, para além de integrar os sis-
temas de uma forma quase holística, tem em consideração que o Homem 
faz parte integrante dos ecossistemas. As comunidades humanas concen-
tram-se preferencialmente em áreas onde, de forma facilitada, têm acesso 
ao maior número possível de serviços de ecossistema. O Homem depende 
desses serviços, de forma direta e indireta e por isso mesmo, qualquer ges-
tão ou programa de conservação deverá ter isso em conta, para que se possa 
estabelecer um equilíbrio entre o que é o uso e a integridade do serviço 

* Liga para a Proteção da Natureza (LPN)/Confederação Portuguesa das Associações de 
Defesa do Ambiente (CPADA).
** Conselheiro do CES, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente.
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em causa. A água, um recurso vital na terra, é sem dúvida nenhuma um 
dos recursos em que este equilíbrio se torna um desafio entre o que são 
as necessidades crescente de utilização e escassez nos reservatórios. Estes 
desequilíbrios provocam situações de conflito, razão pela qual a aborda-
gem ecossistémica se torna, também ela, vital. Considerando os usos e a 
integridade ecológica de um dado local como fatores passíveis de influen-
ciar os usos e a integridade em localidades afastadas. De referir que, nesta 
abordagem, tentamos transmitir que sem os rios, não teríamos uma costa 
tão biodiversa e que sem eles grande parte dos stocks de pelágicos desa-
pareceriam. Não é por acaso que se verifica um aumento no sucesso repro-
dutor de algumas espécies costeiras, e economicamente importantes, em 
anos em que os caudais dos rios aumentam. Com isto queremos dizer que, 
o uso dos recursos hídricos que fazemos a montante, vai influenciar o uso 
que fazem outros sistemas, ou sectores de atividade, a jusante, ou mesmo 
ao longo da costa. 

Serviços de Ecossistema
Os ecossistemas fornecem-nos serviços essenciais que podem ser sumaria-
mente resumidos em: aprovisionamento, matéria-prima, serviços de regula-
ção, purificação e recreio. Normalmente, quando se procura fazer a análise 
dos serviços que um determinado ecossistema fornece, fazemos a identifi-
cação dos principais e/ou dos mais vulneráveis para que possamos valorizar 
e aumentar os esforços para usos equilibrados no balanço uso/integridade 
ambiental. No caso dos recursos hídricos, em que todos os serviços ecossis-
témicos estão incluídos de forma direta ou indireta, torna-se pouco eficaz 
a gestão setorial, pelo que um uso particular deverá ter sempre em conta o 
seu impacto ao longo do sistema hídrico. O conceito de serviços de ecossis-
tema apareceu como forma de chamar à atenção da sociedade que o valor 
dos ecossistemas também pode ser contabilizado e valorizado em termos 
monetários. Dito isto, deverá ser deixado claro que os seres humanos, atra-
vés da tecnologia, ou dos avanços técnicos não podem nunca substituir 
artificialmente um serviço de ecossistema. Pelo que não haverá medida 
compensatória que equilibre a perda de um ecossistema e dos seus serviços. 

Abordagem ecossistémica na gestão dos recursos hídricos
A Água, transversal a todos os quadrantes da sociedade é um recurso com 
uma escala de serviços que não reconhece as fronteiras impostas. Garantir 
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uma gestão sustentável de um rio, mitigar problemas identificados e pre-
servar a integridade ecológica dos sistemas hídricos será também garantir 
uma eficaz gestão de sistemas a jusante como estuários e zonas costeiras 
com os devidos benefícios económicos e ambientais. De certa forma, a 
abordagem ecossistémica é já aplicada de forma discreta, ainda que con-
ceptualmente não seja referida como tal, quando por exemplo, perante um 
regime incerto na renovação de aquíferos se faz uma crescente sensibili-
zação e ações concretas para a sustentabilidade no que respeita à distri-
buição e utilização de água. Tendo ainda um longo caminho pela frente, 
estamos longe dos tempos em que se considerava que proteger a água era 
mantê-la confinada, canalizada, bloqueando rios inteiros de forma indis-
criminada. As barragens, ainda úteis para as comunidades humanas, não 
são hoje a solução para todos os problemas. Há uma tendência crescente 
para uma recuperação de cursos de água e zonas limítrofes, uma maior 
sensibilização para uma efetiva gestão e recuperação do coberto vege-
tal, aspetos fundamentais para uma efetiva gestão de aquíferos. É preciso 
ter em conta que, na manutenção da integridade ecológica dos sistemas 
aquáticos é crucial a aplicação de indicadores que melhor se adaptem ao 
sistema e às suas comunidades, não bastará classificar um sistema quanto 
ao seu estado ecológico pontual. É absolutamente vital que se considere o 
trabalho de diagnóstico ambiental, como um trabalho dinâmico, tal como 
os sistemas a que este se aplica. Os sistemas naturais têm diferentes graus 
de rapidez de resposta perante impactos e também haverá alguns que são 
tão dinâmicos que se torna difícil o diagnóstico da integridade ambiental 
com as atuais ferramentas. Haverá impactos que só se refletem noutros 
enquadramentos de paisagem tornando difícil a mitigação de pressões 
difusas quando a natureza destas não é considerada. O trabalho, tanto de 
avaliação, como dos parâmetros utilizados deverá ser considerado sempre 
passível de ser melhorado, aproveitando-se a revisão de Diretivas regula-
doras para a implementação destas melhorias.

O Papel das Associações de Defesa do Ambiente
Com grande proximidade com os diversos sectores da sociedade, as asso-
ciações de defesa do ambiente contribuem para a adequada aplicação das 
normas e diretivas internacionais, uma maior ligação entre o que é o conhe-
cimento científico e a forma como este deve ser a base para a elaboração e 
implementação de medidas de conservação. Estas associações estão capa-
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citadas tecnicamente, tanto para o trabalho de governança que faz parte 
da sua missão, como para a implementação de projetos concretos de ges-
tão e conservação, em que na sua grande maioria se unem à comunidade 
científica. O papel destas associações é já bastante valorizado, sendo con-
siderada a sua presença em fóruns consultivos, ou de acompanhamento 
de políticas governamentais. Como é o caso do Conselho Nacional da 
Água, onde estavam representadas num dos grupos de trabalho criados 
para trabalhar temas específicos. Apresentam-se a seguir alguns casos  
ilustrativos:

Conselho Nacional da Água (Grupos de Trabalho) 
O Despacho ministerial nº 15/MAMB/2016, de 30 de abril determinou a 
constituição de um Grupo de Trabalho (GT) com o propósito de identifi-
car e estudar as barragens e açudes portugueses em várias vertentes e de 
propor um plano de remoção das infraestruturas que se revelassem obso-
letas. Esse grupo de trabalho integrou representantes de diversas entida-
des da administração pública, mas também das ONGA (LPN e GEOTA);

Projetos (a título exemplificativo e não exaustivo)

	 •	 Rede Douro Vivo, consórcio de ONG e outras entidades, liderado 
pelo GEOTA, que procura: demonstrar alternativas a novas bar-
ragens, promover a adaptação ou remoção de barreiras obsoletas, 
estudar e desenvolver medidas de mitigação de impactes de barra-
gens existentes, conservação de rios ou trechos ainda livres:

	 •	 Projeto Rios, liderado pela ASPEA, visa a participação social na 
conservação dos espaços fluviais, procurando acompanhar os obje-
tivos apresentados na Década da Educação das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Sustentável e contribui para a implementação 
da Carta da Terra e da Diretiva Quadro da Água; 

	 •	 Life Saramugo, liderado pela LPN, pretende promover a conserva-
ção das populações de Saramugo nas em 3 sub-bacias do rio Gua-
diana (Xévora, Ardila e Vascão), com o intuito de salvaguardar a 
sobrevivência desta espécie, invertendo a tendência de pré-extin-
ção que se está a verificar;

	 •	 TerraSeixe, liderado pelo GEOTA, compreendendo uma parce-
ria com a Ação Ambiental e as autarquias de Odemira, Aljezur e 
Monchique, pretende promover a Gestão Ambiental Partilhada no 
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Sudoeste de Portugal e nasceu de preocupações com o estado de 
conservação da biodiversidade na Bacia Hidrográfica da Ribeira de 
Seixe;

	 •	 Reserva Natural Local do Paul de Tornada, instituída e gerida 
desde 2009 por ICNF, C.M. Caldas da Rainha, GEOTA e Associa-
ção PATO em gestão partilhada e inovadora dessa zona húmida 
pertencente à NUT II Centro e NUTIII Oeste, distrito de Leiria, 
concelho das Caldas da Rainha e posiciona-se a poente da localidade 
de Tornada e a cerca de 4,5 km da cidade das Caldas da Rainha. 
É composta por uma área de cerca de 45 ha, dos quais 25 ha estão 
permanentemente alagados, constituindo um espaço palustre, divi-
dida pela Vala do Meio e limitada por duas valas de drenagem (Vala 
do Guarda Mato e Vala da Palhagueira). A área circundante com-
põe uma extensão inundável em períodos de maior pluviosidade. 
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Figura 1- Troço livre de um rio (foto de Inês David) 

 

 

 

  

Figura 1 – Troço livre de um rio (foto de GEOTA)
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Gestão Sustável dos Recursos do Tejo:  
Desafios para o Século XXI

João Monteiro Serrano* 

A futura vantagem comparativa da União Europeia será definida pela 
forma como os recursos serão geridos de acordo com a sua disponibilidade 
limitada, o que coloca às atuais gerações de líderes e de cidadãos o impe-
rativo moral de legar para as gerações vindouras os recursos naturais em 
condições que possam satisfazer as suas futuras necessidades. 

Neste contexto, dir-se-ia mesmo em qualquer contexto, a água é o 
primeiro fator-chave que garante esse equilíbrio, como emerge da clara 
posição das Nações Unidas, ao considerar o tema como prioritário para a 
Humanidade e para a subsistência da vida na Terra, e declarar o acesso à 
água, o seu abastecimento e saneamento como direitos fundamentais do 
Homem.

Trata-se de um ponto de viragem histórico que reflete a situação de emer-
gência em que o Planeta se encontra, não só devido às alterações climáticas 
e às perniciosas e sistemáticas práticas humanas em relação ao ambiente 
e à natureza, como principalmente em relação à progressiva consciência 
mundial, que aponta para a necessidade de uma mudança de paradig-
mas organizacionais e comportamentais com caráter urgente e inadiável.

O segundo fator é o da energia. De acordo com os resultados de um dos 
mais recentes estudos sobre o consumo energético, liderado por Mark Z. 

* Presidente da Confraria Ibérica do Tejo.
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Jacobson, da Universidade de Stanford, é realista prever que até ao próximo 
ano de 2030, um conjunto de 139 países – que inclui os EUA e a China – 
possam	vir	a	garantir	80%	da	sua	produção	de	energia	a	partir	de	fontes	
renováveis.	Caso	este	grupo	de	países,	responsável	por	99%	das	emissões	
de dióxido de carbono no mundo, adira maciçamente ao novo paradigma, 
poderá criar-se 24 milhões de novos empregos e reduzir e estabilizar os 
preços da energia de uma forma significativa.

O terceiro fator é o da florestação. O mundo tem assistido nas últimas 
décadas à mercantilização de todos os recursos naturais, em especial os 
provenientes das florestas. Segundo a FAO, a procura por madeiras exóti-
cas é responsável pela perda de 5 milhões de hectares de florestas por ano 
em todo o mundo, especialmente as tropicais húmidas. Se a gestão cui-
dada das florestas sempre foi uma base segura do progresso das nações, a 
desflorestação tem produzido efeitos nefastos, não só no desenvolvimento, 
como no aumento do efeito de estufa. Apesar da sua gravidade para o 
futuro das espécies este problema não tem sido encarado e enfrentado 
pela sociedade em geral como uma emergência que requer medidas deci-
didas para o solucionar.

O quarto fator, que resulta dos anteriores, é o do estado avançado de 
degradação dos ecossistemas fluviais. A pressão humana e a falta de cui-
dado na gestão dos sistemas naturais ribeirinhos tem contribuído para 
reduzir drasticamente o seu potencial para sustentar a vida, com conse-
quências evidenciadas no aumento da erosão e da poluição, assim como 
no aumento das barreiras artificiais e na diminuição dos caudais. A imple-
mentação de estratégias de ação para restaurar estes ecossistemas tem 
sido dificultado pela pouca cooperação entre entidades nacionais e entre 
Estados, porque a gestão de recursos naturais é exigente em processos de 
cooperação transfronteiriços.

Este quadro referencial – que identifica quatro fatores decisivos para a 
sobrevivência das civilizações e da própria vida na Terra – pode ser um bom 
indicador de tendências e também um guião de grandes tópicos para se 
poder construir um adequado painel instrumental auxiliar da ação comum, 
corretiva e positiva, e que possa propor e monitorizar formas de adaptação 
às novas exigências relativas aos fatores identificados – da água, da ener-
gia, da florestação e dos ecossistemas.

De acordo com Jorge Paiva “se continuarmos a derrubar as florestas 
como temos vindo a fazer, calcula-se que antes do fim deste século o pla-
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neta onde vivemos não terá florestas”. No caso particular da bacia hidro-
gráfica do Tejo, testemunhamos o surgimento dos resultados de ações 
cumulativas de séculos, em primeiro lugar o da desflorestação. Para este 
cientista, as exigências da construção naval motivadas pela expansão marí-
tima desde o século XV, obrigaram ao abate de 5 milhões de carvalhos e 
o que era uma mancha florestal contínua desapareceu, nunca tendo sido 
reposta. As consequências foram negativas para os regimes de chuvas e de 
caudais, assim como para a alteração do próprio clima.

Evidenciou-se também a substituição do papel regulador do Estado na 
monitorização dos ecossistemas – traduzido no passado pela ação virtu-
osa da Administração Regional Hidrográfica do Tejo e dos guarda-rios – 
desinvestindo-se progressivamente com os resultados que se conhecem. 
Cessou o papel subsidiário do Estado e, por isso, se desprotegeu o que 
devia ser parcimoniosamente conservado. Como consequência, aumen-
tou a poluição, a degradação das margens, a erosão, as capturas ilegais 
de espécies como o meixão, e a sobrepesca, de que a corvina é o exemplo 
recente. Torna-se necessário repor o que foi desestruturado, para exigir e 
garantir boas práticas a todos os atores envolvidos, como foi no passado.

Não menos importante foi a política seguida em Espanha com os trans-
vases do Tejo e do Segura para o território árido de Múrcia. Trata-se de 
um regime excecional e que tem produzido resultados pouco animadores.  
A água pristina desviada do Tejo e canalizada a tão grandes distâncias sofre 
perdas	que	chegam	a	70%	do	volume	inicial	transvasado,	com	elevados	
custos por unidade, suportados artificialmente por subsídios do Estado 
espanhol. Regiões inteiras como a de Castilla sofrem as consequências, 
com os níveis do Tejo tão baixos que dificilmente asseguram as necessi-
dades para a rega e para a sobrevivência das comunidades e das espécies.

Em Portugal, apesar dos convénios, os níveis dos caudais do Tejo são 
igualmente insuficientes. Urge solucionar os problemas para enfrentar 
os desafios das alterações climáticas, dos baixos caudais e das crescen-
tes necessidades humanas, que obrigam a uma conciliação entre as exi-
gências de uma agricultura moderna e a conservação dos ecossistemas. 
Existem hoje soluções técnicas que possibilitam captar a água por fontes 
alternativas e a custos acessíveis, de que as dessalinizadoras são exemplos 
marcantes.

É possível enfrentar a escassez de água implementando com urgência 
um plano de florestação para restabelecer os níveis naturais de humidade 
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e de pluviosidade, e para aumentar os caudais. É também possível insta-
lar um racional sistema de captações de água do mar, ao longo da costa 
nacional, para tratar a água, dessalinizá-la e disponibilizá-la em todo o ter-
ritório, através de um sistema de canalizações e de regadios que podem 
solucionar os problemas que todos esperamos de uma provável desertifi-
cação, exigindo-se visão, vontade política, espírito inovador e de liderança 
– que felizmente existem – para enfrentar e vencer desafios que estão pre-
sentes. Esta equação complexa é resolúvel se se atender a que os custos da 
energia, por fontes alternativas e naturais, tendem a baixar e a estabilizar.

Com as dessalinizadoras e o consequente acesso a fontes alternativas 
de água para fins urbanos e de regadio, retirar-se-á a enorme pressão que 
se tem colocado nos ecossistemas do Tejo, necessitando-se visão de longo 
prazo e planeamento.

Planear e agir com sucesso depende igualmente da vontade coope-
radora entre pessoas e entidades num processo que envolve Portugal, a 
Espanha e a União Europeia, porque o problema do Tejo é igualmente 
um problema Europeu.
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Seca em Portugal num Quadro  
de Mudança Climática

Jorge Miguel Miranda* 

O verão de 2017
A memória dos portugueses será durante muito tempo marcada pelos 
acontecimentos do verão e outono de 2017. Os trágicos incêndios de 17 de 
junho trouxeram para os media a importância dos fenómenos extremos 
de instabilidade atmosférica no aumento do potencial destrutivo de fogos 
florestais. Os igualmente trágicos incêndios de 15 de outubro mostraram 
a enorme vulnerabilidade do sistema natural, numa situação em que não 
parece haver adaptação a um novo quadro climático. Nos dois casos atin-
giram-se valores máximos de temperatura junto ao solo (ver figura 1) e 
valores mínimos de humidade relativa, com um abaixamento significa-
tivo do nível freático após um longo período de seca meteorológica. Que 
relação tem esta situação meteorológica excecional com a mudança climá-
tica? Devemos esperar a repetição de condições semelhantes num futuro 
próximo?

* Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
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Figura 1: Estações da rede do IPMA onde se atingiram máximos históricos de temperatura 
junto ao solo em outubro de 2017.

Do ponto de vista da física clássica existe uma relação básica entre a 
temperatura da baixa atmosfera e o conteúdo em água que é dada pela 
equação de Clapeyron-Clausius: numa atmosfera em aquecimento deverá 
verificar-se	um	aumento	do	conteúdo	em	água,	de	cerca	de	7%/K,	o	que	
deverá conduzir em média a um aumento da precipitação global1. Esta 
conclusão que é válida globalmente não se aplica diretamente a todas as 
escalas espaciais, podendo verificar-se um padrão mais complexo, com 
regiões onde pode ocorrer aumento de precipitação e outras onde se pode 
verificar o oposto.
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Estamos ou não num processo de desertificação?
O termo “desertificação” foi introduzido por Aubréville2 em 1949. Apesar 
deste conceito ser utilizado de forma diferenciada em diferentes contex-
tos3, podemos utilizar como definição a estabelecida pela Convenção das 
Nações Unidas de Combate à desertificação (UNCCD) segundo a qual 
desertificação é a degradação do solo nas zonas áridas, semiáridas e sub-
-húmidas secas, como resultado da influência de vários fatores, incluindo 
as variações climáticas e as atividades humanas. A degradação da terra 
pode ser entendida como a redução ou perca de produtividade biológica 
ou económica e, de forma correspondente de redução do valor dos servi-
ços dos ecossistemas terrestres.

A atenção sobre o processo de desertificação ganhou relevância deste a 
década de 60 do século XX, dado o impacto na sustentabilidade económica 
das populações, na disponibilidade em água e alimentação e no elevado 
grau de irreversibilidade do processo de degradação do solo. Independen-
temente da disponibilidade total em água na Terra, a seca é um dos desa-
fios mais complexos da humanidade, com grande impacto na agricultura, 
uma vez que a água disponível para irrigação irá ser igual ou menor que 
a presente, como consequência da competição entre os diferentes usos 
da água, a necessidade de ser mantida a qualidade da água superficial e a 
inevitável perca de qualidade dos aquíferos4. Todas as alternativas atual-
mente existentes para a obtenção de água doce a partir de água salgada 
ou do tratamento de águas residuais implicam sempre aumentos de custo 
muito significativos.

Um dos fatores naturais determinantes do processo de desertificação é 
a seca, entendida aqui no sentido da seca meteorológica, como resultado da 
deficiência prolongada de precipitação. Esta deficiência pode afetar áreas 
geográficas muito vastas, propagar-se ao longo de todo o ciclo hidrológico 
com efeitos económicos de longo prazo e impacto irreversível na quali-
dade ambiental3. Enquanto a desertificação é complexa de quantificar e 
monitorizar3, a seca pode sempre ser entendida como um balanço (mete-
orológico, hidrológico, agrícola) e quantificada pela avaliação da evolução 
temporal dos diferentes termos desse balanço. 

As situações de seca podem ocorrer numa grande variabilidade de zonas 
climáticas, independentemente da precipitação média5. A região medi-
terrânica, e por extensão a região ibérica, são à partida particularmente 
vulneráveis, porque se localizam na transição entre o clima árido do norte 
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de África e o clima temperado e húmido da Europa central, com intera-
ção entre os processos meteorológicos das latitudes médias e os processos 
tropicais. Os sistemas naturais e antrópicos nesta região, em particular os 
agrícolas, foram desenvolvidos num quadro em que os invernos são tem-
perados e húmidos e os verões são quentes e secos. Uma alteração signi-
ficativa deste padrão levará inevitavelmente à desadaptação de práticas 
estabelecidas ao longo de séculos.

A forma mais simples de monitorizar a situação (ou não) de seca é a 
determinação de índices apropriados, sendo o mais corrente o PDSI (Pal-
mer Drought Severity Index) que utiliza apenas dados de temperatura e 
precipitação6, e cujos coeficientes foram calibrados para Portugal. A evo-
lução anual deste índice para o território de Portugal continental mostra 
uma grande variabilidade, marcada por uma subida muito repentina da 
percentagem do território em seca severa ou extrema que pode acontecer 
desde janeiro (2004-2005 na figura 2) a junho (2016-2017 na figura 2). Na 
quase totalidade dos casos o fim desta situação ocorre no outono, se bem 
que em 2016-2017 as condições de seca extrema estabeleceram-se só no 
início do verão, prolongando-se para o início do ano de 2018.

Figura 2: Percentagem de território de Portugal continental nas classes de seca severa e 
extrema, determinadas a partir do índice PDSI para diversos anos muito secos

Do ponto de vista meteorológico as condições de inverno são o resul-
tado médio do movimento para oeste das tempestades que se formam no 
Atlântico que atingem as costas ocidentais da Europa. As condições de 
verão são o resultado médio da influência dos centros de altas pressões 
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associadas a movimento descendente, que conduzem a tempo seco na 
região mediterrânica, que se estende para oeste, influenciando a península 
ibérica. Deve por isso ser esperado que mesmo pequenas modificações da 
circulação geral podem conduzir a mudanças consideráveis no clima de 
uma determinada região7.

Que nos dizem os modelos globais e regionais de clima?
O desenvolvimento de modelos numéricos de mudança climática a par-
tir das últimas décadas do século passado permitiu o desenvolvimento 
de avaliação objetiva das expectativas de desertificação durante o século 
XXI em função dos diversos cenários possíveis para a emissão de gases de 
efeito de estufa e consequentemente para a elevação da temperatura média. 
Do ponto de vista qualitativo é expectável que um dos efeitos do aque-
cimento global seja a alteração do ciclo da água que globalmente deverá 
corresponder ao aumento da massa de água retida na atmosfera, mas cuja 
distribuição à superfície depende fortemente de fatores regionais e locais.

As aproximações físico-matemáticas utilizadas para a previsão mete-
orológica de longo prazo e para a previsão do clima são ainda hoje dife-
rentes e complementares, sendo o primeiro um problema essencialmente 
“dinâmico” e o segundo essencialmente um problema de “equilíbrio”. 
Contudo, tanto num caso como noutro quatro conceitos ganharam uma 
importância decisiva e estão na base da confiança que hoje atribuímos à 
previsão das condições climáticas futuras: assimilação, reanálise, “ensem-
ble” e “downscale”.

Assimilação é o processo matemático pelo qual um modelo numérico 
de evolução do estado do tempo é capaz de incorporar as observações rea-
lizadas à superfície pelas estações meteorológicas, na vertical pelos balões 
atmosféricos ou a maior altitude, pelos satélites de observação da Terra. 
Este processo de incorporação pode ser realizado no período em que o 
modelo está a correr e foi o responsável pela melhoria dramática da qua-
lidade de previsão do tempo a médio prazo.
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Figura 3: O modelo de previsão de tempo de médio prazo do Centro Europeu de Previsão 
de Tempo a Médio Prazo (ECMWF) é atualmente o mais preciso do mundo, com ganhos 
significativos para períodos de previsão superiores a 7 dias. Em termos médios temos ganho 
1 dia de previsão por década. 

Reanálise é o reprocessamento de uma série temporal de previsões 
atmosféricas que assimila os parâmetros meteorológicos que foram real-
mente observados pelas redes de monitorização. Corresponde atualmente 
à melhor descrição que podemos obter do estado do clima passado, livre 
de efeitos locais e coerente com o conhecimento que temos dos proces-
sos atmosféricos.

A determinação de “ensembles” é um procedimento que utiliza um con-
junto de previsões determinadas a partir de variações estatisticamente sig-
nificantes de condições iniciais, ou a partir de modelos com núcleos físicos 
e dinâmicos diferentes. A combinação destas previsões permite obter uma 
avaliação mais robusta e estimar os erros expectáveis. O uso de “ensembles” 
permitiu aumentar de modo significativo a verosimilhança das previsões 
meteorológicas e climáticas e contribuiu para aproximar a previsão mete-
orológica de longo prazo da previsão do clima.

O “downscale” dinâmico é um processamento que permite partir de 
um modelo de escala baixa coerente para uma grande extensão espacial, 
e aumentar a resolução para uma determinada região numa escala mais 
alta, introduzindo eventualmente a simulação de processos atmosféricos 
locais, ou uma descrição mais rigorosa da topografia, do solo, etc. Esse 
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processo permite a determinação de modelos regionais de clima a partir 
dos modelos globais.

A análise de “ensembles” de modelos globais e regionais para a região 
mediterrânica mostrou em 20087 um quadro que ainda hoje se mantém 
essencialmente válido: verificar-se-á um decréscimo pronunciado da pre-
cipitação, em particular na estação quente, com exceção da região alpina 
que no inverno será marcada por aumento da precipitação. O aumento dos 
períodos de seca corresponde do ponto de vista sinóptico ao aumento da 
circulação anticiclónica que gera o incremento das condições de estabi-
lidade e a deslocação para norte do percurso das tempestades. Projeta-se 
também um aquecimento no verão, com aumento da variabilidade inte-
ranual e ocorrência mais frequente de ondas de calor7. Os ensembles de 
modelos mostram ainda que os efeitos previstos são proporcionais ao for-
çamento, pelo que cenários mais gravosos em termos de aumento de tem-
peratura se traduzem sempre na amplificação dos efeitos referidos (idem).

Da mesma forma que a ocorrência de precipitação é um dos fenómenos 
mais difíceis de previsão meteorológica pela importância relativa dos efei-
tos locais e a complexidade dos processos físicos envolvidos, as conclusões 
obtidas pelos modelos regionais de clima mostram a importância da oro-
grafia nos valores obtidos para a precipitação pelo que as variações na sua 
representação e da física envolvida conduzem a alguma heterogeneidade 
nos resultados alcançados. Esta representação está ausente nos modelos 
globais que neste campo apresentam maior homogeneidade e coerência.

O quinto relatório da avaliação conduzida pelo IPCC em 20148 incluía 
nas suas conclusões que as regiões secas tenderiam a ser mais secas 
enquanto as regiões húmidas tenderiam a ser mais húmidas. Estas pre-
visões, que têm que ser encaradas com prudência, pela importância rela-
tiva das condições regionais, têm-se mantido de forma muito coerente nos 
estudos mais recentes e seguem de perto as observações recentes. Uma 
análise publicada em 20159 confirma que as regiões a sul da europa, marca-
das por secas severas nas últimas décadas, serão o palco de secas mais lon-
gas, mais frequentes, mais severas e mais intensas no período 2041–2070, 
e de forma ainda agravada no fim do século XXI. As regiões a norte serão 
caracterizadas por secas menos severas e menos frequentes.
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Figura 4: Uma análise decadal mostra que se observa decréscimo da precipitação anual. 
Os últimos 20 anos foram particularmente pouco chuvosos em Portugal Continental, com 
5 dos 10 anos mais secos a ocorrer depois de 2004.

Mais recentemente foram utilizados ensembles de modelos de projeção 
climática para cenários de aumento de temperatura média de 1.5ºC, 2ºC 
e 3ºC, como forçadores de modelos hidrológicos da Europa10, concluindo 
que num planeta mais quente, os impactos são mais intensos e abrangem 
áreas mais extensas. Estes modelos preveem a ocorrência de aumentos 
significativos do escoamento de superfície nas regiões montanhosas da 
Escandinávia mesmo para o cenário menos gravoso, com extensão à quase 
totalidade da Noruega, Suécia e Polónia, nos cenários mais gravosos. Dimi-
nuições significativas de escoamento de superfície são observadas apenas 
em Portugal no cenário menos gravoso, mas estendem-se a toda a Ibéria, 
aos Balcãs e ao Sul de França nos restantes cenários9.

Estudos de alta resolução para a região portuguesa
O território do continente português tem sido objeto de estudos de reso-
lução mais elevada. Um estudo recente baseado em downscale dinâmico com 
uma resolução de 9km utilizando o modelo WRF em modo clima, e ensem-
bles de modelos numéricos globais1, permitiu concluir que toda a região 
mediterrânica	vai	observar	um	decréscimo	na	precipitação	entre	25-30%	
e aquecimento que será superior a 4-5ºC, com exceção da região alpina. 
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A variabilidade interanual irá em geral aumentar, da mesma forma que a 
ocorrência de extremos de calor e de seca meteorológica. Estas conclusões 
são estatisticamente robustas e consistentes com os estudos de escala glo-
bal. No território do continente irão verificar-se reduções de precipitação 
anual	que,	no	caso	do	cenário	mais	gravoso	(RCP8.5)	vão	de	-5%	em	regi-
ões	isoladas	do	Noroeste,	até	cerca	de	-20%	no	Sul1.

Figura 5: Projeção da anomalia da média anual da temperatura máxima para Évora, para 
dois cenários de mudança global (RCP4.5 e RCP8.5). A primeira secção do gráfico inclui 
igualmente os valores observados na rede do IPMA. Este tipo de análise simples pode ser 
obtido interactivamente do portal do clima (www.portaldoclima.pt) 

Estas alterações importantes das condições climáticas são o resultado 
do aumento da circulação anticiclónica na região mediterrânica, que con-
duz ao desvio para norte dos percursos das tempestades atlânticas, com 
máximo no verão e mínimo no inverno. Este padrão, que é habitualmente 
associado à denominada “fase positiva” da Oscilação do Atlântico Norte 
(NAO), será mais importante no futuro11.

A ação combinada da elevação do nível do mar, do aumento da tempe-
ratura média, da redução da precipitação e do aumento da frequência dos 
episódios meteorológicos extremos, irá ter efeitos potencialmente devas-
tadores nos recursos em água doce, nos serviços dos ecossistemas terres-
tres e marinhos e na segurança alimentar. As condições meteorológicas 
que temos observado no passado recente são provavelmente indiciadoras 
desta nova situação.
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observado no passado recente são provavelmente indiciadoras desta nova situação. 
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Comentário

José Manuel Sardinha* 

As alterações climáticas constituem um risco estratégico para a socie-
dade e as organizações, sobretudo as que, como no setor do abastecimento 
de água, dependem de um recurso cuja disponibilidade não é constante e 
depende do comportamento do clima. A necessidade de prever para melhor 
planear o futuro depara-se com o facto de que, pela sua própria natureza, 
o estudo das alterações climáticas reveste-se de incertezas relevantes, com 
as quais é essencial que a gestão saiba lidar, na procura do difícil equilíbrio 
que consiste na tomada de decisão e implementação das medidas certas 
no momento adequado (ainda que os sinais dados pelo ambiente possam 
ser contraditórios), mas sem cair no erro de procurar precaver e salva-
guardar em demasia, resultando num uso ineficiente de recursos finan-
ceiros. Assim, é essencial o uso de informação de base e a capacidade de 
as organizações aproveitarem e usarem da melhor forma o conhecimento 
que vem sendo gerado na comunidade académica e centros de conheci-
mento, havendo já bons exemplos de colaboração entre ambos, como é o 
caso do projeto Adaptaclima, promovido pela EPAL, que consubstancia a 
estratégia de adaptação da empresa às alterações climáticas. 

No setor de abastecimento de água, as medidas de adaptação às alte-
rações climáticas poderão fazer toda a diferença, na salvaguarda da conti-

* Presidente do Conselho de Administração da EPAL.
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nuidade de um serviço que é essencial às populações, ainda que os piores 
cenários de seca venham a concretizar-se. Para tal será necessário lan-
çar mão de medidas com caráter infraestrutural, do lado da oferta, para 
aumento da resiliência dos sistemas, como seja a criação de redundâncias, 
maiores capacidades de reserva de água e as necessárias interligações entre 
sistemas para a sua distribuição, a melhoria dos sistemas de tratamento para 
fazer face a eventuais reduções de qualidade da água bruta em resultado 
da escassez e aumento da sua temperatura média, mas também realizando 
os investimentos e implementando melhores procedimentos que visem 
reduzir as perdas nas redes de distribuição, como tem sido o caso da EPAL. 

No entanto, a par das medidas hard, outras de gestão deverão ter um 
papel preponderante, como a capacidade de recolha, tratamento e parti-
lha de informação sobre os recursos hídricos, por via de uma articulação 
institucional e intersectorial, abrangendo entidades gestoras, utilizadores 
do recurso e a autoridade da água, no papel fundamental que esta tem na 
alocação aos diversos usos, sobretudo em caso de escassez, e na fiscaliza-
ção e monitorização do estado quantitativo e qualitativo para a gestão das 
massas de água. Do lado da procura, a capacidade para a influenciar liga-
-se à educação ambiental e consciencialização do público para a redução 
dos desperdícios, e neste campo a EPAL tem feito um trabalho relevante 
nos últimos anos, que inclui o “waterbeep” um serviço de apoio ao cliente 
para autocontrolo dos consumos, a par de outras medidas para o uso efi-
ciente da água.

Em Portugal, e na linha da posição de liderança que tem sido assu-
mida pela Europa a regulação e o próprio legislador têm demonstrado uma 
grande atenção à necessidade de adaptação às alterações climáticas, de que 
é corolário a elaboração da ENAAC (Estratégia Nacional de Adaptação às 
Alterações Climáticas) em 2010, que constitui a linha de orientação para 
as diversas iniciativas levadas a cabo por municípios e entidades intermu-
nicipais, de que resultaram Planos de Adaptação de cariz regional e local, 
mas também para as que deverão ter origem nas empresas e organizações 
da sociedade civil, com vista à adaptação de todos os setores. 

As medidas de adaptação com maior escala terão necessariamente de ser 
planeadas e implementadas de forma articulada entre diversas entidades 
e até setores de atividade, pelo que é essencial a integração e interligação 
entre os planos de adaptação e os diversos instrumentos de planeamento 
territorial, de modo a que se obtenha a máxima eficiência na captação de 
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financiamento e na rentabilização do capital empregue. Neste campo há 
margem para melhorias, tendo em conta que a responsabilidade pelas 
medidas pode estar na esfera das políticas públicas e na área de decisão 
das empresas e outras organizações. A Comissão Europeia, mas também 
o BEI (Banco Europeu de Investimento) tem demonstrado uma grande 
sensibilidade para o tema das alterações climáticas, ciente dos riscos de 
dimensão estratégica que estas representam para a sociedade. O POSEUR 
(Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos) 
previu um eixo de investimento, com um orçamento de 144 M€, especifica-
mente destinado a “promover a adaptação às alterações climáticas e a pre-
venção e gestão de riscos”, pelo que há apoio para fazer muito do que falta, 
através da execução dos programas operacionais e regionais que materia-
lizam o Quadro de Referência Estratégico Comunitário (Portugal 2020).

Do ponto de vista do ciclo urbano da água, os desafios das alterações 
climáticas implicam mudanças relevantes nos regimes de pluviosidade ao 
longo do ano, que tanto poderão representar situações de escassez prolon-
gada como de excesso de água decorrente de chuvas torrenciais, pelo que, 
na adaptação, terão de ser contempladas medidas para ambos os casos. As 
soluções tecnológicas deverão privilegiar a procura da eficiência, o menor 
impacte possível no ambiente e o granjear de cobenefícios resultantes da 
sua aplicação. Nesse sentido a chamada engenharia verde, como as solu-
ções naturais para a retenção da água, poderá ser a via preferencial a tomar. 

Para o país, o Tejo tem uma importância fundamental, dependendo 
em larga medida do cumprimento da Convenção de Albufeira, tendo em 
conta que a maior parte da sua bacia hidrográfica se localiza em territó-
rio de Espanha, sendo os seus caudais influenciados pelo clima e capaci-
dade de regularização da bacia naquele país. As boas relações entre os dois 
governos têm facilitado a gestão transfronteiriça dos caudais, no entanto, 
há que rever aspetos qualitativos para além dos quantitativos, de modo a 
assegurar o bom estado das massas de água, tendo sobretudo em conta a 
previsível diminuição dos caudais e perda de capacidade para a diluição 
de cargas poluentes. 

Na EPAL, o tema das alterações climáticas está muito presente no seu 
planeamento, numa perspetiva de gestão do risco, integrada na visão de 
procura de resiliência, eficiência e sustentabilidade ambiental, tendo ao 
longo dos últimos anos sido feito um percurso assinalável na internalização 
de conhecimento sobre esta matéria, a par da melhoria de desempenho 
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em todas as vertentes do uso eficiente do recurso. O facto de a EPAL ter 
sob sua gestão o sistema multimunicipal do Vale do Tejo levou a empresa 
a lidar com novos desafios, dadas as circunstâncias existentes nas regiões 
abrangidas, tendo já sido executadas e estando em preparação medidas 
para a melhoria das condições face aos impactes das alterações climáticas. 
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Contributos para Enfrentar a “Escassez” e Garantir 
a “Segurança Hídrica” em Portugal e na Península Ibérica

Rui Godinho* 

1. Este painel temático debruça-se sobre a apresentação principal do 
Professor Doutor Jorge Miguel Miranda, Presidente do IPMA – Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera, subordinada ao tema “Seca em Portu-
gal num Quadro de Mudança Climática”.

Acompanho a formulação de que, “independentemente da disponibilidade 
total e efetiva em água no Planeta, a seca é um dos desafios mais complexos da Huma-
nidade, com grande impacto na agricultura, uma vez que a água disponível para irri-
gação irá ser igual ou menor que a presente, como consequência da competição entre 
os seus diferentes usos, a necessidade de ser mantida a qualidade das massas de água 
superficiais e a inevitável perca de qualidade dos aquíferos”.

O quinto relatório da avaliação conduzida pelo IPCC em 20141 incluía 
nas suas conclusões que as regiões secas tenderiam a ser mais secas 
enquanto as regiões húmidas tenderiam a ser mais húmidas. Uma análise 
publicada em 20152 confirma que as regiões a sul da europa, marcadas 
por secas severas nas últimas décadas, serão o palco de secas mais longas, 

* Presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem 
de Águas (APDA)
1 IPCC, 2014. Sumário para Decisores. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o quinto 
Relatório de Avaliação do IPCC. Cambridge	University	Press,	Cambridge,	United	Kingdom/
New York, NY, USA, pp. 1–32. Versão em Língua Portuguesa do IPMA.
2 Spinoni, J., Naumann, G., Vogt, J.V., Barbosa, P. The biggest drought events in Europe from 
1950 to 2012. Journal of Hydrology: Regional Studies 3 (2015) 509–524.



150

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

mais frequentes, mais severas e mais intensas no período 2041 – 2070, e 
de forma ainda agravada no fim do século XXI. As regiões a norte serão 
caracterizadas por secas menos severas e menos frequentes. Como men-
cionado pelo Professor Miguel Miranda, “a região mediterrânica e, por exten-
são, a Península Ibérica, são particularmente vulneráveis, porque se localizam entre 
o clima árido do Norte de África e o clima temperado e húmido da Europa Central”. 
Acrescento que, as perspetivas até ao final do século XXI, apresentadas por 
investigadores da Universidade de Newcastle para as Bacias Hidrográficas 
Ibéricas do Douro, Tejo e Guadiana3, confirmam isso mesmo, explicitando 
que “a escassez de água é já um problema crítico na Peninsula Ibérica” e 
que “poucos estudos e trabalhos têm investigado a ocorrência de futuras 
secas (prolongadas) na Região.”

Apesar de abordagens científicas nos chamarem a atenção para que a 
complexidade de previsão dos fenómenos climáticos extremos nos podem 
conduzir de um ambiente de “incerteza”, em que vivemos, para situações 
de “incerteza profunda”, as conclusões que o IPMA nos apresenta, para o 
território continental4	(decréscimo	na	precipitação	entre	25-30%	e	aque-
cimento superior a 4-5 ºC em toda a região mediterrânica até ao final do 
século XXI) esclarecem-nos de forma brutal, de que já estamos “provavel-
mente” perante uma nova situação. Pelo que subscrevo a conclusão apre-
sentada pelo autor, segundo a qual “a ação combinada da elevação do nível do 
mar, do aumento da temperatura média, da redução da precipitação e do aumento 
da frequência dos episódios meteorológicos extremos, irá ter efeitos potencialmente 
devastadores nos recursos em água doce, nos serviços dos ecossistemas terrestres e 
marinhos e na segurança alimentar”. 

2. Devo acrescentar, aliás, que tais preocupações e conclusões, estão 
em linha de muito forte convergência com as análises, debates, conclusões 
e recomendações que a APDA vem produzindo e consolidando há vários 
anos, devendo sublinhar-se as conclusões e recomendações do ENEG 2017, 
“Oportunidades no setor da água, os grandes desafios atuais e as altera-

3 International Journal of Climatology, 2017. Assessing the threat of future megadroughts in 
Iberia:	Selma	B.	Guerreiro,	Chris	Kilsby	and	Hayley	J.	Fowler:	School	of	Civil	Engineering	
and	Geosciences	–	Newcastle	University,	UK
4 Soares, P. M., Cardoso, R.M., Lima, D.C.A, Miranda, P.M.A. (2017). Future precipitation in 
Portugal: high-resolution projections using WRF model and EURO-CORDEX multi-model 
ensembles. Clim Dyn (2017) 49:2503–2530
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ções climáticas”5 e, em especial, as da Mesa Redonda “Adaptação às altera-
ções climáticas no setor da água: da estratégia à realidade”. Assim, desejo 
destacar algumas das conclusões e recomendações que entendo como 
incontornáveis para a gestão dos recursos hídricos e dos serviços de água 
e saneamento, em Portugal, e que constam das Linhas Programáticas de 
Atuação do atual Conselho Diretivo da APDA:

 − Assumir o papel incontornável do armazenamento e regularização 
de caudais no planeamento macro de Recursos Hídricos, em países 
do Sul da Europa como Portugal, como forma de reforçar o “valor 
da água” e garantir a “segurança hídrica” como fator de desenvol-
vimento económico;

 − Perante a necessidade de melhorar a gestão dos Recursos Hídricos 
em ambiente de “escassez” e “incerteza”, reforça-se a urgente aten-
ção à necessidade de preparação das Entidades Gestoras e do Setor 
da Água, em geral, para os fenómenos extremos que já defrontamos 
e que, evoluindo para situações de secas mais extensas e de maior 
intensidade, poderão vir a transformar a água num “recurso raro”;

 − Torna-se urgente reavaliar todos os parâmetros de abordagem que 
concorrem para garantir a “resiliência” dos Sistemas de Abasteci-
mento de Água, Drenagem e Saneamento de Águas Residuais, tão 
flagrantemente posta em causa na situação verificada no ano de 
2017, em diversas regiões do País;

 − Existe a convicção que muitos dos estudos de adaptação às altera-
ções climáticas não chegam a descer ao concreto da realidade das 
entidades gestoras, ficando-se pela parte dos cenários climáticos e 
pela apresentação de um portfólio genérico de medidas de adapta-
ção. Por outro lado, quando confrontadas com situações iminentes 
ou já certas de escassez de água, por exemplo, as entidades gestoras 
tendem a adotar medidas avulsas, relativamente às soluções neces-
sárias, sem que as mesmas tenham sido devidamente pensadas ou 
enquadradas numa estratégia de médio e longo prazo, sem inclu-
são de ações adequadas de adaptação às Alterações Climáticas, pelo 
que se torna necessário, ter uma visão global do problema e simul-

5 ENEG – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento 2017: 
Oportunidades no setor da água, os grandes desafios atuais e as alterações climáticas: 
Conclusões e Recomendações. APDA, Évora, 21 a 24 de novembro de 2017
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taneamente envolver com uma participação relevante, as autorida-
des locais na definição e aplicação das medidas estratégicas, para 
além de apostar fortemente na consciencialização do problema;

 − Constatando-se que as Instituições do Estado Português se encon-
tram muito fragilizadas quanto à implementação das políticas de ges-
tão da água, após a reforma de 2012 do modelo de gestão dos Recursos 
Hídricos, torna-se indispensável retomar o enfoque nas Estruturas 
Regionais Públicas de Gestão de Recursos Hídricos para o planea-
mento de curto, médio e longo prazo ao nível da Bacia/Região Hidro-
gráfica, encontrando formas de lidar com a incerteza nas medidas 
de adaptação às alterações climáticas, articuladas com uma verda-
deira Autoridade Nacional da Água, que também deixou de existir;

 − Atualizar a “Estratégia Nacional para Adaptação às Alterações Cli-
máticas” com enfoque na Água, a qual ainda não apresenta para 
Portugal uma estratégia integrada para previsão dos efeitos das 
alterações climática na gestão dos RH e dos Serviços de Água e 
Saneamento, que contenha medidas de adaptação adequadas.

3. Do ponto de vista multidisciplinar, importa referir o indispensável 
papel que a “inovação e desenvolvimento” terão que assumir com vista 
à necessidade de resposta ao novo paradigma de Gestão da Água que a 
Adaptação às Alterações Climáticas nos impõe, por forma a garantirmos 
a sustentabilidade futura da exploração dos Sistemas. Urge trabalhar para 
criar no setor da água uma “cultura de inovação”, assumindo-a também 
como estratégica face ao que importa fazer. Trabalhando neste sentido, a 
APDA tem já em funcionamento uma “Comissão Especializada de Ino-
vação e Desenvolvimento” e criou recentemente um “Grupo de Trabalho 
sobre Adaptação às Climáticas no Setor da Água”. 

4. Finalmente, dada a crescente e decisiva importância que a “Ges-
tão da Água” vem ganhando, face às evidências científicas, ambientais e 
socioeconómicas das graves ameaças das Alterações Climáticas sobre a 
sua “disponibilidade”, “garantia de usos”, “equidade e direito humano” e 
“sustentabilidade”, será indispensável a sua inclusão, como ponto princi-
pal, nas agendas políticas internacional, nacional, regional e local. Trata-
-se, a meu ver, de um dos mais delicados e prementes problemas políticos 
das próximas décadas.
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Contributo para a Governação 
dos Recursos Hídricos

António Castro* 

A reflexão sobre os desafios da água na sociedade portuguesa, orga-
nizada pelo CES, foi uma iniciativa oportuna e até indispensável, porque 
permitiu o reconhecimento da importância que à gestão da água tem de 
ser conferida neste país. A CIP, portanto, aceita imediatamente colabo-
rar, participando na discussão dos temas ligados à governação dos recur-
sos hídricos.

Este tema é um dos mais críticos uma vez que articula variáveis que são 
determinantes: o modelo institucional, ou seja, a organização administra-
tiva do Estado para este setor, as infraestruturas físicas e o financiamento 
que permite a sustentabilidade do setor. E é também crítico porque, além 
da importância única da água como suporte de vida, esta é indispensável 
à viabilidade e à competitividade das atividades económicas, seja a agri-
cultura, a indústria ou os serviços, designadamente o turismo.

A governação dos recursos hídricos é naturalmente complexa, visto 
que terá como fim último garantir a satisfação das necessidades de todos 
através da sua boa gestão. Essa boa gestão deverá, portanto, ter em conta 
as características e necessidades dos utilizadores, ser eficaz, eficiente e 
baseada na confiança e no compromisso.

* Diretor, Direção de Sustentabilidade, Centro Corporativo EDP.



154

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

A gestão terá de incluir uma larga participação dos utilizadores, daí 
decorrendo a grande importância do bom funcionamento dos Conselhos 
da Bacia. Na opinião da CIP, a gestão das atuais Administrações da Região 
Hidrográfica ainda é eficaz. Mas, recentemente, surgiram dois factos que 
dão origem a profundas interrogações sobre o futuro próximo:

	 •	 O	modelo	de	afetação	da	Taxa	de	Recursos	Hídricos
  Esta taxa foi criada em 2007 para garantir o financiamento das 

obrigações do Estado quanto ao planeamento, realização e manu-
tenção do bom estado dos recursos hídricos e das infraestruturas 
que possibilitam o bom serviço aos utilizadores. Temos a noção de 
que esta intenção não está a ser cumprida, daí resultando, natural-
mente, uma grande vulnerabilidade quanto à manutenção dos atu-
ais padrões de serviço.

  Os utilizadores empresariais pagam, em muitos casos, valores sig-
nificativos de taxa de utilização dos recursos hídricos e esperam, 
em retorno, um serviço público diretamente relacionado com esse 
esforço contributivo e sobre as massas de água que utilizam e as 
infraestruturas que os servem.

	 •	 A	possibilidade	de	emissão	de	“licenças	variáveis”	às	empresas,	de	
acordo com as disponibilidades dos recursos hídricos.

  Esta possibilidade surge na sequência do ano seco de 2017, mas não 
pode constituir uma solução cómoda do lado da Administração, 
ignorando que as atividades económicas têm mercados, compromis-
sos e condicionantes que determinam a sua viabilidade. Este recurso 
poderá ser acionado apenas em casos extremos, porque a viabilidade 
económica das empresas afetadas fica imediatamente em causa.

Finalmente, apoiaremos as ações de promoção do uso eficiente da água 
e, nesse capítulo, consideramos que deveriam ser criados estímulos para 
todas as atividades económicas que, por adoção de medidas de poupança de 
água, incluindo alterações de processos, possam prescindir da necessidade 
de descarga de efluentes líquidos. Tal constituiria um novo capítulo do Pro-
grama Nacional para o Uso Eficiente da Água. Em vários casos, considera-
-se que é possível redução tão significativa desses efluentes que terá apenas 
um “resíduo líquido” que se pode transportar para quem o poderá tratar.

Simplificar e reduzir de modo seguro e eficaz o âmbito da governação 
dos recursos hídricos seria um excelente contributo para o seu sucesso.
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Desafios da Água na Sociedade Portuguesa

João Pedro Matos Fernandes*

Hoje já não pensamos na água como um recurso inesgotável. Mas será 
que sabemos que tudo aquilo que adquirimos implica o seu consumo exces-
sivo?

A água que não vemos, mas que consumimos na mesma, continua a ser 
muita. Um quilo de chá equivale a cerca de 9.000 litros de água gasta (e 
para cada saquinho, que contém aproximadamente 3 gramas, são neces-
sários 30 litros de água). São precisos 400 litros para fazer um computa-
dor e 910 litros para produzir um smartphone. 7 mil litros para fazer umas 
calças de ganga e 150 mil litros de água para produzir um carro. 

Estes dados são importantes, mas nunca os encontramos nos rótulos. 
A pegada hídrica (water footprint) é o volume de água necessária para 

produzir um determinado produto, considerando-se não só a água efe-
tivamente utilizada, mas também a água poluída resultante dos vários 
processos produtivos. Será que, ao ter disponível esta informação, o con-
sumidor escolheria de forma diferente? O meu palpite é que a maioria de 
nós diria que sim.

De acordo com a OCDE, a utilização da água cresceu 2 vezes mais do 
que a população mundial no último século. E, até 2050, 2,3 mil milhões de 
pessoas viverão em países ou regiões com escassez de água. E em Portugal 

* Ministro do Ambiente e da Transição Energética.
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não será diferente. Temos que saber fazer melhor. E, por isso, os desafios 
que enfrentamos hoje, e não amanhã, são vários.

Começaria por referenciar a reutilização de águas residuais, como forma 
de aumentar a resiliência das origens de água. A reutilização direta de 
águas residuais tratadas em Portugal é reconhecidamente muito pouco 
significativa, quando comparada com outros países europeus, sendo a dife-
rença ainda maior em relação a países como Israel, Austrália ou Singapura. 
Em termos gerais, os valores verificados a nível comunitário são insigni-
ficantes face ao potencial e às ameaças de escassez estrutural no sul da 
Europa. Não se tratando de um assunto novo, os principais obstáculos à 
reutilização em Portugal, que não diferem muito dos encontrados noutros 
países, estão relacionados com a ausência de um quadro legal apropriado 
e de incentivos à atividade em zonas de escassez hídrica, custos mais ele-
vados associados com a disponibilização de água para reutilização por 
comparação com outras origens e a falta de confiança e de segurança por 
parte dos utilizadores/cidadãos.

É, neste enquadramento, que o Ministério do Ambiente se encontra a 
desenvolver a Estratégia Nacional de Reutilização de Águas, cuja elabo-
ração está prevista até ao final do presente ano. Esta Estratégia irá definir 
normas específicas adequadas ao uso, bem como a proteção dos potenciais 
recetores, tendo por base análises de risco. Para garantir uma melhor eficá-
cia do quadro legal a adotar e das medidas a desenvolver, foram já sistema-
tizados os projetos de reutilização licenciados ou em vias de licenciamento, 
estando em curso o mapeamento da Oferta e Procura potenciais de águas 
residuais tratadas para reutilização.

O que pretendemos é eliminar barreiras e estabelecer incentivos ade-
quados para a atividade de reutilização de águas, suportada na articulação 
entre as várias partes envolvidas, e contribuir decisivamente para o incre-
mento da confiança dos cidadãos nesta origem de água alternativa. Um 
bom exemplo, é o exercício realizado com a Câmara Municipal de Lisboa 
para os espaços verdes do Parque da Bela Vista onde se realizou o Rock 
in Rio, que foi regado com águas residuais tratadas da ETAR de Beirolas.

Queremos também, no âmbito desta Estratégia, que as entidades ges-
toras das ETAR urbanas com maior potencial para a reutilização elabo-
rem Planos de Ação, até ao final deste ano, de modo a que seja alcançada 
a	meta	de	10%	de	caudal	reutilizado,	no	prazo	de	5	anos.	Neste	contexto,	
já fizemos o cruzamento de informação relativa a potenciais produtores e 



PERSPETIVA DA TUTELA

159

potenciais utilizadores, identificando as ETAR urbanas com tratamento 
secundário ou superior que ficam num raio de 20 km de áreas de regadios 
públicos, de campos de golfe ou das sedes de concelho. Há, ainda, um con-
junto de projetos liderados pela Águas de Portugal, o maior produtor de 
águas residuais urbanas, que estão no bom caminho, como a reutilização 
para manutenção de ecossistemas na Lagoa dos Salgados, ou para efeitos 
de rega de pomares, campos de golfe ou zonas verdes. 

Não podemos falar de água e dos seus desafios, sem falar do setor agrí-
cola. A agricultura é o maior utilizador de água em Portugal, responsá-
vel	por	cerca	de	75%	do	consumo,	e,	também	por	isso,	é	a	este	setor	que	
se colocam os maiores desafios: ser mais eficiente no consumo e mais efi-
ciente no tratamento dos efluentes produzidos.

 – Optar por culturas menos exigentes em água e melhor adaptadas 
a situações de seca; 

 – Evitar perdas de água por evaporação do solo e nos sistemas de dis-
tribuição; 

 – Automatizar a gestão e controlo das infraestruturas hidráulicas; ou
 – Aderir a sistemas de alerta agro-meteorológicos, são imperativos 

para quem se depara com os eventos de seca prolongada que temos 
vindo a verificar.

No que respeita aos efluentes agropecuários e agroindustriais, de entre 
os largos milhares de unidades produtivas, estão tituladas apenas 615 des-
cargas pontuais. A este valor acrescem algumas centenas de unidades 
ligadas a infraestruturas de drenagem e tratamento de saneamento da 
responsabilidade de entidades gestoras, mas cujo reporte não é ainda efi-
caz. Outro dado importante: no âmbito dos Planos de Gestão de Região 
Hidrográfica, foram identificadas 623 massas de água com estado inferior 
a Bom e sujeitas a pressões significativas provenientes da poluição difusa 
com origem na agropecuária e agroindústria. Este deve ser, por isso, um 
setor prioritário de atuação.

Neste âmbito, o Ministério do Ambiente promoveu a revisão da Estra-
tégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENE-
APAI 2018-2025), que define um Plano de Ação que:

 1. Promove e hierarquiza soluções de encaminhamento dos efluentes 
e de modelos de gestão eficientes e sustentáveis;
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 2. Possibilita a constituição de sociedades com vista à receção, trata-
mento e destino final daqueles efluentes, servindo unidades produ-
tivas que não disponham de instalações apropriadas para o efeito; 

 3. Estabelece o desenvolvimento de um sistema de informação que 
possibilita a rastreabilidade dos produtos e matérias encaminha-
dos para o solo;

 4. Dá relevância ao papel e envolvimento dos Municípios e/ ou das 
Comunidades Intermunicipais territorialmente competentes, como 
garantes da gestão e do ordenamento do território.

As últimas décadas provam que o setor da água sabe responder aos 
vários desafios que se foram colocando, com um aumento notório do 
bem-estar social e a melhoria assinalável na saúde pública e no ambiente. 
Portugal tem vindo a adotar adequadas políticas públicas, com uma estra-
tégia nacional clara e consistente, que tem assegurado a universalidade de 
acesso, a adequação dos serviços em quantidade e qualidade, a continui-
dade dos serviços, a eficiência estrutural do setor, a eficiência operacional 
dos serviços e a adequação e equidade dos preços. 
Temos	quase	99%	de	água	segura,	pelo	que	o	País	é	internacionalmente	

um exemplo na melhoria que conseguiu na qualidade da água para con-
sumo humano e, em 2018, o galardão bandeira azul distinguiu um total 
de 332 praias e também a 18 marinas, mais quatro do que no ano passado, 
o que demonstra a grande evolução que os sistemas de saneamento sofre-
ram, nos últimos anos, mas também o papel preponderam-te que a gestão 
das águas pluviais assume no contexto do ciclo urbano da água. Neste con-
texto, concluímos, com o acordo dos municípios, a reorganização dos sis-
temas multimunicipais de água e saneamento de águas residuais, criados 
por agregação, valorizando, assim, o papel das autarquias e promovendo 
o desenvolvimento regional.

O financiamento dos sistemas em territórios de baixa densidade não 
foi descurado e, neste sentido, foram desenhadas duas fontes de financia-
mento, tendo já sido mobilizados 28 M€, para cumprir a premissa de não 
aumentar tarifas acima da taxa de inflação:

 1. Foi alterado, em maio de 2017, o regime económico e financeiro dos 
recursos hídricos, que cometeu uma nova vocação à TRH. Desta 
forma, são asseguradas as compensações necessárias ao equilíbrio 
dos sistemas que historicamente registaram desvios de recuperação 
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de gastos, consagrando uma nova parcela, designada de “S”, cujo 
desígnio é a promoção da sustentabilidade dos sistemas urbanos 
de águas, sem prejuízo da implementação de medidas que visem a 
maior eficiência na prestação daqueles serviços. Esta nova receita é 
consignada ao Fundo Ambiental que, por sua vez, transfere os mon-
tantes necessários para os sistemas beneficiários, cometendo-lhe o 
papel de apoiar os sistemas públicos de águas. Tendo em conta que 
o valor que o Fundo Ambiental recebe a este título não é suficiente 
para o pagamento desta compensação, a flexibilidade consentida 
pela fusão dos anteriores fundos na área do ambiente permite dar 
resposta a este desiderato que, pela primeira vez, reconhecemos 
num instrumento desta natureza.

 2. É ainda cobrada uma Componente Tarifária Acrescida (CTA) à 
Águas do Douro e Paiva nos destaques efetuados a Norte e à Águas 
do Tejo Atlântico no que diz respeito ao Sul do país. A CTA é uma 
parcela extra-tarifa do sistema multimunicipal, cobrada aos seus 
municípios utilizadores, que a entrega depois à Águas do Norte e 
à Águas do Vale do Tejo como forma de assegurar o não aumento 
das tarifas nos territórios de baixa densidade. 

Continuamos comprometidos com a consecução de uma maior efici-
ência nos sistemas municipais. Temos 90 municípios que procederam à 
elaboração de estudos para a solução de agregação “em baixa”, modelo ins-
titucional a adotar e avaliação dos ganhos de eficiência. Destes, cerca de 
83 municípios manifestaram interesse em concretizar uma solução inter-
municipal, estando já alguns deles em fase avançada de agregação para a 
gestão conjunta do abastecimento de água em baixa:

	 •	 2	sistemas	aprovados,	envolvendo	8	municípios	(Sistema	M2S,	
incluindo Mira, Montemor-o-Velho e Soure, e Sistema Vila Real, 
incluindo Santa Marta de Penaguião, Sabrosa, Mesão Frio e Peso 
da Régua)

	 •	 6	sistemas	com	solução	parcialmente	concluída,	envolvendo	54	
municípios (Águas do Minho, Resíduos do Nordeste, Viseu, Zona 
Pinhal Interior, Centro Coimbra, Portalegre)

	 •	 3	sistemas	em	estudo,	envolvendo	21	Municípios	(Beja,	Abrantes,	
Águas de Coimbra)
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Serão entidades gestoras profissionalizadas capazes de suprir os pro-
blemas de 1ª geração, como o conhecimento do cadastro, a gestão patri-
monial de infraestruturas e a manutenção preventiva, e adaptando-se aos 
novos desafios, como mitigação e a adaptação às alterações climáticas e o 
uso eficiente dos recursos.

No PO SEUR já aprovamos mais de 600 projetos que representam um 
investimento total de 553 M€, com apoio do fundo de coesão de 410 M€. 
Neste momento, temos aberto um aviso, disponibilizando um montante 
máximo de financiamento comunitário de 75 M€, que visa promover a oti-
mização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes para 
operações promovidas por entidades gestoras agregadas. Estamos também 
a promover a reprogramação deste Programa Operacional prevendo a não 
aplicação de Instrumentos Financeiros no âmbito da “Gestão Eficiente do 
Ciclo Urbano da Água” e a alteração da natureza do apoio comunitário 
para “Não Reembolsável”. A configuração deste apoio como instrumento 
financeiro não é atrativa e adequada ao contexto nacional, colocando em 
causa o cumprimento das metas previstas no PENSAAR 2020 e os objeti-
vos do PO SEUR. Cremos, com esta alteração, estar a responder aos anseios 
– legítimos – das entidades gestoras.

Apesar da maturidade atingida, o setor das Água defronta-se com novos 
desafios como as alterações climáticas, a transição para uma economia cir-
cular, a reabilitação das infraestruturas e a capacitação e inovação. Neste 
âmbito, gostaria de apelar à vossa participação no processo de participa-
ção pública do Plano Nacional de Investimentos 2020-2030 que pretende 
servir de instrumento de planeamento do próximo ciclo de investimentos, 
para fazer face às necessidades e desafios da próxima década.

Acreditamos que as entidades gestoras em baixa têm de descarbonizar 
e circularizar os seus modelos de negócio, adotando medidas que:

	 •	 Promovam	a	melhoria	da	eficiência	energética;
	 •	 Potenciem	o	aproveitamento	energético	endógeno	ou	renovável,	

aumentando, por exemplo, a capacidade produtiva dos seus pro-
cessos e a transformação de biogás gerado nas ETAR; 

	 •	 Incrementem	a	produção	de	energias	renováveis	nas	suas	instala-
ções por utilização das áreas disponíveis, transformando locais de 
consumo em locais de produção de energia (energy neutral design) e 
de recursos (por exemplo, biorefinarias);
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	 •	 Confiram	maior	resiliência	aos	sistemas,	em	particular	no	que	res-
peita ao recurso a fontes alternativas de abastecimento, nomeada-
mente águas residuais tratadas para utilizações que não tenham 
exigências de qualidade tão elevadas (por exemplo, rega, lavagem 
de ruas, combate a incêndios);

	 •	 Valorizem	os	subprodutos	do	tratamento	de	águas;
	 •	 Promovam	a	extração	de	materiais	com	valor	acrescentado	(e.g.,	

nutrientes minerais das lamas e substituintes de matérias-primas 
noutras utilizações); 

Ao nível dos sistemas em alta, colocam-se os mesmos desafios, acres-
cendo a necessidade de interligarmos sistemas. A este nível, permitam-
-me evidenciar o trabalho em curso que está a ser efetuado pela Águas de 
Portugal com a EDIA:

	 •	 O	Sistema	do	Monte-Novo,	a	concluir	no	próximo	ano,	tem	já	o	pro-
jeto elaborado e está em fase de lançamento do concurso da emprei-
tada;

	 •	 Os	Sistemas	do	Roxo,	de	Alandroal	e	Borba	e	de	Divor	encontram-
-se em fase de elaboração do estudo de viabilidade;

	 •	 O	Sistema	de	Monte	da	Rocha,	a	concluir	em	2022,	está	na	fase	de	
concurso para elaboração de projeto.

Não poderia concluir sem abordar o tema dos Recursos Hídricos.  
O Fundo Ambiental, criado por este Governo, integrou, entre outros, o 
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos. 

Dos 31 projetos oriundos do FPRH, foram, em 2017, concluídos 11 e efe-
tuados pagamentos a mais 7, num total de 18 projetos financiados em de 3,5 
M€ pelo Fundo Ambiental. Com estes projetos, financiàmos intervenções 
em cerca de 99.247 metros de ribeiras e rios intervencionados, que permi-
tiram que fossem efetuadas limpezas, desassoreamentos, cortes de plan-
tas infestantes, estabilizações de taludes e a criação de bacias de retenção.

A estes o Fundo Ambiental acrescentou um protocolo com a APA, que 
tem como objetivo apoiar financeiramente projetos em matéria de recur-
sos hídricos e de proteção costeira. No âmbito deste protocolo, dos 54 
projetos previstos foram apoiados 31, com um valor global de 4,4 M€ que 
permitiram a execução de obras de renaturalização de zonas de praia, de 
reabilitação de rede hidrográfica e de estabilização de emergência (cen-
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tro e norte), de proteção e garantia da segurança da comunidade, de dra-
gagens e alimentação artificial de zonas hídricas, entre outros projetos.

Em matéria de investimentos financiados pelo Fundo Ambiental para 
reparação de danos provocados pelos incêndios de 2017, estima-se neste 
2 anos sejam investidos cerca de 16,4 M€, dos quais cerca de 4,2M€ des-
tinam-se às áreas abrangidas pelos incêndios de junho e cerca de 12 M€ 
para a reabilitação da rede hidrográfica e intervenções de regularização 
fluvial nas zonas afetadas pelos incêndios de outubro. Apoiou-se igual-
mente um projeto para a extinção dos focos de combustão nas escombreiras 
das Antigas Minas de Carvão de Pejão-Germunde que foram provocados 
pelos incêndios.

Falar em recursos hídricos é, também, falar em Tejo. A operação que 
montamos tem várias componentes. 

Foram já emitidas nove novas licenças, das quais três são das empresas 
do papel. A carga poluente é reduzida, são em alguns casos estabelecidos 
um período húmido e um período seco, e, neste último, as exigências são 
ainda maiores, e todas preveem um tempo de excecionalidade, onde se 
pode ser ainda mais restritivo. Já estão instalados no Tejo os dois medidores 
automáticos de qualidade, mantendo-se, no entanto, as análises manuais. 

A qualidade da água mantém-se boa (mais de 6 mg/l de O2) tendo pio-
rado um pouco nos dias de calor mais recentes. Não temos histórico para 
perceber por completo se esta é uma trajetória normal e só conseguiremos 
estabelecer um perfil completo ao fim de um ano de análises. 

A segunda componente da operação Tejo é a da retirada das lamas. 
Estamos	em	plena	operação	e	a	conseguir	retirar	98%	da	carga	orgânica	
nas lamas aspiradas. É uma excecional operação de engenharia, com tec-
nologia exclusivamente nacional e todo o equipamento adquirido ficará à 
guarda da EPAL para acorrer a fenómenos semelhantes que possam sur-
gir. O que estamos a fazer não tem precedentes e, por isso, vamos divulgar 
mundialmente a nossa operação.

A terceira componente é constituída pelo projeto a que chamamos Tejo 
limpo. Financiadas pelo Fundo Ambiental concretizaremos ações num 
montante de 2,5 milhões de euros que incluem a criação de uma plata-
forma tecnológica para a gestão, o reforço expressivo de meios de fiscali-
zação e inspeção e a contratação de 5 vigilantes da natureza que farão as 
funções dos “velhos” guarda-rios. A proximidade será garantida na nossa 
ação no rio e na bacia hidrográfica.
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Em matéria de gestão de riscos de cheias, através do PO SEUR já apro-
vamos 26 projetos que representam um investimento total de 87 M€, com 
apoio do fundo de coesão de 64 M€. Nestes projetos, destacaria os investi-
mentos, em curso, previstos para o desassoreamento da albufeira do Açude-
-Ponte de Coimbra e a estabilização da margem direita do rio Mondego 
(num investimento de 14 M€) e a regularização fluvial e controlo de cheias 
da ribeira de Prior Velho (num investimento de quase 10 M€).

A descarbonização da sociedade e a transição para um modelo econó-
mico que considere a circularidade dos recursos são os grandes desafios 
com que nos deparamos. O setor da água não é diferente. Estou certo que 
saberemos continuar a responder aos novos desafios que nos são colocados.
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Síntese e Conclusões

Fernando Santana* 

De um encontro que teve como tema “Os Desafios da Água na Socie-
dade Portuguesa”, matéria muito abrangente e complexa que contou com 
comunicações de base de extraordinária qualidade, e o mesmo se diga dos 
respetivos autores, e que suscitou interessantes discussões entre os seus 
participantes, foi difícil sintetizar conclusões que possam espelhar tudo o 
que foi o Encontro, em particular, tudo o que ele proporcionou para além 
da sua concretização formal, materializada pelas sessões que integravam 
o respetivo Programa.

A troca de ideias, de pontos de vista e a oportunidade de contactos 
entre participantes, especialistas da água e atores sociais da maior rele-
vância, foi, certamente, algo que o Encontro disponibilizou e que as con-
clusões não podem refletir, embora se considere que esta vertente tenha 
tido importância significativa para a consecução dos objetivos da jornada. 

Resulta, assim, talvez a conclusão mais importante: Que valeu a pena 
esta iniciativa e que o Conselho Económico e Social e o Lis-Water, que 
coorganizou, são credores de merecido reconhecimento pela oportunidade 
para o debate de algo tão importante, como a água, na nossa Sociedade.

Por isso, e interpretando um sentimento transversal a todos os parti-
cipantes, há que registar sinceras Felicitações ao Senhor Professor Antó-

* Professor Catedrático da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa.
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nio Correia de Campos, Presidente do CES, e ao Senhor Eng. Jaime Melo 
Baptista, Coordenador do Lis-Water, por esta contribuição inestimável 
para a sensibilização e envolvimento da Sociedade na discussão da pro-
blemática da água.

O Encontro contou com seis sessões temáticas, designadamente abor-
dando: Água e suas Utilizações, Governança dos Recursos Hídricos, Água 
Urbana, Água e Agricultura, Água e Ecossistemas e Água e Alterações 
Climáticas.

Esta síntese centra-se nos aspetos gerais tratados no Encontro, dispen-
sando-se da descrição exaustiva do conteúdo das comunicações apresen-
tadas, uma vez que estas serão também publicadas, precavendo-se assim 
inevitável incompletude que só os respetivos autores poderão suprir.

Das apresentações, discussões e reflexões produzidas, salientam-se os 
seguintes aspetos:

	 •	 Os	serviços	públicos	de	abastecimento	de	água	e	de	gestão	de	águas	
residuais tiveram, desde 1993, uma evolução notável nos níveis de 
atendimento e na qualidade da água fornecida e respetivo controlo, 
sendo, atualmente, quase residual a fração da população servida por 
soluções individuais, situação que ainda não foi possível atingir para 
as águas residuais.

  Tanto no abastecimento de água, como na drenagem e tratamento 
de águas residuais, prevalece ainda uma diferença significativa entre 
os níveis atingidos nas zonas urbanas e nas zonas rurais, o que, em 
boa parte, radica nas suas características diferenciadas.

  Esta evolução conduziu a impactes muito positivos na qualidade do 
ambiente e na saúde pública, principalmente decorrentes da menor 
quantidade de poluição rejeitada nos meios hídricos.

  Registe-se, neste domínio, a rapidez com que se verificou a evolução 
destes serviços, o que demonstra bem a capacidade do País para, 
de forma global e integrada, ter conseguido atingir uma situação 
que se pode considerar exemplar, apesar do nível de reutilização 
de águas residuais tratadas continuar a ser muito reduzido, face a 
todo um potencial ainda não explorado. 

  Contudo, importa colmatar algumas insuficiências dos instrumen-
tos e mecanismos que concorreram para aquele sucesso, para que se 
possam precaver retrocessos indesejáveis, devendo merecer particu-
lar atenção a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas, 
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designadamente a necessidade das entidades gestoras, atempada-
mente, recuperarem custos de investimento, de modo a que a manu-
tenção e a reabilitação de infraestruturas não venham a ser postas 
em causa.

  A este propósito, saliente-se a inexistência de um Regulamento do 
Tarifário da Água ou, por outro lado, o destino que tem sido dado 
aos fundos gerados pela TRH – Taxa de Recursos Hídricos;

	 •	 A	principal	utilização	da	água,	em	volume	captado,	continua	a	ser	
na agricultura.

  Neste sector, a água é essencial para conseguir satisfazer o desa-
fio que consiste no aumento do valor acrescentado a ser gerado em 
condições economicamente viáveis, ambientalmente sustentáveis 
e territorialmente equilibradas.

  Para que o inerente objetivo possa ser atingido, a disponibilidade 
de água, em quantidade e qualidade adequadas, é estrategicamente 
decisiva. Desde logo, pelas necessidades de rega de áreas cultivadas, 
necessidades que se prevê deverem ser agravadas com as alterações 
climáticas, sem deixar de salientar que a agricultura de regadio 
constitui, para a generalidade dos territórios rurais, um fator deter-
minante para o reforço e diversificação do seu tecido económico e 
social.

	 •	 Relativamente	à	importância	da	água	para	os	ecossistemas,	foram	
analisadas as limitações impostas por diferentes tipos de pressão 
nos recursos hídricos, seja sobre a prevalência de alterações prati-
cadas nos cursos de água ou sobre as restrições para os ecossiste-
mas aquáticos que a questão dos caudais ecológicos coloca, devendo 
salientar-se a premência da adoção de soluções de remediação;

	 •	 Quanto	aos	previsíveis	efeitos	das	alterações	climáticas,	o	Encontro	
refletiu sobre as suas potenciais consequências para a disponibili-
dade de água em zonas diferenciadas do País, com a eventual ocor-
rência de secas prolongadas que, necessariamente, aumentarão a 
competição pelo uso do recurso e, também, a potencial acentuação 
da desertificação das zonas territoriais envolvidas, naturalmente 
mais vulneráveis;

	 •	 Finalmente,	sobre	a	governança	dos	recursos	hídricos,	o	Encontro	
beneficiou de uma excelente análise da sua evolução, dos seus avan-
ços e recuos, do quadro legislativo e normativo, do que se atingiu 
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e do que se perdeu e que importa recuperar. Neste tópico, registe-
-se a necessidade de consolidar e de concretizar a gestão por bacia 
hidrográfica, consensualmente considerada a forma mais integrada 
e, consequentemente, mais eficiente para gerir um recurso escasso 
e imprescindível, não se esgotando o interesse deste modelo na uni-
dade geográfica, naturalmente associada à gestão do recurso, mas 
por que privilegia uma abordagem participada pelos principais ato-
res daquela unidade. Foi ainda reforçada a perspetiva da importân-
cia da permanente negociação política com Espanha, em matéria 
de recursos hídricos, devendo precaverem-se visões românticas ou 
simplesmente politicamente corretas, para uma questão particu-
larmente complexa quando os interesses, os objetivos e os valores 
das partes não são comuns.
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ANEXO

1. Disponibilidades Hídricas Superficiais

A distribuição anual média do escoamento, que decorre essencial-
mente da distribuição da precipitação anual média, é caracterizada por 
uma grande variabilidade do escoamento mensal, a qual está presente 
também nas diferentes bacias hidrográficas. 
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2. Necessidades Atuais 

 

Volume de água captado para os diversos setores de atividade (urbano, indústria, agricultura, 
pecuária, turismo - golfe). Verifica-se assim que mais de 70% da água captada em Portugal se 
destina ao uso agrícola, seguido do uso urbano.  

*Os dados apresentados neste anexo integraram a apresentação realizada por Nuno Lacasta, Presidente 
da Agência Portuguesa do Ambiente 
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2. Necessidades Atuais

Volume de água captado para os diversos setores de atividade (urbano, 
indústria, agricultura, pecuária, turismo – golfe). Verifica-se assim que mais 
de	70%	da	água	captada	em	Portugal	se	destina	ao	uso	agrícola,	seguido	
do uso urbano. 
* Os dados apresentados neste anexo integraram a apresentação realizada por Nuno Lacasta, 
Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente 124 
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3. Classificação das Massas de Água Superficiais 
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3. Classificação das Massas de Água Superficiais



176

DESAFIOS DA ÁGUA NA SOCIEDADE PORTUGUESA

4. Classificação das Massas de Água Subterrâneas
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4. Classificação das Massas de Água Subterrâneas 
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4. Classificação das Massas de Água Subterrâneas 
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5. Licenciamento de Novas Captações

Novas Captações (sem pesquisa) emitidas entre junho e novembro de 2017
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6. Captação de Água

7. Rejeição de Águas Residuais
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6. Captação de Água 
 

 

 

 

7. Rejeição de Águas Residuais 
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8. Disponibilidades de Águas Superficiais e Subterrâneas
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