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Acompanhamento da Elaboração do Plano Nacional da Água 2010 

Informação n.º 1 do Grupo de Trabalho XV  

(período de 12/04/2010 a 09/07/2010)  

 

 

1- Missão do Conselho Nacional da Água relativa ao PNA 2010 

 

De acordo com o nº 1, do artigo 28º, da Lei nº 58/2005 – Lei da Água: 

 

“O Plano Nacional da Água é o instrumento de gestão das águas, de natureza 

estratégica, que estabelece as grandes opções da política nacional da água e os 

princípios e as regras de orientação dessa política, a aplicar pelos planos de 

gestão de bacias hidrográficas e por outros instrumentos de planeamento das 

águas.” 

 

Conforme determina o nº 4 do mesmo artigo: 

 

“O Plano Nacional da Água deve ser revisto periodicamente, devendo a primeira 

revisão do actual Plano Nacional da Água ocorrer até final de 2010.” 

 

Recorde-se que a 1ª edição do PNA data de 2002, sendo esta a sua primeira revisão. 

 

Por outro lado, o Decreto-Lei nº 166/97, de 2 de Julho, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 84/2004, de 14 de Abril, define a estrutura, competência e 

funcionamento do Conselho Nacional da Água (CNA), como órgão independente de 

consulta do Governo nos domínios do planeamento e da gestão sustentável da água 

(...). 

 

O artigo 4º, que define as competências do CNA, estabelece no seu nº 1 que: 

 

“Ao CNA compete, genericamente, acompanhar e apreciar a elaboração de planos e de 

projectos com especial relevância nos meios hídricos, propor medidas que permitam o 

melhor desenvolvimento e articulação das acções deles decorrentes e formular ou 

apreciar opções estratégicas para a gestão sustentável dos recursos hídricos nacionais. 

 

E o nº 2 do mesmo artigo estabelece que: 

 

“Em especial, compete ao CNA: 
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a) Acompanhar a elaboração e a execução do PNA e emitir parecer sobre a 

proposta do plano antes da sua aprovação pelo Ministro das Cidades, 

Ordenamento do Território e Ambiente”. 

              É neste enquadramento que o CNA deverá desenvolver as acções necessárias a um 

adequado acompanhamento de etapas determinantes da preparação do PNA 2010, 

tendo como objectivo último a emissão, em tempo oportuno, de parecer sobre a 

proposta do PNA, antes da sua aprovação. 

 

2- Enquadramento do mandato do Grupo de Trabalho 

 

O artigo 3º do referido Decreto-Lei nº166/97, de 2 de Julho, estabelece no seu ponto 1 

que: 

 

“O presidente do CNA pode constituir grupos de trabalho, no âmbito da composição 

do CNA, para apoiar o funcionamento do Conselho em missões específicas, pontuais e 

delimitadas no tempo.” 

 

No exercício desta competência, na sequência do debate efectuado sobre este assunto 

na 39.ª reunião plenária do Conselho e sob proposta do Secretário-Geral do CNA, foi 

constituído, por despacho da Senhora Ministra do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, de 23 de Março de 2010, um Grupo de Trabalho (GT XV do CNA) com a 

missão de acompanhar a elaboração do Plano Nacional da Água, com as seguintes 

finalidades específicas: 

 

• Análise das problemáticas e questões fundamentais que lhe sejam colocadas; 

• Recomendações de procedimentos metodológicos ou funcionais a adoptar; 

• Devida articulação do PNA com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica; 

• Avaliação dos documentos de síntese que integram as várias etapas do plano; 

• Preparação do parecer do Conselho sobre a proposta do PNA. 

 

O Grupo de Trabalho (GT XV) pronunciar-se-á sobre as matérias e os documentos que 

lhe forem submetidos pelo INAG, não só no decurso de reuniões conjuntas com os 

responsáveis pela coordenação do Plano, mas também através de notas de carácter 

sintético que se justifique produzir. 

 

Foi neste enquadramento que o GT XV iniciou em 12 de Abril de 2010 o 

acompanhamento do processo de elaboração do PNA 2010 e que é apresentada esta 

Informação n.º 1. 
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3- Metodologia seguida pelo Grupo de Trabalho  

 

Para o desenvolvimento do seu trabalho o GT XV adoptou, nesta fase, uma 

periodicidade mínima mensal para realização de reuniões, reuniões essas que, em 

princípio, são divididas em duas partes; uma, de trabalho interno do GT, e outra, de 

interacção com a equipa do INAG que tem a seu cargo a elaboração do PNA 2010.   

 

O objecto da acção do GT tem sido, como consta do seu mandato, a análise e 

comentário da documentação que vai sendo recebida do INAG, sobre a qual o Grupo 

se tem pronunciado com base em documentos internos previamente preparados .  

 

Durante o período abrangido pela presente Informação, o GT XV realizou cinco 

reuniões, tendo analisado os seguintes documentos do INAG: 

 

• Problemáticas a tratar no PNA 2010;  

• Apresentação feita ao CNA em 26 de Fevereiro, intitulada PNA 2010 - Ponto da 

situação, 

 

sobre os quais foi emitida a Nota n.º 1 do GT XV, de 18 de Maio, e 

 

• PNA 2010. Objectivos Estratégicos e Índice Comentado. 

• PNA 2010. Objectivos Estratégicos e Indicadores,  

 

sobre os quais foi emitida a Nota n.º 2 do GT XV, de 9 de Julho. 

 

O INAG produziu ainda o documento intitulado “Esclarecimentos à Nota nº 1 do GT XV 

do CNA”, que foi igualmente objecto da devida atenção. 

 

 

4- Apreciação dos documentos recebidos do INAG 

 

4.1- Nota nº 1 do GT XV 

 

Conforme descrição feita pelo INAG, o arranque do processo de elaboração do PNA 

2010 consistiu na definição das principais problemáticas a tratar e sua sistematização. 

 

Assim, após trabalho interno ao INAG, de identificação alargada de problemáticas, foi 

o resultado obtido objecto de análise em audições sectoriais, de que resultou a 

selecção, por votação, das 71 problemáticas mais relevantes, agrupadas em sete 

Temas Estratégicos. 
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Segundo a definição do INAG, deverá entender-se por Problemática uma preocupação 

que pode constituir na actualidade um problema ou que poderá ser um problema no 

futuro, para a qual é necessário efectuar um diagnóstico aprofundado de forma a 

encontrar uma solução correctiva ou preventiva. 

   

As Problemáticas e os Temas Estratégicos, assim definidos, constituem a base dos 

trabalhos de elaboração do PNA 2010 e foram sujeitas a concursos públicos entretanto 

lançados pelo INAG. Foi ainda lançado um oitavo concurso público para a coordenação 

e compatibilização global dos sete concursos específicos. Entende o GT XV que, 

embora se possam perceber as razões que estiveram na base da opção por sete 

concursos separados, mesmo havendo um oitavo de coordenação, a compatibilização 

final dos elementos recolhidos virá a revestir-se de dificuldades acrescidas. 

 

O PNA está legalmente definido como um Plano de natureza estratégica que define as 

grandes opções da política nacional da água a partir da identificação dos principais 

problemas nacionais nesse domínio e tendo presente os objectivos, igualmente 

nacionais, dos sectores utilizadores da água, opções e orientações essas que devem 

ser repassadas para o nível regional através dos planos de gestão de bacia hidrográfica 

(PGBH). 

 

O Plano que agora está em elaboração deve ainda corresponder a uma revisão do 

Plano Nacional da Água elaborado em 2001, tal como estabelece o n.º 4 do citado 

artigo 28º da Lei da Água, pelo que a formulação dessa revisão deve ter em conta, não 

apenas o contexto actual, mas também a avaliação crítica da execução do anterior 

Plano e ainda outros planos entretanto adoptados, nomeadamente o Plano Nacional 

do Uso Eficiente da Água, o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais II (PEAASAR II), o Plano das Barragens com Elevado 

Potencial Hidroeléctrico, Estratégia do Litoral, Programa de Desenvolvimento Rural, 

etc. 

 

Tomando por base a avaliação crítica da execução do Plano elaborado em 2001 e o 

conteúdo e execução dos planos sectoriais entretanto publicados e ainda com o 

conhecimento adquirido com os estudos e trabalhos efectuados no âmbito da 

implementação da Directiva Quadro da Água, afigura-se que seria possível elaborar 

uma primeira aproximação às grandes questões e problemas no domínio das águas em 

Portugal que traçasse grandes objectivos e enquadrasse os trabalhos a desenvolver no 

âmbito do PNA. 

 

Mais entende genericamente o GT que no documento “Problemáticas a tratar no PNA 

2010” se entra directamente na definição de sete Temas Estratégicos, referindo-se 

ainda que foram identificadas 71 Problemáticas agregadas em Áreas de Intervenção, 

sem antes evidenciar o enquadramento das mesmas problemáticas e a sua 
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hierarquização, nem indicar quais são as relevantes para a formulação de políticas 

nacionais no domínio das águas ou as que são consideradas determinantes para que o 

Plano assuma uma natureza estratégica, tal como previsto na Lei da Água. 

 

Da análise global dos Temas Estratégicos, das Áreas de Intervenção, da respectiva 

Fundamentação e, em particular, das 71 Problemáticas referidas, entende-se ainda ser 

de evidenciar: 

 

I. Tendo em conta que se trata de um segundo exercício de planeamento, 

que, no entretanto, foram produzidos diversos Planos relacionáveis e que 

tiveram lugar os trabalhos de elaboração da Lei da Água e os estudos 

técnicos para cumprimento das obrigações inerentes à aplicação da DQA 

(ex: caracterização das massas de água) seria possível um primeiro 

diagnóstico da situação à escala nacional que proporcionasse a elaboração 

de um documento mais apoiado na experiência; 

II. A matéria dos documentos não responde integralmente à alínea a) do nº 2 

do artigo 28º da Lei da Água, antes parecendo tratar-se de uma listagem 

exaustiva, não enfatizando os principais problemas à escala nacional, 

apresentando problemáticas de níveis e importância diferentes e, por isso, 

não permitindo evidenciar os verdadeiros principais problemas das águas 

(exaustão de problemáticas em detrimento do estabelecimento do nível 

de relevância das mesmas); 

III. Na redacção adoptada, não fica clara a diferença entre preocupações 

estratégicas e preocupações operacionais. Nuns casos, as problemáticas 

são colocadas no quadro de macro-questões enquanto, noutros casos, são 

colocadas num quadro de detalhe, este mais consentâneo com uma visão 

operacional do que com uma visão estratégica;  

IV. Da documentação não é evidente qual o âmbito do Plano no que respeita 

à natureza das águas. De facto, da leitura dos temas estratégicos, da 

fundamentação e da listagem das problemáticas fica-se com a sensação de 

que as preocupações estão quase que exclusivamente centradas nas águas 

doces superficiais, excluindo as águas subterrâneas, de transição e 

costeiras, sendo que, no que respeita ao litoral, apenas é feita referência 

aos riscos de erosão;  

V. Ao nível das próprias designações dos temas estratégicos, surge a dúvida 

sobre os critérios e conceitos subjacentes à selecção dos títulos, por 

exemplo “vocação regional da água”, “gestão sustentável dos riscos” e 

“estado e qualidade da água e ecossistemas associados”; 

VI. No que concerne às “fundamentações”, parece-nos que, em muitas delas, 

as questões suscitadas são do foro dos problemas internos da 

Administração Pública, por exemplo, respeitantes à articulação entre 

entidades, escassez de recursos humanos, falta de meios, etc., não se 
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inserindo nos grandes problemas nacionais que devem nortear a 

elaboração do PNA; 

VII. Também no que respeita às problemáticas, e sendo as justificações 

susceptíveis de serem utilizadas publicamente, não se afigura adequado 

para um Plano Nacional da Água serem feitas referências tais como, se os 

“decisores conhecem as suas responsabilidades”, se “têm as 

competências” ou se “Portugal deve ter uma politica própria ou se deve 

seguir a posição da União Europeia”, se “existem condições para Portugal 

adoptar uma postura liderante na gestão das Bacias Hidrográficas 

partilhadas” ou sobre o “funcionamento da Comissão para a Aplicação e 

Desenvolvimento da Convenção de Albufeira”, etc.. 

VIII. São feitas referências ao “mercado da água” quando, ao que se julga, o 

que está em causa é o “mercado dos serviços da água”, que são conceitos 

completamente diferentes. Igualmente é referido o “preço da água” 

quando o que parece estar em causa são as “tarifas da água”; 

IX. Da listagem das problemáticas não constam referências ao ordenamento 

do território e, em particular, ao ordenamento do domínio hídrico, quando 

muitas das questões suscitadas, nomeadamente as associadas a riscos de 

inundação e de erosão costeira, estão directamente relacionadas com esta 

matéria; 

X. Das problemáticas identificadas nenhuma se refere às potencialidades dos 

recursos hídricos, à dimensão ambiental, paisagística, social e cultural da 

água, à água enquanto factor potenciador de desenvolvimento harmónico 

e de coesão social e regional;  

XI. Não resultam evidentes quais as problemáticas determinantes para a 

fixação dos objectivos de convergência entre a política de gestão das águas 

nacionais e os objectivos globais e sectoriais de ordem económica, social e 

ambiental; 

XII. Por definição constante da própria Lei da Água, cabe ao PNA transmitir as 

orientações a contemplar nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. 

Contudo, sendo do conhecimento geral que os Planos de Gestão de Bacia 

estão em curso de elaboração, seria importante explicitar como é que as 

problemáticas identificadas e os objectivos e medidas que decorrerão do 

PNA vão ser considerados nos Planos de Bacia, questão ainda mais 

relevante pelo facto de o PNA e os Planos de Bacia serem elaborados ou 

coordenados por entidades diferentes e sem qualquer grau de hierarquia 

entre si. 

   

Como conclusões desta Nota nº 1, o GT XV entende, designadamente, que: 

 

-  As considerações acima explicitadas, embora continuem relevantes seriam mais úteis 

numa fase inicial do processo, na medida em que perdem oportunidade face ao actual 
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estado de desenvolvimento dos trabalhos contratualizados pelo INAG a consultores 

externos. 

- No contexto evidenciado, as considerações acima expressas pelo GT XV devem ser 

entendidas como contributos para a construção de um quadro de referência para a 

articulação com o INAG e para a análise por parte do GT dos documentos produzidos 

no âmbito da elaboração do PNA e não como factor de perturbação do processo em 

curso, conduzido pelo INAG, tanto mais que é a este Instituto a quem, nos termos da 

Lei da Água, compete elaborar a revisão do PNA. 

 

- Nesse quadro, o GT XV assume que, face ao actual estádio de desenvolvimento dos 

trabalhos de elaboração do PNA, a lista e a sequência de Temas Estratégicos 

apresentados no documento “Problemáticas a tratar no PNA 2010” visou sobretudo a 

recolha e sistematização de informação de base para a preparação do Plano, mas que 

a organização do documento final que constituirá o PNA 2010, tal como previsto no 

artigo 28º da Lei da Água, não será necessariamente estruturada com base na 

arrumação das problemáticas tal como foi apresentada. 

 

- A ser correcta esta interpretação, julga-se que o INAG deveria preparar um índice 

detalhado do PNA 2010, devidamente fundamentado em cada item, e que, de forma 

inequívoca, desse cumprimento ao disposto na Lei da Água. Esse índice, em conjunto 

com as disposições da Lei da Água, passaria a ser a base de referência e de 

balizamento da análise do GT XV, tanto mais que uma das suas preocupações 

fundamentais é que o PNA venha a dar integral cumprimento à letra e espírito do 

disposto na referida Lei sobre o Planeamento dos Recursos Hídricos e, em particular, 

sobre o Plano Nacional da Água. 

 

- Em paralelo, deveria ser acelerada a preparação do quadro geral de grandes 

objectivos estratégicos a que o PNA 2010 e os PGBH, nomeadamente os respeitantes 

aos rios internacionais luso-espanhóis, deveriam procurar responder, a fim de que o 

trabalho de preparação material do documento final estivesse, desde o início, balizado 

pelos objectivos definidos. 

 

O GT XV tomou conhecimento e apreciou ainda o documento produzido pelo INAG 

intitulado “Esclarecimentos à Nota nº 1 do GT XV do CNA”, em que são dadas 

explicações ponto por ponto sobre os comentários atrás referidos. Reconhecendo a 

atenção que o seu trabalho tem merecido, considera-se que havendo, naturalmente, 

pontos de vista algo diferentes, será mais útil para o processo de acompanhamento 

utilizar os esclarecimentos que vão sendo produzidos para conhecimento das posições 

do INAG (e não para estabelecer polémicas), no sentido de o GT assim poder melhor 

cumprir o mandato que lhe foi confiado. 
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4.2- Nota nº 2 do GT XV 

 

4.2.1- Nota prévia 

 

Embora os dois documentos se refiram a objectivos, o GT XV teve dificuldade em 

identificar a articulação entre eles, uma vez que o quantitativo, a designação e o 

conteúdo descritivo, expresso ou implícito, nos objectivos estratégicos em cada um 

dos documentos não são coincidentes nem sequer semelhantes, o que leva a admitir 

que os documentos terão sido produzidos em datas diferentes. Presume-se ainda que 

o documento “PNA 2010 – Objectivos estratégicos e indicadores” será o mais recente. 

Esta dificuldade sentida pelo GT XV poderá ser obviada se, doravante, os documentos 

produzidos pelo INAG passarem a ser datados e correlacionados. 

 

Para o GT XV não é evidente a coerência entre a estrutura que está definida no índice 

comentado, a proposta de objectivos estratégicos constantes do mesmo documento 

(Plano Nacional da Água - Objectivos estratégicos e índice comentado) e aquilo que no 

segundo documento em análise (PNA 2010 – Objectivos estratégicos e indicadores) se 

define como objectivos estratégicos.  

 

Não resulta igualmente evidente da leitura do segundo documento quais os 

indicadores associados a cada um dos objectivos estratégicos. 

 

4.2.2- Sobre o documento “Plano Nacional da Água 2010 – Objectivos estratégicos 

e índice comentado” 

 

A designação induz uma expectativa que não se traduz em realidade quando analisado 

o documento no que respeita às componentes enquadramento e objectivos 

estratégicos. 

 

De facto, a componente “Enquadramento” resume-se praticamente à listagem, já 

apresentada noutros documentos, dos sete “Temas Estratégicos”, não sendo 

evidenciado de que forma é que os mesmos são enquadradores dos objectivos 

estratégicos. 

 

Também no que concerne à componente “Definição dos objectivos estratégicos”, não 

é evidenciado qualquer pressuposto ou critério subjacente à identificação ou selecção 

destes objectivos.  

 

Acresce que, embora o título do item seja “objectivos estratégicos”, na parte inicial do 

texto é referido que se definiram “os seguintes objectivos estratégicos e 

operacionais”, pressupondo-se que os operacionais são os identificados em 2.ª linha, 

enquanto que os estratégicos são os quatro identificados a bold nas caixas de texto. 
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Se se pretendia ligar os “Temas Estratégicos” referidos na página 1 aos “Objectivos 

Estratégicos” referidos na página 2, não parece que a formulação destes últimos tenha 

conseguido alcançar esse desiderato na sua totalidade, porquanto há temas 

estratégicos que aparentemente não são identificáveis ou relacionáveis com os 

objectivos “estratégicos e operacionais” formulados. 

 

Assumindo que os objectivos estratégicos são: 

1. Aumentar a eficácia da aplicação das políticas nacionais e comunitárias; 

2. Melhorar a participação pública, comunicação e consciência ambiental para a 

água; 

3. Garantir a segurança de pessoas e bens; 

4. Promover as relações internacionais. 

entende-se que a sua designação, nomeadamente do 1º, do 3º e do 4º, deveria ser 

melhor referenciada com as problemáticas associadas à água ou aos recursos hídricos, 

uma vez que a sua simples expressão não os identifica como sendo objectivos na área 

da água. Mais significativo ainda é referir-se a aplicação das políticas sem previamente 

se falar da sua definição. 

 

O índice proposto pelo INAG para o PNA 2010 teria a seguinte estrutura: 

Parte I – Introdução e Enquadramento 

1. Enquadramento estratégico 

2. Âmbito territorial e técnico 

3. Desafios 

Parte II – Caracterização, Diagnóstico e Cenários Prospectivos 

4. Situação de referência 

5. Cenários prospectivos 

Parte III – Objectivos, Medidas e Programação 

6. Objectivos 

7. Medidas e Programação 

Parte IV – Sistema de Promoção, Acompanhamento, Controlo e Avaliação 

8. Sistema de controlo 

9. Sistema de governação 

10. Instrumentos de avaliação 
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No que concerne a este índice, considera o GT XV que se trata de um documento bem 

organizado e adequado à natureza e características de um Plano Nacional da Água, 

sendo de salientar a estrutura proposta, bem como a descrição dos conteúdos, que 

parecem formulados de forma correcta e ajustada à definição do âmbito das grandes 

áreas, temas e matérias que hão-de constituir o Plano, constituindo-se como um guia e 

auxiliar precioso para a elaboração e acompanhamento da elaboração do mesmo. No 

entanto, notam-se algumas omissões e falta de clareza na forma como serão 

cumpridos aspectos fundamentais da Lei da Água.  

 

Muito embora seja de admitir que o índice vá sendo adaptado e rectificado à medida 

que o trabalho se for desenvolvendo, julga-se que deveriam ser, progressivamente e 

desde já, introduzidas as clarificações que se fossem revelando adequadas.  

 

Assumindo-se estar implícito que, de acordo com o índice comentado, o Plano será 

estruturado em Partes e que estas serão subdivididas em capítulos, entende-se que a 

estrutura permite uma adequada sistematização das matérias a abordar pelo Plano. 

 

No entanto, tratando-se, nos termos da Lei da Água, de uma revisão do Plano 

elaborado em 2001 (e publicado em 2002), sugere-se que, na Parte II – Situação de 

referência, seja contemplado um item especificamente respeitante à execução do 

Plano Nacional da Água em vigor. 

 

Nesta mesma área deveriam ser melhor evidenciadas as alterações decorrentes do 

novo quadro legal e institucional resultante da aprovação e implementação da Lei da 

Água, que constituem uma alteração significativa do contexto actual 

comparativamente com o que esteve subjacente à elaboração do Plano em vigor. 

 

Concordando com o conteúdo descrito na componente “Situação de referência”, 

entende-se no entanto alertar para o facto de que deve ser evitada a tendência 

habitual nos Planos para uma caracterização / diagnóstico exaustivos e muito 

pormenorizados, em detrimento de uma abordagem mais selectiva e orientada para 

suportar a identificação dos grandes problemas do sector da Água em Portugal, cuja 

proposta de resolução, tal como previsto na Lei da Água, há-de ser o cerne das opções 

e das propostas de políticas e medidas a contemplar no Plano Nacional da Água e a 

aplicar nos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica. 

 

No que concerne à parte III do índice - Objectivos, Medidas e Programação, 

especificamente no que respeita aos objectivos, concorda-se com o conteúdo e a 

definição de âmbito. Contudo, é opinião do GT XV que deveriam ser incorporados nos 

objectivos conceitos como a sustentabilidade ambiental, social e económica e a 

importância dos recursos hídricos como factor de competitividade dos sectores 

utilizadores, de identidade cultural, de coesão social e de valorização do território. 
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Ao delimitar o âmbito dos objectivos (com o qual se concorda) parece haver excessivo 

ênfase em objectivos que são da alçada das Administrações de Região Hidrográfica, 

embora seja claro que sendo Órgãos e Planos oriundos do mesmo Ministério haja 

necessidade de assegurar uma harmonização substancial entre eles. 

 

Por fim e ainda sobre o item “objectivos”, o que está expresso no índice é dificilmente 

relacionável com os “objectivos estratégicos” definidos na parte inicial do documento, 

o que torna dispersiva a sua leitura e a sua aplicação. 

 

4.2.3- Sobre o documento “PNA 2010 – Objectivos estratégicos e indicadores”: 

 

Os objectivos estratégicos propostos no documento em análise são: 

1. Objectivo O- Visionário: Posicionar Portugal no grupo de excelência europeia na 

gestão das águas; 

2. Objectivo 1- Qualidade da água: Sanear todos os meios hídricos de valor 

estratégico para os ecossistemas aquáticos e para as actividades económicas e 

culturais; 

3. Objectivo 2 – Água em quantidade: Disponibilizar água para todas as actividades 

humanas e económicas em quantidade, qualidade e permanência; 

4. Objectivo 3 – Sustentabilidade económico-financeira da gestão da água: 

Assegurar a autosustentação económico-financeira da gestão da água com 

repartição equilibrada de responsabilidades entre os sectores público e privado; 

5. Objectivo 4- Segurança na gestão da água: Garantir um elevado nível de 

segurança de pessoas e bens e confiança na gestão da água; 

6. Objectivo 5 – Compatibilidade de politicas: Alcançar convergências e sintonias 

elevadas entre as politicas sectoriais com impactos significativos nos recursos 

hídricos num quadro de participação alargado e de disponibilização de informação 

actualizada e na óptica do utilizador;  

7. Objectivo 6 – Cooperação transfronteiriça e internacional: Estabelecer um quadro 

operativo de cooperação internacional sobre água e de acção permanente na 

gestão das regiões hidrográficas transfronteiriças; 

8. Objectivo 7 – Gestão da água participada: Elevar para padrões superiores 

internacionais a participação dos cidadãos e organizações não governamentais nas 

decisões de gestão da água. 

 

Sobre esta proposta de objectivos estratégicos, entende-se salientar as seguintes 

lacunas de carácter global: 

a) A água enquanto elemento integrante e estruturante do Ambiente e enquanto 

património e recurso natural tem uma dimensão ambiental, social, económica e 

cultural que deve ser evidenciada nos objectivos; 
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b) Não devem ser dissociadas as componentes quantidade e qualidade da água, 

porquanto as duas estão interligadas, ainda que seja aceitável o tratamento 

separado dos respectivos dados; 

c) Estando a água presente na natureza sob diversas condições (superficial, 

subterrânea, doce, salobra e salgada) deve ser evidenciada nos objectivos a 

perspectiva da sua gestão global e integrada; 

d) Deve também ser melhor explicitada a consideração da relação entre o estado da 

água e dos meios hídricos e a protecção dos ecossistemas aquáticos e dos 

ecossistemas terrestres e zonas húmidas deles directamente dependentes; 

e) Sendo a água estruturante em termos de ordenamento e valorização do território, 

bem como de coesão social, entende-se que essas vertentes devem ser 

adequadamente evidenciadas; 

f) A consideração dos recursos hídricos como factor de competitividade de sectores 

de actividade económica conectáveis com a água e da sua valia económica não 

devem ser também ignorados;  

g) A utilização eficiente do recurso água deve ser uma preocupação permanente, 

pelo que a mesma deve estar presente na formulação dos objectivos; 

h) A gestão participada da água deve compreender os cidadãos e as organizações não 

governamentais, mas também os utilizadores ou as suas organizações. 

Especificamente sobre os vários itens considerados para cada um dos objectivos 

estratégicos, cujo aprofundamento e eventual reformulação se recomenda, não se 

pode deixar desde já de manifestar reservas em relação ao conteúdo de muitos deles.  

 

De facto, nota-se um desequilíbrio quanto à respectiva natureza e âmbito (objectivos 

operacionais/programas de medidas/indicadores), tendo, além disso, alguns dos itens 

uma formulação imprecisa, na qual, aparentemente, não terão sido ponderados o 

enquadramento legal, os possíveis impactos e a viabilidade da sua operacionalização 

no contexto do Plano Nacional da Água. 

 

 

5- Nota Final  

 

O GT XV entende que, sendo o PNA o instrumento por excelência e de nível superior 

no que respeita à gestão estratégica das águas do País - no qual se fixam as grandes 

opções de política nacional e os princípios e regras de orientação dessa política, bem 

como a harmonização dos seus objectivos com os dos Planos de Gestão de Bacia 

Hidrográfica e com os objectivos de desenvolvimento dos sectores económicos -, os 

documentos apreciados carecem de melhor alinhamento e de aprofundamento, que 

certamente lhe serão dados em fases subsequentes, de forma a dar cumprimento 

integral ao estabelecido na Lei da Água, nomeadamente nos artigos 23º a 28º. 
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A terminar deve ainda referir-se que todos os documentos que são mencionados no 

texto se encontram à disposição dos vogais do CNA no secretariado do Conselho. 

 

Lisboa, 09 de Julho de 2010 

 

                                                                         Grupo de Trabalho XV do Conselho Nacional da Água 

      O Relator-Coordenador 

 

 

 (Francisco de la Fuente Sánchez) 


