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Acompanhamento da Elaboração do Plano Nacional da Água 2010 

Informação n.º 2 do Grupo de Trabalho XV  

(período de 10/07/2010 a 25/10/2010)  

 

 

1- Período de acompanhamento e documento analisado 

 

A presente Informação n.º 2 corresponde ao acompanhamento da elaboração do PNA 

2010 no intervalo de tempo que mediou entre as reuniões efectuadas pelo GT XV em 

09/07/2010 (onde foi preparada a Informação n.º 1, apresentada na 40.ª reunião 

plenária do CNA de 20/07/2010) e 25/10/2010 (data da reunião de que resultou a 

presente Informação) 

 

Durante o período de três meses abrangido por esta Informação, foi analisado o 

seguinte único documento recebido do INAG: 

 

• PNA 2010 - Relatório de Introdução e Enquadramento (versão de trabalho de 

12/10/2010).  

 

Durante o mencionado período, foi também realizada uma reunião conjunta com o 

INAG, na qual, além da apresentação do referido documento, se enfatizou a 

importância da articulação entre o Plano Nacional da Água e os Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica, nomeadamente dos respeitantes às bacias hidrográficas luso-

espanholas. 

 

 

2- Apreciação do documento PNA 2010 - Relatório de Introdução e Enquadramento 

(versão de trabalho de 12/10/2010).  

 

De acordo com a informação recebida, o relatório em apreciação é um documento 

interno do INAG, pedido para não divulgar nesta fase, que teve como principal 

objectivo o enquadramento dos trabalhos subsequentes e, também, a articulação com 

o GT XV. Como tal, as considerações que se seguem deverão ser entendidas nesse 

contexto e foram fundamentalmente orientadas para apoiar o desenvolvimento futuro 

dos trabalhos de elaboração do PNA 2010.    

 

Considera o GT que a existência desde já de uma versão preliminar da Introdução e 

Enquadramento do PNA 2010 (Parte I do Plano) é uma opção meritória, uma vez que 
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permite ter uma visão antecipada do que poderá vir a ser o conteúdo do Plano. 

Efectivamente, embora a Introdução seja normalmente redigida em fase mais 

avançada e depurada dos trabalhos, e portanto com menor necessidade de 

ajustamentos, a metodologia adoptada permite ir visualizando os aspectos 

fundamentais do documento à medida que este vai sendo desenvolvido. 

 

Assim, trata-se necessariamente de uma primeira versão que, ao longo do tempo, irá 

recebendo contributos resultantes dos restantes capítulos do PNA 2010. Nestas 

condições, afigura-se mais razoável deixar para versões mais consolidadas a análise na 

especialidade e fazer, nesta fase, sobretudo apreciações de carácter geral. 

 

Nesta ordem de ideias, considera-se dever salientar os seguintes três aspectos 

fundamentais: 

 

• o  “papel” dos Objectivos Estratégicos no desenvolvimento do PNA 2010; 

• o “papel” das Problemáticas nas linhas orientadoras do PNA 2010; 

• as diferentes perspectivas quanto ao conteúdo do PNA 2010. 

 

No documento em apreço não há qualquer referência aos Objectivos Estratégicos 

definidos pelo INAG e objecto do documento “PNA 2010 – Objectivos Estratégicos e 

Indicadores”. Considera o GT XV que eles deveriam ser desde já inseridos na 

Introdução e que do desenvolvimento do Plano deverá decorrer o seu 

aprofundamento, ficando para uma fase mais avançada dos trabalhos o 

desenvolvimento de uma “síntese das medidas e acções a realizar para atingir os 

objectivos estabelecidos e dos consequentes programas de investimento, 

devidamente calendarizados”. 

 

Relativamente às Problemáticas, tal como têm vindo a ser encaradas pelo INAG (tema 

que foi objecto de análise aprofundada na Informação nº1), é entendimento do GT XV 

que elas foram preparadas com o objectivo primordial de possibilitar o lançamento 

dos concursos destinados às entidades que iriam apoiar os trabalhos preparatórios do 

PNA 2010. Considera-se pois que se deveria proceder, quanto antes, à sua 

sistematização, hierarquização e articulação com os Objectivos Estratégicos atrás 

referidos, de modo a conferir maior consistência às linhas orientadoras do Plano. 

 

Quanto às diferentes perspectivas acerca do conteúdo do PNA 2010, julga-se poder 

extrair do documento uma directriz de trabalho merecedora de profunda reflexão 

crítica, traduzida em algumas referências marcantes, tais como:  

 

• “…pragmatismo da utilidade que a conjuntura actual exige aos instrumentos 

de política….” (página 3/64); 
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• “…o PNA 2010 foi desenvolvido visando que a sua natureza generalista fosse 

conduzida no sentido de lhe atribuir funções concretas, com o objectivo de 

dotá-lo de utilidade prática…” (página 4/64); 

• “…centrar a elaboração do PNA 2010 num número reduzido de matérias 

emanadas da percepção pericial e do escrutínio da consulta pública aos 

principais interessados… (página 19/64); 

• “O desenvolvimento dos trabalhos foi orientado para a obtenção de produtos 

finais de baixa complexidade, de modo a facilitar a aplicação da política 

nacional da água e o controlo da sua programação…” (páginas 28 e 29/64).       

 

Revela pois o documento uma acentuada propensão para uma perspectiva mais 

próxima de uma fase de projecto, muito virada para responder a necessidades 

imediatas, ao contrário do que se considera deveria ser o Plano Nacional da Água - um 

documento estruturante de toda a política nacional de gestão de recursos hídricos, 

que estabeleça as opções fundamentais a aplicar, igualmente, pelos planos de gestão 

das bacias hidrográficas do País. 

 

Mesmo não entrando na apreciação na especialidade, julga-se conveniente chamar a 

atenção para o facto de, com frequência e nos vários documentos produzidos, se 

usarem diferentes terminologias para significar a mesma realidade e se aplicarem 

indiscriminadamente conceitos como metodologia, modelo e ferramenta. Acresce que 

o relatório de Introdução e Enquadramento revela insuficiências de estruturação e de 

valência técnica, também não fazendo uma avaliação, mesmo que sucinta, dos 

trabalhos decorrentes do anterior Plano Nacional da Água. 

 

Por último, denota-se uma abordagem dos usos da água predominantemente na 

perspectiva dos sistemas de abastecimento urbano de água, em detrimento da 

conjugação dos diversos interesses e da compatibilização da gestão da água com as 

políticas dos diferentes sectores económicos. Alguns exemplos: 

• “As problemáticas relativas às Disponibilidades/Necessidades, Escassez e Uso 

Eficiente da Água estando já numa segunda linha de preocupações da política 

nacional da água, atendendo ao nível de infra-estruturação já alcançado…” 

(página 11/64); 

• “A optimização dos custos inerentes à gestão da água, bem como o 

aumento do seu nível de recuperação de forma a assegurar a 

sustentabilidade económica do sector;” (página 26/64). 
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3- Considerações finais  

 

Como resulta da análise antecedente, existem aspectos de fundo em que as opiniões 

do INAG e do GT XV, nesta fase, não são ainda convergentes e que necessitam de ser 

aprofundadas, a começar pelo entendimento do que deve ser o PNA 2010 - sobretudo 

um documento de carácter estratégico, para que aponta a legislação aplicável, ou um 

documento de carácter operacional.   

 

Considera o GT XV que é útil e oportuna uma reflexão do plenário do Conselho sobre 

este assunto, até para confirmar ou infirmar, e melhor alinhar, a posição que tem 

vindo a ser assumida. No sentido de facilitar a apreciação deste aspecto, anexam-se 

alguns elementos extraídos da documentação até agora produzida pelo INAG e já do 

conhecimento dos membros do Conselho, através Informação n.º 1 do GT XV, a saber: 

 

- Índice proposto para o PNA 2010 

 

- Objectivos Estratégicos propostos para o PNA 2010 

 

 

 

 

Lisboa, 25 de Outubro de 2010 

 

                                                                         Grupo de Trabalho XV do Conselho Nacional da Água 

      O Relator-Coordenador 

 

 

 (Francisco de la Fuente Sánchez) 
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                                                                                                                                         Anexo I 

 

 

 

 

 

Índice proposto para o PNA 2010 

 

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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                                                                                                                                         Anexo II 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

Objectivos Estratégicos propostos para o PNA 2010 

 

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. 

 

  

 


