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Acompanhamento da Elaboração do Plano Nacional da Água  

Informação n.º 3 do Grupo de Trabalho XV  

(período de 03/12/2010 a 03/03/2011)  

 

1- Enquadramento do mandato do Grupo de Trabalho 

 

Recordando o que foi referido na Informação n.º 1 do GT XV, o artigo 4º do Decreto-

Lei nº 166/97, de 2 de Julho, 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: 

 

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 está a 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. 

 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; 

• Recomendação 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. 



 

2 
 

 

Ao Grupo de Trabalho (GT XV) cabe pronunciar-se 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. 

 

De acordo com a referida proposta e subsequente despacho, o GT XV deveria intervir 

até ao termo da elaboração do PNA, mas por um período não superior a 12 meses, 

prazo que terminará dentro de poucos dias. 

 

 

2- Trabalho realizado pelo GT XV  

 

Durante o período de cerca de um ano já decorrido desde o início da sua actividade, o 

GT XV realizou dez reuniões, analisou cinco documentos de trabalho recebidos do 

INAG, preparou duas notas dirigidas a esse Instituto e elaborou duas informações 

destinadas ao CNA, que foram apresentadas ao plenário do Conselho nas reuniões 40ª 

e 41ª, que decorreram durante esse mesmo período. 

 

Em concreto, e do Plano propriamente dito, apenas foi disponibilizada, até ao 

momento, uma versão provisória do “Relatório de Introdução e Enquadramento”, 

correspondente à primeira fase do Plano, nada tendo sido ainda recebido em relação à 

segunda fase - “Caracterização, Diagnóstico e Cenários Prospectivos” -, nem em 

relação às fases subsequentes. 

 

 

3- Situação actual  

 

O último documento recebido do INAG, acima referido, data de 12 de Outubro, tem 

carácter preliminar e foi já objecto da Informação n.º 2 do GT XV. Apesar dos 

contactos pessoais feitos desde o início do ano corrente, não foi recebida qualquer 

documentação adicional, por razões que foram verbalmente transmitidas pelo INAG e 

que serão certamente explicitadas ao Conselho na sua próxima reunião. 

 

Foi dado conhecimento informal da realização de uma sessão técnica promovida pela 

APRH e pelo INAG no dia 21 de Fevereiro, em que foram abordados os “Problemas 

Nacionais e Tendências de Gestão da Água” e à qual assistiram, a título individual, dois 

membros do GT XV. Observa-se que algumas metodologias e valores apresentados 

naquela sessão, constantes da documentação entretanto colocada no site do INAG, 

em especial no que respeita às necessidades e disponibilidades de água e às suas 

implicações no caso das bacias hidrográficas luso-espanholas, levantam sérias dúvidas 

e apreensões. 
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A ausência de qualquer documento definitivo para apreciação e a percepção da 

existência de problemas de articulação entre temas e de atrasos consideráveis no 

calendário dos trabalhos de elaboração do PNA não podem deixar de causar 

preocupação relativamente à qualidade do Plano e à sua data de conclusão. Em 

particular, poderá ficar em causa a eficácia do acompanhamento que o GT XV possa 

fazer do processo. 

 

Considera-se assim, de grande urgência, a recalendarização dos trabalhos em curso 

que permita, na circunstância: i) a melhor consecução do objectivo de elaborar um 

Plano Nacional da Água que cumpra integralmente a sua finalidade; ii) o adequado 

acompanhamento da sua elaboração pelo CNA; e iii) um realinhamento com os 

calendários de elaboração dos PGRH, em especial no que toca aos rios partilhados com 

Espanha, para melhor interacção e eventual aproveitamento para o PNA dos 

resultados daqueles planos. 

 

Por fim, o GT XV reitera, uma vez mais, a sua disponibilidade para desenvolver os 

esforços necessários a uma boa articulação com o INAG no âmbito do processo de 

acompanhamento da elaboração do PNA 2010, que permita uma desejável e oportuna 

interacção e não apenas a emissão de um parecer final formal, que já não teria a 

utilidade de contribuições intercalares, no decurso do processo de elaboração do 

Plano, potenciadoras de melhorias na qualidade do documento final.  

 

 

Lisboa, 03 de Março de 2011 

 

                                                                         Grupo de Trabalho XV do Conselho Nacional da Água 

      O Relator-Coordenador 

 

 

 (Francisco de la Fuente Sánchez) 


