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Acompanhamento da Elaboração do Plano Nacional da Água  

Informação n.º 4 do Grupo de Trabalho XV  

 

1. Por despacho da Senhora Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, de 

23 de Março de 2010, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT XV do Conselho 

Nacional da Água) 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) deveria pronunciar-se sobre as matérias e os 

documentos que lhe fossem 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 justificasse produzir. 

 

2. Pensava-se, na altura, que a data de conclusão do PNA 2010 seria próxima do final de 

2010, razão pela qual o GT XV foi constituído com um mandato até ao termo da sua 

elaboração, “mas por um período de tempo não superior a 12 meses”. 

 

3. Iniciados os trabalhos em 12 de Abril de 2010, os primeiros tempos de actividade do 

GT XV auguravam a possibilidade de alguma interacção com a entidade responsável 

pela preparação do PNA – o INAG – tendo-se realizado algumas reuniões conjuntas e 

analisado alguns documentos preparatórios disponibilizados ao CNA. 

 

4. No entanto, desde 12 de Outubro de 2010 – data em que foi recebida uma versão de 

trabalho do “Relatório de Introdução e Enquadramento” - não foi disponibilizado 

pelo INAG qualquer outro documento relativo ao PNA 2010 propriamente dito. 

 

Apenas foi recepcionada, após insistências do GT XV, uma versão de trabalho do 

Relatório de Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica que, embora 

tenha sido analisada pelo GT, é um documento de carácter processual que, em rigor, 

não careceria de apreciação do CNA. Sobre o assunto foi elaborada a Nota nº 3, do 

GT XV. 
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5. Uma vez que os doze meses de mandato terminavam a 23 de Março passado, o 

Secretário-Geral do CNA, Eng. António Eira Leitão, propôs a sua prorrogação até ao 

final do corrente ano de 2011, no pressuposto de que, até lá, todo o processo viria a 

estar concluído, o que foi aprovado por despacho de 22 de Março. 

 

6. Em todas as reuniões do Plenário do CNA realizadas após a constituição do GT, o 

tema “Acompanhamento da Elaboração do PNA 2010” constou sempre da agenda 

dos trabalhos, tendo o GT XV tido a oportunidade de prestar contas do trabalho que 

ia desenvolvendo e progressivamente transmitido a sua preocupação pelo tempo 

decorrido sem dispor de novos elementos para apreciação. 

 

7. Em particular, na 42ª Reunião do CNA, realizada em 22 de Março de 2011, o GT 

manifestou a sua desilusão por o seu mandato inicial estar a terminar, sem que o 

trabalho desenvolvido correspondesse minimamente às expectativas com que 

iniciara a sua actividade. 

 

Por esta razão, o GT apresentou ao Conselho uma informação em que fazia uma 

reflexão sobre as dificuldades atrás referidas e em que apresentava algumas 

sugestões para as tentar ultrapassar. 

 

Em concreto, e tendo em especial atenção as obrigações do País quanto à 

apresentação dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, foi sugerida uma 

recalendarização dos trabalhos que permitisse: 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 aproveitamento dos 

resultados daqueles planos. 

 

8. Embora o plenário do CNA tenha acolhido favoravelmente, na generalidade, aquelas 

sugestões, até ao momento, o Conselho e o seu GT XV desconhecem qualquer 

evolução da situação anteriormente relatada. 

 

9. Refira-se, a propósito, que o INAG vinha transmitindo, em reuniões anteriores do CNA, 

que contava ter o PNA 2010 em discussão pública até ao final do 1º semestre de 2011, 

tendo, na última reunião mencionado a data de final de Julho. 

 

10. Desde o início do processo, o GT XV tem manifestado a sua total disponibilidade para 

desenvolver os esforços necessários para uma boa articulação com o INAG no âmbito 

do processo de acompanhamento da elaboração do PNA 2010, que permita uma 

interacção no decurso do processo – potenciadora de melhorias e de maior robustez 
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na qualidade do documento final – e não apenas a emissão de um parecer sobre um 

documento final, o que, lamentavelmente se torna cada vez mais previsível. 

 

Acresce ainda que sempre foi entendimento do Conselho que a proposta de Plano 

fosse apreciada antes do início da consulta pública.  

 

11. Nunca será demais salientar a importância que um documento estratégico como o 

PNA tem para o todo nacional e as suas múltiplas repercussões na economia, no 

ambiente e na sociedade portuguesas, temendo-se, pela forma como vem a ser 

elaborado, que o PNA 2010 não venha a conseguir desempenhar o importantíssimo 

papel que legalmente tem - conforme o artigo 28.º da Lei n.º 58/2005 - e que, na 

prática, deveria ter. 

 

12. Conhecidas que são as diligências que têm sido desenvolvidas pelo Secretário-Geral do 

CNA, Eng. António Eira Leitão, junto do INAG, nomeadamente através do seu e-mail de 

25 de Maio último - ao que se sabe sem resultados - considera o GT XV que, caso a 

situação descrita não evolua significativamente a breve prazo, só lhe resta interromper 

formalmente os seus trabalhos e aguardar novos desenvolvimentos ou diferentes 

orientações superiores ou do próprio Conselho. 

 

 

Lisboa, 02 de Agosto de 2011 

 

                                                                         Grupo de Trabalho XV do Conselho Nacional da Água 

      O Relator-Coordenador 

 

 

 (Francisco de la Fuente Sánchez) 


