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Acompanhamento da Elaboração do Plano Nacional da Água  

Informação n.º 5 do Grupo de Trabalho XV  

 

1. Breve resenha histórica 

 

A presente Informação é elaborada na sequência da Informação nº 4 do Grupo de 

Trabalho XV do Conselho Nacional da Água, apresentada na 43.ª reunião plenária do 

Conselho, efectuada em 14 de Setembro de 2011, relativamente à qual se entende 

justificado reproduzir, por memória, alguns itens mais esclarecedores. 

 

  “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 (…). 

  

O Grupo de Trabalho deveria pronunciar-se sobre as matérias e os documentos 

que lhe fossem submetidos pelo INAG (…).  

 

2. Pensava-se, na altura, que o PNA 2010 seria concluído até ao 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. 

(…) 

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

versão de trabalho do “Relatório de Introdução e Enquadramento” – (até Agosto 

de 2011) não foi disponibilizado pelo INAG qualquer outro documento relativo ao 

PNA 2010 propriamente dito. 

 

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, (…) progressivamente transmitindo a sua preocupação pelo tempo 

decorrido sem dispor de novos elementos para apreciação. 

(…) 
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10. Desde o início do processo (de acompanhamento do Plano Nacional da Água), 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 na qualidade 

do documento final – e não apenas a emissão de um parecer sobre um documento      

final (…)” 

 

O Grupo de Trabalho encontra-se, portanto, a breves dias do termo do seu mandato, 

fazendo assim sentido produzir esta nova informação sobre a forma como tem 

exercido a missão de que foi incumbido. 

 

 

2. Situação actual do PNA 2010 

 

Próximo do final do ano, mais concretamente a 15 de Dezembro de 2011, foi recebida 

no Conselho Nacional da Água uma versão do trabalho do documento intitulado 

“Plano Nacional da Água 2010 – Caracterização”, que faz parte do Volume II – 

Caracterização, Diagnóstico e Cenários Prospectivos do PNA 2010”.  

 

Segundo o próprio INAG, “esta versão é ainda muito extensa, não contém o 

diagnóstico nem os cenários prospectivos, e não está ainda validada internamente”.   

 

Na última reunião do Conselho Nacional da Água foi referido pelo INAG que iria ser 

dada prioridade aos trabalhos dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) e 

que a elaboração do PNA 2010 iria ser retomada apenas no 1º semestre de 2012. 

 

Confirmando essa indicação, aquela entidade comunicou-nos agora que “ a fase 

estratégica dos Objectivos do PNA será discutida em 2012”  

 

 

3. Apreciação na generalidade do Volume II - Caracterização 

 

O GT XV reafirma a importância legalmente atribuída ao PNA, como sendo o 

instrumento por excelência e de nível superior no que respeita à gestão estratégica 

das águas no 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. 

 

Na parte de Caracterização do Volume II do PNA, agora submetida à apreciação deste 

Grupo de Trabalho, é feita uma pormenorizada caracterização do modelo de gestão da 
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água e do estado actual do uso dos recursos hídricos, nas suas múltiplas vertentes, da 

qual resulta um documento exaustivo de informação diversificada. 

 

O documento segue no essencial as problemáticas que constam dos documentos 

iniciais preparados pelo INAG e apresentados na 39.ª reunião plenária do CNA, 

realizada em 26 de Fevereiro de 2010, integrando os seguintes capítulos: modelo de 

gestão da água, políticas sectoriais (tema 3), estado das massas de água (tema 2), 

disponibilidades e necessidades de água (tema 7), economia da água (tema 5), gestão 

sustentável do risco (tema 4), gestão partilhadas das regiões hidrográficas luso-

espanholas (tema 6), e informação e participação pública (tema 1).  

 

Devido à sua natureza e extensão – 964 páginas -, considera-se que a publicação do 

documento deveria ser encarada como um elemento complementar de caracterização, 

de suporte à preparação do PNA 2010, esse sim e como acima referido, o repositório 

das grandes opções da política nacional da água e das regras para a sua protecção e 

utilização.  

 

 

4. A propósito da preparação do PNA 2010 

 

O acompanhamento do PNA 2010 que o Grupo de Trabalho procurou fazer, justifica 

que se deixem registadas algumas das principais preocupações que o desenvolvimento 

dos trabalhos ajudou a reforçar: 

 

• Considera-se oportuno reafirmar que o PNA 2010 deve ser um documento de 

carácter marcadamente estratégico, sintético, com destaque para os seus 

objectivos e correspondentes programas de medidas a aplicar. 

 

• Em especial nas presentes circunstâncias, considera-se importante garantir uma 

adequada articulação, compatibilização e sintonia entre os conteúdos do PNA e 

dos PGRH. 

 

• Considera-se fulcral uma cuidada ponderação da problemática associada aos 

rios internacionais, pela potencial irreversibilidade das perdas associadas a um 

não adequado tratamento das questões fundamentais (v. por exemplo, os 

problemas referentes ao Guadiana, diversas vezes abordados nas reuniões do 

Conselho Nacional da Água). 

 

• Considera-se que poderá vir a revelar-se um erro estratégico assumir uma 

diminuição generalizada dos consumos de água para os diversos sectores sócio-  

-económicos utilizadores. 
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• Considera-se fundamental que as afluências provenientes de Espanha que 

constam dos Planos Hidrológicos espanhóis sejam muito bem articuladas com os 

PGRH nacionais, sob pena de, caso tal não aconteça, poder vir a resultar uma 

potencial perda de soberania nacional portuguesa no que à gestão da água diz 

respeito, não obstante o estabelecido na Convenção sobre Cooperação para a 

Protecção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas 

Luso-Espanholas. 

 

• Considera-se importante a existência, desde a fase de Caracterização e 

Diagnóstico, de uma correcta articulação com as políticas económicas sectoriais, 

uma vez que as medidas propostas terão consequências, maiores ou menores, 

para essas políticas sectoriais. 

 

• Enfaticamente, considera-se que o PNA 2010 e, sobretudo, os PGRH não 

deverão ser apenas um conjunto de limitações para os usos da água, sendo que, 

para além dos aspectos ligados à conservação do recurso e dos ecossistemas 

associados, importa ao País potenciar o desenvolvimento económico e a coesão 

territorial. 

 

• Considera-se determinante garantir a segurança dos financiamentos das 

medidas (designadamente, mas não apenas, das contidas nos PGRH) já que a 

sua simples inclusão em documentos a submeter à Comissão Europeia poderá 

representar um grau elevado de compromisso na respectiva realização pela 

Administração. 

Igual raciocínio se aplica às medidas cujo cumprimento fique a cargo de 

entidades privadas. 

 

• Além disso, considera-se que a calendarização das medidas que venham a 

resultar do PNA 2010 e dos PGRH deverá ter em elevada consideração a actual 

situação financeira do País, não apontando ou deixando implícitos 

compromissos que as restrições financeiras impeçam de concretizar. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Face ao exposto nos números anteriores, designadamente nos pontos 1. e 2. e tendo 

em atenção o actual grau de desenvolvimento dos trabalhos de preparação do PNA 

2010 e o facto de o mandato do GT XV terminar já no final do corrente ano, considera-

se não parecer fazer sentido uma prorrogação desse mandato sem ter uma ideia clara 

do calendário que se seguirá na elaboração do PNA 2010, conforme se antecipava, 

aliás, na informação nº 4. 
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Assim, poderá ser certamente mais adequado, que o acompanhamento da elaboração 

do PNA – a concretizar por uma estrutura institucional com composição adequada ao 

momento em que tal decisão venha a ser tomada - seja retomado em data mais 

oportuna e consentânea com o que vier a ser a recalendarização dos trabalhos do 

Plano.  

 

Nunca será demais salientar a importância que um documento de natureza estratégica 

como o PNA tem para o todo nacional, bem como as suas múltiplas repercussões na 

economia, no ambiente e na sociedade portuguesas, por isso justificando a 

continuação de uma cuidada intervenção do Conselho Nacional da Água no 

acompanhamento da sua preparação e execução. 

 

 

Lisboa, 29 de Dezembro de 2011 

 

                                                                         Grupo de Trabalho XV do Conselho Nacional da Água 

      O Relator-Coordenador 

 

 

 (Francisco de la Fuente Sánchez) 


