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1.1. Índice cronológico 

Reunião Data Local 

1.ª 1994.10.09 Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, Lisboa 
2.ª 1995.04.19 Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, Lisboa 
3.ª 1996.02.07 Ministério do Ambiente, Lisboa 
4.ª 1996.06.03 Ministério do Ambiente, Lisboa 
5.ª 1996.11.04 Ministério do Ambiente, Lisboa 
6.ª 1997.02.17 Ministério do Ambiente, Lisboa 
7.ª 1997.10.06 Ministério do Ambiente, Lisboa 
8.ª 1998.03.06 Ministério do Ambiente, Lisboa 
9.ª 1998.11.03 Ministério do Ambiente, Lisboa 

10.ª 1998.12.28 Ministério do Ambiente, Lisboa 
11.ª 1999.03.26 Ministério do Ambiente, Lisboa 
12.ª 1999.09.23 Ministério do Ambiente, Lisboa 
13.ª 2000.01.21 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
14.ª 2000.05.17 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
15.ª 2000.06.30 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
16.ª 2000.10.09 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
17.ª 2000.12.20 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
18.ª 2001.02.15 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
19.ª 2001.08.01 Mãe de Água das Amoreiras, Lisboa 
20.ª 2001.10.15 Estação Elevatória dos Barbadinhos, Lisboa 
21.ª 2001.12.07 Furnas, Ilha de S. Miguel, Região Autónoma dos Açores 
22.ª 2002.03.21 Palácio da Bolsa, Porto 
23.ª 2002.10.01 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Lisboa 
24.ª 2003.02.28 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Lisboa 
25.ª 2003.06.05 Pousada de Alqueva, Alqueva 
26.ª 2004.02.17 Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Lisboa 
27.ª 2005.04.29 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
28.ª 2005.09.30 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
29.ª 2006.03.10 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
30.ª 2006.06.23 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
31.ª 2006.12.06 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
32.ª 2007.04.13 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
33.ª 2007.11.26 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
34.ª 2008.04.18 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
35.ª 2008.09.26 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
36.ª 2008.11.20 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, Lisboa 
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37.ª 2009.04.17 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, Lisboa 

38.ª 2009.07.22 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, Lisboa 

39.ª 2010.02.26 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
40.ª 2010.07.20 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
41.ª 2010.12.03 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
42.ª 2011.03.22 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa 
43.ª 2011.09.14 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa 
44.ª 2012.01.27 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa 
45.ª 2012.05.22 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa  
46.ª 2012.09.14 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa  
47.ª 2012.12.14 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa  
48.ª 2013.03.27 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa  
49.ª 2013.07.05 Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Lisboa  
50.ª 2013.10.01 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa 
51.ª 2013.12.17 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa 
52.ª 2014.03.14 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa 
53.ª 2014.07.03 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa 
54.ª 2014.12.05 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa 
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 1.2. Índice temático  

Temas abordados Reuniões plenárias 

Abastecimento de água e saneamento 3.ª, 13.ª, 27.ª, 29.ª, 30.ª, 38.ª, 40.ª, 
44.ª, 51.ª, 53.ª 

Agricultura, hidroeletricidade e indústria 12.ª, 20.ª, 25.ª, 31.ª, 32.ª, 33.ª, 39.ª, 
41.ª, 45.ª, 49.ª  

Alterações climáticas 34.ª, 50.ª, 52.ª 

Ambiente e biodiversidade 36.ª, 39.ª, 44.ª 

Diretivas comunitárias 6.ª, 8.ª, 9.ª, 13.ª, 15.ª, 23.ª, 26.ª, 28.ª, 
32.ª, 33.ª, 36.ª, 37.ª, 43.ª, 46.ª, 47.ª, 

50.ª 

Fenómenos hidrológicos extremos 8.ª, 24.ª, 27.ª, 32.ª, 46.ª 

Litoral e espaço marítimo 7.ª, 21.ª, 24.ª, 28.ª, 29.ª, 31.ª, 36.ª, 
38.ª, 39.ª, 42.ª, 46.ª, 47.ª, 50.ª, 52.ª, 

54.ª  

Ordenamento do território 7.ª, 21.ª, 28.ª, 29.ª, 31.ª, 36.ª, 38.ª, 
39.ª, 42.ª  

Planeamento de recursos hídricos 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 9.ª, 12.ª, 14.ª, 
16.ª, 18.ª, 19.ª, 20.ª, 21.ª, 31.ª, 32.ª, 
36.ª, 37.ª, 40.ª, 41.ª, 42.ª, 43.ª, 50.ª 

Quadro legal e institucional 1.ª, 22.ª, 23.ª, 26.ª, 28.ª, 30.ª, 34.ª, 
38.ª, 43.ª 

Rios internacionais e relações luso-espanholas 3.ª, 4.ª, 5.ª, 10.ª, 11.ª, 17.ª, 34.ª, 41.ª, 
45.ª, 48.ª 

Uso eficiente da água 20.ª, 32.ª, 41.ª, 45.ª, 49.ª 
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1.3. Índice documental 

1.ª REUNIÃO 

Decretos-Lei n.ºs 45/94, 46/94 e 47/94, de 22 de fevereiro, relativos, respetivamente ao 
processo de planeamento de recursos hídricos, ao regime de licenciamento da utilização do 
domínio hídrico e ao regime económico e financeiro da utilização do domínio hídrico. 

Relatório do estado do ambiente e do ordenamento do território/93 (DGA, 1994). 

Os usos da água em Portugal (INAG, 1994). 

2.ª REUNIÃO 

Objetivos gerais dos planos de bacia hidrográfica (INAG, 1995). 

Avaliação de recursos hídricos - metodologia utilizada na reconstituição do regime natural (INAG, 
1995). 

Avaliação de recursos hídricos. Valores para as bacias dos rios Minho, Douro e Guadiana - 
versões de trabalho (INAG, 1995). 

Caudais ambientais nos rios internacionais (INAG, 1995). 

Critérios para a avaliação de necessidades de água e valores para as bacias dos rios Minho, 
Douro, Tejo e Guadiana (INAG, 1995). 

Recursos hídricos do rio Guadiana e sua utilização (INAG, 1995). 

Recursos hídricos do rio Douro e sua utilização (INAG, 1995). 

3.ª REUNIÃO 

Apresentação n.º 01/CNA/1996 - Metodologia e interligação dos planos dos recursos hídricos 
(Prof. António Quintela). 

Recursos hídricos em Portugal continental e sua utilização. Volume 1 (INAG, 1995). 

Situação atual e perspetivas de evolução dos sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição da água para consumo público. Documento do IPE - Águas de 
Portugal, SGPS e da Comissão de Acompanhamento das Concessões (1995). 

Comissão de Acompanhamento das concessões dos sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição da água para consumo público. Enquadramento legal, funções, 
competências e práticas (1995). 

Recursos hídricos do rio Tejo e sua utilização - 1.ª revisão (INAG/COBA, 1996). 

Calendário e orientações estratégicas para elaboração do plano nacional da água e dos planos 
de bacia hidrográfica. Proposta (INAG, 1996). 

Recursos hídricos em Portugal continental e sua utilização - Volume 2 (INAG, 1996). 

4.ª REUNIÃO 

Apreciação n.º 02/CNA/1996 - Metodologia e interligação dos planos dos recursos hídricos. 

Calendário e orientações estratégicas para elaboração do plano nacional da água e dos planos 
de bacia hidrográfica (versão revista) (INAG, 1996). 

Proposta de organigrama para o acompanhamento dos planos de bacia hidrográfica e do plano 
nacional da água (INAG, 1996). 

Memorando sobre situação luso-espanhola no domínio dos recursos hídricos (INAG, 1996). 
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5.ª REUNIÃO 

Nota sobre o anteprojeto de Convenção sobre a cooperação para a proteção e a utilização 
equilibrada e duradoura dos cursos de água luso-espanhóis (1996). 

6.ª REUNIÃO 

Proposta de Diretiva-Quadro sobre a política comunitária europeia da água (UE, 1997). 

Plano Nacional da Água. Termos de referência e estratégia de elaboração (INAG, 1997). 

7.ª REUNIÃO 

Decreto-Lei n.º 166/97, de 2 de julho, relativo à estrutura, competência e funcionamento do 
Conselho Nacional da Água. 

Guia para a elaboração dos planos de bacia hidrográfica (INAG, 1997). 

Anteprojeto de diploma de revisão do Decreto-Lei n.º 74/90 relativo à qualidade das águas. 

A gestão do litoral e os planos de ordenamento da orla costeira (INAG, 1997). 

Apreciação n.º 01/CNA/1997, sobre o projeto de decreto-lei relativo à qualidade das águas. 

8.ª REUNIÃO 

Cheias de novembro de 1997. Síntese de caracterização e medidas a adotar (INAG, 1997). 

Cheias de outubro/novembro de 1997. Ações desenvolvidas pela DRA Alentejo (DRA Alentejo, 
1997). 

Cheias ocorridas em outubro/novembro de 1997 na região do Alentejo e Algarve - Síntese de 
diagnóstico da situação e estratégia para a minimização das consequências de futuros eventos 
(1997). 

Apreciação n.º 02/CNA/1997, relativa à proposta de Diretiva-Quadro sobre atuação 
comunitária no domínio da política da água. 

9.ª REUNIÃO 

População, economia e território: cenários de desenvolvimento (INAG, 1998). 

Planeamento de recursos hídricos. Os desafios de um desenvolvimento sustentável (INAG, 
1998). 

Planos de bacia hidrográfica. 1.ª fase - Análise e diagnóstico da situação atual (INAG, 1998). 

Novo decreto-lei relativo à qualidade das águas e proteção do meio aquático. Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de agosto. 

Definição de estratégias de monitorização dos recursos hídricos nacionais (DRA Alentejo, 
1998). 

Diretiva-Quadro sobre a atuação comunitária no domínio da política da água. Monitorização 
da água (Grupo EDP, 1998). 

Monitorização de recursos hídricos em Portugal (INAG, 1998). 

Apreciação n.º 01/CNA/1998 sobre a transposição para o direito interno e cumprimento das 
diretivas comunitárias sobre qualidade da água. 

10.ª REUNIÃO 

Convenção sobre cooperação para a proteção e o aproveitamento sustentável das águas das 
bacias hidrográficas luso-espanholas (INAG, 1998). 
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11.ª REUNIÃO 

Apreciação n.º 01/CNA/1999 relativa à Convenção sobre cooperação para a proteção e o 
aproveitamento sustentável das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas. 

12.ª REUNIÃO 

Plano nacional de novos regadios (IHERA, 1999). 

Novos regadios para o período 2000-2006 (IHERA, 1999). 

Guia para a elaboração dos planos das bacias hidrográficas - 2.ª fase - definição de objetivos - 
versão preliminar v1 (INAG, 1999). 

13.ª REUNIÃO 

Programa operacional de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais (2000-
2006). Versão preliminar (MAOT, 2000). 

Diretiva-Quadro sobre atuação comunitária no domínio da política da água. Ponto da situação 
e documentação anexa (INAG, 2000). 

14.ª REUNIÃO 

Sumário executivo para a elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias internacionais 
dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana (INAG, 2000). 

Índice e extrato da análise prospetiva do desenvolvimento socioeconómico e principais linhas 
estratégicas para a elaboração dos planos de recursos hídricos das bacias internacionais dos 
rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana (INAG, 2000). 

Índice e extrato da definição e avaliação de objetivo para a elaboração dos planos de recursos 
hídricos das bacias internacionais dos rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana (INAG, 2000). 

15.ª REUNIÃO 

Diretiva-Quadro sobre atuação comunitária no domínio da política da água (UE, 2000). 

16.ª REUNIÃO 

Documento síntese dos planos de bacia hidrográfica dos rios internacionais luso-espanhóis - 
Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana (INAG, 2000). 

Apreciação n.º 01/CNA/2000 sobre o projeto de açude em Constância, próximo da confluência 
do rio Zêzere com o rio Tejo. 

17.ª REUNIÃO 

Relatório de avaliação do plano hidrológico nacional de Espanha (INAG, 2000). 

Projeto de Parecer do CNA, intitulado reflexos para Portugal do plano hidrológico nacional de 
Espanha (PHNE). 

Apreciação n.º 02/CNA/2000 plano hidrológico nacional de Espanha. 

18.ª REUNIÃO 

Monografias dos planos de bacia hidrográfica dos rios nacionais - Lima, Cávado, Ave, Leça, 
Vouga, Mondego, Lis, Sado e Mira (DRAOT Norte, DRAOT Centro e DRAOT Alentejo, 2001). 

Apreciação n.º 01/CNA/2001 sobre os planos de bacia hidrográfica dos rios internacionais luso-
espanhóis. 

19.ª REUNIÃO 

Plano Nacional da Água (INAG, 2001). 
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Apreciação n.º 02/CNA/2001, sobre os planos de bacia hidrográfica dos rios nacionais: Lima, 
Cávado, Ave, Leça, Vouga, Mondego, Lis, Sado e Mira. 

20.ª REUNIÃO 

Programa nacional para o uso eficiente da água (INAG, 2001). 

Apreciação n.º 03/CNA/2001, sobre o Plano Nacional da Água. 

21.ª REUNIÃO 

Plano regional da água da região autónoma dos Açores (SRA, 2001). 

22.ª REUNIÃO 

Anteprojeto de Lei da Água. 

23.ª REUNIÃO 

Memorando sobre a implementação da Diretiva-Quadro da Água (INAG, 2002). 

Memorando sobre a criação do grupo de trabalho da Diretiva-Quadro da Água no âmbito da 
Comissão de Aplicação e Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola de 1998 (INAG, 
2002). 

Memorando sobre o estado de aplicação em Portugal das diretivas comunitárias relativas à 
água (INAG, 2002). 

Cimeira mundial sobre desenvolvimento sustentável. Principais resultados no domínio da água 
(Prof. António Gonçalves Henriques, GRI, 2002). 

Linhas gerais da nova Lei da Água. Tópicos (Dr. Marques Ferreira, Grupo de Trabalho para a 
elaboração do projeto de proposta de Lei-Quadro da Água, 2002). 

Índice e texto do regime jurídico de proteção da água. Anteprojeto (Grupo de Trabalho para a 
elaboração do projeto de proposta de Lei-Quadro da Água, 2002). 

24.ª REUNIÃO 

Prevenção e controlo de acidentes de poluição em águas interiores. Perspetiva das DRAOT 
(Direções Regionais de Ambiente e do Ordenamento do Território, 2003). 

A marinha e a poluição marítima (Direção-Geral de Autoridade Marítima, 2003). 

Flood surveillance and early warning system for Portugal (INAG, 2003). 

As cheias do Douro ontem, hoje e amanhã (INAG, 2003). 

25.ª REUNIÃO 

Alqueva - características e situação atual (EDIA, 2003). 

A água - fonte de cooperação regional ou de conflitos (Eng.º Carlos Matias Ramos, LNEC, 
2003). 

26.ª REUNIÃO 

Projeto de Lei-Quadro da Água. 

Projeto de decreto-lei sobre a titularidade dos recursos hídricos. 

Apreciação n.º 01/CNA/2004 sobre os projetos de Lei-Quadro da Água e do Decreto-Lei sobre 
a titularidade dos recursos hídricos. 
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27.ª REUNIÃO 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 7/2005, de 31 de março sobre a prevenção e controlo 
dos efeitos das secas. 

Seca em Portugal continental. Relatório referente à primeira quinzena de abril/2005. 

Evolução recente e perspetivas para os serviços urbanos de águas e resíduos em Portugal. 

28.ª REUNIÃO 

Riscos para a saúde pública associados à utilização da água: 

- Seca: medidas de atuação e recomendações à população (DGS); 

- Folheto Seca: Riscos para a Saúde (DGS); 

- Riscos para a saúde pública associados à utilização da água. Contributos para uma análise 
gestionária integrada; 

- Prevenção de riscos para a saúde associados a falhas nos sistemas de abastecimento de água 
provocados pela ocorrência de incêndios (DGS); 

- Execução do programa de vigilância sanitária das zonas balneares fluviais e de albufeiras 
(DGS); 

- Execução do programa de vigilância sanitária das zonas balneares marítimas e estuarinas 
(DGS); 

- Programa de vigilância epidemiológica integrada da doença dos legionários: investigação 
epidemiológica (DGS); 

- Doença dos Legionários - procedimentos de controlo nos empreendimentos turísticos (DGS); 

- Portugal, Ministério da Saúde - Plano Nacional de Saúde 2004/2010, Volume II. Orientações 
estratégicas, contexto ambiental conducente à saúde. Direção-Geral de Saúde, Lisboa, pp. 
113-124. 

Sobre a elaboração de uma estratégia para a gestão integrada da zona costeira (Prof. Veloso 
Gomes). 

Ordenamento da orla costeira (INAG). 

29.ª REUNIÃO 

Plano estratégico de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais 2007-2013 
(PEAASAR II). 

30.ª REUNIÃO 

Apreciação n.º 01/CNA/2006 sobre o PEAASAR 2006-2013. 

31.ª REUNIÃO 

Potencial hidroelétrico nacional. Importância socioeconómica e ambiental do seu 
desenvolvimento. 

Apreciação n.º 02/CNA/2006 sobre a articulação entre a gestão da água e o ordenamento do 
território. 

32.ª REUNIÃO 

Calendário e programa de trabalhos para a elaboração dos planos de gestão de região 
hidrográfica. 

Produtividade, eficiência e economia do uso da água na agricultura (CAP). 
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Aproveitamento hidroagrícola do Vale do Sorraia (Ass. Reg. Benef. Vale do Sorraia). 

O futuro da agricultura de regadio em Portugal (Prof. Francisco Avillez). 

33.ª REUNIÃO 

Diretiva 2006/118/CE sobre águas subterrâneas. 

Implicações da aplicação da Diretiva 2006/118/CE relativa à proteção das águas subterrâneas 
contra a poluição e deterioração. 

Diretiva para as águas subterrâneas e os planos de gestão dos recursos hídricos. 

Programa nacional de barragens - para consulta no site www.inag.pt. 

34.ª REUNIÃO 

Adaptação às alterações climáticas na Europa - Livro Verde (CE, 2007). 

Impactos das alterações climáticas sobre os recursos hídricos em Portugal (Veiga da Cunha, 
Rodrigo Oliveira e Borges Nunes). 

Água e alterações climáticas (Veiga da Cunha). 

Ata da 2.ª Conferência das Partes da Convenção de Albufeira e respetivos anexos. 

35.ª REUNIÃO 

Novo quadro legal e institucional de gestão dos recursos hídricos em Portugal. Política 
Europeia da Água (INAG, 2008). 

GEO Brasil recursos hídricos (ANA/ABRH, 2008). 

Gestão de recursos hídricos no Brasil (ANA, 2008). 

A experiência portuguesa na elaboração dos planos de bacia hidrográfica e dos planos 
especiais afins de ordenamento do território (ARH’s, 2008). 

36.ª REUNIÃO 

Decreto-Lei n.º 129/2008 e normas técnicas referente a elaboração dos novos planos de 
ordenamento de estuários. 

Litoral 2007-2013: avaliação dos planos de ordenamento da orla costeira e proposta de 
atuação. 

5.º Fórum Mundial da Água. Participação de Portugal. Newsletter n.º 1. 

Apreciação n.º 01/CNA/2008 sobre a articulação entre a gestão da água e a conservação da 
natureza e da biodiversidade. 

37.ª REUNIÃO 

A elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica. Questões significativas da gestão da 
água. 

A avaliação da variabilidade da qualidade da água de albufeiras (Castelo de Bode, Crestuma 
Lever e Alqueva) (INAG, 2007). 

A elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica: as questões mais significativas de 
gestão da água (QSIGA+). 

Qualidade da água nas albufeiras de águas públicas. 

Articulação entre a gestão da água e o ordenamento do território (MAOTDR, 2008). 

http://www.inag.pt/
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Administrações das Regiões Hidrográficas. Modelo de gestão e sua fundamentação (MAOTDR, 
2008). 

Estratégia nacional para a gestão integrada da zona costeira e respetiva avaliação ambiental 
estratégica (MAOTDR, 2007). 

38.ª REUNIÃO 

Os novos regimes jurídicos dos serviços municipais, intermunicipais e multimunicipais de águas 
e resíduos. 

O fundo de proteção dos recursos hídricos - regulamentação. 

Estratégia nacional para a gestão integrada da zona costeira, ENGIZC. Apresentação. 

39.ª REUNIÃO 

Estratégia para a conservação da natureza e restauro da biodiversidade em articulação com a 
valorização energética da rede hidrográfica da ARH Norte I.P. 

Plano Nacional da Água 2010. Ponto de situação. 

Apreciação n.º 01/CNA/2009 - Planos de ordenamento de estuário - contributos para a sua 
elaboração e implementação. 

40.ª REUNIÃO 

PEAASAR II. Relatório de Acompanhamento 2008. 

Acompanhamento do PNA 2010. Informação n.º 1 do GT XV. 

41.ª REUNIÃO 

Acompanhamento do PNA 2010. Informação n.º 2 do GT XV. 

Planeamento de recursos hídricos das bacias hidrográficas luso-espanholas - CADC. 

Política agrícola e proteção e gestão eficiente da água - GPP. 

Política agrícola comum pós-2013 e proteção da água. Posição do INAG. 

A gestão da água no contexto da política agrícola. Questões atuais e perspetivas futuras - CAP. 

42.ª REUNIÃO 

Acompanhamento do PNA 2010. Informação n.º 3 do GT XV. 

Traçar rumos num novo mapa de soberanias. 

Plano de ordenamento do espaço marítimo. 

43.ª REUNIÃO 

Acompanhamento do PNA 2010. Informação n.º 4 do GT XV. 

Planeamento de recursos hídricos - Plano Nacional da Água. Ponto de situação. 

PGRH dos rios Guadiana, Tejo, Douro, Lima e Minho. Aspetos focais e articulação 
transfronteiriça. 

Estrutura institucional de gestão dos recursos hídricos portugueses. Modelo em estudo. 

44.ª REUNIÃO 

A responsabilidade ambiental como instrumento das políticas de ambiente. Desafios da 
operacionalização do regime no âmbito da gestão da água. 

Responsabilidade por danos ambientais nos recursos hídricos: sua prevenção e reparação. 
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A responsabilidade por danos ambientais nos recursos hídricos. Perspetiva da inspeção. 

Reestruturação e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais. 

Acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água. Informação n.º 5 do GT XV. 

Texto preparatório da audição do CNA na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território 
e Poder Local da Assembleia da República: qualidade e sustentabilidade dos serviços de 
abastecimento de águas e de saneamento. 

45.ª REUNIÃO 

Programa nacional para o uso eficiente da água (PNUEA). Programa de implementação 2012-
2020. 

Perdas nos sistemas de abastecimento público de água. 

Avanços na eficiência do uso da água na agricultura. 

Perspetivas da indústria para o cumprimento dos objetivo indicativos do Plano nacional para o 
uso eficiente da água - PNUEA. 

Convenção de Albufeira. Comissão para a aplicação e desenvolvimento da Convenção. 

Aplicação e desenvolvimento da Convenção de Albufeira. 

46.ª REUNIÃO 

Implementação da Diretiva-Quadro da estratégia marinha em Portugal: ponto de situação. 

DQA e DQEM - sobreposição ou complementaridade? 

O novo modelo de ordenamento do espaço marítimo. 

Um primeiro balanço da seca de 2012. Sistematização da resposta das entidades públicas para 
a monitorização e mitigação dos impactes da seca. 

47.ª REUNIÃO 

Atividade da APA no planeamento de recursos hídricos. 

O ordenamento do espaço marítimo. 

49.ª REUNIÃO 

O futuro do regadio em Portugal: novos desafios e oportunidades. 

Regadios públicos em Portugal: novas perspetivas. 

Alqueva. 

Primores do Oeste. 

50.ª REUNIÃO 

Planos de gestão de bacia hidrográfica. Algumas questões relevantes. 

Planos de gestão de região hidrográfica de segunda geração. 

A estratégia da UE para a adaptação às alterações climáticas. 

51.ª REUNIÃO 

Apresentação do PENSAAR 2020. 

Trabalhos de elaboração do PENSAAR 2020. Uma nova estratégia para o setor de 
abastecimento de água e saneamento de águas residuais. Resumo da fase 1. 
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Trabalhos de elaboração do PENSAAR 2020. Uma nova estratégia para o setor de 
abastecimento de água e saneamento de águas residuais. Resumo da fase 2 & 3. 

Intervenção do CNA (1994-2011) sobre o setor do abastecimento de água e saneamento de 
águas residuais. 

52.ª REUNIÃO 

Estratégia para o litoral. Programa de ação de proteção e valorização do litoral. PAPVL 2012-
2015. 

O litoral português. Intervenção do CNA. 

53.ª REUNIÃO 

PENSAAR 2020 - Volume 1 (versão preliminar) - situação de referência. 

PENSAAR 2020 - Volume 2 (versão preliminar) - quadro estratégico, plano de ação e plano de 
gestão. 

PENSAAR 2020 - Volume 3 (versão preliminar) - figuras gráficas. 

54.ª REUNIÃO 

Relatório do Grupo de Trabalho do Litoral. Sumário executivo e recomendações. 

Relatório do Grupo do Litoral. 
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1.4. Membros do CNA e intervenções realizadas no período 1994-2004 

Presidentes 

Dr.ª Teresa Patrício Gouveia novembro de 1994 a outubro de 1995 

Prof.ª Elisa Guimarães Ferreira outubro de 1995 a outubro de 1999 

Eng.º José Sócrates Pinto de Sousa outubro de 1999 a abril de 2002 

Dr. Isaltino Afonso Morais abril de 2002 a abril de 2003 

Dr. Amílcar Contel Martins Theias abril de 2003 a maio de 2004 

Dr. Arlindo Marques da Cunha maio de 2004 a julho de 2004 

Dr. Luís Nobre Guedes julho de 2004 a março de 2005 

 

Secretário-Geral 

Eng.º António Eira Leitão novembro de 1994 a dezembro de 2004 

 

Vogais natos 
 
 

Organismo representado Reuniões em que participou1 

Abecasis, Manuel d’Estrade (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

11.ª; 12.ª 

Abreu, Armando Pinto de (Eng.º) DGA - Direção-Geral do Ambiente  11.ª; 14.ª; 15.ª 
Afonso, Joaquim Rocha (Cmdt) Geota - Grupo de Estudos de 

Ordenamento do Território e Ambiente  
24.ª 

Aires, Carlos Mineiro (Eng.º)  INAG - Instituto da Água 12.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 
18.ª; 19.ª; 20.ª; 21.ª    

Alabaça, Bernardo Xavier (Dr.) MDN - Ministério da Defesa Nacional 25.ª 
Almeida, Fernando Geraldo (Eng.º) Câmara Municipal do Porto  11.ª; 12.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 

24.ª; 26.ª 
Almeida, Isabel Ramalho (Dr.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria  2.ª 
Almeida, José Carlos da Cruz (Dr.) MNE - Ministério dos Negócios 

Estrangeiros  
7.ª; 8.ª; 10.ª 

Almeida, Pedro Raposo de (Dr.) OPB - Ordem Portuguesa dos Biólogos 8.ª; 9.ª; 11.ª; 12.ª 

Almeida, Vitor Fernandes de (Dr.) Câmara Municipal de Peso da Régua 25.ª 
Álvares, Manuela (Eng.ª) Câmara Municipal do Porto  13.ª 
Andresen, Maria Teresa (Prof.ª) ICN - Instituto de Conservação da 

Natureza 
4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª 

Antunes, António Macieira (Dr.) DGA - Direção-Geral do Ambiente 9.ª; 10.ª; 13.ª 
Araújo, Filomena Oliveira (Dr.ª) DGS - Direção-Geral da Saúde 1.ª; 2.ª; 3.ª; 5.ª; 6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 

11.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 
18.ª; 19.ª; 20.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª     

Azevedo, Helena (Eng.ª) REN - Rede Elétrica Nacional 24.ª; 25.ª; 26.ª 
Baleizão, Manuel Rúbio  Câmara Municipal de Moura  9.ª; 11.ª 
Baptista, Jaime Melo (Eng.º) LNEC - Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil 
1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 

11.ª; 12.ª 
Baptista, João A. N. N. (Eng.º) Eletricidade de Portugal  4.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 11.ª 

Baptista, Joaquim A. Caetano (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra  7.ª; 11.ª 

Baptista, Jorge de Oliveira (Dr.)  MNE - Ministério dos Negócios 11.ª; 14.ª 

                                                           
1 as reuniões com intervenção encontram-se salientadas a negrito. 
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 Estrangeiros 
Barbosa Fernando G. (Eng.º) IF - Instituto Florestal 1.ª; 2.ª 
Barracha, Francisco (Eng.º) DGA - Direção-Geral do Ambiente  5.ª 

Basso, Armando (Eng.º) DRAOT C - Direção Regional de 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Centro 

22.ª; 23.ª; 24.ª    

Bastos, Helena (Eng.ª) Câmara Municipal da Amadora 2.ª; 3.ª; 5.ª 
Beleza, Vitorino de Matos (Prof.) Instituto Politécnico do Porto 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 21.ª; 

22.ª; 23.ª; 25.ª; 26.ª     
Bochechas, Jorge (Eng.º) DGRF - Direção-Geral dos Recursos 

Florestais 
4.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 

12.ª; 14.ª; 16.ª; 18.ª; 20.ª; 22.ª; 
23.ª; 24.ª; 26.ª    

Borges, Orlando (Dr.)  INAG - Instituto da Água  22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª  
Borrego, Jorge (Eng.º)  DGE - Direção-Geral de Energia  1.ª  
Braga, Jaime (Eng.º) CIP - Confederação da Indústria 

Portuguesa  
7.ª; 9.ª; 10.ª; 13.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 

18.ª; 19.ª; 20.ª    

Brito, Alexandra (Eng.ª)  CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal  

17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 21.ª; 22.ª    

Brito, António Guerreiro de (Prof.)  Direção Regional do Ord. do Território 
e dos Recursos Hídricos da Região 
Autónoma dos Açores 

17ª; 19ª; 20ª; 21ª     

Cabral, Rita (Arqt.ª) Ministério da Defesa Nacional, Direção-
Geral de Infraestruturas 

2.ª; 3.ª; 4.ª 

Calixto, Valentina Coelho (Eng.ª) DRA Alg - Direção Regional de 
Ambiente do Algarve; DRAOT A - 
Direção Regional do Ambiente e do 
Ordenamento do Território do Algarve 

1.ª; 2.ª; 4.ª; 5.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 12.ª; 
13.ª; 15.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 

23.ª; 25.ª 

Campelo, Daniel (Eng.º) Câmara Municipal de Ponte de Lima 1.ª; 11.ª; 25.ª 
Capucho, Joaquim Travanca (Dr.) DRA LVT - Direção Regional de 

Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo 
8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª 

Carvalho, António Marques (Eng.º) 
 

DGA - Direção-Geral do Ambiente  4.ª; 6.ª; 7.ª 

Carvalho, António Martins de (Eng.º) DGE - Direção-Geral da Energia  2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 9.ª; 10.ª; 12.ª; 
17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 25.ª  

Carvalho, Fernando Brito de (Eng.º) Câmara Municipal de Leiria  9.ª; 13.ª; 16.ª; 17.ª; 20.ª   
Carvalho, José A. Clemente (Dr.) Câmara Municipal de Torres Vedras 1.ª  
Carvalho, M. de Fátima N. (Prof.ª) Instituto Politécnico de Beja  7.ª; 9.ª 

Chainho, Paula (Dr.ª)  LPN - Liga para a Proteção da Natureza  12.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 
18.ª; 19.ª; 21.ª; 25.ª; 26.ª     

Chito, Beatriz (Dr.ª)  DRA LVT - Direção Regional de 
Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo 

15.ª 

Cid, Heloísa (Eng.ª) 

 

DGNTM - Direção-Geral de Portos, 
Navegação e Transportes Marítimos  

9.ª 

Coelho, Rui (Dr.) DGT - Direção-Geral do Turismo 25.ª; 26.ª 
Cordovil, Francisca (Dr.ª) 

 

DGDR - Direção-Geral do 
Desenvolvimento Regional 

3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 
11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 
17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 22.ª; 23.ª; 

24.ª; 25.ª; 26.ª   

Correia, António Campos (Eng.º) 
 

CCDR Alg -Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve 

26.ª 

Correia, José Macário (Eng.º)  Câmara Municipal de Tavira 13.ª 
Correia, Mário Lino (Eng.º) 

 

APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos e AdP - Águas de 
Portugal, S.A. 

1.ª; 2.ª; 3.ª; 5.ª; 6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 
11.ª; 13.ª; 14.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª; 

20.ª; 21.ª; 22.ª; 26.ª  

Correia, Rui (Dr.) ICN - Instituto de Conservação da 
Natureza  

22.ª; 23.ª 

Costa, Eduardo Sousa (Eng.º)  DRAOT LVT - Direção Regional de 
Ambiente e do Ord. do Território de 
Lisboa e Vale do Tejo e CCDR LVT - 
Comissão de Coordenação e 

20.ª; 24.ª; 26.ª 
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Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 

Costa, João da Silva (Eng.º)  DRARN LVT - Direção Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais de 
Lisboa e Vale do Tejo e ICN - Instituto 
de Conservação da Natureza 

1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 24.ª 

Costa, Pedro Ferraz da (Dr.) CIP - Confederação da Indústria 
Portuguesa  

3.ª 

Coutinho, Rui Silva (Prof.) Direção Regional do Ord. do Território 
e dos Recursos Hídricos da Região 
Autónoma dos Açores 

25.ª 

Cravo, Teresa (Eng.ª) DGF - Direção-Geral das Florestas  13.ª 
Cristo, F. Peixinho de (Dr.) DRA C - Direção Regional de Ambiente 

do Centro 
6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 

14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 
20.ª; 21.ª      

Cruz, João Biencard (Arq.) DGOT - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território 

2.ª; 13.ª; 16.ª; 22.ª; 23.ª; 26.ª 

Cruz, Manuel A. Pinto da (Dr.) DGOT - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território 

1.ª  

Cruz, Paulo (Eng.º) DRA Alg - Direção Regional de 
Ambiente do Algarve  

6.ª; 7.ª; 17.ª; 20.ª; 24.ª    

Damasceno, Isabel (Dr.ª) Câmara Municipal de Leiria 8.ª 

Damião, Abílio Dias (Eng.º)  IMP - Instituto Marítimo e Portuário  19.ª; 20.ª     
Damião, Rita Andrade (Dr.ª) IPM - Instituto Português de 

Investigação Marítima  
3.ª 

Dias, Fernando Geraldo (Eng.º) Câmara Municipal do Porto  14.ª 
Dias, José Manuel Macedo (Prof.)  DRA N - Direção Regional do Ambiente 

do Norte 
5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 

13.ª; 14.ª; 16.ª 
Duarte, Edite (Dr.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria  18.ª 
Empis, José Manuel (Prof.)  INIAP - Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e das Pescas 
25.ª 

Encarnação, Calos Sousa (Dr.)  Câmara Municipal de Coimbra 22.ª; 23.ª 
Evangelista, José (Eng.º) Câmara Municipal da Amadora  22.ª; 23.ª 
Fernandes, Rosa Maria (Prof.ª) Instituto Politécnico de Beja 6.ª 

Ferreira, Francisco Cardoso (Prof.)  
 

Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza  

4.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 
16.ª; 17.ª; 18.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª; 

24.ª   

Ferreira, Isabel M. Cardoso (Eng.ª) Câmara Municipal da Amadora  12.ª 
Ferreira, J. Marques (Dr.) 
 

ICN - Instituto de Conservação da 
Natureza  

1.ª; 2.ª; 3.ª 

Festas, Maria José (Arqt.ª) 
 

DGOTDU - Direção-Geral do 
Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano  

4.ª; 5.ª; 11.ª; 19.ª; 20.ª; 24.ª      

Figueiredo, Arménio de (Eng.º) 
 

APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos e AdP - Águas de 
Portugal, S.A. 

5.ª; 15.ª 

Figueiredo, Manuel (Dr.) Câmara Municipal de Lisboa 17.ª; 18.ª; 19.ª   
Fino, Maria Luís (Eng.ª) CAP - Confederação dos Agricultores de 

Portugal  
1.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 9.ª; 15.ª 

França, José Pimenta da (Eng.º)  Investimentos e Gestão da Água - 
Região Autónoma da Madeira  

20.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 
26.ª 

Franchi, Mario Fausto (Eng.º)  AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente  

14.ª 

Franco, António Bento (Prof.) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos  

24.ª; 25.ª; 26.ª 

Franco, Frederico de Mello (Eng.º) AdP - Águas de Portugal, S.A. 1.ª; 2.ª; 3.ª  
 AEPSA - Associação das Empresas 

Portuguesas para o Setor do Ambiente  
9.ª; 10.ª; 13.ª 

Freire, Joaquim (Eng.º) DRARN Alg - Direção Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais do 
Algarve  

3.ª 
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Freire, José Diniz Mendes (Arqt.) 
 

DGOTDU - Direção-Geral do 
Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano  

18.ª 

Gadanha, Arménio Avelar (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra 8.ª; 12.ª 

Gairão, Isabel (Dr.ª) AMSP - Associação de Médicos de 
Saúde Pública 

25.ª; 26.ª 

Gaspar, António (Eng.º) DRA Alt - Direção Regional de Ambiente 
do Alentejo  

10.ª 

Gil, Fernando (Eng.º) 

 

Geota - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente  

2.ª; 3.ª; 4.ª 

Gil, Helder (Eng.º) DGA - Direção-Geral do Ambiente  8.ª; 12.ª 

Godinho, Rui (Eng.º) Câmara Municipal de Lisboa 12.ª; 13.ª; 14.ª 
Gomes, Paula Cristina (Eng.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria 16.ª 
Gomes, Maria Eugénia Pina (Eng.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria  11.ª 
Gonçalves, João Nobre (Eng.º)  IA - Instituto do Ambiente 16.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 24.ª    
Gonçalves, José Carlos (Prof.)  CCDR C - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro  
26.ª 

Guedes, Gil Pimentel Câmara Municipal de Peso da Régua  8.ª; 10.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 17.ª; 18.ª; 
20.ª   

Guedes, José Corrêa (Arqt.º) DGT - Direção-Geral do Turismo  19.ª; 20.ª   
Guia, José Oliveira (Eng.º) CIP - Confederação da Indústria 

Portuguesa  
22.ª 

Guimarães, Maria Teresa (Eng.ª)  DGF - Direção-Geral das Florestas 5.ª 

Gusmão, Luís (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente  

25.ª 

Inácio, Marques (Eng.º) LPN - Liga para a Proteção da Natureza  5.ª 

Jan, Lina (Dr.) DRARN Alt - Direção Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais do 
Alentejo 

1ª; 2ª; 4ª 

Leandro, Jacinto A. F. (Dr.) Câmara Municipal de Torres Vedras 3.ª; 8.ª; 12.ª; 16.ª; 18.ª; 24.ª; 25.ª; 
26.ª 

Leitão, Maria Isabel (Dr.ª) MDN - Ministério da Defesa Nacional, 
Direção-Geral de Infraestruturas  

8.ª; 9.ª; 12.ª; 13.ª; 15.ª; 18.ª; 22.ª; 
23.ª; 24.ª 26.ª 

Leite, José Pinto (Eng.º) DRAOT Alt - Direção Regional de 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Alentejo 

22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª   

Leote, Caetano (Eng.º) DRA Alg - Direção Regional de 
Ambiente do Algarve  

11.ª 

Levy, João de Quinhones (Prof.) AEPSA - Assoc. das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente  

26.ª 

Lima, Adolfo (Dr.) Câmara Municipal do Porto 3ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 9ª 

Lima, Carmen (Dr.ª) 
 

IPM - Instituto de Investigação das 
Pescas e do Mar 

5ª; 6ª; 8ª 

Machado, Arnaldo (Eng.º)  
 

DRAOT N - Direção Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Norte 

21.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª  

Machado, J. M. Ribeirinho (Eng.º) Eletricidade de Portugal  1.ª; 2.ª; 10.ª 
Machado, Luís (Eng.º) AdP - Águas de Portugal, S.A. 24.ª; 25.ª; 26.ª 
Madureira, Carlos (Eng.º) Eletricidade de Portugal e REN - Rede 

Elétrica Nacional 
3.ª; 5.ª; 10.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 16.ª; 

17.ª; 18.ª; 19.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª    

Magalhães, Duarte Raposo (Dr.) DGE - Direção-Geral da Empresa 26.ª 
Magalhães, Maria Filomena (Dr.ª) LPN - Liga para a Proteção da Natureza  1.ª; 2.ª; 3.ª 
Marques, António Guedes (Eng.º) DRARN N - Direção Regional do 

Ambiente e dos Recursos Naturais do 
Norte e CCDR N - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 

1.ª; 2.ª; 3.ª; 26.ª 
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Regional do Norte 
Marques, José Manuel (Dr.) ICN - Instituto de Conservação da 

Natureza 
8.ª 

Marques, Maria João (Dr.ª)  LPN - Liga para a Proteção da Natureza  22.ª; 23.ª 
Marques, Maria M. Couto (Eng.ª)  DGNTM - Direção-Geral de Portos, 

Navegação e Transportes Marítimos  
8.ª 

Marques, Marlene (Eng.ª) Geota - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente  

1.ª; 6.ª 

Marques, Rui Tomás (Dr.) OPB - Ordem Portuguesa dos Biólogos 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 13.ª; 14.ª; 
16.ª; 18.ª; 19.ª; 24.ª; 26.ª 

Martins, Conceição (Dr.ª) 
 

Geota - Grupo de Estudos de 
Ordenamento do Território e Ambiente  

8.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 15.ª; 16.ª; 
17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 21.ª; 22.ª; 

23.ª    

Martins, Eduardo da Silva (Dr.)  IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos 

26.ª 

Martins, Francisco (Prof.) Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital  

18.ª 

Martins, Jorge Reis (Arqt.) 
 

DGOTDU - Direção-Geral do 
Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Urbano  

12.ª 

Martins, José Casimiro (Eng.º) 
 

INIA - Instituto Nacional de 
Investigação Agrária  

5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 
12.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 
19.ª; 20.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª; 23.ª; 

24.ª; 25.ª; 26.ª      
Martins, José M. Bulhão (Dr.)  MNE - Ministério dos Negócios 

Estrangeiros 
22.ª; 24.ª 

Martins, José Paulo (Dr.) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

19.ª; 20.ª; 25.ª; 26.ª 

Martins, Luís Bulhão (Eng.º)  CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal  

22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª 

Martins, Paulina (Eng.ª) DGT - Direção-Geral do Turismo 1.ª  
Martins, Ramiro Cardeira (Cor.Eng.º) MDN - Ministério da Defesa Nacional, 

Direção-Geral de Infraestruturas 
10.ª; 11.ª; 14.ª; 17.ª; 19.ª; 20.ª; 

21.ª    
Mascarenhas, Júlio (Embaixador) MNE - Ministério dos Negócios 

Estrangeiros 
12.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 

21.ª      
Matos, Rafaela de Saldanha (Eng.ª) APESB - Associação Portuguesa para 

Estudos de Saneamento Básico 
1.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 13.ª; 

14.ª; 16.ª; 17.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª; 
25.ª; 26.ª 

Matoso, André (Dr.)  DRAOT Alt - Direção Regional de 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Alentejo 

21.ª    

Melo, João Joanaz de (Prof.) 
 

Geota - Grupo de Estudo de 
Ordenamento do Território e Ambiente 

9.ª; 14.ª; 15.ª; 25.ª; 26.ª 

Mendes, António Manuel Santos  Câmara Municipal de Constância 24.ª; 26.ª 
Mestre, Manuel A. Vitorino (Eng.º) Câmara Municipal de Moura 1.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª 
Miguel, José Pereira (Prof.) DGS - Direção-Geral da Saúde 25.ª 
Monteiro, Fernando Paiva (Eng.º) MDN - Ministério da Defesa Nacional, 

Direção-Geral de Infraestruturas 
5.ª; 6.ª 

Monteiro, Mário (Eng.º) Câmara Municipal de Leiria  22.ª; 23.ª 
Monteiro, Paulo Santos (Prof.) DRA N - Direção Regional do Ambiente 

do Norte 
17.ª 

Mota, Álvaro Costa (Eng.º)  Câmara Municipal de Peso da Régua 1.ª; 2.ª; 3.ª; 6.ª 

Mota, António Campeã da (Eng.º) IHERA - Instituto de Hidráulica, 
Engenharia Rural e Ambiente e APRH - 
Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos 

17.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 26.ª  

Motta, João Pereira da (Eng.º)  IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos  

24.ª; 25.ª 

Nascimento, Maria Ramos (Dr.ª) AMSP - Associação dos Médicos de 
Saúde Pública 

20.ª   

Neto, Manuel Paulo  Câmara Municipal de Mértola 8.ª 
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Neves, J. Armando Marques (Dr.) AMSP - Associação dos Médicos de 
Saúde Pública 

8.ª 

Neves, João Correia (Dr.)  DGI - Direção-Geral da Indústria 20.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª      
Oliveira, António (Eng.º)  DGE - Direção-Geral da Empresa  25.ª 
Oliveira, Gabriel (Eng.º) Câmara Municipal da Amadora  8.ª 

Pacheco, António Serra (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra  4.ª; 5.ª; 6.ª; 9.ª; 10.ª; 13.ª 

Pais, Carlos (Eng.º) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos  

20.ª; 21.ª     

Palma, Filipe Guerreiro (Dr.) DRA Alt - Direção Regional de Ambiente 
do Alentejo 

5.ª; 8.ª 

Palma, José Manuel (Prof.) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

2.ª; 3.ª; 5.ª; 6.ª; 8.ª 

Parente, Sofia (Dr.ª) LPN - Liga para a Proteção da Natureza  24.ª 
Páris, Marta Rocha (Eng.º) CAP - Confederação dos Agricultores de 

Portugal  
13.ª; 14.ª 

Pereira, António Santos (Eng.º)  Investimentos e Gestão da Água - 
Região Autónoma da Madeira 

18.ª 

Pereira, Luís António (Prof.) INIA - Instituto Nacional de 
Investigação Agrária  

1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª 

Pereira, Luís Ribeiro  Câmara Municipal de Ferreira do 
Zêzere 

1.ª  

Pinheiro, António Nascimento (Prof.) 
 

APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

4.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª 

Pinto, Maria Delfina Serpa (Eng.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria  13.ª; 15.ª; 17.ª 
Pinto, Paulo (Prof.) Universidade de Évora 2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 

10.ª; 12.ª; 13.ª; 18.ª; 22.ª; 23.ª; 
24.ª; 26.ª 

Pires, A. Ascenso (Eng.º)  DGA - Direção-Geral do Ambiente 1.ª; 2.ª; 3.ª 
Pires, Fernando Luís (Eng.º) INIA - Instituto Nacional de 

Investigação Agrária  
13.ª 

Pires, José Roxo (Dr.) DGT - Direção-Geral do Turismo  3.ª; 4.ª, 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª 

Pires, Luís Madureira (Dr.) DGDR - Direção-Geral do 
Desenvolvimento Regional 

1.ª  

Pissarra, Joaquim Lopes (Eng.º) IPM - Instituto de Investigação das 
Pescas e do Mar  

9.ª; 12.ª; 14.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 20.ª   

Portugal, Carlos (Eng.º) 
 

Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital 

9.ª; 10.ª 

Pós-de-Mina, José Maria  Câmara Municipal de Moura 8.ª 

Prata, Horácio Pina (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra  26.ª 
Prego, Jorge Mota (Dr.)  DGS - Direção-Geral da Saúde  26.ª 
Presumido, Maria Madalena (Eng.ª) DRA LVT - Direção Regional de 

Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo 
5.ª; 7.ª 

Quadros, Elias de Jesus (Dr.) MDN - Ministério da Defesa Nacional, 
Direção-Geral de Infraestruturas 

1.ª  

Ramalho, José (Arqt.) DRARN Alt - Direção Regional de 
Ambiente e Recursos Naturais do 
Alentejo 

3.ª; 7.ª  

Ramalho, Marcos Levi (Eng.º)  
 

AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

15.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 
21.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª 

Ramos, Carlos Matias (Eng.º)  LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil  

14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 19.ª; 20.ª; 
21.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª 

Ramos, Nelson d’Oliveira (Eng.º) IEADR - Instituto de Estruturas Agrárias 
e Desenvolvimento Rural  

2.ª; 4.ª  

Ré, Marcos (Eng.º) DRARN C - Direção Regional de 
Ambiente e Recursos Naturais do 
Centro 

1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª  

Regato, José Eduardo Duarte (Eng.º) Instituto Politécnico de Beja 1.ª; 2.ª; 3.ª 
Rêgo, Manuel da Cunha (Dr.) MDN - Ministério da Defesa Nacional, 7.ª; 16.ª; 22.ª 
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Direção-Geral de Infraestruturas 
Reis, Carlos A. Sousa (Prof.) IPIM - Instituto Português de 

Investigação Marítima 
2.ª 

Relvão, Machado (Eng.º) DRARN C - Direção Regional de 
Ambiente e dos Recursos Naturais do 
Centro 

1.ª 

Resende, C. Mattamouros (Eng.º)  
 

IHERA - Instituto de Hidráulica, Eng. 
Rural e Ambiente 

22.ª; 23.ª; 25.ª 

Revez, Jorge Horta (Dr.)  Câmara Municipal de Mértola  9.ª; 12.ª; 13.ª; 18.ª 
Rodrigues, António Carmona (Prof.) APRH - Associação Portuguesa dos 

Recursos Hídricos  
14.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª   

Rodrigues, Eduardo Lopes (Eng.º) DGI - Direção-Geral da Indústria 3.ª; 6.ª 

Rodrigues, Jacinto C.  Câmara Municipal de Tavira 1.ª; 2.ª; 3.ª; 6.ª 

Sacadura, Graça (Eng.ª) DGF - Direção-Geral das Florestas  19.ª   
Santana, José Manuel R. Horta  Câmara Municipal de Mértola 1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 6.ª 
Santana, Maria José (Eng.ª) DRAOT Alt - Direção Regional de 

Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Alentejo  

20.ª   

Santiago, Maria Fernanda (Eng.ª)  IA - Instituto do Ambiente 17.ª; 21.ª; 22.ª; 23.ª    
Santos, Mário J. Rego (Dr.) AMSP - Associação dos Médicos de 

Saúde Pública 
13.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª   

Santos, Isabel Maria (Eng.ª) Câmara Municipal de Leiria  11.ª 
Santos, J. Guerreiro dos (Eng.º) 

 

IEADR - Instituto Estruturas Agrárias e 
Desenvolvimento Rural 

1.ª; 3.ª 

Santos, João Maria Tavares (Eng.ª) IMP - Instituto Marítimo e Portuário  2.ª; 10.ª; 11.ª 
Sarmento, Bento de Morais (Eng.º) DGE - Direção-Geral da Energia  17.ª 
Sarmento, Nuno Miguel (Dr.) LPN - Liga para a Proteção da Natureza  8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª 

Seco, Cristina Abreu (Eng.ª)  Câmara Municipal de Leiria  18.ª; 26.ª 
Serra, Pedro Cunha (Eng.º) INAG - Instituto da Água 1.ª; 2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 

9.ª; 10.ª; 11.ª  
Silva, Ana Maria Santos (Dr.ª) 
 

AMSP - Associação dos Médicos de 
Saúde Pública 

10.ª 

Silva, Joaquim Evaristo da (Eng.º) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

9.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª 

Silva, Jorge Marques da (Prof.) LPN - Liga para a Proteção da Natureza  14.ª; 15.ª; 20.ª   
Silva, José Azevedo e (Arqt.) DGT - Direção-Geral do Turismo  11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 15.ª; 18.ª; 

22.ª; 23.ª; 24.ª    
Silva, Mabel Tavares da (Eng.ª)  DRA LVT - Direção Regional de 

Ambiente de Lisboa e Vale do Tejo  
6.ª; 16.ª; 17.ª; 21.ª    

Silva, Manuel Oliveira da (Prof.) 

 

Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa 

2.ª; 3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 9.ª; 10.ª; 
11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 17.ª; 18.ª; 

19.ª; 21.ª; 24.ª   

Silva, Margarida F. Saudade e (Dr.ª) AMSP - Associação de Médicos de 
Saúde Pública  

21.ª    

Silva, Pereira da (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra  3.ª 

Silva, Rui Oliveira e (Eng.º) IF - Instituto Florestal 3.ª 

Soares, Jaime C. de Marta  

 

Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares 

3.ª; 4.ª 

Sousa, Isabel Jorge de (Dr.ª) Câmara Municipal do Porto  19.ª; 20.ª    
Sousa, Nelson Geada de (Eng.º) DRA C - Direção Regional de Ambiente 

do Centro 
5.ª; 7.ª 

Sousa, Pedro Marques de (Dr.) CIP - Confederação da Indústria 
Portuguesa  

6.ª 

Summavielle, Teresa (Eng.ª) DGI - Direção-Geral da Indústria  21.ª    
Tavares, Manuela (Eng.ª) Câmara Municipal de Leiria  12.ª 
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Teixeira, José Luís M. (Prof.) IHERA - Instituto de Hidráulica, 
Engenharia Rural e Ambiente 

14.ª; 15.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª    

Teixeira, Rute Arouca (Dr.ª) DRAOT N - Direção Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Norte  

18.ª; 19.ª; 20.ª    

Tomás, Luísa Maria (Dr.ª)  
 

ICN - Instituto de Conservação da 
Natureza  

9.ª; 10.ª; 13.ª; 14.ª; 19.ª   

Trindade, Anabela (Dr.ª)  ICN - Instituto de Conservação da 
Natureza  

26.ª 

Vale, Carlos Garcia do (Dr.) IPM - Instituto de Investigação das 
Pescas e do Mar  

13.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª   

Valente, Jorge Pulido (Dr.) 
 

DRA Alt - Direção Regional de Ambiente 
do Alentejo e Câmara Municipal de 
Mértola 

9.ª; 11.ª; 12.ª; 13.ª; 14.ª; 16.ª; 
17.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª 

Vanzeller, Francisco (Eng.º)  CIP - Confederação da Indústria 
Portuguesa  

1.ª 

Vara, Fernanda (Arqt.ª)  DRAOT LVT - Direção Regional de 
Ambiente e do Ordenamento do 
Território de Lisboa e Vale do Tejo 

18.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª 

Vasconcelos, Donato (Eng.º) DGI - Direção-Geral da Indústria 7.ª 

Vasconcelos, Marcelo Sousa (Dr.) 
 

IPM - Instituto de Investigação das 
Pescas e do Mar 

10.ª 

Vicente, José Nunes (Eng.º) 
 

DGHERA - Direção-Geral de Hidráulica, 
Engenharia Rural e Ambiente 

5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 
12.ª; 13.ª 

Vieira, José M. Pereira (Prof.) Universidade do Minho 1.ª; 3.ª; 5.ª; 7.ª; 9.ª; 11.ª; 13.ª; 
16.ª; 17.ª; 19.ª; 20.ª; 22.ª; 23.ª 

Vieira, Pedro de Almeida (Eng.º) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

1.ª 

Zambujo, Teresa Pais (Dr.ª) DGDR - Direção-Geral do 
Desenvolvimento Regional  

2.ª 

 

Vogais convidados 
  

 
 

Organismo a que pertence Reuniões em que participou 

Almeida, A. Betâmio de (Prof.)  Instituto Superior Técnico  16.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 22.ª; 23.ª; 
24.ª; 26.ª 

Bau, João Álvaro (Eng.º) APDA - Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 

3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 10.ª; 11.ª; 
13.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª; 

25.ª 
Castro, Paulo Canelas de (Prof.)  Universidade de Coimbra 5.ª; 9.ª; 11.ª; 13.ª; 14.ª; 16.ª; 19.ª; 

20.ª; 22.ª; 23.ª; 25.ª 
Correia, Francisco Nunes (Prof.) Instituto Superior Técnico 1.ª; 2.ª; 3.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª;10.ª; 

11.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 
22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª 

Cruz, Luís Braga da (Eng.º) CCR N - Comissão de Coordenação 
Regional do Norte  

3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 9.ª; 13.ª; 14.ª 

Cunha, Luís Veiga da (Prof.) Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa  

3.ª; 6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 12.ª; 16.ª; 
17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 22.ª; 23.ª; 

25.ª; 26.ª    
Ferreira, J. Marques (Dr.) EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas de Alqueva 
14.ª; 18.ª; 22.ª; 23.ª; 25.ª; 26.ª 

Ferreira, Maria Teresa (Prof.ª) Instituto Superior de Agronomia  3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 
10.ª;11.ª; 12.ª; 13.ª; 15.ª; 16.ª; 

17.ª; 18.ª; 19.ª; 20.ª; 21.ª; 22.ª; 
23.ª; 24.ª      

Gomes, Veloso (Prof.) Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

17.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª; 24.ª; 
26.ª 

Henriques, António Gonçalves (Prof.) LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil  

6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 11.ª; 12.ª; 
13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 18.ª; 20.ª; 

22.ª; 23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª 
Quintela, António Carvalho (Prof.) Instituto Superior Técnico  1.ª; 2.ª; 3.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 



 

 24 
 

13.ª; 16.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 23.ª; 
25.ª; 26.ª 

Ribeiro, Agostinho Álvares (Prof.) Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto  

1.ª; 2.ª; 3.ª; 6.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª 

Rodrigues, António Carmona (Prof.) Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa  

3.ª; 4.ª; 5.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 12.ª; 
13.ª; 22.ª; 23.ª 

Rosa, Humberto D. (Prof.) Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa  

3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 11.ª; 
12.ª; 13.ª; 15.ª; 17.ª; 19.ª; 20.ª; 

22.ª; 23.ª; 24.ª; 26.ª 
Santana, Fernando (Prof.) Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa  
1.ª; 2.ª; 7.ª; 8.ª; 9.ª; 10.ª; 12.ª; 
13.ª; 16.ª; 18.ª; 22.ª; 23.ª; 26.ª 

Serra, Pedro Cunha (Eng.º) IEP - Instituto das Estradas de Portugal  13.ª; 14.ª; 15.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 
19.ª; 21.ª; 22.ª; 26.ª  

Sousa, Eduardo Oliveira e (Eng.º) ARVS - Associação de Regantes do Vale 
do Sorraia  

3.ª; 4.ª; 5.ª; 6.ª; 7.ª; 8.ª; 10.ª; 12.ª; 
13.ª; 16.ª; 17.ª; 18.ª; 19.ª; 22.ª; 

23.ª; 24.ª; 25.ª; 26.ª 
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1.5. Membros do CNA e intervenções realizadas no período 2005-2014 

Presidentes 

Prof. Francisco Nunes Correia março de 2005 a outubro de 2009 

Eng.ª Dulce Álvaro Pássaro outubro de 2009 a junho de 2011 

Prof.ª Assunção Cristas junho de 2011 a julho de 2013 

Eng.º Jorge Moreira da Silva julho de 2013 a novembro de 2015 

 
Secretário-Geral 

Eng.º António Eira Leitão janeiro de 1995 a março de 2013  

Prof. Joaquim Poças Martins desde abril de 2013  

 

Vogais natos 
 
 

Organismo representado Reuniões em que 
participou2 

Abelho, Jorge Simão (TCor.) MDN - Ministério da Defesa Nacional - 
Direção-Geral de Armamento e 
Infraestruturas de Defesa 

43.ª; 44.ª; 46.ª; 47.ª; 48.ª; 
49.ª; 50.ª; 51.ª 

Abreu, A. Domingos (Dr.) Representante do Governo da Região da 
Madeira 

27.ª; 28.ª 

Afonso, Joaquim Rocha (Cmdt.) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 42.ª 

Afonso, José Rocha (Eng.º) INAG - Instituto da Água 
 

34.ª; 35.ª; 37.ª; 40.ª; 43.ª 

Albuquerque, António João (Prof.) APESB - Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 

46.ª 

Aleixo, Rui Lopes (Dr.) MNE - Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

52.ª; 53.ª; 54.ª 

Alves, Elsa Tavares (Eng.ª) LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

50.ª 

Alves, Rui (Prof.) DGT - Direção-Geral do Território 54.ª 
Antunes, Francisco Vale (Sr.) Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 29.ª; 30.ª; 31.ª; 33.ª; 34.ª; 

35.ª; 36.ª; 37.ª; 44.ª; 45.ª 
Antunes, Mª Amélia Macedo (Dr.ª) Câmara Municipal do Montijo 29.ª; 36.ª; 38.ª; 39.ª; 43.ª; 

44.ª; 45.ª; 48.ª; 49.ª 
Araújo, Ana Rocha (Dr.ª) Câmara Municipal do Porto 39.ª; 40.ª 

Azevedo, Helena (Eng.ª) REN - Rede Elétrica Nacional 27.ª; 28.ª; 29.ª; 31.ª; 32.ª; 
33.ª; 34.ª; 36.ª; 37.ª; 39.ª; 
41.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª; 45.ª; 

50.ª; 53.ª 
Baptista, Jaime Melo (Eng.º) ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos 
27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 32.ª; 
34.ª; 35.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª; 
41.ª; 43.ª; 44.ª; 47.ª; 49.ª; 
50.ª; 51.ª; 52.ª; 53.ª; 54.ª 

Baptista, Marisa (Eng.ª) LPN - Liga para a Proteção da Natureza 47.ª 
Barata, Ana Albuquerque (Eng.ª) Quercus - Associação Nacional de 

Conservação da Natureza 
29.ª 

Barata, Gonçalo Martins (Dr.) AdP - Águas de Portugal, S.A. 52.ª 

                                                           

2 as reuniões com intervenção encontram-se salientadas a negrito. 
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Barreto, Miguel (Dr.) DGGE - Direção-Geral de Geologia e 
Energia 

27.ª; 33.ª 

Beleza, Vitorino de Matos (Prof.) Instituto Politécnico do Porto 27.ª 
Berenguer, Ana Rita (Dr.ª) DGRM - Direção-Geral de Recursos 

Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 
50.ª; 52.ª; 53.ª 

Bernardo, Nuno (Dr.) CTP - Confederação Nacional do Turismo 
Português 

45.ª; 49.ª; 52.ª; 54.ª 

Bettencourt, João Carlos (Dr.) Representante do Governo da Região dos 
Açores 

44.ª 

Bettencourt, Pedro (Dr.) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

46.ª 

Bochechas, Jorge (Eng.º) DGRF - Direção-Geral dos Recursos 
Florestais e AFN - Autoridade Florestal 
Nacional 

27.ª; 28.ª; 29.ª; 33.ª; 36.ª; 
37.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª 

Borges, Orlando (Dr.) INAG - Instituto da Água 27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 33.ª; 
34.ª; 36.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª; 

41.ª; 42.ª; 43.ª 
Botelho, Jorge Nascimento (Dr.) Câmara Municipal de Tavira 39.ª; 52.ª; 54.ª 

Braga, Jaime (Eng.º) CIP - Confederação da Indústria 
Portuguesa 

28.ª; 29.ª; 30.ª; 39.ª; 40.ª; 
41.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª; 45.ª; 
46.ª; 47.ª; 48.ª; 53.ª; 54.ª 

Branco, Álvaro Castello (Dr.) Câmara Municipal do Porto 41.ª 

Branco, Luísa (Dr.ª) INAG - Instituto da Água 32.ª 
Brandão, Lurdes (Eng.ª) Geota - Grupo de Estudos do 

Ordenamento do Território e Ambiente 
51.ª 

Brazão, Ana (Eng.ª) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

54.ª 

Brito, Alexandra (Eng.ª) CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal 

35.ª; 42.ª; 47.ª; 52.ª 

Brito, António Guerreiro de (Prof.) ARHN - Administração de Região 
Hidrográfica do Norte 

36.ª; 37.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª; 
41.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª 

Brito, Sérgio Palma (Dr.) CTP - Confederação Nacional do Turismo 
Português 

33.ª; 37.ª; 38.ª 

Cabral, Pedro (Eng.º) DGEG - Direção-Geral de Energia e 
Geologia 

48.ª 

Calixto, Valentina Coelho (Eng.ª) CCDR Algarve - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve e 
ARH ALG - Administração de Região 
Hidrográfica do Algarve 

28.ª; 29.ª; 31.ª; 32.ª; 34.ª; 
37.ª; 38.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª 

Camargo, João (Eng.º) LPN – Liga para a Proteção da Natureza 43.ª 

Campos, Victor (Arqt.) DGOTDU - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano 

31.ª; 36.ª; 38.ª; 39.ª; 43.ª 

Caramujo, Ana Maria Soares (Eng.ª) Câmara Municipal do Porto 27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 31.ª 

Careto, Hélder (Eng.º) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

32.ª; 46.ª; 47.ª; 50.ª 

Carmo, Fernanda do (Dr.ª) CCDR LVT -Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 
 

28.ª; 29.ª; 32.ª 

Carreira, Lurdes (Eng.ª) APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
 

33.ª 

Carrola, Ana Cristina (Eng.ª) IA - Instituto do Ambiente e ARH Tejo - 
Administração de Região Hidrográfica do 
Tejo 

28.ª; 49.ª 

Cartaxo, Nataniel Basílio (Eng.º) MDN - Ministério da Defesa Nacional – 
Direção-Geral de Armamento e 
Infraestruturas de Defesa 
 

52.ª 

Carvalheira, António (Eng.º) CCDR Centro - Comissão de Coordenação 33.ª; 35.ª 
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e Desenvolvimento Regional do Centro 
Carvalho, Celina Campos de (Dr.ª) CCDR Centro - Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro 
27.ª 

Carvalho, Lurdes Serpa (Dr.ª) ICN - Instituto da Conservação da 
Natureza e ICNB - Instituto da 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade 

27.ª; 29.ª; 30.ª; 32.ª; 33.ª; 
45.ª   

Catita, Rosa Gouveia (Dr.ª) ARH ALTJ - Administração de Região 
Hidrográfica do Alentejo 

38.ª; 40.ª 

Chainho, Paula (Dr.ª) LPN - Liga para a Proteção da Natureza 27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 32.ª; 
33.ª; 34.ª; 35.ª; 36.ª; 37.ª; 
38.ª; 39.ª; 40.ª; 41.ª; 42.ª; 
44.ª; 45.ª; 50.ª; 51.ª; 52.ª; 

54.ª 
Chícharo, Luís (Prof.) Faculdade de Ciências do Mar e do 

Ambiente da Universidade do Algarve 
39.ª 

Coimbra, João (Eng.º) CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal 

43.ª; 44.ª; 45.ª; 46.ª; 48.ª; 
49.ª; 50.ª; 51.ª 

Coimbra, Pedro Guedes (Eng.º) Câmara Municipal de Coimbra 
 

51.ª; 52.ª; 53.ª 

Cordovil, Francisca (Dr.ª) DGR - Direção-Geral do Desenvolvimento 
Regional e IFDR - Instituto Financeiro para 
o Desenvolvimento Regional 
 

27.ª; 29.ª; 30.ª; 32.ª; 34.ª; 
35.ª; 36.ª; 37.ª; 38.ª; 39.ª; 

40.ª; 42.ª   

Correia, Ana Cristina (Dr.ª) MDN - Ministério da Defesa Nacional – 
Direção-Geral de Infraestrutura 

32.ª; 33.ª; 42.ª 

Correia, Helena (Dr.ª) IA - Instituto do Ambiente 27.ª 
Correia, José António Campos (Eng.º) CCDR Algarve - Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Algarve 
27.ª 

Correia, Paulo Dias (Prof.) DGT - Direção-Geral do Território 
 

44.ª; 45.ª; 47.ª; 48.ª; 49.ª 

Cortes, Rui Manuel Vítor (Prof.) Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

39.ª; 40.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª; 
46.ª; 47.ª; 48.ª; 50.ª; 52.ª; 

53.ª; 54.ª 
Costa, Catarina Cottinelli da (Arqt.ª) CCDR LVT - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 

27.ª 

Costa, João Gomes da (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

49.ª; 50.ª; 51.ª; 52.ª 

Costa, José Escada da (Eng.º) DGGE - Direção-Geral de Geologia e 
Energia 

45.ª 

Costa, José Vieira da (Eng.º) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

30.ª 

Cruz, João Biencard (Arqt.) DGOTDU - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano 

27.ª; 28.ª 

Cruz, José (Dr.) DGEG - Direção-Geral de Energia e 
Geologia 

51.ª 

Cruz, José Nunes da (Eng.º) IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos 

39.ª; 40.ª; 41.ª; 42.ª; 43.ª; 
44.ª 

Cruz, José Virgílio (Prof.) Representante do Governo da Região dos 
Açores 

29.ª; 31.ª; 33.ª; 34.ª; 35.ª; 
39.ª; 40.ª; 41.ª 

Cruz, Paulo (Eng.º) CCDR Algarve - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Algarve e 
ARH ALG - Administração de Região 
Hidrográfica do Algarve 

30.ª; 36.ª 

Cupeto, Carlos (Prof.) ARH Tejo - Administração de Região 
Hidrográfica do Tejo 

38.ª; 40.ª 

Delgado, João Feijó (Eng.º) APESB – Associação para os Estudos de 
Saneamento Básico 

28.ª; 44.ª; 51.ª 

Delgado, Sofia (Eng.ª) ARH ALG - Administração de Região 
Hidrográfica do Algarve 

39.ª 

Dias, Manuel (Dr.) CTP - Confederação Nacional do Turismo 
Português 

30.ª 
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Diegues, Paulo (Eng.º) DGS - Direção-Geral da Saúde 28.ª; 33.ª; 39.ª; 41.ª; 45.ª; 
46.ª; 51.ª 

Encarnação, Carlos Sousa (Dr.) Câmara Municipal de Coimbra 30.ª; 35.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª 
Estevão, José (Dr.) DGADR - Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural 
34.ª 

Estrela, Joaquim (Dr.) ADC - Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão 

52.ª 

Faísco, Natália (Eng.ª) DGRM - Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

51.ª 

Falcão, Mª Manuela da Câmara (Dr.ª) MNE - Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

30.ª; 31.ª; 32.ª; 35.ª; 38.ª; 
44.ª; 45.ª; 49.ª; 50.ª 

Faria, Afonso Lobato (Eng.º) AdP - Águas de Portugal, S.A. 45.ª; 46.ª; 47.ª; 50.ª; 51.ª; 
53.ª; 54.ª 

Fernandes, Mª Fátima Mendes (Eng.ª) ICNB - Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

41.ª; 42.ª 

Ferreira, Fernando (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

43.ª; 44.ª 

Ferreira, Francisco (Prof.) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

31.ª; 32.ª; 34.ª; 36.ª; 37.ª; 
38.ª; 39.ª; 43.ª; 44.ª; 45.ª; 

47.ª; 53.ª 
Fialho, Alice (Eng.ª) ARH ALTJ - Administração de Região 

Hidrográfica do Alentejo 
47.ª; 49.ª 

Fidélis, Teresa (Prof.ª) ARHC - Administração de Região 
Hidrográfica do Centro e APRH - 
Associação Portuguesa dos Recursos 
Hídricos 

36.ª; 37.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª; 
41.ª; 42.ª; 43.ª 44.ª; 53.ª; 

54.ª     

Figueiredo, Carlos (Dr.) ICNB - Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade 

40.ª; 43.ª; 44.ª 

Geada, Nelson (Eng.º) APDA - Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 

41.ª 

Godinho, Rui Carvalho (Eng.º) APDA - Associação Portuguesa de 
Distribuição e Drenagem de Águas 

39.ª; 40.ª; 42.ª; 43.ª; 44.ª; 
45.ª; 46.ª; 47.ª; 48.ª; 50.ª; 

51.ª; 52.ª; 53.ª; 54.ª 
Gomes, Fernanda (Eng.ª) INAG - Instituto da Água 

 
32.ª 

Gomes, Gonçalo Santa Clara (Emb.) MNE - Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

33.ª; 34.ª; 37.ª; 39.ª; 40.ª; 
41.ª; 42.ª; 43.ª 

Gomes, Paula Cristina (Eng.ª) DGE - Direção-Geral da Empresa 30.ª; 31.ª; 32.ª 

Gonçalves, Nuno Pinto de Carvalho (Eng.º) Câmara Municipal de Peso da Régua 
 

29.ª 

Graça, Carla (Eng.ª) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

41.ª; 42.ª; 46.ª; 48.ª; 49.ª; 
50.ª; 51.ª; 52.ª; 54.ª 

Grácio, Mário (Eng.º) APA - Agência Portuguesa do Ambiente 
 

43.ª 

Guerreiro, José Manuel (Dr.) Câmara Municipal de Tavira 41.ª 

Heitor, João A. Abreu (Eng.º) IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos 

32.ª; 36.ª 

Henriques, António Gonçalves (Prof.) IA - Instituto do Ambiente e APA - Agência 
Portuguesa do Ambiente 

31.ª; 32.ª; 38.ª 

Honório, Jorge (Dr.) CCDR Alentejo - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

35.ª 

Inácio, Rui (Dr.) ADC - Agência para o Desenvolvimento e 
Coesão 

53.ª 

Jorge, Hermâni Hélio (Dr.) Representante do Governo da Região dos 
Açores 

50.ª 

Julião, Fernanda (Dr.ª) CCDR LVT -Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo 

31.ª 

Lacasta, Nuno Sánchez (Dr.) APA - Agência Portuguesa do Ambiente 44.ª; 45.ª; 46.ª; 47.ª; 48.ª; 
49.ª; 50.ª; 51.ª; 53.ª; 54.ª 
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Lacerda, Manuel (Eng.º) CCDR LVT -Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e 
Vale do Tejo e ARH Tejo - Administração 
de Região Hidrográfica do Tejo 

35.ª; 43.ª; 45.ª 

Lami, Artur (Dr.) DGAE - Direção-Geral das Atividades 
Económicas 

51.ª 

Lecoq, Nuno (Arqt.) CCDR Alentejo - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

27.ª 

Leitão, Maria Isabel (Dr.ª) MDN - Ministério da Defesa Nacional 27.ª; 29.ª 

Leitão, Teresa Eira (Dr.ª) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

27.ª; 28.ª; 29.ª; 

Levy, João de Quinhones (Prof.) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 31.ª; 
35.ª 

Lima, João Pedroso de (Prof.) Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra 

39.ª; 40.ª; 41.ª; 42.ª; 44.ª; 
45.ª; 46.ª; 47.ª; 48.ª; 49.ª; 

50.ª; 51.ª; 52.ª; 54.ª 
Lisboa, Adília (Dr.ª) CTP - Confederação Nacional do Turismo 

Português 
39.ª; 46.ª; 53.ª 

Lobo, Maria Mexia (Eng.ª) CCDR Centro - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro 

30.ª 

Lobo, Mário (Dr.) DGAE - Direção-Geral das Atividades 
Económicas 

44.ª 

Lopes, Ana Rita (Dr.ª) INAG - Instituto da Água 33.ª 

Lopes, Maria João (Dr.ª) ANMP - Associação Nacional de 
Municípios Portugueses 

27.ª; 28.ª; 30.ª; 33.ª; 35.ª; 
36.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª 

Lourenço, Nuno Sousa (Prof.) IPMA - Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera 

47.ª; 53.ª 

Luís, Manuel Simões  Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

27.ª 

Luz, Paulo Brito da (Dr.) INIAP - Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e das Pescas, INRB - Instituto 
Nacional dos Recursos Biológicos e INIAV - 
Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária 

28.ª; 29.ª; 30.ª; 31.ª; 32.ª; 
33.ª; 34.ª; 35.ª; 36.ª; 37.ª; 
38.ª; 41.ª; 43.ª; 44.ª; 45.ª; 
46.ª; 48.ª; 49.ª; 50.ª; 51.ª; 

52.ª; 53.ª; 54.ª 
Machado, Arnaldo (Eng.º) CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte e 
ARHN - Administração de Região 
Hidrográfica do Norte 

30.ª; 32.ª; 49.ª 

Machado, João  CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal 

53.ª; 54.ª 

Maciel, José (Eng.º) DGRM - Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

45.ª; 47.ª 

Madruga, Pedro (Eng.º) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

45.ª 

Magalhães, Ricardo (Eng.º) CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

29.ª 

Marques, Alfredo Rodrigues (Prof.) CCDR Centro - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro 

31.ª 

Marques, António Guedes (Eng.º) Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

27.ª 

Marques, Clarisse (Dr.ª) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

49.ª 

Marques, Rita (Dr.ª) DGAE - Direção-Geral das Atividades 
Económicas 

52.ª; 53.ª 

Marques, Rui Tomás (Dr.) OPB - Ordem Portuguesa de Biólogos 
 

27.ª; 28.ª; 29.ª 

Martins, Bulhão (Dr.) MNE - Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

27.ª 

Martins, Eduardo da Silva (Dr.) IPTM - Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos 

27.ª; 28.ª; 30.ª 
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Martins, Joaquim Poças (Prof.) AdP - Águas de Portugal, S.A. e Câmara 
Municipal do Porto 

27.ª; 35.ª; 38.ª; 40.ª; 44.ª; 
45.ª 

Martins, Jorge Reis (Arqt.) DGOTDU - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano 

29.ª 

Martins, José Casimiro (Prof.) INIAP - Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e das Pescas e INRB - Instituto 
Nacional dos Recursos Biológicos 

27.ª; 39.ª; 40.ª 

Martins, José Manuel (Prof.) CCDR Centro - Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro 

28.ª; 29.ª; 32.ª 

Martins, Luís Bulhão (Eng.º) CAP - Confederação dos Agricultores de 
Portugal 

27.ª; 28.ª; 29.ª; 30.ª; 31.ª; 
32ª.; 33.ª; 34.ª; 36.ª; 37.ª; 

38.ª; 39.ª; 40.ª; 41.ª 
Martins, Vitor (Dr.) DGS - Direção-Geral da Saúde 38.ª 

Martins, Zélia (Dr.ª) ARH ALG - Administração de Região 
Hidrográfica do Algarve 

41.ª 

Matos, Jorge (Prof.) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

34.ª; 35.ª; 36.ª; 37.ª; 38.ª; 
39.ª 

Matos, José Saldanha (Prof.) APESB - Associação Portuguesa de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 

33.ª; 34.ª; 35.ª; 36.ª; 38.ª; 
39.ª; 40.ª; 41.ª; 42.ª 

Matos, Manuela (Eng.ª) ARH Tejo - Administração de Região 
Hidrográfica do Tejo e APA - Agência 
Portuguesa do Ambiente 

50.ª; 54.ª 

Matos, Rafaela de Saldanha (Eng.ª) LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

30.ª; 39.ª; 42.ª; 44..ª; 45.ª; 
49.ª; 51.ª; 52.ª; 53.ª; 54.ª 

Matoso, André (Dr.) ARH ALTJ - Administração de Região 
Hidrográfica do Alentejo 

50.ª 

Melo, João Joanaz de (Prof.) Geota - Grupo de Estudos do 
Ordenamento do Território e Ambiente 

31.ª; 33.ª; 36.ª; 37.ª; 38.ª; 
39.ª; 40.ª; 43.ª; 44.ª; 48.ª; 

53.ª 
Melo, João Paulo Barbosa de (Dr.) Câmara Municipal de Coimbra 

 
43.ª; 44.ª 

Mendes, Ricardo Nogueira (Dr.) OPB - Ordem Portuguesa de Biólogos 
 

37.ª 

Menezes, João Rosmaninho (Prof.) ICN - Instituto da Conservação da 
Natureza 

28.ª; 31.ª 

Mesquita, Alberto Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

54.ª 

Miranda, Jorge Miguel (Prof.) IPMA - Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera 

50.ª; 52.ª; 54.ª 

Monteiro, António Jorge (Prof.) APESB - Associação para os Estudos de 
Saneamento Básico e APESB - Associação 
Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

27.ª; 29.ª; 30.ª; 31.ª; 32.ª; 
43.ª; 45.ª; 47.ª; 48.ª; 49.ª; 

50.ª; 52.ª; 53.ª; 54.ª 

Monteiro, Maria Leal (Dr.ª) CCDR Alentejo - Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

33.ª 

Moreira, Carvalho (Eng.º) CCDR Norte - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte 

28.ª 

Mota, António Campeã da (Eng.º) IDRH - Instituto de Desenvolvimento Rural 
e Hidráulica e DGADR - Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural 

30.ª; 31.ª; 33.ª; 35.ª; 36.ª; 
37.ª; 38.ª; 40.ª; 41.ª; 43.ª; 

44.ª; 
Motta, João Pereira da (Eng.º) IPTM - Instituto Portuário e dos 

Transportes Marítimos 
29.ª 

Mourato, Sandra (Mestre) Instituto Politécnico de Leiria 33.ª; 34.ª; 41.ª 

Nascimento, Mário Martins (Dr.) IFDR - Instituto Financeiro para o 
Desenvolvimento Regional e ADC - 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão 

43.ª; 44.ª; 45.ª; 46.ª; 47.ª; 
48.ª; 49.ª; 50.ª; 51.ª 

Neto, Susana (Eng.ª) DGOTDU - Direção-Geral do Ordenamento 
do Território e Desenvolvimento Urbano 

32.ª; 3.3ª; 40.ª; 

Neves, Ângelo Seiça (Dr.) DGAE - Direção-Geral das Atividades 
Económicas 

33.ª; 34.ª; 36.ª; 38.ª; 39.ª; 
40.ª; 42.ª; 43.ª; 45.ª; 46.ª; 
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47.ª; 48.ª 
Neves, João Jorge Veiga (Dr.) DGE - Direção-Geral da Empresa 

 
27.ª 

Oliveira, Anabela (Eng.ª) LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

43.ª 

Oliveira, António (Eng.º) DGE - Direção-Geral da Empresa 
 

28.ª; 29.ª 

Oliveira, Diogo Faria de (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

45.ª; 48.ª; 53.ª; 54.ª 

Oliveira, Rodrigo Proença de (Prof.) APRH - Associação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos 

45.ª; 47.ª; 48.ª; 49.ª; 50.ª; 
51.ª; 52.ª 

Oliveira, Sandra (Dr.ª) Quercus - Associação Nacional de 
Conservação da Natureza 

33.ª 

Pacheco, Dina (Dr.ª) Representante do Governo da Região dos 
Açores 

43.ª 

Palma, João Manuel (Eng.º) Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
 

28.ª 

Peixoto, Rui Miguel Costa (TCor.) MDN - Ministério da Defesa Nacional – 
Direção-Geral de Infraestrutura 

31.ª; 35.ª; 37.ª 

Pereira, Francisco Grave (MjGeneral) MDN - Ministério da Defesa Nacional – 
Direção-Geral de Infraestrutura 

40.ª; 41.ª 

Pereira, José Caetano da Costa (Emb.) MNE - Ministério dos Negócios 
Estrangeiros 

45.ª; 46.ª; 47.ª; 48.ª 

Pereira, José Silva (Dr.) DGEG - Direção-Geral de Energia e 
Geologia 

46.ª; 47.ª; 52.ª 

Pereira, Manuel (Dr.) AFN - Autoridade Florestal Nacional 41.ª 
Pina, Carlos (Eng.º) LNEC - Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil 
47.ª; 48.ª 

Pinheiro, Paulo, (Eng.º) AEPSA - Associação das Empresas 
Portuguesas para o Setor do Ambiente 

37.ª; 38.ª; 39.ª; 40.ª 

Pinto, Carla de Sousa (Dr.ª) DGAE - Direção-Geral das Atividades 
Económicas 

37.ª 

Pinto, Paulo (Prof.) Universidade de Évora 27.ª; 28.ª; 31.ª; 33.ª; 35.ª; 
37.ª 

Pio, Simone (Eng.ª) ARH Tejo - Administração de Região 
Hidrográfica do Tejo 

36.ª; 37.ª; 39.ª; 41.ª; 42.ª; 
43.ª; 44.ª 

Praça, Fernanda (Dr.ª) ITP - Instituto do Turismo de Portugal 39.ª; 42.ª; 43.ª; 45.ª; 46.ª; 
47.ª; 48.ª; 50.ª; 51.ª; 52.ª 

Rafael, Mª Teresa (Dr.ª) DGRM - Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 

46.ª; 48.ª; 49.ª 

Ralha, Francisco (Dr.) CTP - Confederação Nacional do Turismo 
Português 

48.ª 

Ramos, Carlos Matias (Eng.º) LNEC - Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil 

27.ª; 28.ª; 31.ª; 32.ª; 35.ª; 
37.ª 

Reis, Jorge Manuel Botas (Coronel) MDN - Ministério da Defesa Nacional – 
Direção-Geral de Infraestrutura e MDN - 
Ministério da Defesa Nacional – Direção-
Geral de Armamento e Infraestruturas de 
Defesa 

28.ª; 34.ª; 36.ª; 38.ª;39.ª; 
45.ª; 53.ª; 54.ª 
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Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, Dr.ª Teresa Patrício 
Gouveia, congratulando-se pela realização desta 1.ª reunião do Conselho Nacional da Água, e 
dando as boas vindas a todos os presentes, alguns elementos integrantes do próprio Conselho, 
outros na qualidade de convidados, dada a sua relevância no domínio dos recursos hídricos, 
quer como importantes representantes dos utilizadores quer como personalidades de 
reconhecido mérito no setor. 

Afirmou considerar este órgão criado em fevereiro do corrente ano pelo Decreto-Lei n.º 45/94, 
um órgão da máxima importância por representar o envolvimento de toda a administração 
central e local e da sociedade civil nas suas várias vertentes - setores produtivos, áreas de 
investigação e organismos não governamentais - no planeamento e gestão daquele que pode 
ser considerado um dos recursos naturais mais vitais que é, seguramente, um dos setores 
prioritários da política de ambiente em Portugal. 

Política de ambiente e, em particular, política da água que, frisou, pode ser conduzida agora 
com algum conforto, por se dispor dos principais instrumentos de suporte para o efeito: 

- as bases legislativas (a grande mudança legislativa que se operou com a 
“empresarialização”, o “pacote da água” e um outro importante diploma sobre 
“fiscalização”, que fechará o ciclo); 

- os meios financeiros, bastante substanciais, quer para o planeamento quer para as 
obras (2.º Quadro Comunitário de Apoio); 

- e, finalmente, a Estratégia, consubstanciada no Plano Nacional de Política de Ambiente 
(PNPA), que define os grandes vetores de atuação e as medidas imediatas, com a 
identificação do respetivo suporte financeiro, não só do MARN como dos restantes 
departamentos governamentais. 

Considerou, pois, que a política da água e a política de ambiente em geral, atingiram já uma 
fase de maturidade, sendo a criação e funcionamento de um órgão como este, de 
aconselhamento direto do membro do governo, a prova disso. Afirmou considerar que a 
própria nomeação do Eng.º Eira Leitão como Secretário-Geral do Conselho, elemento exterior 
à administração e personalidade da sociedade civil com reconhecido mérito no setor, assume 
um valor simbólico importante, representativo da universalidade da política de ambiente, que 
não é apanágio do governo mas sim da generalidade do país e dos seus cidadãos. 

Afirmando esperar uma frutuosa e intensa articulação entre este órgão e o MARN, não só 
através das suas sessões plenárias, a realizar duas vezes por ano, mas igual e essencialmente 
nos períodos intercalares destas, através da criação de grupos de trabalho ou de apoio, do 
pronunciamento sobre documentos provisórios que lhe sejam submetidos e do 
estabelecimento de estreitos contactos diretos com os próprios serviços do Ministério, referiu 
que nos próximos tempos se esperam duas tarefas essenciais do Conselho: 

- o acompanhamento e apreciação crítica dos trabalhos relativos aos planos de bacia 
hidrográfica (PBH) e Plano Nacional da Água (PNA); 

- o acompanhamento da política da água em geral e, em particular, das grandes 
questões e opções nacionais, como sejam as negociações com Espanha sobre o novo 
Convénio e o Plano Hidrológico Espanhol, o Alqueva, os sistemas multimunicipais de 
saneamento básico ou a compatibilização dos usos da água. 

Relativamente às negociações com Espanha informou que estas têm decorrido num ambiente 
de grande abertura e diálogo de ambas as partes, tendo Portugal questionado, logo desde o 
início, toda a fundamentação, metodologia, calendário e conteúdo das primeiras versões do 
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Plano Hidrológico de Espanha (PHE), na sequência do que, entre outras razões de ordem 
interna e externa, o país vizinho iniciou um processo de revisão total do mesmo. 
Independentemente deste compasso de espera no que diz respeito ao PHE, o objetivo 
fundamental de Portugal neste momento, esclareceu, é a celebração de um Convénio Luso-
Espanhol que sustente, no futuro, uma gestão articulada das bacias hidrográficas 
internacionais, nas suas vertentes quantitativa e qualitativa, garantindo a defesa dos 
interesses de ambos os países. Neste sentido, intensificaram-se bastante as negociações 
bilaterais, com a realização de numerosas reuniões de grupos técnicos, jurídicos e de alto nível, 
globais e por bacias hidrográficas (Douro, Tejo e Guadiana). 

Relativamente ao processo de planeamento em Portugal informou sobre os principais passos 
dados, realçando a realização, ainda durante o primeiro semestre deste ano, das primeiras 
reuniões de todos os Conselhos de Bacia. Quanto aos trabalhos relativos aos planos de bacia e 
ao Plano Nacional da Água, que decorrerão de forma iterativa e articulada, referiu que alguns 
dos estudos de especialidade (nomeadamente sobre disponibilidades e necessidades), 
beneficiaram grandemente da intensificação das negociações com Espanha, com a 
colaboração de numerosas instituições. 

Seguidamente, o Eng.º Pedro Serra forneceu algumas informações detalhadas sobre o 
processo de planeamento dos recursos hídricos nacionais em curso e sobre o processo 
negocial com Espanha ao nível dos grupos técnicos. 

Especificou, em relação ao primeiro assunto, que os trabalhos que se encontravam a decorrer 
diziam essencialmente respeito à fase de caracterização das disponibilidades e necessidades, 
referindo que, sobre estes aspetos, muito trabalho já se encontrava feito em estudos 
anteriores, sendo agora fundamental atualizar e validar os dados disponíveis. Ao nível dos 
grandes números, o aprofundamento da informação já tinha sido feito, por necessidade 
imposta pelo processo negocial com Espanha. Ainda sobre este assunto informou estarem em 
preparação os primeiros documentos para distribuição aos conselheiros, incluindo a primeira 
versão do índice desenvolvido dos planos. 

Sobre as negociações luso-espanholas informou que tinha sido definido o perfil do novo 
Convénio, assente nos seguintes vetores: 

- manutenção das bases previstas nos anteriores Convénios de 1964 e 1968; 

- introdução de novos elementos (quantidades/caudais; qualidade/padrões; 
calendarização/metas progressivas no tempo; situações extremas/cheias e secas). 

Informou estarem a decorrer, no momento, os trabalhos técnicos (elaboração de modelos que 
permitem avaliar as consequências para Portugal dos vários cenários e critérios), que 
permitirão suportar as negociações jurídico-políticas. 

O Eng.º Mário Lino interveio seguidamente, referindo que, embora a Associação que 
representa tenha já tecido, em devido tempo, determinadas críticas à orgânica institucional 
criada no domínio da gestão dos recursos hídricos, considera um passo importante a criação 
deste órgão, referindo que a sua atuação deverá incidir não só no domínio do planeamento 
mas em toda a política e gestão dos recursos hídricos nacionais. Congratulou-se pela 
nomeação do Secretário-Geral, um destacado membro da APRH, e referiu que a participação 
desta Associação no CNA irá no sentido de evidenciar as lacunas e limitações que a política vier 
a demonstrar, incluindo ao nível do funcionamento deste órgão, e de contribuir com sugestões 
construtivas para a sua correção. 

Salientou de seguida duas questões: 

- as regras de funcionamento do CNA, referindo que se deveria rapidamente preparar 
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um regulamento que permitisse, nomeadamente, o início dos trabalhos das 
subcomissões; 

- a elaboração dos planos de bacia e do PNA, referindo que gostaria de, muito 
brevemente, ver elaborado um documento escrito a distribuir aos conselheiros, com 
um calendário e uma metodologia sobre o processo de planeamento e suas etapas, 
devendo fazer-se então um grande esforço com vista a evitar mais atrasos. 

Finalmente manifestou o seu acordo relativamente à metodologia seguida nas negociações 
com Espanha, no que se refere a atribuir prioridade ao estabelecimento de um Convénio 
global com vista à partilha equilibrada e mutuamente vantajosa dos recursos hídricos das 
bacias hidrográficas luso-espanholas, e à coordenação do planeamento e gestão desses 
recursos; referiu, no entanto, que considerava importante manter, paralelamente à 
preparação do novo Convénio, duas ações: o balanço sobre o cumprimento dos anteriores 
Convénios e o aprofundamento das consequências para Portugal do Plano Hidrológico 
Espanhol. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, referindo-se aos comentários feitos, 
salientou que esperava que o CNA não se debruçasse apenas sobre o planeamento mas 
igualmente sobre outros aspetos da política da água, de uma forma essencialmente 
prospetiva. 

Solicitou ao Secretário-Geral que, com a brevidade possível, preparasse uma minuta de 
regulamento, desenvolvendo os contactos necessários com vista a identificar previamente os 
temas relevantes que justificassem a criação de grupos de trabalho. 

Solicitou também ao Presidente do INAG que distribuísse aos conselheiros o mais breve 
possível, um documento sobre o processo de planeamento nacional (índice e metodologia). 

Finalmente manifestou o seu acordo em relação às preocupações do Eng.º Mário Lino relativas 
ao diálogo luso-espanhol, referindo que o governo estará atento às mesmas no fórum próprio 
(a Comissão Luso-Espanhola para Regular o Uso e Aproveitamento dos Rios Internacionais nas 
suas zonas fronteiriças). 

O Eng.º Pedro Serra informou que durante o mês de janeiro será distribuída documentação 
sobre o processo de planeamento. Informou ainda que durante o mês de novembro se iria 
realizar, à semelhança do que já acontecera para o Douro e para o Tejo, uma reunião técnica 
sobre o Guadiana, onde se sabe que o Convénio de 68 não foi cumprido, tendo-se realizado 
novas captações e ampliado outras existentes não autorizadas pela Comissão dos Rios 
Internacionais. 

O Eng.º Jaime Baptista alertou para a necessidade de associar uma forte capacidade técnica e 
científica à elaboração dos planos de bacia e do Plano Nacional da Água bem como ao 
processo negocial com Espanha, como condição sinequanon de assegurar o sucesso dos 
mesmos, pelo que sugeriu uma forte mobilização para estes processos, das individualidades e 
instituições que apresentam esta capacidade. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais manifestou a sua inteira concordância 
com este ponto de vista, referindo que é sua preocupação pessoal, sistematicamente, associar 
a todos os processos, sobretudo os mais importantes, as melhores capacidades técnicas e 
científicas do país. 

O Eng.º Eira Leitão interveio seguidamente, tecendo alguns comentários relativamente ao 
carácter e funcionamento do CNA. Começou por afirmar que este órgão, embora nos termos 
do diploma que o criou seja definido como um órgão consultivo para o planeamento, deve ser 
igualmente, numa ótica não restritiva, prospetiva e orientadora, impulsionador da ação, 
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harmonizador de critérios e metodologias, devendo ter capacidade para se pronunciar sobre 
as etapas determinantes da política da água, desde o planeamento até à sua implementação. 

Considerou igualmente imprescindível a existência de um regulamento, adiantando, contudo, 
que este deveria ser flexível, por forma a permitir um funcionamento dinâmico do Conselho, 
durante e entre plenários, estimulando, por exemplo, o contacto direto com os organismos e 
serviços, evitando que os pareceres se façam sobre documentos acabados. 

Solicitou aos conselheiros que refletissem e fizessem chegar sugestões sobre os grupos de 
trabalho ou de apoio a criar e respetivas áreas de intervenção. 

Seguidamente interveio o Prof. António Quintela, começando por se congratular por ver 
ressuscitado o processo de planeamento global e integrado dos recursos hídricos, em 
detrimento dos “planeamentos” setoriais e parcelares, adiantando que deveria começar-se 
por definir criteriosamente a metodologia para os planos de bacia hidrográfica, decorrendo 
destes o próprio PNA. Manifestou ainda a sua concordância relativamente à necessidade de se 
dispor de um regulamento flexível e baseado em subcomissões para o CNA. 

De seguida interveio o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, representante da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, que manifestou vivas congratulações pela 
criação de um órgão como o CNA que, certamente, constitui um passo inestimável para a 
melhoria da gestão dos recursos hídricos em Portugal. 

Transmitiu ainda que, embora a ANMP, à semelhança da APRH, não se identifique com o 
modelo legal criado para o planeamento e gestão dos recursos hídricos em Portugal; afirmou a 
total disponibilidade da Associação que representa para colaborar em todos os trabalhos. 
Considerou urgente a definição das regras de funcionamento do Conselho, evitando o risco de 
inoperacionalidade, tão candente em órgãos desta dimensão e natureza, sugerindo desde logo 
que as comissões ou grupos de trabalho pudessem assumir a lógica das grandes bacias ou 
grupos de bacias e/ou, de alguma forma, as regiões correspondentes das DRARN ou das CCR. 

Interveio de seguida o Prof. Nunes Correia que se congratulou igualmente pela criação do CNA 
e considerou que, sem se dever cair numa visão muito organicista do funcionamento do 
mesmo, assente em comissões e subcomissões rígidas, era de evitar igualmente um 
funcionamento excessivamente ad-hoc. Caberia ao Secretário-Geral evitar estes extremos e 
conferir dinamismo ao Conselho, não podendo ser esquecidos princípios básicos como a 
marcação das datas das próximas reuniões no fim de cada reunião, a distribuição antecipada 
de documentos, ou a animação de grupos de trabalho e subcomissões, agregando 
especialistas. 

Considerou igualmente que o CNA não se deveria sentir como um órgão de intervenção 
restrita, mas antes um fórum de discussão alargada da política da água, sendo o PNA 
precisamente a essência desta. Manifestou a sua discordância em relação à perspetiva de que 
o PNA fosse uma mera síntese dos planos de bacia ou um mero balanço de 
disponibilidades/necessidades com os respetivos projetos de infraestruturas. Embora o PNA 
devesse conter essa síntese e este balanço, o plano deveria ser mais amplo, no sentido de que 
deveria consagrar as grandes opções nacionais da política da água, os seus principais objetivo e 
desígnios, bem como os problemas globais mais candentes, como sejam a problemática da 
empresarialização ou a salvaguarda ambiental dos recursos hídricos. 

A propósito desta visão global da política da água, o Prof. Nunes Correia frisou três aspetos 
que considerou de primordial importância a ter em conta na condução desta política: 

- o MARN tem como competência não só a gestão da água como recurso, na ótica da 
procura/oferta e da promoção de obras hidráulicas, mas igualmente a gestão mais 
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alargada do domínio hídrico, que inclui não só a água, como também os leitos, 
margens e zonas adjacentes aos rios, e envolve a problemática do ordenamento como 
forma privilegiada de proteger, conservar e valorizar os sistemas hídricos, em todas as 
suas vertentes (de recurso, mas também ambiental, ecológica, patrimonial, etc.); 

- uma das bases de qualquer trabalho sério de planeamento e gestão é a disponibilidade 
de informação; aqui o problema deve ser abordado globalmente e não por bacias, 
devendo dar-se prioridade à requalificação do nosso sistema de informação, 
atualmente muito degradado; 

- outra das bases de qualquer trabalho consistente é a disponibilidade de recursos 
humanos adequados; por isso o ensino, a formação, a investigação e a informação 
devem ser setores prioritários de atuação. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais manifestou a sua total concordância 
com estes pontos de vista. 

O Eng.º Pedro Serra, na sequência dos vários comentários tecidos sobre o processo de 
planeamento, acrescentou mais algumas informações, informando que o INAG tem vindo a 
apoiar as DRARN na definição de metodologias homogéneas para elaboração dos planos de 
bacia. Informou ainda que se estão a aprofundar os trabalhos, a nível nacional, de recuperação 
e validação dos dados hidrológicos e de reestruturação da rede hidrométrica, bem como a 
lançar um grande cadastro das utilizações do domínio hídrico; à luz do que determina o 
Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de fevereiro, tudo isto complementado por um sistema 
informático. Na elaboração dos planos vai recorrer-se à colaboração de especialistas, nacionais 
e estrangeiros. Quanto à formação, embora insuficiente, o INAG dispõe do Centro de 
Formação de St.º André (Sines), especialmente vocacionado para a área de operação de 
sistemas de saneamento básico. Relativamente à proposta do presidente da Câmara Municipal 
de Torres Vedras, no que dizia respeito à criação de comissões ou grupos de trabalho tendo 
em conta a divisão administrativa, considerou-a como lógica, dada a necessidade de articular o 
planeamento dos recursos hídricos com outras formas de planeamento regional e setorial. 

O Eng.º Eira Leitão interveio de seguida, tecendo dois comentários: 

- considerou de relevância a intervenção do Prof. Nunes Correia, quando referiu que os 
planos devem ter uma visão mais lata, ambiental, não caindo em meros planos 
hidráulicos, e acentuou que o PNA não pode ser um mero somatório dos planos de 
bacia hidrográfica; 

- considerou a intervenção do Presidente da C.M. de Torres Vedras sintomática da 
complexidade de todo este processo, em que será necessário articular o PNA com os 
PBH, e ambos com as restantes figuras do planeamento setorial, regional e municipal, 
bem como a ação do CNA com a dos Conselhos de Bacia por forma a assegurar a 
consistência e eficácia global do planeamento dos recursos hídricos. 

O Prof. Alvares Ribeiro formulou duas observações de carácter geral: 

- embora haja uma grande interação entre os diferentes níveis de planeamento, é 
correta a metodologia que preconiza a elaboração em primeiro lugar dos PBH e depois 
do PNA; 

- felicita Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais pela sua afirmação de que 
o Plano Hidrológico Espanhol era inaceitável nas suas primeiras versões. Salienta, 
nomeadamente, que este era omisso num aspeto que é fundamental na gestão dos 
recursos hídricos e que é a problemática da poupança da água, em vez duma visão 
exclusiva de fomento. A implementação de uma política de tarifas correta e a 
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educação das populações são instrumentos decisivos para esta política, sobretudo no 
setor agrícola, que representa uma elevada percentagem dos consumos de água. 

De seguida interveio a Dr.ª Paulina Martins, solidarizando-se com as posições que defendiam 
uma atuação alargada do CNA e um regimento interno que permitisse um funcionamento 
eficaz do mesmo, possibilitando não só as reuniões em plenário e em comissões, como 
também o contacto direto entre serviços e o fornecimento aos conselheiros de informação 
sobre a água e sobre aspetos setoriais em relação aos quais se têm que procurar 
compatibilidades. Considerou que o PNPA deveria ser trazido na sua globalidade ao Conselho, 
por ser necessário enquadrar a política de recursos hídricos no âmbito mais geral da política de 
ambiente, e reforçou a opinião de que a política de recursos hídricos não pode ser só uma 
política quantitativa, tem que ser uma política de qualidade e de valorização ambiental. 

O Prof. Pereira Vieira congratulou-se por ter sido tão unanimemente defendida a ideia de ser 
imprescindível obter as contribuições de técnicos e cientistas e respetivas instituições. 
Manifestou a sua concordância com o Prof. Nunes Correia quando disse que o PNA não é um 
mero somatório de planos de bacia, e referiu que considerava uma lacuna estes planos não 
abrangerem também as águas costeiras. 

Seguidamente interveio o Eng.º Pedro Vieira, congratulando-se com a 1.ª reunião do CNA e 
reconhecendo-lhe a maior importância apesar de ser um órgão consultivo. Manifestou a sua 
preocupação com o país real, onde, referiu, se continua a assistir a várias situações de 
degradação. Informou que a Quercus iria entregar à Sra. Ministra uma lista de 50 questões, 
identificadas por esta organização como das mais preocupantes. 

Referiu ainda a sua concordância com as afirmações proferidas pelo Prof. Nunes Correia no 
que diz respeito à necessidade de não encarar o recurso água per si mas sim os sistemas 
hídricos como um todo, na sua vertente ambiental, facto que considerou ser frequentemente 
esquecido, nomeadamente no âmbito da implementação de grandes infraestruturas 
hidráulicas como o Mondego ou o Alqueva. 

Salientou igualmente a importância da internalização dos custos ambientais, sem o que se 
geram vantagens competitivas desleais, não se estimulando a introdução de tecnologias mais 
limpas. 

Finalmente acentuou a importância de assegurar o cumprimento da legislação, privilegiando as 
ações de envolvimento e sensibilização dos agentes e cidadãos e, simultaneamente, a 
intensificação da fiscalização e penalização dos prevaricadores. 

O Eng.º Mário Lino interveio novamente, retomando o assunto relativo ao funcionamento 
interno do Conselho, para reforçar a importância que atribui à criação de Comissões 
permanentes que assegurem a apreciação e informação dos documentos distribuídos, 
sugerindo, desde já, a criação de algumas subordinadas aos seguintes temas: 

- planos de recursos hídricos (eventualmente subdividida em 2 subcomissões: 
disponibilidades e necessidades); 

- relações com Espanha; 

- articulação entre a política da água e a política de ambiente (PNPA); 

- insuficiências da estrutura institucional. 

De seguida o Eng.º Eira Leitão referiu que o regulamento do CNA, bem como a constituição 
dos grupos de trabalho ou de apoio, iriam ser cuidadosamente preparados, atentas às várias 
sugestões feitas. 
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Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Consumidor, Prof. Poças Martins, teceu 
comentários sobre dois aspetos: 

- realçou a forte interligação entre os três diplomas que constituem o chamado pacote 
da água, referindo que as virtualidades do planeamento são potenciadas pela 
existência de um novo regime de licenciamento e de um novo regime económico e 
financeiro; 

- referiu que, com a aplicação deste pacote, nomeadamente após o processo de 
planeamento em curso, estarão criadas condições para uma alteração qualitativa da 
gestão dos recursos hídricos em Portugal. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos 
Naturais deu por encerrada a sessão. 
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Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, Dr.ª Teresa Patrício 
Gouveia, agradecendo a presença dos vários conselheiros, referiu atribuir muita importância 
ao Conselho e aos seus pareceres por influenciarem as decisões do Ministério do Ambiente e 
dos Recursos Naturais e colocou à consideração do Plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 1.ª reunião do CNA, efetuada em 09/11/94; 

2. Deliberação sobre o regimento interno do CNA; 

3. Análise da situação do planeamento dos recursos hídricos; 

4. Informações. 

A qual foi aprovada. 

Passou-se de imediato ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo o Eng.º Eira Leitão, 
comunicado que, na sequência da distribuição da minuta da Ata da 1.ª reunião do CNA a todos 
os conselheiros, apenas o representante da APRH, Eng.º Mário Lino, havia proposto uma 
alteração. Tendo informado do teor desta proposta e não havendo discordâncias por parte dos 
restantes conselheiros, foi aprovada por unanimidade a Ata da 1.ª reunião do CNA, realizada 
em 09/11/1994. 

Entrou-se de seguida no 2.º ponto da ordem de trabalhos, tendo Sua Exa. a Ministra do 
Ambiente e Recursos Naturais referido que havia sido elaborada e distribuída a todos os 
conselheiros um Anteprojeto do Regimento Interno do CNA, sobre o qual o Secretário-Geral 
recebeu alguns comentários e propostas de alteração. 

O Eng.º Eira Leitão observou que o Regimento Interno foi elaborado com o âmbito e 
desenvolvimento que melhor se ajustam ao teor do Decreto-Lei n.º 45/94, apresentou aquelas 
propostas de alteração e colocou à discussão da assembleia uma nova versão (projeto) em que 
tais propostas foram adequadamente contempladas. 

Após várias intervenções dos conselheiros - Eng.º Mello Franco, Prof. António Quintela, Eng.º 
Mário Lino, Prof. José Manuel Palma, Dr. Marques Ferreira, Sua Exa. Ministra do Ambiente e 
dos Recursos Naturais, Eng.º Eira Leitão, Eng.º Pedro Serra, Sua Exa. Secretário de Estado do 
Ambiente e do Consumidor, Prof. Nunes Correia, Presidente da C.M. de Tavira e Prof. 
Fernando Santana - foram recomendadas e aceites as seguintes alterações ao supra 
mencionado projeto: 

Artigo 2.º 

n.º 4 - alterada a redação, retirando a frase "quando especificamente convocados". 

Artigo 3.º 

n.º 3 - alterada a redação, por forma a eliminar os aspetos dúbios e a compatibilizá-la com o 
carácter consultivo do Conselho. 

Artigo 4.º 

n.º 2 - decomposto o corpo deste número em dois. 

n.º 2 - alínea b) - alterada a redação, por supressão da palavra "eventuais". 

O assunto mais debatido e que foi objeto de maior número de intervenções, quer no sentido 
de uma ação mais ampla do Conselho, quer no sentido da sua restrição, foi a redação do n.º 3 
do artigo 3.º. No final da discussão sobre ele havida, o Prof. Nunes Correia apresentou uma 
proposta consensual, que mereceu o acordo tácito do plenário. 
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Tendo encarregue o Secretário-Geral de promover as alterações propostas, Sua Excelência a 
MARN deu início à discussão do 3.º ponto da ordem de trabalhos, passando a palavra ao Eng.º 
Pedro Serra. 

Este referiu que o ritmo dos trabalhos de planeamento de recursos hídricos, a nível interno, 
tem sido algo prejudicado pelo esforço paralelo que tem sido desenvolvido no âmbito das 
negociações luso-espanholas. Por essa razão não foi possível cumprir, em tempo útil para esta 
reunião, o compromisso de apresentar o índice detalhado e a metodologia para o Plano 
Nacional da Água (PNA). Informou, no entanto, que se encontravam em curso os trabalhos 
relativos aos planos de bacia hidrográfica (PBH), base fundamental para o PNA, e haviam sido 
já produzidos alguns documentos parcelares, ainda com carácter preliminar, que se encontram 
disponíveis para consulta e que passou a apresentar: 

1. Metodologias 

 Informou ter sido já concluído e enviado aos conselheiros um documento que considera 
de maior prioridade e em relação ao qual gostaria de obter o parecer urgente do 
Conselho, o qual diz respeito aos objetivo gerais dos planos de bacia. O índice detalhado 
e a metodologia dos mesmos poderá ser distribuído em breve. 

2. Avaliação de recursos hídricos 

 Comunicou haver um documento sobre a metodologia utilizada, já enviado a todos os 
conselheiros, bem como os primeiros ensaios de sua aplicação às bacias do Minho, 
Douro e Guadiana (hoje distribuídos), encontrando-se em curso o referente à bacia do 
Tejo e às restantes bacias hidrográficas nacionais. 

3. Avaliação de necessidades 

 Informou estar elaborado um documento com uma avaliação preliminar das 
necessidades de água, por setor utilizador e por bacia hidrográfica, que está para 
pronunciamento e validação nos Conselhos de Bacia (CB). Para análise pelo CNA foi 
atribuída uma versão síntese do mesmo, com os critérios adotados e os valores 
apurados para as bacias internacionais do Minho, Douro, Tejo e Guadiana, bem como 
um quadro síntese para todas as bacias portuguesas. 

4. Caudais ambientais 

 Acentuou estarem os caudais ambientais a ser considerados como uma condicionante 
aos usos e não como um "uso" adicional, ao contrário do seguido em Espanha e noutros 
países. Indicou que será brevemente divulgado o estudo sobre a aplicação de uma 
metodologia de cálculo dos caudais ambientais aos quatro rios internacionais. 

5. Balanços hídricos 

 Informou que existe para consulta e foi distribuído um primeiro ensaio de balanço 
hídrico para a bacia do rio Guadiana, considerando já o impacte dos projetos espanhóis 
e portugueses, estando em fase de finalização o mesmo trabalho para a bacia do rio 
Douro. 

6. Sistemas de informação 

 Indicou encontrar-se em curso a elaboração de: 

- cartografia de base digitalizada; 

- cadastro das infraestruturas hidráulicas; 

- inventário de saneamento básico; 
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- inventário dos usos; 

- sistema de informação de recursos hídricos de base geográfica (SNIRH). 

Informou adicionalmente que, para a próxima reunião do Conselho, iriam ser desenvolvidos 
todos os esforços no sentido de uma distribuição antecipada dos documentos pertinentes. O 
Eng.º Pedro Serra respondeu, ainda, a algumas questões de pormenor levantadas, entretanto, 
pelo Prof. Paulo Pinto, pelo Presidente da C.M. de Tavira e pelo Eng.º Mário Lino. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Consumidor, Prof. Poças Martins, interveio 
de seguida esclarecendo que, neste processo de planeamento, se tinha optado 
deliberadamente por um faseamento em três etapas: 

- uma primeira em que se deu prioridade à implementação do processo de participação, com 
a criação dos Conselhos de Bacia e do Conselho Nacional da Água; 

- uma segunda, de início dos trabalhos, assentes essencialmente nos recursos internos da 
administração e concentrados especialmente na identificação da informação disponível; 

- e uma terceira, que se está a iniciar agora, em que se fará a mobilização da consultoria 
nacional para o desenvolvimento dos trabalhos de planeamento. 

Dado que não havia sido feita uma leitura prévia dos documentos distribuídos, alguns 
conselheiros - Prof. António Quintela, Eng.º Eira Leitão, Eng.º Mário Lino e Eng.º Pedro Serra - 
sobre eles apenas teceram considerações pontuais. Entendeu-se que seria mais adequado 
proceder à análise daqueles documentos e dos que serão distribuídos no âmbito de grupos de 
trabalho, a criar para o efeito com a maior brevidade, face ao número de documentos que já 
carecem de parecer por parte do CNA. 

Foi por fim referido que, no futuro, deveria ser preparada uma pasta a enviar com a devida 
antecedência a cada Conselheiro, com os documentos produzidos, ou apenas com a respetiva 
síntese, e realçado que deveria desde já ser preparada uma calendarização cuidada das 
atividades a desenvolver relativamente à elaboração do PNA e dos PBH. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais concordou, tendo encarregue o 
Presidente do INAG e o Secretário-Geral de providenciar neste sentido, propondo que a 
discussão da problemática dos grupos de trabalho fosse efetuada detalhadamente no 4.º e 
último ponto da ordem de trabalhos, no qual se entrou de imediato. 

O Eng.º Jaime Baptista apresentou uma proposta de criação de oito grupos de trabalho (GT), 
por três tipos de áreas, consoante os diferentes perfis exigidos: 

G.T. Global e de Coordenação 

1. Aspetos metodológicos de elaboração dos planos e da sua interligação 

G.T. Técnicos 

2. Disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas 

3. Necessidades hídricas 

4. Propostas e medidas de atuação 

5. Programação física, financeira e institucional 

G.T. Horizontais 

6. Articulação com o Plano Hidrológico Espanhol 

7. Articulação com o Plano Nacional da Política de Ambiente 
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8. Necessidades de investigação e desenvolvimento. 

Seguidamente vários conselheiros se pronunciaram sobre esta matéria - Eng.º Eira Leitão, Prof. 
José Manuel Palma, Prof. Fernando Santana, Sua Exa. a Ministra do Ambiente e dos Recursos 
Naturais, Prof. Paulo Pinto, Dr.ª Isabel Almeida, Prof. Álvares Ribeiro, Eng.º Pedro Serra, Eng.º 
Mário Lino, Eng.º Jaime Baptista e Prof. Nunes Correia - tendo resultado como ideias 
predominantes as seguintes: 

- os grupos de trabalho deverão ser criados com objetivo e horizontes temporais bem 
definidos e reunir e elaborar pareceres antes da próxima reunião do CNA, para que esta 
decorra com maior eficiência;  

-  o CNA deverá reunir antecipadamente, no decurso dos próximos seis meses 
(preferencialmente antes do período de férias), dada a urgência dos trabalhos e a existência 
de vários documentos brevemente disponíveis e aos quais o Conselho deverá dar o seu 
parecer, com especial relevância para os referentes aos índices, metodologias e calendários 
de elaboração dos planos; 

- numa primeira fase deverão ser criados apenas de um a três grupos de trabalho, dado que 
as matérias em apreço estão ainda muito interligadas, os quais devem, simultaneamente, 
assegurar uma abordagem técnica e metodológica e uma visão política e institucional sobre 
os modelos e opções desenhadas; 

- cada grupo de trabalho deverá assim ter uma composição e representatividade múltipla, 
envolvendo todas as vertentes existentes no próprio Conselho, cabendo, no entanto, a cada 
Conselheiro manifestar o seu interesse e disponibilidade para participar. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais encarregou o Secretário-Geral de, com 
base nestes princípios, promover a breve prazo a criação e funcionamento dos primeiros 
grupos de trabalho e sugeriu que quem estivesse empenhado em participar na sua composição 
o manifestasse desde já. 

Ainda no ponto "informação", passou a apresentar a evolução recente das negociações luso-
espanholas sobre o aproveitamento dos recursos hídricos das bacias partilhadas, tendo 
informado que as etapas mais significativas desse processo haviam sido: 

- a assinatura de um Acordo, no âmbito da Cimeira Luso-Espanhola realizada em Novembro, 
no Porto, consagrando um conjunto de princípios gerais importantes; 

- a suspensão, em finais de 1994, do Plano Hidrológico Nacional de Espanha, e a atribuição 
de prioridade aos planos de bacia, tendo sido dado conhecimento a Portugal, nos primeiros 
meses do corrente ano, dos Planos de Bacia do Minho, Douro e Guadiana (encontrando-se 
em curso o do Tejo); 

- a análise detalhada daqueles planos pelos técnicos portugueses, a qual permitiu concluir a 
sua não consonância com os interesses nacionais, nomeadamente porque não se avaliaram 
os impactes em Portugal dos projetos previstos e, sobretudo, porque o Plano de Bacia do 
Guadiana compromete o cumprimento do Convénio em vigor; 

- com base em fundamentação detalhada, foi assim formalizado um protesto por via 
diplomática, manifestado diretamente ao governo espanhol o desacordo do Estado 
português em relação aos planos de bacia apresentados e dada informação à União 
Europeia destes factos; 

- este ponto de situação foi comunicado à Assembleia da República, diretamente por Sua 
Exa. a Ministra do Ambiente e dos Recursos Naturais. 
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Referiu, enfim, que o Grupo de Coordenação entre os dois países reunirá brevemente e que as 
negociações terão por base os anteriores Convénios, mantendo-se no entanto como objetivo 
do governo português a elaboração de um novo Convénio. 

O Eng.º Mário Lino referiu considerar importante a informação e mobilização da opinião 
pública nacional, por forma a gerar consensos em torno da posição negocial do governo e 
assim a reforçar. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e Recursos Naturais concordou, salientando que tal 
informação tem sido prestada, sobretudo nos Conselhos de Bacia. Referiu, além disso, que 
será de evitar o exacerbamento das atitudes das populações de ambos os países, nesta 
matéria tão delicada, sob pena de reduzir a margem negocial entre os governos, 
contrariamente aos objetivo que se propõem. 

O Prof. António Quintela sugeriu que os assuntos relativos aos planos hidrológicos espanhóis 
fossem discutidos na próxima reunião, para o que se deveria reservar um ponto específico na 
respetiva ordem de trabalhos. 

Finalmente, o Prof. José Manuel Palma manifestou o seu acordo com o procedimento recente 
do governo nesta matéria e formulou o alerta para que, em Portugal, não se cometam os 
mesmos erros cometidos em Espanha, que baseou o seu planeamento hidráulico em modelos 
de desenvolvimento insustentáveis, assentes em consumos excessivos de água quando 
comparados com os recursos disponíveis. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Sua Exa. a Ministra do Ambiente e dos Recursos 
Naturais deu por encerrada a sessão. 
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Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, que, agradecendo a 
presença dos conselheiros, salientou a importância que atribui ao CNA na definição de linhas 
orientadoras para o processo de condução das tarefas de planeamento e gestão dos recursos 
hídricos nacionais, numa base não puramente académica, e referiu necessidade do aumento 
da frequência das reuniões do Conselho. Em seguida, apresentou ao plenário a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 2.ª reunião do CNA, efetuada em 19/04/95; 

2. Situação atual e perspetivas de evolução dos sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo público; 

3. Calendário, orientações estratégicas e diretivas para a elaboração do Plano Nacional 
da Água e dos planos de bacia hidrográfica dos rios internacionais; 

4. Informações sobre a situação atual das negociações luso-espanholas no domínio dos 
recursos hídricos; 

5. Aprovação do programa de atividades do CNA para 1996. 

Passou-se de imediato ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo a Ata da 2.ª reunião do CNA 
sido aprovada sem comentários. 

A Eng.ª Maria Luís Fino interveio afirmando que existe uma contradição no Decreto-Lei n.º 
45/90 que, prevendo a participação de associações económicas no CNA, nomeadamente a 
CAP, não as inclui na sua constituição, levando assim a que participem nas reuniões do 
Conselho sem direito a voto. 

Entrou-se de seguida no 2.º ponto da ordem de trabalhos, tendo o Eng.º Mello Franco feito 
uma exposição com base no documento que apresentou e que foi distribuído a todos os 
participantes, com a perspetiva do IPE - Águas de Portugal sobre o assunto em debate. 

No âmbito do mesmo ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Ivo Gonçalves, Presidente da 
Comissão da Acompanhamento das Concessões, efetuou igualmente uma exposição sobre a 
atuação daquela Comissão - enquadramento legal, funções, competências e práticas -, 
igualmente baseada num documento distribuído a todos os participantes. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente referiu, relativamente aquele assunto, que se trata de um 
quadro complexo que tem tido problemas particulares de gestão, sobretudo no que se refere 
às relações administração central/autarquias, estado acionista/estado concedente, Ministério 
do Ambiente/Ministério das Finanças, e que, face aos atrasos relativamente aos níveis de 
atendimento às populações, se entende conveniente não alterar a estrutura existente, de 
modo a não criar mecanismos que bloqueiem o processo atual e a aplicação dos vultuosos 
investimentos que envolve. 

Intervieram seguidamente vários conselheiros. O Prof. José Manuel Palma mostrou 
preocupação no que se refere à aplicação das verbas do Fundo de Coesão na área do 
ambiente. Acentuou, ainda, a necessidade da racionalização dos consumos e de conservação 
dos recursos, bem como a consideração da função social da água na definição de tarifas. O 
Eng.º Jaime Baptista apresentou três questões que pretendeu ver esclarecidas: critérios de 
escolha dos sistemas e sua geometria futura (novos sistemas ou geometria variável); objetivo 
quanto aos serviços a prestar; e grau de conciliação entre sistemas municipais e 
multimunicipais. O Prof. Nunes Correia realçou o elevado interesse nacional dos sistemas 
multimunicipais, designadamente por contrariarem a tendência de dispersão dos sistemas de 
saneamento básico, aumentando a sua sustentabilidade técnica e financeira, proporcionarem 
um aumento da capacidade de regulação por parte do Estado num serviço de manifesto 
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interesse público e, ainda, reforçarem o tecido empresarial português num mercado altamente 
competitivo a nível europeu. O Dr. Rui Tomás Marques apresentou preocupações no que 
respeita à eutrofização das albufeiras incluídas nos sistemas em questão. O Eng.º João Bau 
abordou a questão da necessidade de dar maior poder às autarquias, que lhes foi retirado com 
a publicação da legislação referente aos sistemas multimunicipais. Questionou, ainda, o peso 
neste processo das futuras regiões administrativas. O Eng.º Pereira da Silva apresentou a sua 
discordância em relação ao atual modelo das sociedades exploradoras dos sistemas, 
preconizando a criação de sociedades mistas entre administração central, entidades privadas e 
autarquias, com peso acrescido destas últimas. O Eng.º Braga da Cruz acentuou a necessidade 
de cumprir um calendário de execução apertado, de avançar com investimentos que se 
apresentam óbvios e de criar sistemas em bases diferentes das atuais quanto ao peso da 
participação dos municípios. Referiu, ainda, a falta de uma linha condutora para novos 
investimentos por parte dos municípios e de outras entidades. 

Em seguida os Eng.ºs Mello Franco e Ivo Gonçalves esclareceram algumas questões 
levantadas pelos intervenientes anteriores, bem como a pergunta do Prof. Paulo Pinto sobre a 
natureza da Comissão de Acompanhamento das Concessões. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais, Eng.º Ricardo Magalhães, sintetizou 
os comentários anteriores e realçou a necessidade da criação de um modelo para a resolução 
dos problemas de cerca de 50% da população nacional, que não é contemplada pelos sistemas 
multimunicipais em questão, bem como a falta de suficientes e adequados meios humanos. 
Apontou, ainda, a prioridade que se tem dado ao fechamento de redes de abastecimento, 
atualmente atomizadas e em que investimentos reduzidos proporcionam saltos qualitativos 
importantes. 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º José Sócrates, 
referiu que Portugal necessitará de se habituar a viver com escassos recursos, devendo 
aproveitar a oportunidade para desenvolver uma política ambiental que não poderá ser, no 
entanto, tão ambiciosa quanto a dos restantes países europeus. Questionou, ainda, o reduzido 
investimento privado que se verifica no setor, a desadequação da política de investimento 
preferencial no litoral e referiu a necessidade do Estado intervir apenas como agente definidor 
da política, deixando para as empresas, públicas ou privadas, mas necessariamente fortes, a 
execução dos sistemas. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente encerrou o ponto 2 da O.T. comentando que na 
apresentação do problema ao Conselho não se pretendeu que fosse um assunto para 
discussão exaustiva. Referiu a importância do trabalho em curso, que irá continuar a ser 
desenvolvido segundo o modelo atual, não impedindo que se deva pensar na sua evolução a 
médio e longo prazo, com base em novo modelo, sobre o qual o CNA se deverá pronunciar. 

Em seguida deu-se início à discussão do 3.º ponto da ordem de trabalhos, tomando a palavra 
Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais. Começou por salientar que o 
Ministério do Ambiente pretende que os planos a executar (PNA e PBH’s) sejam credíveis e 
exequíveis, pelo que será necessário definir desde já o respetivo âmbito e grau de 
desenvolvimento, metodologia, organização e modo de execução, nomeadamente no que 
respeita à necessidade de criação de uma estrutura de coordenação nacional do processo de 
planeamento na sua globalidade. Referiu, também, que os planos deverão mobilizar a 
capacidade técnica nacional, ser executados com a informação disponível e contemplar os 
investimentos que se encontram em curso, bem como o planeamento setorial e espacial já 
efetuado, pelo que deverão constituir um processo de gestão horizontal e vertical. 

O Eng.º Pedro Serra apresentou sucintamente o volume 2 do documento em análise - 
Recursos Hídricos de Portugal continental e sua utilização -, a disponibilizar aos conselheiros 
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no final da reunião, tendo ainda feito referência à metodologia que propõe seja adotada para 
a elaboração dos planos. 

Seguidamente, o Eng.º Eira Leitão, referiu que o Conselho se encontrava perante documentos 
de grande importância para a elaboração dos planos de recursos hídricos e salientou o elevado 
mérito do grupo de trabalho que efetuou a Apreciação n.º 01/CNA/96 sobre o volume 1 do 
documento em apreço. Referiu, também, que o CNA deverá prosseguir uma metodologia de 
trabalho que sirva eficazmente o processo de planeamento. Salientou, por fim, as principais 
conclusões da referida apreciação, alertando que nesta se pretendeu dar maior importância à 
análise global e às orientações estratégicas do processo do que ao conteúdo específico dos 
vários capítulos. 

O Prof. António Quintela, relator-coordenador do Grupo de Trabalho Metodologia e 
Interligação dos Planos de Recursos Hídricos, apresentou a Apreciação n.º 01/CNA/96, tendo-
se referido, fundamentalmente, ao seu objetivo, à apreciação na generalidade e à conclusão. 

O Prof. Veiga da Cunha interveio seguidamente, tendo salientado a importância do volume 1 
do documento, embora considere que ele denota falta de amadurecimento, pelo que 
recomendou a sua revisão para publicação futura. Realçou, ainda, a necessidade de se dispor 
de dados fiáveis, a importância da gestão por bacias hidrográficas, não só no processo de 
planeamento, a necessidade da criação de uma dinâmica nacional independente da do 
planeamento hidrológico espanhol, embora deva haver cooperação na gestão das bacias 
comuns, e a importância da mudança climática, que não deverá ser ignorada. 

O Eng.º Pedro Serra, o Eng.º Mário Lino, o Prof. António Quintela e o Prof. José Manuel 
Palma teceram em seguida alguns comentários em concordância com as intervenções 
anteriores, tendo-se em seguida efetuado uma pausa para almoço. 

No reinicio da sessão, o Prof. Álvares Ribeiro interveio, felicitando o INAG pelo volume 1 
produzido. Referiu a influência dos reduzidos custos da água em Espanha nas afluências a 
Portugal e a importância dos caudais ambientais como garante da vida dos rios. 

O Eng.º Mário Lino acentuou a necessidade de uma maior frequência das reuniões do CNA, 
tendo sugerido para o efeito uma periodicidade de dois ou três meses. Referiu a importância 
fundamental do documento para o processo de planeamento, como base de trabalho, pelo 
que deverá ter o necessário rigor e, por isso, ser sujeito a revisão. Considerou que as 
orientações estratégicas incluídas nos documentos hoje distribuídos deverão ser submetidas à 
apreciação do Conselho. Salientou, também, que os prazos propostos são muito otimistas, 
havendo ainda que definir o horizonte de planeamento e o modelo a seguir no que respeita à 
estrutura coordenadora do processo, que deverá ser da responsabilidade do Estado. 
Questionou, por fim, o modo de coordenação com planos setoriais, a execução dos estudos de 
impacte ambiental nos planos e a forma de contemplar as significativas afluências 
provenientes de Espanha. 

O Eng.º João Bau sugeriu que se adotasse uma perspetiva realista na definição dos prazos de 
execução dos planos, que tenha consciência das dificuldades a enfrentar. Os planos de 
recursos hídricos deverão ser coordenados pelo INAG de modo a facilitar a sua posterior 
gestão, pelo que será necessário reforçar os meios à sua disposição, sobretudo os meios 
humanos. Acentuou, ainda, a ideia de que será necessário desenvolver uma estratégia de 
preservação da qualidade e de redução e racionalização dos consumos. 

O Prof. Humberto Rosa classificou o volume 1 do documento elaborado pelo INAG como 
bastante positivo, tendo ainda mencionado que a proposta de orientações estratégicas agora 
apresentada inclui já a necessária perspetiva ambiental dos planos de recursos hídricos. 
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O Dr. Rui Tomás Marques apontou a educação ambiental como uma prioridade e sublinhou a 
necessidade de constituir uma base de informação mais alargada e a importância da 
racionalização dos consumos antes da execução de infraestruturas. Quanto ao documento em 
análise, apontou dúvidas sobre a validade dos valores apresentados para os caudais ecológicos 
e mostrou relutância na execução de transvases que, afirmou, já existem, apesar de ser 
referido o contrário no volume em apreço. 

O Eng.º Jaime Baptista salientou a validade do documento, embora com lacunas e 
desatualizações, pelo que seria de contactar outras entidades que dispõem de dados mais 
atuais. Referiu, ainda, a importância de iniciar a mobilização de todos os parceiros e entidades 
que poderão intervir na execução dos planos, a de considerar nos planos não só indicadores 
ambientais mas também sociais e a de iniciar o funcionamento dos grupos de trabalho do CNA 
que foram propostos e que ainda não estão em atividade. 

O Eng.º Eira Leitão expôs a filosofia de atuação dos grupos de trabalho e do próprio plenário, o 
qual entende só se deverá reunir e pronunciar havendo matéria suficiente para análise, e 
salientou que o CNA deverá exercer as competências consultivas que lhe são próprias e não 
outras que, embora imprescindíveis, não lhe cabem (p. ex. acompanhamento e coordenação 
dos planos). 

O Eng.º Pedro Serra interveio referindo que parte das críticas expressas na Apreciação n.º 
01/CNA/96 tem resposta no volume 2 do documento e nas orientações estratégicas e 
contestando algumas das críticas efetuadas na especialidade. Referiu, também, a prioridade 
que deverá ser dada à apreciação dos restantes documentos apresentados e a necessidade de 
o CNA contribuir para a definição do tratamento a dar ao volume 1, no que se refere à sua 
eventual revisão. Salientou, ainda, não dever ser feita sem precaução a condenação dos 
transvases e não haver que referir especialmente os estudos de impacte ambiental dos planos, 
uma vez que eles próprios deverão conter essa vertente. 

O Prof. Oliveira da Silva sublinhou ter o volume 1 do documento uma referência insuficiente 
no que se refere a águas subterrâneas que suportam mais de 50% do total dos consumos. Com 
efeito tem sido reduzido o investimento no estudo e investigação dos recursos hídricos 
subterrâneos, apesar da sua importância no contexto nacional. Sobre essa matéria referiu 
alguns temas de investigação e estratégia que importaria desenvolver: definição de uma 
reserva estratégica nacional constituída por recursos hídricos subterrâneos; recarga artificial e 
recuperação de aquíferos poluídos; lançamento de adequadas ações de formação; e criação de 
uma base de dados. 

O Prof. José Manuel Palma apontou o documento como uma boa situação de referência 
embora não concorde com os transvases já previstos e com a sobreavaliação das necessidades 
de água para rega. Apresentou, ainda, três propostas que considerou importantes: redefinição 
da área de intervenção das DRARN; criação de uma comissão de acompanhamento para 
articulação dos planos, dentro ou fora do Conselho; e definição das orientações estratégicas 
por parte do Ministério do Ambiente e não dos consultores que venham a elaborar os planos. 

Outros conselheiros teceram breves considerações finais. O Prof. Nunes Correia reforçou a 
ideia de que os planos terão que ser bem enquadrados e acompanhados, que deve haver 
consistência e coerência entre eles, que o PNA não deverá ser um somatório dos planos de 
bacia e, ainda, que estes deverão ser de contingência e com uma função regularizadora dos 
usos. O Eng.º Braga da Cruz concordou com estas ideias quanto à natureza dos planos e 
reforçou-as afirmando que o planeamento deverá ser dinâmico e ter uma coordenação forte, 
mencionando ainda o modelo do Conselho Nacional da Educação para o funcionamento do 
CNA. A Dr.ª Filomena Araújo atribuiu especial importância à compatibilização dos usos da 
água e referiu ser insuficiente a regulamentação e normalização dos sistemas de saneamento 
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básico. O Eng.º Guerreiro dos Santos referiu estar em curso um plano de novos regadios em 
Portugal, atribuiu especial importância à reabilitação e modernização dos regadios existentes e 
pôs em dúvida a existência de poluição difusa significativa. O Prof. António Quintela salientou 
a necessidade de acompanhamento e coordenação dos planos (endogeneização), embora fora 
do âmbito do CNA, bem como de obras que assegurem a regularização e o transvase de 
caudais. A Prof.ª Teresa Ferreira referiu ter sido dada no documento pouca importância aos 
recursos biológicos, à pesca fluvial e à qualidade da água nas albufeiras, existindo já estudos 
efetuados pelas universidades sobre esta última matéria, e salientou a necessidade de 
articulação das instituições tutelares no domínio água-florestas e de classificação biológica da 
qualidade da água. 

Continuando, o Eng.º João Silva Costa atribuiu uma importância fundamental à gestão 
integrada dos recursos hídricos, especialmente à gestão da procura, e alertou para a 
progressiva contaminação dos recursos subterrâneos. O Prof. Pereira Vieira propôs que 
fossem perspetivadas linhas de investigação, para o que deveria ser criado um novo grupo de 
trabalho no âmbito do Conselho. O Prof. Humberto Rosa realçou a falta de consideração de 
cenários na avaliação das necessidades de água e, referindo-se ao problema dos transvases, 
admitiu que estes sejam efetuados em casos extremos, sobretudo para abastecimento urbano. 
O Dr. Rui Tomás Marques referiu que os planos de bacia deverão incluir os estuários, mesmo 
que estes sejam objeto de estudos específicos, e alertou para a necessidade de definição da 
qualidade ecológica dos meios hídricos. O Prof. Carmona Rodrigues teceu alguns comentários 
sobre a estratégia de orientação dos planos, tendo criticado o otimismo patenteado no 
calendário proposto e salientado, quer a importância da proposta de índice para os planos, 
quer a necessidade de uma maior precisão das diretrizes a prosseguir. O Eng.º Pedro Serra 
abordou sumariamente o critério que propõe no documento orientações estratégicas para a 
articulação do PNA com os PBH e para o estabelecimento de objetivo, bacia por bacia. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais referiu a importância de iniciar, desde 
já mas criteriosamente, o processo de planeamento dos recursos hídricos, apontando o 
carácter essencial da estrutura de acompanhamento e coordenação, a importância da 
consideração de prazos que possam ser cumpridos e a necessidade de uma dimensão local e 
regional dos planos. 

O Eng.º Eira Leitão, corroborando a intervenção de Sua Exa. o Secretário de Estado dos 
Recursos Naturais, acrescentou que a referida estrutura de acompanhamento e coordenação 
deverá, ainda, propiciar a posterior e sistemática atualização dos planos, bem como a 
colocação em prática das medidas estruturais e não estruturais preconizadas. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente concluiu este ponto, realçando a importância da definição de 
orientações e prazos para a elaboração dos planos, da estrutura de acompanhamento a criar 
para o efeito, do reforço da capacidade de coordenação dos organismos do Ministério do 
Ambiente (INAG/DRARN) e da importância do lançamento de linhas de investigação. Atribuiu 
um papel importante ao trabalho desenvolvido no Conselho, em âmbito restrito, permitindo a 
elaboração de pareceres que sirvam de base ao pronunciamento sobre matérias candentes. 
Referiu, também, que o CNA deverá reunir em plenário com uma periodicidade adequada 
(preferencialmente de quatro em quatro meses). 

Passou de imediato ao 4.º ponto da ordem de trabalhos e, em virtude de a reunião se ter 
alongado excessivamente, propôs efetuar apenas algumas referências ao assunto e deixar o 
seu eventual debate para uma próxima sessão. Nesse sentido, mencionou, sucintamente, que 
o aproveitamento de Alqueva não será moeda de troca na negociação do novo Convénio luso-
espanhol, cujo processo tem continuado, visto ser um direito já adquirido. Salientou a 
introdução nas negociações dos conceitos de gestão coordenada (sobretudo do rio Guadiana e 
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do seu estuário) e de estratégia ambiental de longo prazo, assente nos princípios da 
sustentabilidade e precaução. Referiu-se, ainda, ao novo estudo de impacte ambiental de 
Alqueva, que entende não envolver qualquer cedência da posição portuguesa, e ao calendário 
previsto para os próximos contactos luso-espanhóis. 

Finalmente, tratou-se do 5.º e último ponto da ordem de trabalhos, tendo o Programa de 
atividades e a estimativa orçamental do CNA para 1996 sido aprovado por unanimidade e sem 
a formulação de quaisquer comentários. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Sua Exa. a Ministra do Ambiente deu por 
encerrada a sessão pelas 17h30. 
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Abriu a sessão Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais, Eng.º Ricardo 
Magalhães, que, de acordo com a convocatória distribuída, apresentou ao plenário a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 3.ª reunião do CNA, efetuada em 07/02/96; 

2. Orientações estratégicas para a elaboração do Plano Nacional da Água e dos planos 
de bacia hidrográfica dos rios internacionais; 

3.  Ações em curso e a desenvolver para a concretização dos referidos planos; 

4. Situação atual das relações luso-espanholas no domínio dos recursos hídricos. 

Passou-se de imediato ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo a Ata da 3.ª reunião do CNA 
sido aprovada por unanimidade, apenas com um comentário escrito apresentado pelo Prof. 
Oliveira da Silva. 

Entrou-se de seguida no 2.º ponto da ordem de trabalhos, tendo Sua Exa. o Secretário de 
Estado dos Recursos Naturais efetuado uma introdução ao assunto, referindo que se encontra 
na mesa a corporização do modelo de elaboração dos planos de recursos hídricos nacionais, 
que vem a ser preparado desde há alguns meses e cujas caraterísticas essenciais salientou. 

O Eng.º Eira Leitão apresentou os aspetos mais relevantes da Apreciação n.º 02/CNA/96, 
elaborada pelo Grupo de Trabalho Metodologia e Interligação dos Planos de Recursos Hídricos. 
Acentuou que a versão revista do documento Orientações Estratégicas para Elaboração do 
Plano Nacional da Água e dos planos de bacia hidrográfica, apresentada pelo INAG, já 
contempla os comentários contidos na referida Apreciação. 

Seguidamente, o Eng.º Pedro Serra referiu as alterações que serão efetuadas aos volumes 1 e 
2 do documento Recursos Hídricos de Portugal continental e sua utilização, antes de ser 
editado em versão final, prevendo que o volume 1 inclua os capítulos 1 a 11 e o volume 2 os 
anexos. Informou também que o documento Orientações Estratégicas foi revisto com base na 
Apreciação do grupo de trabalho do CNA e nas discussões e reflexões entretanto efetuadas. 
Salientou que nessa revisão se revelou fundamental a resolução de quatro questões: definição 
de competências; articulação entre os PBH e o PNA; modo de permitir a representatividade 
dos setores envolvidos; e modo de assegurar a qualidade dos planos. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais interveio em seguida, referindo que os 
PBH e o PNA serão feitos pela administração, embora com o recurso a consultores, e que para 
o PNA apenas será lançado concurso para a execução de estudos técnicos, cabendo a uma 
Equipa de Projeto a sua síntese e execução a uma Comissão Nacional de Acompanhamento o 
respetivo enquadramento. Esta Comissão deverá integrar representantes dos principais 
setores utilizadores da água, de modo a proporcionar uma adequada integração intersetorial. 
Destacou, ainda, ser esta uma oportunidade singular em face dos demais exercícios de 
planeamento entretanto em curso noutros departamentos da administração (ordenamento do 
território, agricultura/regadio, energia, zonas costeiras), pelo que o planeamento de recursos 
hídricos deverá interligar-se com aqueles planos regionais e setoriais. 

Intervieram em seguida vários conselheiros. O Prof. Carmona Rodrigues sublinhou que as 
alterações introduzidas no documento Orientações Estratégicas proporcionaram uma melhoria 
substancial relativamente à versão anterior, tendo, no entanto, apresentado algumas 
sugestões no sentido de o tornar mais claro e completo. A Prof.ª Teresa Ferreira salientou a 
importância da coordenação entre organismos da administração (p. ex. agricultura e 
ambiente), bem como a necessidade de passar a adotar um princípio de poluidor-mitigador em 
lugar de poluidor-pagador, permitindo, assim, que as condições dos ecossistemas se 



 
4.ª Reunião Plenária 
03 de junho de 1996 

 

 55 
 

mantenham o mais próximo possível das originais. O Prof. Paulo Pinto demonstrou o seu 
agrado relativamente à preocupação de qualidade ambiental patente no documento e referiu 
ser este um avanço importante em relação ao que até ao momento tem sido efetuado. 
Atribuiu especial importância à educação ambiental e à formação, pelo que deverá ser feito 
um esforço suplementar no sentido de contemplar estes fatores no planeamento e na 
utilização dos recursos hídricos, designadamente na prática do regadio. A Eng.ª Maria Luís 
Fino voltou a referir que o setor da agricultura não se encontra adequadamente representado 
tanto no CNA como nos Conselhos de Bacia e apontou a educação do agricultor como um fator 
a considerar no planeamento. 

Continuando, o Dr. Rui Tomás Marques realçou a importância da homogeneidade de critérios 
entre planos, da uniformização das redes de dados sobre recursos hídricos, da coordenação 
com os planos de rega (rendimentos e modos de utilização), da consideração do transporte de 
sedimentos nos leitos fluviais e dos caudais ecológicos. O Eng.º João Silva Costa apontou a 
falta de referência ao ramo subterrâneo do ciclo da água e sublinhou a importância da bacia 
hidrográfica na gestão dos recursos hídricos. Salientou não se dever esperar pela conclusão 
dos planos (possivelmente dentro de três anos) para atuar, assim como a necessidade de 
aproximar o licenciamento ao planeamento. A Eng.ª Rafaela Matos salientou a omissão na 
referência a alguns trabalhos de importância fundamental, nomeadamente no domínio do 
saneamento básico, reconhecendo, no entanto o esforço empreendido pelo INAG na 
elaboração dos documentos apresentados ao Conselho. Manifestou, ainda, preocupação 
quanto à execução de diagnósticos realistas e fundamentados sobre o estado dos sistemas e 
às suas perspetivas de evolução. Enfatizou, por fim, a importância das ações de sensibilização 
para a aceitabilidade dos planos de recursos hídricos. 

No seguimento, o Eng.º João Bau manifestou agrado pelo amadurecimento verificado nas 
ideias relativas ao processo de planeamento de recursos hídricos nacionais e apontou a 
importância, quer do uso eficiente da água (referida no documento Orientações Estratégicas), 
quer da correta implementação dos planos, para o que será de constituir as administrações de 
recursos hídricos que estiveram para ser adotadas no passado. Sublinhou, ainda, que esta 
última ideia é preconizada pela maioria dos Partidos representados na Assembleia da 
República. O Eng.º Jaime Baptista realçou a autonomia que a regionalização da gestão da água 
deve ter relativamente à regionalização administrativa. O Prof. António Pinheiro manifestou 
especial preocupação no que se refere à definição do modo e âmbito de execução de algumas 
atividades básicas do planeamento dos recursos hídricos, cuja quantificação é dificilmente 
avaliável à priori. A esta definição deve ser dada adequada importância nos Termos de 
Referência dos concursos a lançar para a execução dos planos. O Eng.º Serra Pacheco 
salientou a importância da definição do modo de execução e implementação das medidas 
preconizadas nos estudos, uma vez que, em geral, os organismos responsáveis pela sua 
concretização, designadamente os municípios, não têm a necessária capacidade técnica e 
financeira. 

Seguidamente, o Eng.º Eira Leitão, na perspetiva da futura gestão dos recursos hídricos 
nacionais, salientou que os planos, para além de lógicos e coerentes, terão que ser eficazes e 
permitir uma interligação óbvia entre conceção, implementação e licenciamento. Considerou 
que será de voltar à administração de recursos hídricos por bacia hidrográfica, processo que 
deverá ser autónomo e antecipar-se ao da regionalização administrativa. O Eng.º Pedro Serra 
interveio, referindo-se a parte das críticas apontadas pelos intervenientes anteriores em 
relação aos documentos distribuídos. Acentuou que a execução e implementação dos planos 
não deverá ficar condicionada à reconstituição de administrações de recursos hídricos e que as 
futuras regiões administrativas terão necessariamente que ter competências no domínio da 
água. Terminou, afirmando que na revisão da documentação presente irão ser também 
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contemplados as observações e os comentários produzidos pelos conselheiros. O Eng.º Braga 
da Cruz propôs que o CNA se venha a pronunciar sobre o que irá ser definido para as 
competências das regiões em matéria de recursos hídricos, salientando que deverá haver uma 
distinção clara entre as competências em matéria de planeamento e de execução. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais manifestou o entendimento de que os 
documentos distribuídos merecem a concordância do Conselho e apontou a educação 
ambiental como um fator de especial importância a considerar no processo de planeamento. 
Acentuou a necessidade de requalificação do INAG e das DRARN e a importância da 
composição da futura Comissão de Acompanhamento dos planos, que deverá ser intersetorial 
e representar adequadamente os principais setores utilizadores da água. 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º José Sócrates, 
interveio, reforçando a ideia de que haverá que avançar com o processo de planeamento de 
recursos hídricos, mesmo que com alguma indeterminação no que respeita ao processo 
legislativo de institucionalização das regiões administrativas. Observou, todavia, que as futuras 
regiões deverão ter responsabilidades no domínio dos recursos hídricos, por serem órgãos 
democraticamente eleitos. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, salientou a ideia de que a 
regionalização administrativa irá melhorar qualitativamente a relação entre planeamento e 
execução das infraestruturas ligadas aos recursos hídricos. Informou, ainda, o Conselho que 
está em análise um novo diploma sobre a estrutura, constituição e funcionamento do CNA, 
para que ele disponha de meios adequados, designadamente financeiros, que atualmente não 
detém. 

O Eng.º Eira Leitão apoiou a sugestão para que os problemas da regionalização administrativa 
e a sua relação com os recursos hídricos sejam debatidos numa próxima sessão plenária, 
reforçando o ponto de vista de que o planeamento e a gestão da água se poderão e até 
deverão desenvolver autonomamente daquele processo. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais passou de imediato ao 3.º ponto da 
ordem de trabalhos, informando que nos próximos dias seriam lançados os primeiros 
concursos para execução dos planos de recursos hídricos, estando simultaneamente em curso 
a contratualização das equipas técnicas de acompanhamento. 

O Eng.º Pedro Serra, referindo-se ao documento Proposta de Organigrama para o 
Acompanhamento dos planos de bacia hidrográfica e do Plano Nacional da Água, apresentou o 
calendário de lançamento dos concursos e as razões que justificaram a aglutinação de planos 
considerada. Referiu, também, que os quatro primeiros planos (PNA e PBH dos rios Douro, 
Tejo e ribeiras do Oeste e Guadiana) terão inicio efetivo após o período de férias. 

Entrando finalmente no 4.º e último ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do 
Ambiente informou terem as negociações com Espanha sofrido nos últimos meses algum 
atraso em virtude de ter havido mudança do governo espanhol. No entanto, tem-se avançado 
em trabalhos relativos ao aproveitamento de Alqueva, tendo salientado que neste momento 
este projeto é um facto adquirido e que não será moeda de troca nas negociações. Afirmou 
que se tem prosseguido na discussão da problemática da gestão dos recursos hídricos ao nível 
da península ibérica e que se pretende avançar com a maior brevidade para um novo 
Convénio, que poderá ter um observador da Comissão Europeia, em particular para a bacia do 
Guadiana e para o aproveitamento de Alqueva. 

O Eng.º Pedro Serra detalhou o conteúdo dos últimos contactos com Espanha, mencionando 
os estudos em curso e as perspetivas de evolução próxima futura nas negociações bilaterais. 
Referiu-se especificamente ao estudo encomendado a um consultor inglês pela Comissão 
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Europeia sobre os recursos hídricos luso-espanhóis, que se tem ultimamente debruçado sobre 
a bacia do rio Guadiana. Mencionou, ainda, que se encontra em curso uma auditoria ambiental 
ao projeto de Alqueva. 

Não havendo mais nenhum assunto a tratar, Sua Exa. a Ministra do Ambiente deu por 
encerrada a sessão pelas 13h30. 
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A sessão foi aberta por Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, que agradeceu 
a presença dos conselheiros e justificou o adiamento da reunião relativamente à data 
inicialmente prevista, tendo em seguida passado a palavra ao Eng.º Eira Leitão, que, de acordo 
com a convocatória distribuída, apresentou ao plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 4.ª reunião do CNA, efetuada em 03/06/96; 

2. Apresentação das linhas estruturantes do anteprojeto de Convenção sobre a 
Cooperação para a Proteção e a Utilização Equilibrada e Duradoura dos Cursos de 
Água Luso-Espanhóis. 

Passou-se de imediato ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo a Ata da 4.ª reunião do 
CNA, após retificações de pormenor provenientes de observações expressas por Sua Exa. o 
Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º José Sócrates, e pelo Eng.º 
João Bau e Eng.ª Maria Luís Fino, sido aprovada por unanimidade. 

Entrou-se de seguida no 2.º ponto da ordem de trabalhos, tendo Sua Exa. a Ministra do 
Ambiente feito uma exposição detalhada sobre a evolução e a situação atual das negociações 
luso-espanholas no âmbito dos recursos hídricos. Referiu, em primeiro lugar, as posições 
políticas tomadas nas Cimeiras Luso-Espanholas de Las Palmas, do Porto e, mais 
recentemente, dos Açores, privilegiando o planeamento e a gestão da água, a sua vertente 
ambiental e algumas noções básicas, como precaução, desenvolvimento sustentável e 
integração dos rios no seu meio envolvente, em que o recurso aos transvases surge como uma 
medida complementar excecional. 

Salientou que o novo projeto de Convenção difere da versão anterior, não só nos princípios 
mas também por estar melhor alicerçado juridicamente, e beneficia da boa articulação entre o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Ambiente e da continuidade na ação 
desenvolvida pelo anterior e pelo atual governo. Mencionou, por fim, algumas reações 
significativas da opinião pública portuguesa sobre este assunto, embora por vezes atípicas e 
menos documentadas, e também da opinião pública espanhola, em boa parte responsáveis 
pelo facto de o denominado Plano Borrell estar atualmente em revisão. 

O Presidente do INAG, Eng.º Pedro Serra, referiu que o novo projeto de Convenção se baseia 
na evolução recente do direito internacional e trata matérias relevantes como caudais 
mínimos (caudais ambientais) e caudais integrais anuais e plurianuais. Salientou que os 
Convénios existentes, exceto o de 1968 nas suas atas anexas, não dispõem sobre partilha de 
caudais mas apenas de desníveis aproveitáveis, e que a nova Convenção incluirá garantias de 
quantidade e qualidade a cumprir não só pela parte espanhola como pela portuguesa (p. ex. 
troço do Guadiana a jusante do Pomarão). 

Interveio seguidamente o Prof. Canelas de Castro, tendo salientado que a nova Convenção é 
significativamente mais abrangente que os Convénios anteriores, adotando uma perspetiva 
holística e mais “amiga do ambiente” e permitindo que os dois países possam lidar em tempo 
real com os problemas comuns em matéria de recursos hídricos. 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, interveio afirmando que a 
Convenção é o primeiro dossier político de âmbito internacional do Ministério do Ambiente e 
que invoca o direito ambiental moderno. 

Intervieram em seguida vários conselheiros. A Dr.ª Carmen Lima questionou se a Convenção 
integra aspetos ligados às pescas. O Eng.º Mário Lino começou por destacar a importância do 
documento elaborado pelo Ministério do Ambiente e manifestou a sua total concordância com 
os princípios nele defendidos. Alertou, em seguida, para o facto do Plano Hidrológico Nacional 
de Espanha (PHNE) continuar a ser desenvolvido, independentemente das dúvidas que se 
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levantaram, existindo já obras em execução, pelo que Portugal deverá tomar a iniciativa da 
procura de acordos e ter posições bem fundamentadas durante as negociações. Pediu, ainda, 
alguns esclarecimentos sobre o texto da Nota distribuída durante a reunião. O Eng.º Jaime 
Baptista sugeriu que a Convenção permita futuros acordos em matéria de disponibilização de 
dados, fluxos sedimentares e navegabilidade e que refira valores-limite em lugar de valores 
mínimos. 

Relativamente às questões anteriores, o Eng.º Pedro Serra esclareceu que as pescas não foram 
incluídas na Convenção por não haver razão para tal, que as obras hidráulicas em execução em 
Espanha respeitam ao previsto pelos planos de bacia hidrográfica já aprovados e que o 
problema dos sedimentos é uma questão difícil de tratar, acrescentando que se conhecem as 
obras a realizar em Espanha no próximo ano, pois a disponibilização de informação entre os 
dois países é total. Acentuou que a Convenção pretende consolidar os direitos adquiridos nos 
anteriores Convénios, que dos rios internacionais só o Guadiana e o Tejo têm problemas de 
garantia de caudais mínimos (sofrendo este último também com o modo de exploração dos 
aproveitamentos hidroelétricos portugueses) e que os valores propostos para os caudais 
mínimos e médios serão estabelecidos considerando as caraterísticas próprias de cada rio. 

O Prof. Canelas de Castro esclareceu algumas questões jurídicas relativas às pescas, 
sedimentos e disponibilização mútua de informações. O Prof. Humberto Rosa recomendou 
que, relativamente à denominação da Convenção, em lugar de “equilibrado e duradouro” se 
adotasse o termo “sustentável”, que se relaciona melhor com a forma de desenvolvimento 
pretendida para o nosso país. Sugeriu, ainda, que se definisse desde já em que casos se 
poderão admitir transvases entre bacias e alertou para a necessária qualidade ecológica das 
águas. 

O Prof. José Manuel Palma, tendo considerado a proposta apresentada para a nova 
Convenção como ambientalmente correta, sugeriu que os princípios enunciados fossem 
aplicados também em Portugal. Alertou para a má qualidade das águas nalguns troços dos rios 
internacionais, referiu que os caudais mínimos a estabelecer deverão relacionar-se com as 
disponibilidades médias, mas ser sensíveis às variações intranuais, e questionou sobre a 
política do governo em matéria de transvases, tendo sugerido que este último assunto fosse 
estudado pela Comissão de Acompanhamento dos planos de recursos hídricos. O Eng.º João 
Bau referiu que a gestão das bacias internacionais deverá ser “coordenada” e não “integrada”, 
uma vez que Portugal não é utilizador das bacias espanholas. Sugeriu que fossem lançados, em 
conjunto com as autoridades espanholas, programas de investigação sobre a eficiência de 
utilização da água, fundamentais para o cálculo de necessidades atuais e futuras. Reforçou, 
ainda, as ideias apresentadas na reunião anterior no sentido de se avançar para a criação de 
agências de bacia hidrográfica, de modo a assegurar a mais eficaz gestão da água, e de melhor 
se esclarecer e mobilizar a opinião pública. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente comentou em seguida as intervenções anteriores, tendo 
realçado que a questão dos transvases será objeto do Plano Nacional da Água, devendo ser 
efetuada uma análise apropriada para cada caso. Suas Exas. o Secretário de Estado Adjunto 
da Ministra do Ambiente e o Secretário de Estado dos Recursos Naturais e o Prof. Canelas de 
Castro teceram alguns comentários adicionais sobre as orientações estratégicas subjacentes à 
Convenção. 

O Eng.º Pedro Serra referiu que a partilha de caudais transfronteiriços com base nas áreas das 
bacias hidrográficas abrangidas em cada país é desfavorável para Portugal, que só se deverão 
efetuar transvases se forem ambientalmente aceitáveis (os troços internacionais são 
habitualmente zonas sensíveis) e que o princípio dos “direitos adquiridos” é atualmente 
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condicionado por algumas orientações de âmbito internacional, de que podem resultar 
restrições ao estabelecido nos anteriores Convénios. 

Em seguida, o Dr. Rui Tomás Marques mostrou disponibilidade da APB para participar em 
estudos sobre caudais ecológicos. O Eng.º Arménio de Figueiredo manifestou acordo 
relativamente aos princípios enunciados na proposta de Convenção e que estes não deverão 
ser negociados, salientando que a capacidade de negociação nos demais aspetos será tanto 
maior quanto melhor for o conhecimento das nossas bacias hidrográficas. O Eng.º Braga da 
Cruz alertou para o facto de, paralelamente às negociações da nova Convenção, estarem a ser 
construídos grandes aproveitamentos em Espanha, assim como para a conveniência de 
negociar os acordos sobre recursos hídricos num âmbito mais vasto das relações económicas 
luso-espanholas. 

O Eng.º Pedro Serra referiu, na sequência das intervenções anteriores, que estão em curso 
estudos sobre caudais ecológicos nos cursos de água portugueses e que não se afigura 
preocupante a construção dos novos aproveitamentos em Espanha, mas sim a forma de 
utilização das albufeiras espanholas, como é o caso das situadas na bacia do rio Guadiana. 
Notou, por fim, que relativamente aos caudais afluentes a Portugal provenientes da parte 
espanhola das bacias internacionais se revela mais preocupante a evolução do valor da 
mediana que do da média, tendo apresentado como exemplo o rio Guadiana, na secção do 
Caia, em que a atual mediana é cerca de um terço do valor em regime natural. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente salientou que o Conselho na circunstância apenas se pode e 
deve pronunciar sobre as linhas mestras da Convenção, embora a versão final lhe venha a ser 
oportunamente apresentada. 

No seguimento, o Prof. Pereira Vieira manifestou o seu acordo à Convenção, ao nível dos 
princípios e numa perspetiva global. Questionou se o documento irá tratar de aspetos como a 
extração de inertes (designadamente no rio Minho) ou a exploração de água subterrâneas. 
Alertou, ainda, para a necessidade de implementação de uma estrutura institucional de gestão 
para efetivo controlo do estabelecido na Convenção. O Prof. Paulo Pinto realçou a importância 
da monitorização da qualidade ecológica da água dos rios, sugeriu que se tomasse como 
unidade a bacia hidrográfica e não apenas o rio e questionou sobre a articulação dos princípios 
patentes na Convenção com o ordenamento do território. 

Continuando, o Eng.º Oliveira e Sousa alertou para a necessidade de estabelecer uma política 
de regadio em Portugal, tal como já existe em Espanha, tendo realçado a importância do 
Código das Boas Práticas Agrícolas atualmente em elaboração. A Dr.ª Filomena Araújo 
salientou a importância da monitorização da qualidade da água, numa perspetiva de qualidade 
ecológica mas também de avaliação, gestão e análise do risco em relação à qualidade sanitária. 
O Eng.º Manuel Mestre sugeriu que na futura albufeira de Alqueva se atendesse aos aspetos 
de qualidade da água e se estabelecessem mecanismos legais para definir o modo de utilização 
dos caudais armazenados. 

O Eng.º Eira Leitão interveio em seguida manifestando agrado relativamente ao modo como o 
Conselho se debruçou sobre os aspetos essenciais, estratégicos e técnicos, da Convenção, 
mesmo sem ter conhecimento do seu texto, salientando a relevância desta contribuição do 
CNA. Alertou para o âmbito mais lato do Tratado de Limites entre Portugal e Espanha de 1864, 
que é frequentemente omitido neste tipo de análises, mas que contém importantes princípios 
de partilha no domínio dos recursos hídricos. Referiu, ainda, que a futura Convenção deverá 
ter um carácter de perenidade e basear-se num princípio de repartição razoável e equitativa 
dos caudais transfronteiriços, que integre e assegure o cumprimento dos direitos adquiridos 
nos Convénios antecedentes. Acentuou, por fim, que a variabilidade da distribuição temporal 
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dos recursos hídricos em Portugal poderá até beneficiar da capacidade de armazenamento das 
albufeiras espanholas. 

Na sequência das anteriores intervenções, o Prof. Canelas de Castro referiu que a 
generalidade das sugestões e recomendações apresentadas pelos conselheiros serão tidas em 
consideração. O Eng.º Pedro Serra salientou que a Convenção não incluirá objetivo específicos 
de qualidade, uma vez que estes variarão com o tempo, mas contemplará os mecanismos que 
possam levar a estabelecer esses objetivos. Salientou, também, que o ordenamento do 
território das bacias hidrográficas envolvidas não pode ser incluído, pois colide com o conceito 
de soberania dos dois Estados. 

O Eng.º Eira Leitão referiu, em seguida, alguns assuntos a incluir na ordem de trabalhos das 
próximas reuniões do Conselho, salientando o problema das diretivas europeias sobre 
qualidade da água, designadamente da transposição da diretiva de águas residuais, da revisão 
do Decreto-Lei n.º 74/90, bem como das consequências ambientais e económicas, passadas e 
futuras, da respetiva aplicação. 

Finalizando, Sua Exa. a Ministra do Ambiente reforçou a intenção de que o Conselho seja 
mantido informado da evolução das negociações luso-espanholas no domínio dos recursos 
hídricos, tendo dado por encerrada a sessão pelas 14h25. 
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Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, que agradeceu a 
presença dos conselheiros e apresentou ao plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 5.ª reunião do CNA, efetuada em 04/11/96; 

2. Apreciação da proposta de Diretiva-Quadro sobre a política comunitária europeia da 
água; 

3. Apreciação do programa de trabalhos da equipa de projeto do Plano Nacional da 
Água; 

4. Apresentação do Plano de atividades do Instituto da Água para 1997; 

5. Deliberação sobre o Programa de atividades do CNA para 1997. 

Passou-se em seguida ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo a Ata da 5.ª reunião do CNA 
sido aprovada por unanimidade, com pequenos acréscimos ou retificações apresentadas por 
escrito pelo Eng.º Mário Lino, pela Dr.ª Filomena Araújo e pelo Eng.º Pedro Serra. 

Quanto ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do Ambiente salientou o 
carácter estratégico e estruturante da Proposta de Diretiva-Quadro e a amplitude e dimensão 
ambiental não usuais neste tipo de documento. Salientou, também, os aspetos técnicos, 
institucionais e organizativos constantes da proposta, referindo que o documento deveria ser 
objeto de uma análise aprofundada por parte do CNA. 

O Eng.º Pedro Serra apresentou uma comunicação circunstanciada e detalhada sobre a 
proposta de Diretiva-Quadro para a política europeia da água, comunicação esta que foi 
posteriormente remetida ao Conselho e se anexa à presente Ata. 

Interveio seguidamente o Eng.º Eira Leitão, tendo salientado a importância da proposta de 
Diretiva-Quadro, afirmando ser um documento notável tanto do ponto de vista técnico como 
político, ao colocar o problema da água numa dimensão global - social, económica e 
ambiental. Alertou para as implicações desta Diretiva-Quadro se for aprovada na forma 
apresentada, nomeadamente no planeamento e gestão dos recursos hídricos por bacia 
hidrográfica, na aplicação de taxas pelo uso da água, na identificação de áreas protegidas, bem 
como na implementação de regulamentos, leis e medidas para cumprimento da própria 
diretiva. Acentuou, em contrapartida, a oportunidade que pode gerar para um avanço 
significativo da gestão da água ao nível europeu. 

O Eng.º Nunes Vicente afirmou que o articulado da proposta de Diretiva-Quadro parece 
bastante sólido no que respeita aos princípios em que se baseia. Afirmou, no entanto, que 
deixa poucos graus de liberdade aos Estados Membros, impondo um calendário que se afigura 
impossível de cumprir e praticamente só considerando objetivo ecológicos e ambientais. 
Quanto aos aspetos económicos, salientou que a internalização dos custos e a aplicação de 
taxas aos agricultores previstas na proposta teria a consequência de desertificação do sul de 
Portugal, uma vez que os referidos custos não seriam suportáveis. Concluiu pela necessidade 
de negociar longos períodos de transição e de uma mais ampla aplicação do princípio da 
subsidariedade. 

O Prof. Veiga da Cunha alertou para o facto de Portugal ser praticamente o único estado de 
jusante na União Europeia e referiu a importância da intervenção do Eng.º Pedro Serra, 
propondo que o documento que serviu de base a tal intervenção fosse distribuído aos 
conselheiros. Recomendou que a Proposta de Diretiva-Quadro fosse, tão cedo quanto possível, 
traduzida para português. Preconizou uma avaliação cuidada dos custos e benefícios 
decorrentes e de quem os vai suportar ou receber. O Prof. Álvares Ribeiro mostrou 
concordância com o texto e natureza da proposta e referiu os procedimentos seguidos noutros 
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países sobre a gestão dos recursos hídricos, designadamente entre E.U.A., Canadá e México. A 
Prof.ª Teresa Ferreira classificou como excelente a construção do texto da proposta de 
Diretiva-Quadro e referiu a dificuldade de conciliar os usos da água com a qualidade ambiental 
e a importância de se ter reconhecido a necessidade de os compatibilizar. Sublinhou que os 
índices a adotar para a qualidade ecológica das águas não deverão ser “importados” sem uma 
validação prévia e alertou para o facto de os conceitos de monitorização patentes na proposta 
não existirem atualmente, tanto no INAG como nas DRARN. 

O Dr. Rui Tomás Marques salientou a importância da construção de bases de dados, 
aproveitando as séries históricas disponíveis, e alertou para a necessidade de implementação 
de redes de monitorização, bem como para a avaliação dos respetivos custos. Deu especial 
ênfase aos indicadores biológicos e aos aspetos ecológicos da Diretiva-Quadro, que considerou 
não ser apenas mais uma diretiva. Alertou para o facto de períodos de transição longos 
poderem conduzir apenas ao adiamento na resolução de problemas e salientou a 
complexidade de implementar a lógica do custo pleno da água num espaço de tempo 
reduzido. O Prof. Humberto Rosa classificou como notável e profundo o documento 
apresentado, sobretudo pela dificuldade associada ao trabalho desenvolvido. Referiu que 
partilha a ideia do custo pleno da água, embora seja complexa a sua aplicação sem um período 
de transição alargado. Sugeriu que se integrassem desde já os princípios consagrados na 
proposta na elaboração dos planos de bacia hidrográfica. O Eng.º João Bau referiu que parte 
do disposto na proposta em apreço tinha já sido preconizado em documentos portugueses. 
Sugeriu que seja oportunamente apresentada uma versão de origem portuguesa, adaptada à 
situação nacional, embora respeitando a configuração da versão original. Referiu a 
necessidade de meios humanos e financeiros adequados para o cumprimento da diretiva e 
defendeu o financiamento e subsídio de infraestruturas hidráulicas de modo idêntico ao 
praticado para outros tipos de obras públicas. 

O Prof. José Manuel Palma referiu a clareza do texto da proposta e alertou para o facto de 
parte das diretivas comunitárias não terem ainda sido transpostas para o direito interno 
(sobretudo as da 2.ª geração). Preconizou a integração da política de ambiente na indústria e 
na agricultura, designadamente pelo investimento nas tecnologias de processo para “produção 
limpa”, e mostrou preocupação quanto às consequências da agricultura intensiva, sobretudo 
no sul do país. Sugeriu que fosse aproveitada a oportunidade para modificar a estrutura de 
impostos praticada, adequando-a às novas exigências ambientais. O Eng.º Mário Lino referiu 
que a proposta assenta sobre os bons princípios da gestão da água, embora seja exigente e 
difícil de implementar em Portugal, e que terá repercussões positivas no planeamento e na 
gestão dos recursos hídricos nacionais. Sugeriu que o CNA apreciasse detalhadamente esta 
proposta de Diretiva-Quadro, através da intervenção de um grupo de trabalho. 

O Eng.º Eduardo Lopes Rodrigues referiu a importância da Diretiva-Quadro para a economia 
em geral, salientando todavia que aquela diretiva contraria os tratados de Roma e Mastricht 
em que se considera o subsídio dos setores produtivos. No entanto, deu o seu acordo à ideia 
de internalização efetiva por parte das empresas de todos os custos de produção, devendo ser 
aplicadas as tecnologias de processo e não as de fim de linha. Referiu, ainda, ser esta uma 
oportunidade para a alteração da esquema fiscal a aplicar às empresas. O Eng.º Pedro de 
Sousa, concordando com os princípios de utilizador-pagador e poluidor-pagador, salientou que 
as entidades afetadas pela aplicação destes princípios deverão estar convenientemente 
representadas nos centros de decisão. Referiu, ainda, que a Diretiva-Quadro terá implicações 
significativas na concorrencialidade da indústria portuguesa. 

Continuando, o Prof. Nunes Correia manifestou acordo com as intervenções anteriores no que 
respeita à qualidade da proposta de Diretiva-Quadro, referindo que integra conceitos já 
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adquiridos e que inclusive constam na legislação vigente, mas que não têm sido postos em 
prática. Levantou dúvidas quanto à opção pela supressão total dos subsídios, tendo 
preconizado a manutenção de tais subsídios, desde que atribuídos com transparência, uma vez 
que se trata de um instrumento político importante de distribuição de riqueza. Referiu, aliás, 
que esta hipótese se encontra parcialmente prevista nas exceções consideradas na Proposta 
(n.º3 do artigo 12.º). Acrescentou que, quanto às questões relacionadas com bacias 
internacionais, Portugal poderá ter como bons parceiros a Holanda, Itália e Bélgica, cujos 
problemas são afins. Finalizou, acentuando que a proposta inova ao impor um calendário de 
cumprimento e ao obrigar a definir instrumentos institucionais que permitam a gestão 
regionalizada da água, ainda não existente no nosso país. A Eng.ª Rafaela Matos acentuou a 
ideia de ser este um documento bem organizado e que poderá estruturar a gestão da água no 
século XXI. Referiu ser o documento bastante exigente quanto aos prazos preconizados e 
propôs que fosse efetuado um estudo do impacte técnico e económico das medidas que 
constam na Proposta de Diretiva-Quadro. 

No seguimento, o Prof. Paulo Pinto interveio realçando a importância dos projetos de 
formação para a conservação do solo e da água. O Prof. António Pinheiro manifestou especial 
satisfação por ter sido finalmente encarada a gestão da água por bacias hidrográficas, ideia 
que tem vindo a ser defendida pela APRH ao longo dos últimos 20 anos. No entanto, alertou 
para a necessidade de efetiva aplicação da legislação, contrariamente à singular e habitual 
tendência de ficar pelas “boas intenções”. Referiu, ainda, que os planos de bacia hidrográfica 
deverão ser enformados pelos princípios e exigências desta proposta, bem como o facto de a 
APRH pretender, a breve prazo, promover um debate sobre esta e outras diretivas 
comunitárias, algumas atualmente em fase de transposição. A Eng.ª Maria Luís Fino sublinhou 
que as conclusões do Encontro organizado pela CAP, em Santarém, no ano transato já 
apontavam a impossibilidade de os agricultores suportarem o valor da água a custo real. 

O Prof. António Quintela realçou a qualidade do texto e do conteúdo da proposta, 
evidenciando, no entanto, inquietação pelo enorme esforço a realizar para o cumprimento da 
Diretiva-Quadro. Apontou como aspetos fundamentais a capacidade de intervenção e a 
eficácia dos organismos responsáveis pela gestão da água e salientou serem escassas, na 
proposta, as referências aos problemas de quantidade da água e aos aspetos institucionais. O 
Eng.º Braga da Cruz apontou os termos da proposta como um manual em que se descreve o 
que unanimemente se considera ser o tecnicamente correto. No entanto, realçou a falta de 
identificação a nível nacional, tanto dos órgãos de gestão como dos meios financeiros, para 
que a Diretiva-Quadro possa ser cumprida. Referiu, ainda, que os problemas que se irão 
levantar para o cumprimento da diretiva terão não só uma índole técnica mas também 
política. O Eng.º Eira Leitão referiu a importância de se efetuarem análises, inclusive pelo 
próprio CNA, sobre o conteúdo técnico e a forma de aplicar a Diretiva-Quadro, de modo a 
determinar as disposições que eventualmente se entendam ser excessivas ou impossíveis de 
cumprir a breve prazo. Referiu, assim, a necessidade de refletir sobre os meios para aplicação 
da diretiva, atendendo às deficiências das estruturas institucionais existentes, bem como de 
avaliar os custos e a capacidade de cumprimento dos prazos estabelecidos. Salientou, por fim, 
que a implementação efetiva da Diretiva-Quadro, nos termos agora propostos, poderá 
acarretar uma sensível mudança da estrutura socioeconómica da nação. 

O Eng.º Pedro Serra abordou algumas questões levantadas na sequência das intervenções 
anteriores. Referiu que a presente versão da proposta de Diretiva-Quadro deverá ser 
substancialmente alterada, na sequência dos comentários já apresentados pelos Estados 
Membros. Referiu, também, que o problema das cheias não é referido na proposta uma vez 
que interfere com o ordenamento do território, matéria que se encontra fora das 
competências comunitárias. Esclareceu, ainda, que se encontra em funcionamento junto do 
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INAG uma Comissão para apreciação da diretiva, com representantes de outros organismos 
oficiais (DGE, DGI, DGHERA, etc.). 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º José Sócrates, 
salientou que a questão da gestão da água é também política e considerou a Diretiva-Quadro 
como um instrumento que pode contribuir para a gestão dos recursos hídricos e do ambiente, 
se encarada numa perspetiva ousada e não defensiva. Considerou que as metas preconizadas 
serão atingidas desde que se tenha confiança e se procure conhecer o caminho a percorrer. 
Por fim, comentou que a gestão integrada dos nossos recursos naturais se harmoniza com a 
integração de Portugal no pelotão da frente da moeda única. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais, Eng.º Ricardo Magalhães, acentuou 
que a Diretiva-Quadro será uma oportunidade para tornar efetiva a gestão da água em 
Portugal, dada a inevitabilidade da sua adoção, havendo desde já que definir o caminho crítico 
para a implementar, independentemente da forma da versão final que vier a ser aprovada. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente alertou que será delicada e conflitual a forma de pôr a 
diretiva em prática, atendendo aos diferentes interesses em jogo e à situação híbrida 
decorrente. Salientou que, embora haja preocupação relativamente aos setores produtivos, 
não deverá haver bloqueamento do caminho a seguir e que a hierarquização das atitudes terá 
de ser clara, havendo algumas matérias que não poderão ser negociadas. Acentuou, 
finalmente, que o ambiente não pode ser prejudicado por individualismos, interesses setoriais 
ou fundamentalismos. 

Passando ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Gonçalves Henriques efetuou uma 
exposição audiovisual sobre os Termos de Referência e Estratégia de Elaboração do Plano 
Nacional da Água, baseada no documento distribuído sobre esta matéria. Acentuou a 
adaptabilidade e maleabilidade do sistema, em função do modo como os trabalhos se vierem a 
desenvolver, e referiu dois pontos importantes a atender: aplicação e cumprimento da 
legislação comunitária e avaliação dos custos da água, tanto na origem como no destino. 
Apresentou alguns esclarecimentos sobre cada uma das fases de elaboração do PNA, 
realçando sobretudo as atividades relacionadas com impactes económicos, sociais e 
financeiros das medidas a adotar e ainda com as normas para elaboração do Plano Nacional da 
Água (PNA) e dos planos de bacia hidrográfica (PBH). 

Quanto a este ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro de Sousa efetuou algumas 
observações pontuais sobre o documento distribuído, o Dr. Rui Tomás Marques mostrou 
preocupação quanto à estratégia de transvases e o Prof. Paulo Pinto alertou para a falta de 
referências à monitorização da qualidade ecológica e, sobretudo, à educação ambiental. 

O Eng.º Nunes Vicente manifestou preocupação pela fragilidade da Comissão Nacional de 
Acompanhamento, constituída quase só por técnicos do INAG, a Eng.ª Maria Luís Fino referiu 
a necessidade do planeamento ser feito em estreita ligação com os destinatários, de modo a 
facilitar a sua execução e futura implementação, e o Prof. José Manuel Palma salientou não 
terem sidas seguidas algumas sugestões do Conselho incluídas na Apreciação n.º 02/CNA/96, 
designadamente quanto ao agrupamento de bacias hidrográficas e à implementação de uma 
comissão de acompanhamento, eventualmente no âmbito do próprio CNA. Acrescentou, 
ainda, não estarem os aspetos sociais contemplados em toda a sua profundidade e não haver 
referência a estudos de poupança de água, a qual se afigura extremamente importante. 

Continuando, o Prof. Nunes Correia alertou para o perigo da deficiente articulação entre o 
PNA e os PBH e para a necessidade dos planos não resultarem de uma visão excessivamente 
regulamentar ou normativa, que denote falte de integração intersetorial. O Prof. Humberto 
Rosa preconizou que os planos refletissem o princípio da solidariedade e coesão nacional. 
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Manifestou preocupações por não estar coberta a área da fauna e ictiofauna, por não haver 
referências quanto a espécies migradoras e pela falta de alusão a eventuais consequências 
pela subida do nível das águas do mar. O Prof. Veiga da Cunha salientou a necessidade de 
referências a noções como prospetiva e estratégia, por forma a evitar que os planos se tornem 
excessivamente normativos ou burocratizantes. O Eng.º Braga da Cruz sugeriu que fosse 
acautelada a forma de integração dos planos de bacia hidrográfica com os planos regionais de 
ordenamento do território (PROT). 

O Eng.º Pedro Serra, referindo-se às questões levantadas pelos oradores anteriores, 
esclareceu que os problemas sociais deverão ser sobretudo contemplados nos PBH, sugeriu 
que fosse constituído um grupo de trabalho no âmbito deste Conselho para seguimento do 
PNA, elucidou que a Comissão Nacional de Acompanhamento inclui um representante da 
DGHERA pelo facto de a agricultura ser o principal consumidor de água e considerou que os 
PBH não poderão ser o somatório dos diversos planos diretores municipais (PDM). 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais mostrou em seguida preocupação 
quanto à necessidade de estudar as tendências, usos e transformações que poderão ocorrer 
em cada bacia hidrográfica e sugeriu também a criação no âmbito do Conselho de um grupo 
de trabalho para análise das principais etapas do PNA. 

O Eng.º Eira Leitão, corroborando as intervenções do Prof. Nunes Correia e do Prof. Veiga da 
Cunha, acentuou que os planos deverão definir o modo de serem postos em prática por forma 
a se tornarem eficazes e não puramente regulamentares. Referiu, igualmente, que as 
universidades envolvidas nos protocolos celebrados deverão ter um papel fundamental na sua 
elaboração e, portanto, um envolvimento superior ao atual. Salientou por fim que o CNA, 
enquanto órgão consultivo, não deverá de todo intervir na coordenação e execução dos 
planos, mas sim na sua orientação, para o que aliás foram oportunamente constituídos dois 
grupos de trabalho, e que os planos deverão adaptar-se desde já às disposições da Diretiva-
Quadro. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente sugeriu que os PBH se articulassem adequadamente com 
outros instrumentos de gestão do território e informou o Conselho que o processo relativo aos 
concursos para elaboração dos PBH das bacias internacionais se encontra em fase de 
conclusão. Referindo a impossibilidade do 4.º ponto da ordem de trabalhos ser 
adequadamente tratado nesta reunião, devido ao adiantado da hora, passou diretamente ao 
5.º ponto da ordem de trabalhos, tendo o Eng.º Eira Leitão efetuado uma apresentação 
sucinta do Programa de atividades do CNA para 1997. 

O Prof. José Manuel Palma interveio, propondo que o CNA se debruçasse sobre os 
documentos distribuídos relativos ao Plano Nacional da Água e à Diretiva-Quadro, no âmbito 
dos grupos de trabalho constituídos. O Eng.º Mário Lino sugeriu que os programas de 
atividades para os próximos anos contemplassem um pequeno relatório sobre a atividade 
desenvolvida no ano anterior e o grau de concretização das ações previstas. O Eng.º Eira 
Leitão concordou com a proposta de apreciação pelo CNA dos Termos de Referência e 
Estratégia de Elaboração do PNA, na linha das apreciações que já produziu sobre o assunto, 
desde que se revele oportuno. 

Finalizando, Sua Exa. a Ministra do Ambiente considerou aprovado o Plano de atividades em 
apreço, agradeceu a presença e participação de todos os conselheiros e deu por encerrada a 
sessão pelas 19h30. 
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Ao abrir a sessão, Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, deu as boas vindas 
aos novos membros do Conselho, integrados na sequência do novo Decreto-Lei que define a 
estrutura e funcionamento do CNA. Salientou o mérito do trabalho desenvolvido pelos 
conselheiros, designadamente através dos grupos de trabalho criados, consolidando o papel 
do CNA no âmbito do planeamento e gestão dos recursos hídricos em Portugal. Mencionou a 
recente alteração da orgânica do Ministério do Ambiente (Decreto-Lei n.º 230/97, de 30 de 
agosto) e a criação de novos organismos dela decorrente. Referiu o andamento dos planos de 
recursos hídricos, assim como as ações em curso com vista à transposição para o direito 
interno de várias diretivas comunitárias. Por fim, apresentou sucintamente as principais 
atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Ministério do Ambiente, bem como as 
verbas afetas aos múltiplos programas em desenvolvimento e aos contratos setoriais 
celebrados para tratamento de efluentes. 

Seguidamente, apresentou ao plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 6.ª reunião do CNA, efetuada em 22/02/97; 

2. Regulamento Interno do CNA; 

3. Guia para a elaboração dos planos de bacia hidrográfica; 

4. Proposta de Decreto-Lei relativo à qualidade das águas (revisão do D.L. n.º 74/90); 

5. Ordenamento e ocupação da orla costeira portuguesa. 

Passou-se ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo a Ata da 6ª reunião do CNA sido 
aprovada por unanimidade, sem observações. 

Quanto ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão propôs que fosse por agora 
dispensada a preparação de um regulamento interno do Conselho, dado que o Decreto-Lei n.º 
166/97 apresenta detalhe suficiente no que respeita às suas regras de funcionamento, 
designadamente nos artigos 7.º e 9.º. Oportunamente, caso se justifique ser mais específico, 
poderá ser retomada a perspetiva de elaboração e aprovação de um regulamento interno. Esta 
proposta foi aprovada, após um comentário do Dr. Manuel da Cunha Rêgo no sentido de 
discordar, por razões de interpretação, do estatuído no Decreto-Lei n.º 166/97 quanto à 
dispensa de regulamento interno do CNA, e um pedido de esclarecimento da Dr.ª Francisca 
Cordovil. 

Passando ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Gonçalves Henriques efetuou um 
exposição sobre o Guia para Elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica. Salientou a utilidade 
do Guia no sentido de uniformizar as metodologias a seguir na elaboração dos planos e referiu 
as atividades que entretanto se têm vindo a desenvolver, dentro e fora do INAG: divulgação da 
informação disponível e do estádio de evolução dos planos, recursos a modelos de qualidade e 
quantidade de água, recurso a sistemas de informação geográfica (SIG), estudo de cenários de 
desenvolvimento socioeconómico e estudos sobre o valor real da água. 

Interveio seguidamente a Prof.ª Teresa Ferreira, alertando para a necessidade de estar 
disponível a informação necessária para a elaboração dos planos, uma vez que o prazo de seis 
meses estabelecido para a 1.ª fase é curto, em face do volume de trabalho a efetuar. 
Classificou o Guia de académico e muito ligado ao diagnóstico dos problemas, salientando a 
falta de referência à pesca desportiva e às águas piscícolas, o insuficiente esclarecimento dos 
organismos a quem cabe intervir na implementação dos planos e alguma ambiguidade quanto 
à definição de caudais ecológicos. 

O Prof. Paulo Pinto valorizou a apresentação de um Guia deste tipo e o avanço verificado em 
relação ao tratamento dos aspetos hidrológicos, assinalando, no entanto, a deficiente 
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consideração de aspetos ecológicos e de monitorização biológica, o desequilíbrio do corpo de 
especialistas relativamente à vertente ecológica e a falta de referência a espécies de fauna 
exótica. Referiu também que os planos de bacia deveriam indicar locais que, pelas suas 
especificidades, seriam recomendados para estudos posteriores. 

O Prof. Nunes Correia começou por observar o adequado enquadramento que o Decreto-Lei 
n.º 166/97 propicia às atividades do Conselho, salientou o valor pedagógico do Guia e referiu 
que este não deverá ter carácter imperativo, antes devendo evoluir de acordo com o 
desenvolvimento dos próprios planos. Sublinhou a necessidade de se desenvolver um espírito 
de parceria entre a administração e os consultores responsáveis pela elaboração dos PBH e 
alertou que a inclusão de atividades de recolha de informação nas atividades de planeamento 
poderá prolongar demasiado os prazos de execução dos planos. O Eng.º Jorge Bochechas, com 
base numa apreciação escrita da responsabilidade do Diretor-Geral das Florestas, salientou 
que o Guia não faz referências explícitas a recursos piscícolas, aspeto que classificou de 
primordial importância no âmbito do planeamento de recursos hídricos e com grandes 
repercussões de carácter económico, social, cultural e recreativo. Designadamente, sugeriu 
que a análise económica e social inclua os impactes a nível local, regional e nacional da pesca 
desportiva e da pesca profissional, que a análise dos ecossistemas aquáticos inclua a 
identificação dos troços de linha de água onde se tenham verificado alterações significativas 
dos habitats naturais e que se determine o regime de caudais ecológicos da rede fluvial com o 
objetivo da preservação dos recursos aquícolas. 

Continuando, o Dr. Rui Tomás Marques indicou haver no texto muitas referências a questões 
ecológicas, embora denotem desequilíbrio na forma como as abordam. O Prof. António 
Quintela classificou o Guia como um documento bastante importante e válido, que permitirá 
ordenar a elaboração e a apreciação dos PBH. Alertou, no entanto, que estes planos não serão 
os últimos a executar, pelo que fará pouco sentido a preocupação de excelência na sua 
conformação. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais, Eng.º Ricardo Magalhães, salientou 
que o tempo despendido na clarificação de metodologias de trabalho não é tempo perdido e 
que deverá ser encontrada a forma adequada de fazer intervir todos os setores envolvidos no 
planeamento e utilização de recursos hídricos, tanto dentro como fora da administração 
pública. Alertou, ainda, que há programas de ação que se têm de ir concretizando 
paralelamente à elaboração dos planos. 

O Eng.º Pedro Serra sublinhou que o Guia é um documento aberto, que foi adaptado, em 
pareceria com os consultores, para cada uma das bacias em estudo, e que irá sendo 
melhorado à medida que os planos se desenvolvam. Referiu que a monitorização ecológica é 
um assunto complexo, sobre o qual não há consenso, exemplificando com a dificuldade a nível 
comunitário na elaboração de uma diretiva sobre este assunto. Esclareceu, no entanto, que o 
INAG tem vindo a suportar programas e iniciativas sobre monitorização ecológica e sobre 
caudais ecológicos. Quanto a objetivo de qualidade, recomendou que estes sejam 
estabelecidos tendo em consideração a situação atual, para evitar o risco de se tornarem 
utópicos. Acrescentou que o acesso à informação disponível será gratuito por parte do INAG e 
que entretanto irão ser identificadas as respetivas lacunas. Finalmente, acentuou a 
importância do início da elaboração dos planos, ultrapassando a anterior fase de definição 
metodológica. 

O Eng.º Eira Leitão mencionou a distribuição, no início de julho passado, da versão revista dos 
Termos de Referência e Estratégia de Elaboração do PNA, afirmando que espera que o 
Conselho se possa debruçar, já na próxima reunião, não sobre documentos metodológicos, 
mas sim sobre as primeiras fases de efetiva realização dos PBH e do PNA. O Prof. Gonçalves 
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Henriques confirmou a importância dada no Guia à colheita de informação de base e ao 
diagnóstico e realçou a falta de informação na área da biologia, acrescentando que a existente 
está dispersa e não sistematizada. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente alertou que a execução dos planos é um exercício de risco, 
uma vez que planear tendo em vista a gestão prática dos recursos e a implementação de 
medidas concretas é diferente do planeamento a nível académico. Não se deverá, assim, 
perder o sentido e o objetivo prático e equilibrado deste processo de planeamento. 

Passando ao 4.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos 
Naturais sublinhou que o Decreto-Lei n.º 74/90 foi um marco no planeamento e na gestão dos 
recursos hídricos nacionais. Referiu, no entanto, a importância da sua revisão por forma a 
integrar os diferentes documentos normativos entretanto postos em vigor. Salientou que no 
trabalho de revisão em curso foram ouvidas cerca de 50 entidades, entre as quais o CNA, cujos 
contributos reputa de valiosos. Finalizando, afirmou que será necessário concluir o novo 
projeto de decreto-lei a breve prazo e definir claramente competências, para que a aplicação 
do diploma atinja um bom nível de eficácia. 

O Eng.º Eira Leitão realçou a ação modelar do Grupo de Trabalho para a Qualidade das Água e 
dos Meios Hídricos e referiu as circunstâncias em que este trabalhou, designadamente em 
termos de prazo, o que se procurou obviar através da elaboração de uma versão preliminar da 
Apreciação n.º 01/CNA/97, apresentada ao SERN em 31/07/97. Sugeriu que o CNA se 
pronunciasse sobre a versão definitiva dessa Apreciação, distribuída juntamente com a 
convocatória da presente reunião, adotando-a, ou não, como seu parecer. 

Em seguida, o Prof. Fernando Santana efetuou uma exposição documentada sobre o 
enquadramento, pressupostos, objetivo e organização do documento produzido pelo grupo de 
trabalho que coordena. Referiu a ótica com que o assunto foi abordado, salientando que se 
visou uma boa revisão em lugar de uma má reformulação do Decreto-Lei n.º 74/90. 
Mencionou as colaborações prestadas, nomeadamente pela Eng.ª Margarida Conte de Barros, 
e destacou aspetos tais como a clarificação de competências, a compatibilização com os 
Decretos-Lei n.º 45/94 e n.º 46/94 e as categorias de uso de água, de superfície e 
subterrâneas, a considerar. 

O Eng.º Pedro Serra interveio em seguida, preconizando que, em face da dimensão das 
alterações necessárias, fosse mesmo efetuada uma reformulação do decreto-lei em apreço. 
Salientou os aspetos principais da reformulação a efetuar, designadamente: inclusão das águas 
subterrâneas; reforço e definição clara de competências e responsabilidades dos organismos 
intervenientes; reparação de danos ocasionados; esclarecimento do regime aplicável às águas 
residuais. Destacou que o resultado prático da aplicação do novo diploma está dependente 
dos meios que forem postos à disposição das entidades responsáveis e da forma de condução 
das respetivas políticas. Referiu que a apreciação efetuada pelo grupo de trabalho do CNA se 
encontra caduca, uma vez que a última versão do projeto de decreto-lei - de que fez então 
distribuir textos parcelares - é substancialmente diferente da que foi submetida ao Conselho 
em junho passado e sobre a qual incidiu a referida apreciação. Salientou, no entanto, que 
algumas das recomendações do grupo de trabalho incluídas na Apreciação n.º 01/CNA/97 
estão a ser tidas em conta naquela última versão do projeto de decreto-lei. 

O Eng.º João Bau realçou o mérito do trabalho apresentado na Apreciação n.º 01/CNA/97 e 
referiu que o CNA deveria reconhecê-lo e adotar o parecer como seu. Em seguida, mostrou 
preocupação pelas competências atribuídas a determinados organismos que não estarão em 
condições de as cumprir - designadamente no que respeita às atribuições das Direções 
Regionais do Ambiente (DRA) em matéria de controlo da qualidade da água - e pela 
insuficiente definição das ações de monitorização. O Eng.º Braga da Cruz mostrou satisfação 
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pela intenção de atribuir maiores responsabilidades aos organismos regionais (DRA), realçando 
igualmente a necessidade de os dotar de meios de ação correspondentes. Alertou, no entanto, 
para a aproximação do processo de regionalização administrativa, do qual poderá resultar um 
acréscimo de transferência de competências para o nível regional, e que daí poderá surgir a 
necessidade de adaptação do diploma em questão. O Prof. Humberto Rosa concordou 
também com a atribuição de maiores competências às DRA e sublinhou que tal deverá implicar 
o reforço dos meios disponíveis. Salientou a falta de referência no projeto de decreto-lei ao 
Instituto da Conservação da Natureza, designadamente no que respeita às águas para suporte 
da vida aquícola, e a necessidade de consideração dos impactes das espécies exóticas. 

O Eng.º Jaime Baptista realçou a evolução positiva que se tem verificado no texto do projeto 
de diploma e manifestou dúvidas quanto à suficiente clareza na atribuição e partilha de 
responsabilidades pelos vários organismos intervenientes. O Dr. Rui Tomás Marques salientou 
a necessidade de fixação de prazos, nomeadamente relativos à definição e validade dos 
indicadores sobre parâmetros biológicos. O Eng.º Jaime Braga preconizou que, numa lei geral 
como a presente, não fossem contempladas disposições que ainda não foram transpostas para 
a legislação portuguesa, designadamente as referentes à utilização das “melhores tecnologias 
disponíveis”. O Prof. José Vieira corroborou as intervenções dos Eng.ºs João Bau e Braga da 
Cruz e alertou para a necessidade de separação entre aspetos institucionais e técnicos. 

A Eng.ª Maria Luís Fino referiu que a CAP não foi ouvida sobre o projeto em apreço e sugeriu 
uma melhor articulação entre o trabalho desenvolvido no âmbito do CNA e do INAG, 
estranhando a apresentação, nesta reunião, de parte de uma segunda versão do diploma. Na 
sequência, o Prof. António Quintela reforçou a importância de tal articulação, afirmando que 
o novo texto do projeto de decreto-lei deve contemplar as observações e propostas 
formuladas no parecer do Conselho. Referiu, ainda, a necessidade imperiosa de reforçar os 
meios disponíveis nas DRA para cabal desempenho das competências atribuídas. 

O Prof. Fernando Santana mostrou satisfação pelo acolhimento de muitas das sugestões do 
grupo de trabalho, reforçando a ideia que os condicionamentos de tempo determinaram a 
opção de efetuar uma revisão do diploma em lugar de uma reformulação. Em nome do grupo 
de trabalho, afirmou a disposição em continuar a trabalhar sobre este ou outros documentos 
que o Conselho entenda pertinente analisar. 

O Eng.º Eira Leitão considerou que a apreciação produzida pelo grupo de trabalho não deve 
ser considerada uma peça caduca, apesar de a versão do projeto de decreto-lei sobre a qual 
incidiu (junho de 1997) estar a ser reformulada. Com efeito, entende que o CNA só se pode 
pronunciar sobre os documentos na forma e na oportunidade em que lhe são presentes, e que 
as apreciações assim formuladas pelo Conselho continuam a ser construtivas e não perdem 
validade pelo facto de os textos de base sofrerem entretanto evolução. Mantém-se, portanto, 
a lógica da submissão da apreciação efetuada pelo grupo de trabalho ao pronunciamento do 
CNA. 

O Eng.º Pedro Serra salientou que em face das características das atividades desenvolvidas no 
INAG, o CNA corre o risco de não se pronunciar em tempo útil sobre questões desta índole. 
Referiu, a propósito, o grande atraso que o processo de revisão do decreto-lei sobre qualidade 
das águas tem sofrido, assumindo, no entanto, a inerente responsabilidade. Por fim, 
manifestou discordância em relação a alguns aspetos da apreciação, até por, em parte, não 
estarem em conformidade com as diretivas a transpor. 

Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais referiu que a versão atualmente 
existente do projeto de decreto-lei resulta já das contribuições de várias entidades. 
Relativamente ao seu conteúdo, salientou a clarificação de procedimentos e de 
responsabilidades dos organismos intervenientes e a desconcentração de competências. 
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Salientou ainda que, no âmbito deste projeto de diploma, as maiores exigências vão para os 
organismos da administração central. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente acentuou a preocupação de aproximar o país real do país 
legal, e que o projeto decreto-lei em questão, transpondo diretivas comunitárias sobre 
qualidade das águas, é uma peça fundamental nesse sentido. Referiu que a articulação e 
transferência de responsabilidades entre as administrações central e regional será um 
processo dicotómico e dinâmico e corroborou a atual falta de meios na administração regional. 
Reconheceu o mérito da ação desenvolvida pelo CNA, no âmbito do grupo de trabalho, mas 
sublinhou a necessidade de maior celeridade na prestação dos contributos do Conselho. 
Mencionou, por fim, que a versão final deste projeto de diploma deve ser submetida a 
Conselho de Secretários de Estado e a Conselho de Ministros nas próximas duas semanas. 

Em seguida, Sua Exa. a Ministra do Ambiente propôs que, face ao adiantado da hora, o 5.º 
ponto da ordem de trabalhos fosse tratado sucintamente e a título meramente informativo. 

Nesse sentido, Sua Exa. o Secretário de Estado dos Recursos Naturais efetuou uma breve 
apresentação dos planos de ordenamento e ocupação da orla costeira portuguesa em 
execução. Referiu os antecedentes do processo e caracterizou sumariamente as propostas 
apresentadas para a requalificação do litoral. Salientou algumas das ações que se têm 
desenvolvido no terreno, bem como os custos envolvidos, e sugeriu que fossem remetidas 
críticas ou sugestões sobre esta matéria, inclusive no âmbito do debate público em curso. 

Finalizando, Sua Exa. a Ministra do Ambiente agradeceu a presença e participação dos 
conselheiros e deu por encerrada a sessão pelas 14h30. 



 
8.ª Reunião Plenária 
06 de março de 1998 

 

 72 
 

Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, que agradeceu a 
participação dos presentes e, face às preocupações manifestadas por alguns dos membros do 
Conselho, sugeriu a conclusão da reunião pelas 18h30m. Passou de imediato a apresentar ao 
plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 7.ª reunião do CNA, efetuada em 06/10/97; 

2. Parecer relativo à proposta de Diretiva-Quadro sobre atuação comunitária no 
domínio da política da água; 

3. Prevenção e defesa contra cheias. Análise das situações ocorridas em novembro de 
1997; 

4. Deliberação sobre o Programa de atividades do CNA para 1998. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 7.ª reunião do CNA foi aprovada por 
unanimidade, embora com observações, expressas por escrito, do Prof. Paulo Pinto e do 
representante do Ministério da Defesa Nacional. 

Passando ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do Ambiente agradeceu o 
empenho e as contribuições prestadas pelos elementos do grupo de trabalho que elaborou a 
apreciação e salientou a elevada qualidade do documento produzido. Referiu que a aprovação 
da Diretiva-Quadro sobre política da água deverá acontecer durante a atual presidência inglesa 
e assinalou a importância que esta diretiva vem tendo nas negociações em curso com Espanha 
sobre os recursos hídricos transfronteiriços. 

O Eng.º Eira Leitão salientou o grande mérito do trabalho desenvolvido, bem como a utilidade 
que a apreciação elaborada já teve para os negociadores portugueses nas reuniões de 
Bruxelas. Passou a palavra ao Prof. António Quintela, relator-coordenador do grupo de 
trabalho, o qual apresentou em linhas gerais o trabalho desenvolvido e as maiores valias da 
diretiva. Mostrou também preocupação com as implicações da sua aplicação, tendo em conta 
a especificidade do clima em Portugal, o que coloca desafios e dificuldades importantes que 
deverão ser oportunamente vencidos. 

Seguidamente, o Eng.º Pedro Serra manifestou o seu apreço e concordância relativamente à 
apreciação feita pelo grupo de trabalho e referiu que uma boa parte das propostas foram já 
refletidas nas últimas versões da Diretiva-Quadro, na sequência de contribuições portuguesas. 
Outras propostas incluídas no Parecer não podem ser adotadas, designadamente as 
relacionadas com o ordenamento do território (por não ser uma política comunitária) e com os 
modelos de gestão com base em bacias hidrográficas (em que foi necessário aceitar soluções 
de que outros países não podem abdicar - caso da Alemanha). Referiu algumas questões 
relevantes suscitadas pelo Parecer, designadamente o fundamento jurídico (aplicação do 
artigo 130-S1 ou do artigo 130-S2 do Tratado da União, em que é vantajoso evitar a decisão 
por unanimidade), a não integração de convenções internacionais nem da avaliação de 
impactes ambientais e as exigências quanto à monitorização das águas. 

Interveio seguidamente o Prof. Veiga da Cunha, realçando a excelente qualidade da 
apreciação produzida, a qual inclui matéria de reflexão com importância não só para Portugal 
como também a nível da União Europeia. Mostrou-se convicto de não ser já possível introduzir 
alterações significativas à diretiva e realçou que esta favorece mais os países do norte da 
Europa que os do sul, situação a inverter na medida do possível. Referiu que a Diretiva-Quadro 
é uma oportunidade para a modernização da gestão dos recursos hídricos, envolvendo 
questões com grande importância para Portugal, designadamente aquelas em que se verifica 
maior atraso, como é o caso da monitorização. Por fim, mostrou concordância com o princípio 
da recuperação integral de custos na gestão de recursos hídricos, acumulável com a concessão 
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de subsídios, em particular num país na situação do nosso, e alertou para a importância das 
mudanças climáticas no sul da Europa. O Prof. Humberto Rosa concordou, na generalidade, 
com o conteúdo do Parecer. Manifestou, no entanto, discordância relativamente à posição de 
confrontação entre países do norte e do sul, à prevalência dos aspetos ligados à quantidade 
em relação aos de qualidade das águas e a eventuais derrogações na recuperação total de 
custos. A Dr.ª Francisca Cordovil elogiou também o documento em apreço e defendeu o 
recurso a subsídios quando as situações de partida se caracterizem por carências muito 
acentuadas, como é o caso em Portugal. Salientou que os apoios comunitários têm sido 
atribuídos ao setor do saneamento básico pressupondo, em geral, a instalação de sistemas 
autossustentados, com receitas capazes de suportar os custos de exploração e manutenção 
das infraestruturas, mas incapazes de recuperar o esforço de investimento inicial. Referiu que 
no âmbito dos trabalhos de revisão dos regulamentos de aplicação dos fundos comunitários se 
reforçou a necessidade de garantir que os critérios de aplicação das taxas tenham em conta o 
incentivo a um consumo eficaz. Salientou, ainda, que as especificidades dos países do norte e 
do sul deverão ser previstas na diretiva numa perspetiva de complemento e não de confronto. 

A Eng.a Rafaela Matos salientou a qualidade do Parecer e referiu que a internalização total dos 
custos será difícil, embora seja possível para custos de exploração e manutenção dos sistemas, 
o que fomentará ganhos de eficiência na utilização da água. Acrescentou que a gestão e o 
financiamento de sistemas públicos é um assunto importante, no qual a APESB se vai 
empenhar brevemente. O Prof. José Manuel Palma salientou a qualidade da Apreciação, 
preconizou a atribuição de subsídios, embora subordinados a estratégias ambientais sólidas, e 
defendeu a aplicação de taxas sobre a utilização da água, associada à redução das taxas e 
impostos gerais. Alertou para a falta de tratamento adequado das zonas húmidas e sugeriu 
que fossem incluídas alternativas próprias para as situações dos países do sul, devidamente 
especificadas e enquadradas. Terminou, sublinhando que o maior défice português, 
relativamente às exigências da diretiva, respeita à monitorização dos recursos hídricos. O Prof. 
Nunes Correia destacou alguns aspetos do Parecer que inteiramente compartilha. Assim: 
defendeu que o principal desígnio nacional se deve relacionar com a boa gestão dos recursos 
hídricos e não com a conformidade com o especificado na Diretiva-Quadro; sublinhou que, em 
termos de regime económico-financeiro, já se dispõe do Decreto-Lei n.º 46/94 e que se deverá 
aproveitar a oportunidade para avaliar a aplicação de certos princípios previstos na diretiva, 
como o do poluidor-pagador; alertou para a enorme importância política do fundamento 
jurídico relativo aos mecanismos de deliberação (maioria qualificada versus unanimidade) e a 
sua influência no relacionamento com Espanha, bem como para o insuficiente tratamento das 
bacias internacionais, nomeadamente para a falta de referência na proposta de Diretiva-
Quadro às Convenções de Helsínquia e de Espoo. 

O Eng.º Oliveira e Sousa atribuiu grande importância ao problema dos mecanismos de 
deliberação, relacionando-o com a agricultura e com o regadio, e questionou sobre as 
exigências e implicações da monitorização dos recursos hídricos. A Dr.ª Conceição Martins 
questionou sobre o modo como têm decorrido as negociações em Bruxelas e sobre os 
assuntos que se têm tratado. Realçou a falta de referência, na proposta de Diretiva-Quadro, a 
zonas húmidas e que as questões relativas a relações internacionais estão insuficientemente 
tratadas, designadamente quanto às garantias de qualidade e quantidade a nível 
transfronteiriço, assunto com especial importância para Portugal. Salientou, ainda, a 
importância do acesso à informação e da participação pública no processo de aprovação dos 
planos, para o que seria necessário acrescentar a legislação existente (Decreto-Lei n.º 45/94). 

No seguimento, o Prof. Gonçalves Henriques apresentou a evolução havida no processo de 
discussão a nível europeu da Diretiva-Quadro. Salientou que a diretiva deverá refletir uma 
estratégia global da comunidade a nível dos recursos hídricos, não devendo ser um somatório 



 
8.ª Reunião Plenária 
06 de março de 1998 

 

 74 
 

de problemas dos países membros. Destacou, ainda, outros aspetos importantes no processo 
de negociação, designadamente os seguintes: derrogações e isenções só serão aceites pela 
Comissão a título excecional; prever-se a aprovação da Diretiva-Quadro em meados de 1998, 
passando os prazos indicados a reportar-se à data de aprovação; reforço dos aspetos de 
quantidade interligados com a qualidade das águas; introdução de planos de bacias 
hidrográficas comuns a dois ou mais estados; novas disposições sobre a fixação de prazos para 
imposição de princípios económicos; introdução de um novo artigo sobre a abordagem 
combinada, permitindo a introdução de padrões de qualidade nos meios hídricos. Referiu 
continuar em análise e discussão os Anexos II, III e V, que a proteção das zonas húmidas está 
assegurada, uma vez que têm que ser designadas no âmbito da Diretiva dos Habitats e, por 
fim, que o acesso à informação e participação do público está prevista da Diretiva-Quadro. 
Posteriormente à reunião, o Prof. Gonçalves Henriques facultou uma nota sobre o conteúdo 
da sua intervenção acerca deste ponto da O.T., que fica à disposição para consulta no 
secretariado do Conselho. 

O Eng.º Pedro Serra falou em seguida, em complemento da intervenção anterior, observando 
que os aspetos de quantidade são tratados de uma forma indireta, na medida em que se 
pressupõe um bom estado químico e ecológico da água. Referiu que a qualidade ecológica é 
um aspeto muito importante e que não pode ser confundido com indicadores biológicos. 
Esclareceu que as referências a cheias são sumárias, uma vez que a resolução de muitos 
problemas relacionados com esta matéria passa pelo ordenamento do território, o qual não é 
de competência comunitária. Alertou que a aplicação do princípio da subsidariedade não deve 
conduzir à descida do nível de proteção dos recursos hídricos e que, quanto ao fundamento 
jurídico, a regra da unanimidade é perigosa e que seria de optar pela da maioria qualificada. 

O Prof. António Quintela agradeceu as manifestações de apreço relativamente à qualidade da 
Apreciação, preferindo não retomar as questões pontuais levantadas. O Eng.º Eira Leitão 
congratulou-se com a boa aceitação do documento em discussão, sugeriu que a opção por 
maioria qualificada ou unanimidade seja devidamente avaliada por quem tem integrado o 
processo de negociação em Bruxelas e que, em face das opiniões e recomendações dos 
intervenientes anteriores, a Apreciação n.º 02/CNA/97 seja adotada como Parecer do 
Conselho. 

Finalizando este ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do Ambiente renovou o 
apreço pela apreciação elaborada pelo grupo de trabalho e alertou para que a Diretiva-Quadro 
vem impor um grau acentuado de exigências financeiras, que poderão conduzir à necessidade 
de novos apoios por fundos comunitários para a execução de infraestruturas. Referiu estarem 
em curso avultados investimentos em sistemas de saneamento básico, com preocupações de 
rentabilidade económica, embora subordinados ao cumprimento dos objetivo de proteção 
ambiental. Salientou estar a ser posto em prática o princípio do poluidor-pagador, não só 
através da celebração de contratos-programa de apoio financeiro, com calendários rígidos, 
com associações setoriais que abrangem cerca de 70% da indústria transformadora 
portuguesa, como também através da recente criação da Inspeção-Geral do Ambiente. 
Sugeriu, por fim, que o CNA venha a colaborar na definição de critérios para a aplicação do 
princípio do pagamento do valor real da água. 

Passando ao 3.º ponto da ordem de trabalhos e, após um breve enquadramento efetuado 
pelo Eng.º Eira Leitão, o Prof. Gonçalves Henriques efetuou uma exposição, com recurso a 
meios audiovisuais, sobre os episódios mais significativos registados nas últimas cheias, 
sobretudo no Alentejo e no Algarve. Referiu que as cheias de maior magnitude ocorreram em 
bacias hidrográficas pequenas (A<100 km2), fenómeno que já ocorreu anteriormente, mas 
agora com maiores prejuízos. Destacou os acontecimentos do dia 26 de outubro na Serra de 
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Monchique, em que se registou a precipitação de 275 mm em 5 horas, correspondente a um 
período de retorno claramente superior a 100 anos. Indicou, em seguida, algumas medidas 
importantes para a resolução dos problemas associados às cheias: criação de condições para 
resposta rápida às situações de emergência, tendo em conta as dificuldades acrescidas por 
estes acontecimentos ocorrerem frequentemente de noite; adoção de procedimentos que 
minimizem os efeitos das cheias, designadamente o adequado dimensionamento e localização 
das infraestruturas e obras fluviais; elaboração de planos de urbanização com a localização das 
linhas de água e dos correspondentes leitos de cheia; reforço da rede de teletransmissão dos 
registos das estações udométricas, com prioridade para as principais bacias hidrográficas. Por 
fim, referiu que irão ser postos à disposição dos conselheiros, no final da reunião, relatórios 
relativamente detalhados sobre as cheias no Alentejo e no Algarve em outubro e novembro de 
1997. 

No seguimento, interveio o Dr. Filipe Palma, salientando os problemas relacionados com o 
galgamento e rutura de barragens, causados pelo deficiente dimensionamento dos órgãos de 
descarga, e com as secções de vazão insuficientes nas obras rodoviárias. Alertou, assim, para o 
efeito das redes rodo e ferroviárias sobre as cheias e preconizou uma reflexão adequada sobre 
este assunto. A Eng.ª Valentina Calixto, corroborando a intervenção anterior, referiu que na 
DRA Algarve se tem tentado corrigir e minimizar as situações de deficiente dimensionamento 
das obras hidráulicas. Manifestou a sua preocupação quanto à ocupação urbana dos leitos de 
cheia e referiu que, nesta matéria, as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm 
responsabilidades acrescidas no licenciamento de obras com impactes negativos importantes. 

O Prof. Nunes Correia reforçou a ideia de que os problemas das cheias estão relacionados com 
o ordenamento do território. Referiu que têm sido ignorados os instrumentos de gestão 
existentes, tanto pelas câmaras municipais que permitem a construção nos leitos de cheia, 
como pelos organismos da administração central e regional, designadamente do Ministério do 
Ambiente (p. ex. as DRA), que permitem a aprovação de PDM’s que ignoram a figura de zonas 
adjacentes aos leitos de cheia. Verifica-se, assim, que os mecanismos legais, válidos e 
adequados, não são aplicados. Terminou, observando que a Reserva Ecológica Nacional (REN) 
têm sido frequentemente desrespeitada. O Prof. António Quintela atribuiu também grande 
importância às zonas adjacentes e referiu que os problemas relacionados com as cheias 
deverão ser resolvidos conjuntamente entre políticos, autarcas e técnicos. Preconizou a 
realização de um levantamento das zonas de risco para as populações e a eliminação dos 
troços canalizados das linhas de água, reduzindo o risco da sua obstrução. 

Continuando, a Dr.ª Conceição Martins sublinhou que os ambientalistas têm insistentemente 
defendido os princípios enunciados pelos intervenientes anteriores, desde há muito tempo, e 
atribuiu responsabilidades aos técnicos envolvidos no licenciamento de obras que não 
cumprem o disposto na legislação existente. Preconizou a redefinição da REN, uniformizando 
conceitos e estabelecendo restrições. Defendeu a interdição total da construção em leitos de 
cheia, tanto em zonas rurais como em zonas urbanas, e a criação ou manutenção de 
corredores ecológicos ao longo das margens dos rios. Propôs que numa próxima reunião do 
CNA se discutisse os problemas das cheias na presença do Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território. A Dr.ª Francisca Cordovil questionou sobre a adequação do 
funcionamento dos circuitos de licenciamento das obras e sobre a razão da não aplicação de 
disposições em vigor aos licenciamentos. O Prof. José Manuel Palma sugeriu que se 
efetuassem estudos sobre as cheias e a revisão dos PDM, no sentido de se identificarem as 
zonas de maior risco e se corrigirem os problemas detetados. Referiu que esta medida foi já 
preconizada pela Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e que o Ministério do 
Ambiente, conjuntamente com aquela Secretaria, deveria mobilizar esforços para que tal se 
concretizasse a breve prazo. Observou que a legislação vigente prevê a inclusão das zonas 
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adjacentes na REN (Decreto-Lei n.º 93/90) e sugeriu que os planos de bacia considerem já este 
aspeto. Propôs a realização de obras hidráulicas para retenção ou regularização de cheias a 
montante, reforçou os inconvenientes da canalização das linhas de água e alertou para a 
necessidade de evitar a destruição das matas ripícolas. Destacou as conclusões de estudos 
internacionais recentes que indicam que o período de stress provocado nas populações pelas 
situações de cheia pode durar até dois anos. Concluindo, manifestou a solidariedade da 
Quercus para com as DRA, sobretudo com a DRA Alentejo, pelo auxílio prestado às populações 
durante as últimas cheias. 

Relativamente a questões anteriores, o Prof. Gonçalves Henriques referiu que o problema das 
cheias deverá ser considerado a todos os níveis de planeamento (PBH, PROT, PDM, PU, etc.) e 
que está em preparação pelo INAG, em colaboração com o IST, um manual de 
dimensionamento de obras fluviais. O Prof. Veiga da Cunha atribuiu a responsabilidade do 
desordenamento hídrico ao desordenamento urbanístico e observou que a administração tem 
que ter a memória longa, preparando as intervenções no domínio das cheias em tempo de 
seca e vice-versa. O Dr. Filipe Palma sublinhou que os erros cometidos no passado não 
deverão ser repetidos, salientando a preocupação atual na interdição de construção em leitos 
de cheia e na REN. Acrescentou que a situação recentemente ocorrida foi um fenómeno 
extremo que deverá ser estudado pela comunidade científica. A Eng.ª Valentina Calixto 
sublinhou o problema da construção indevida nos leitos de cheia e que as DRA têm vindo a 
efetuar os levantamentos das situações mais preocupantes, realçando que os PDM incluem, 
em geral, a definição da REN. 

A Dr.ª Filomena Araújo preconizou não só a elaboração de manuais de proteção contra cheias, 
como também de manuais de atuação durante a sua ocorrência e referiu que as cheias 
envolvem problemas de qualidade da água, na medida em que permitem a propagação de 
contaminantes em todo o meio hídrico. Acentuou a necessidade da construção de redes 
adequadas de monitorização que permitam o aviso e a prevenção contra cheias. O Presidente 
da Câmara Municipal de Mértola, Manuel Paulo Neto, referiu que se está a tirar lição do que 
se passou nas últimas cheias e esclareceu que estas afetaram sobretudo habitações mais 
antigas, reafirmando ter-se claramente tratado de um fenómeno extremo. 

O Prof. Nunes Correia interveio, em seguida, chamando a atenção para os aspetos estruturais 
deficientes na gestão da água em Portugal, sublinhando o recurso insuficiente pela 
administração aos meios legislativos de que dispõe. Referiu que as cheias ocorridas, apesar de 
constituírem um fenómeno extremo, voltarão a acontecer, como acontecimento aleatório que 
são. Afirmou que a definição de zonas adjacentes deverá ser feita em planos de pormenor, e 
não nos PDM, convindo que os futuros planos de bacia hidrográfica identifiquem as zonas em 
que os planos de pormenor têm de atender às questões das cheias. Questionou, por fim, sobre 
a forma como tem sido aplicado o Decreto-Lei n.º 46/94, alertando para o enfraquecimento da 
autoridade do Estado, nomeadamente em serviços do Ministério do Ambiente, no âmbito do 
licenciamento e da fiscalização no domínio público hídrico. O Eng.º Pedro Serra considerou 
que o problema das cheias é muito complexo, não sendo resolúvel apenas pela definição de 
leitos de cheia e zonas adjacentes, mas articulando com essa definição a adoção de medidas 
para efetivo ordenamento do território. 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º Ricardo Magalhães, 
referindo-se aos relatórios elaborados sobre as cheias no Alentejo e Algarve, salientou que 
estes não incluem novidades importantes, mas permitem concluir que parte dos acidentes 
verificados, nomeadamente com barragens, aconteceram em obras não licenciadas. 
Concordou que existem instrumentos legislativos que nem sempre são aplicados e destacou as 
principais ações em curso para prevenir situações futuras: elaboração de uma carta de risco no 
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litoral (em colaboração com o IST); programa de limpeza e manutenção das linhas de água; 
revisão do quadro legal da Reserva Ecológica Nacional e definição de usos com ela 
compatíveis. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente sublinhou a grande importância do Conselho ao reunir 
pessoas com valências muito diferentes, mas que o CNA não se deve reger por uma lógica 
teórica, onde predomine um pendor excessivo dos pontos de vista de professores e 
ambientalistas. Louvou a ação das DRA do Alentejo e do Algarve durante as últimas cheias e 
acentuou a vontade de corrigir as situações deficientes, apesar da dificuldade em exercer 
funções executivas quando se trata da demolição de casas e fábricas. Preconizou, por fim, a 
consciencialização coletiva como principal medida de proteção do ambiente. 

Passando ao 4.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou sucintamente o 
Programa de atividades do CNA para 1998, tendo destacado o facto do Conselho ter sido pela 
primeira vez dotado de orçamento, já aprovado e incluído no orçamento geral do Estado 
(OGE). 

O Prof. José Manuel Palma salientou a qualidade do Programa de atividades apresentado, 
referiu que este traduz perfeitamente o contexto de atuação do CNA, salientou a conveniência 
da realização mais frequente das suas reuniões plenárias e congratulou-se pela inclusão do 
orçamento do Conselho no OGE. O Dr. Pedro Raposo de Almeida interveio, em seguida, 
preconizando que a definição de ecorregiões seja incluída na agenda do Conselho. A Dr.ª 
Filomena Araújo sugeriu a introdução na agenda do CNA para 1998 de um tema sobre 
prevenção e redução das doenças veiculadas pela água, para que as respetivas conclusões e 
recomendações sejam integradas nos planos de bacia hidrográfica. O Prof. Paulo Pinto 
mostrou concordância com esta última proposta, reforçando o interesse do relacionamento da 
quantidade e da qualidade da água com assuntos de saúde pública. Sem outras observações, 
considerou-se aprovado o Programa. 

Finalizando, Sua Exa. a Ministra do Ambiente agradeceu a presença e a participação 
empenhada dos conselheiros e deu por encerrada a sessão pelas 18h30. 
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Abriu a sessão Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, que agradeceu a 
presença de todos os conselheiros. Passou em seguida a apresentar ao plenário a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Ata da 8.ª reunião do CNA, efetuada em 06/03/98; 

2. Evolução do processo de planeamento dos recursos hídricos nacionais, em curso; 

3. Exigências de monitorização das águas, resultantes da Diretiva-Quadro comunitária 
sobre política da água, do estabelecido no Decreto-Lei n.º 236/98 e dos planos de 
bacia hidrográfica; 

4. Transposição para o direito interno e cumprimento das diretivas comunitárias sobre 
qualidade da água; 

5. Outros assuntos de interesse ligados à gestão dos recursos hídricos nacionais. 

Relativamente no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 8.ª reunião do CNA foi aprovada 
por unanimidade, embora com pequenas alterações pedidas por Sua Exa. a Ministra do 
Ambiente e por Eng.ª Rafaela Matos, Prof. Veiga da Cunha, Prof. Gonçalves Henriques e Dr.ª 
Francisca Cordovil, a última expressa por escrito. 

Passando ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Serra efetuou uma apresentação 
detalhada da evolução, até à data, do processo de planeamento em curso, sobretudo no que 
se refere aos planos de bacia hidrográfica. Com base num cronograma anexo a um dos 
documentos distribuídos, descreveu a situação atual dos contratos para o efeito celebrados 
com os consultores. Justificou o atraso de vários meses na elaboração dos planos, atribuindo 
tal atraso à necessidade de harmonização das metodologias propostas pelos consultores 
(escalas de trabalho e grau de desenvolvimento), de disponibilização de elementos de base 
(cartografia digital, registos, etc.) e de ampliação dos trabalhos previstos contratualmente, 
sobretudo no que se refere à qualidade ecológica das águas, em resultado das disposições da 
Diretiva-Quadro comunitária europeia. Acrescentou que se prevê alguma recuperação nas 
fases seguintes do atraso verificado, quando já estiver bem definido o âmbito e grau de 
desenvolvimento dos estudos a efetuar. No que se refere aos Cenários de Desenvolvimento, 
acentuou que a equipa do PNA irá reforçar a sua colaboração com as equipas dos PBH com 
vista à harmonização das suas metodologias de trabalho. 

O Eng.º Mário Lino realçou a dificuldade da tarefa de elaboração dos PBH e do PNA, situação 
que até há pouco tempo não tinha sido devidamente avaliada. Face ao grande atraso na 
elaboração dos planos, e para que esse atraso não aumente nas próximas fases de elaboração, 
preconizou que seja evitada uma tendência perfecionista na sua execução. O Prof. Joanaz de 
Melo alertou que os planos de recursos hídricos não são um fim, mas um meio para a gestão 
dos recursos hídricos nacionais. Como tal, será de iniciar de imediato a discussão e definição 
da metodologia e das estruturas institucionais para a sua execução prática. Sugeriu, ainda, que 
a discussão dos objetivo dos planos esteja orientada para as seguintes três prioridades: 
eficiência na utilização da água, relação entre os usos da água e os usos do território e reserva 
dos ecossistemas ribeirinhos. 

O Eng.º Evaristo da Silva sugeriu que se passasse a dar mais atenção à análise crítica dos 
elementos de base disponíveis, que entende ser uma atividade mais importante que a de 
recolha e tratamento da informação. Preconizou que os PBH sejam também instrumentos de 
ordenamento do território e de proteção e conservação do ambiente. Reforçou, ainda, a 
importância de preparar desde já a estrutura necessária para futura gestão e aplicação dos 
planos. 
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A Dr.ª Francisca Cordovil preconizou que se tivesse algum pragmatismo nos prazos de 
execução dos planos de bacia, de modo a dispor atempadamente pelo menos das primeiras 
conclusões para sua articulação com as exigências do 3.º QCA. 

Continuando, o Eng.º Braga da Cruz recomendou que a elaboração dos planos se articulasse 
com o planeamento territorial, estabelecendo-se uma hierarquização clara, e permitindo a sua 
consideração na próxima edição dos PDM, que deverão ser o único instrumento de 
planeamento conhecido pelos cidadãos. Evidenciou a ideia de se dispor já de elementos 
relativos ao planeamento de recursos hídricos para o 3.º QCA e alertou que este quadro se 
relacionará sobretudo com os planos regionais e não com os setoriais. O Dr. Pedro Raposo de 
Almeida acentuou o atraso nas atividades relativas a ecossistemas aquáticos, alertando que, 
para cumprir os prazos estabelecidos, o seu grau de desenvolvimento poderá não ficar ao nível 
das restantes atividades, e preconizou uma melhor definição da metodologia a utilizar na 
futura monitorização dos recursos hídricos. A Eng.ª Maria Luís Fino questionou sobre o papel 
que vai ser reservado ao Conselho, após a aprovação dos planos e com vista à sua execução. 

Comentando as intervenções antecedentes, Sua Exa. a Ministra do Ambiente apoiou a ideia 
de articulação dos planos com os restantes instrumentos de planeamento territorial e com o 
novo QCA e mostrou também preocupação com o seu modo de aplicação, as bases legais e as 
estruturas institucionais a prever. O Eng.º Pedro Serra referiu que se tentou preparar de modo 
sólido o lançamento dos concursos para execução dos planos, tendo-se editado 
oportunamente o Livro Branco da Água em Portugal continental. Foi dedicada mais atenção a 
alguns aspetos que se consideraram relevantes (até porque não há tradição de planeamento 
no nosso país e a ação de planear é difícil e complexa), designadamente às exigências de 
qualidade da água relacionadas com a Diretiva-Quadro comunitária, da qual só há poucos 
meses ficou definido o modelo. Esclareceu que deverão ser as Direções Regionais de Ambiente 
a gerir e aplicar os planos, com os meios atuais ou outros de que careçam, para o que já foram 
previstas no Decreto-Lei n.º 236/98 as respetivas competências em relação à qualidade das 
águas. Recomendou que o objetivo principal dos planos seja a recuperação e reabilitação das 
massas de água em Portugal e referiu que não considera essencial ter os planos de bacia 
concluídos para programar o 3.º QCA. Por fim, mostrou concordância com a ideia de os 
resultados pertinentes dos planos de recursos hídricos em elaboração reverterem para os 
PDM. 

O Prof. Gonçalves Henriques apresentou, em seguida, através de meios audiovisuais o 
documento Plano de Bacia Hidrográfica - 1.ª fase - Análise e Diagnóstico da Situação Atual, 
distribuído anteriormente à reunião. Deu especial atenção aos objetivo fundamentais para 
esta primeira fase de estudos e realçou os diversos subsistemas constituintes dos planos. O 
Prof. Nogueira Leite efetuou uma exposição sobre o documento População, Economia e 
Território: Cenários de Desenvolvimento, também previamente distribuído. Referiu os 
pressupostos para a aplicação do modelo econométrico de evolução macroeconómica e, 
também, os vários cenários considerados e o seu desenvolvimento espacial. Salientou a 
preocupação de consistência entre projeções demográficas e cenários de desenvolvimento 
económico. 

O Eng.º Mello Franco sublinhou a qualidade dos estudos efetuados, referindo que propiciam 
previsões de desenvolvimento demográfico e económico, permitindo às empresas ligadas ao 
saneamento básico conhecer cenários consistentes de evolução dos consumos. A Prof.ª Teresa 
Ferreira mostrou agrado pela inclusão das exigências da Diretiva-Quadro comunitária no 
âmbito de elaboração dos planos de bacia hidrográfica. Salientou, no entanto, as discrepâncias 
existentes entre o ambicioso grau de desenvolvimento dos estudos e o índice dos planos 
apresentados. O Eng.º Mário Lino discordou da forma prevista para a gestão e aplicação dos 
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planos de recursos hídricos, designadamente quanto às estruturas institucionais estabelecidas 
no quadro legal vigente. Referiu, ainda, que a cenarização macroeconómica é fundamental 
para o desenvolvimento dos planos e que o documento apresentado parece ser de grande 
qualidade. O Prof. Joanaz de Melo esclareceu que preconiza o uso eficiente da água como 
princípio-guia para a definição e alcance de objetivo específicos, como os indicados pelo Prof. 
Gonçalves Henriques, questionou como vai processar-se o controlo das cheias e das secas e 
considerou fundamental, para uma atuação eficaz, ligar à gestão dos recursos hídricos ao uso 
do território. 

No seguimento, o Eng.º Nascimento Baptista questionou se todos os cenários estabelecidos 
iriam ser igualmente desenvolvidos e estudados no futuro e se os mesmos serão desagregados 
para uma mais eficaz utilização nos planos de bacia hidrográfica, ou se manterão uma forma 
macroeconómica, menos útil para o planeamento. O Prof. Nunes Correia referiu que, em face 
do tempo que dispôs para análise, lhe pareceu que o documento apresentado sobre cenários 
de desenvolvimento é bastante rico, demonstrando a seriedade com que o planeamento tem 
vindo a ser considerado. Classificou de positiva a filosofia que está a ser seguida nesta matéria, 
refletindo uma nova linguagem no planeamento dos recursos hídricos. Questionou também 
sobre o método de desagregação dos cenários de forma a torná-los úteis para a determinação 
de futuras necessidades de água setoriais. Preconizou que os planos sejam também 
plataformas para o estabelecimento de consensos entre os diferentes utilizadores da água e 
das suas infraestruturas. Defendeu, por fim, que o sistema vigente de gestão dos recursos 
hídricos não é adequado à atual situação, salientando que o programa de governo prevê a 
criação de administrações de região hidrográfica. 

O Eng.º Eira Leitão acentuou a importância do envolvimento dos setores utilizadores, tanto a 
nível nacional como regional, na elaboração dos planos de bacia, como forma de assegurar a 
boa aceitação das soluções planeadas e, portanto, a eficácia na sua aplicação. O Eng.º Braga 
da Cruz sugeriu que os cenários de desenvolvimento fossem interpretados a nível das NUT II e 
III e posteriormente transpostos para a bacia hidrográfica. O Prof. Veiga da Cunha salientou a 
importância de o planeamento e gestão das águas ser feito por bacias hidrográficas e de a 
reflexão sobre as estruturas de gestão da água acompanhar o próprio processo de 
planeamento. 

O Eng.º Pedro Serra referiu que a gestão dos recursos hídricos nacionais está em curso, não 
tendo sentido esperar pela conclusão dos planos para a realizar. Preconizou que a orgânica da 
gestão da água fosse incluída como ponto autónomo numa futura reunião do CNA, defendeu o 
oportuno reforço dos meios das DRA e recomendou que os planos de recursos hídricos sejam 
claros quanto às necessidades de monitorização da qualidade ecológica das águas nos termos 
da Diretiva-Quadro comunitária. Realçou, por fim, a necessidade de desagregar os cenários de 
desenvolvimento por bacias hidrográficas e por setores produtivos. O Eng.º Evaristo da Silva 
apoiou as intervenções dos Prof. Nunes Correia, Eng.º Eira Leitão e Prof. Veiga da Cunha e 
realçou a importância, na gestão dos recursos hídricos, da efetiva aplicação da legislação já 
existente e, futuramente, dos planos de bacia hidrográfica e mostrou apoio à ideia da nova 
geração de PDM integrar já resultados dos planos de bacia hidrográfica. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente realçou que a gestão ao nível da bacia hidrográfica é 
complexa, tendo em conta as diversas competências dos organismos efetivamente 
responsáveis, e que o programa de governo contempla de facto a implementação daquele 
modelo de gestão dos recursos hídricos, mas que não considera oportuna a discussão dessa 
matéria. Corroborou a necessidade de desagregação dos cenários de desenvolvimento por 
setores produtivos e alertou para que esses cenários permitam efetuar projeções do consumo 
de água e relacionar a produtividade setorial com esse consumo. Referiu, por, fim, que as 
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desigualdades que se verificam atualmente nos consumos de água poderão condicionar os 
resultados ao nível da avaliação dos cenários de desenvolvimento. 

Em seguida, o Eng.º Braga da Cruz referiu que o estudo efetuado parece não relacionar os 
cenários ao nível de bacia hidrográfica com os ligados às NUT III, o que permitiria a sua melhor 
perceção. O Prof. Gonçalves Henriques referiu que a gestão por bacia hidrográfica já não é 
referida na Diretiva-Quadro europeia e que atualmente só a Espanha segue este modelo de 
gestão. Sublinhou que os cenários de desenvolvimento foram estabelecidos especificamente 
para o planeamento de recursos hídricos. Acrescentou que, tal como previsto no Decreto-Lei 
n.º 47/94, se prevê a melhoria na eficiência de utilização da água e, no que respeita à 
monitorização do estado ecológico das águas, se deve trabalhar desde já e em antecipação à 
Diretiva-Quadro. Acrescentou, ainda, que os planos de recursos hídricos não são planos de 
ordenamento do território, mas com eles se terão de articular tal como previsto na legislação 
publicada recentemente - em agosto de 1998 - sobre esta última matéria. 

O Eng.º Pedro Serra defendeu que qualquer modelo de gestão de recursos hídricos será 
eficiente desde que existam os adequados instrumentos de gestão e aplicação dos planos de 
bacia hidrográfica. Salientou que estes planos são instrumentos de gestão dos recursos 
hídricos e não de execução de infraestruturas, pelo que não terão necessariamente de se ligar 
às NUT III. O Prof. Nogueira Leite, em resposta a algumas das questões levantadas, confirmou 
que os cenários de desenvolvimento terão uma desagregação se torial mais desenvolvida e na 
medida das necessidades dos planos, uma vez que a desagregação atual não permite, por 
exemplo, a projeção de consumos na agricultura. Classificou como fundamental a calibração 
do modelo, designadamente das variáveis que o constituem (p. ex. o custo do recurso água). 

Seguidamente, entre as 13h25 e as 14h50, foi efetuada uma pausa para almoço. 

No reinício da sessão, interveio o Prof. Joanaz de Melo, sugerindo que a questão dos modelos 
de gestão da água fizesse parte da próxima agenda do CNA e que as negociações luso-
espanholas em matéria de recursos hídricos fossem objeto de acompanhamento por parte do 
Conselho. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente, encerrando o 2.º ponto da ordem de trabalhos, concordou 
com a inclusão numa próxima agenda do CNA das estruturas e mecanismos de gestão dos 
recursos hídricos nacionais e referiu que as negociações luso-espanholas serão tratadas no 
ponto 5 da ordem de trabalhos. 

Em seguida deu-se início ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, tomando a palavra o Eng.º 
Pedro Serra. Manifestou preocupação quanto à situação atual no domínio de monitorização 
das águas, mencionando que está em concurso uma campanha de monitorização no sul de 
Portugal (nas zonas de influência da DRA Alentejo e da DRA Algarve), com financiamento do 
Programa Interreg II. Prevê desde já o alargamento dessa rede de monitorização à qualidade 
ecológica das águas. O Dr. Rui Rodrigues efetuou, em seguida, uma exposição apoiada em 
diapositivos sobre o que tem sido feito ultimamente no âmbito da monitorização das águas. 
Reportando-se ao relatório do INAG distribuído aos conselheiros, deu especial ênfase à 
definição de metodologias e à harmonização de procedimentos e sintetizou os resultados da 
análise efetuada ao atual estado da rede de monitorização. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente destacou a importância dos contributos enviados pela DRA 
Alentejo e pelo Grupo EDP para este ponto da O.T. e passou a palavra ao Prof. António 
Quintela, o qual acentuou a importância do concurso para a monitorização das águas no sul do 
país e alertou para a necessidade de serem efetuadas frequentes medições de campo, mesmo 
com a instalação de sistemas de medida e de transmissão automáticos. O Prof. Oliveira da 
Silva realçou a importância da qualidade dos dados na elaboração dos planos de bacia 
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hidrográfica e a falta de dados sobre águas subterrâneas, com a exceção da região do Algarve, 
apesar dos aquíferos serem uma importante origem para satisfação de necessidades de água 
em Portugal. Realçou, ainda, a exiguidade de dados da rede sedimentológica e da rede de 
qualidade da água, sobretudo em albufeiras. 

O Prof. Carmona Rodrigues alertou para a gravidade da utilização de registos sem a necessária 
análise da sua fiabilidade, tanto mais por alguns deles não serem de facto fidedignos. Citou as 
maiores exigências da Diretiva-Quadro comunitária neste domínio e recomendou que se 
equacione desde já a metodologia e se inicie o processo de requalificação e desenvolvimento 
das redes de monitorização, não havendo para tanto que esperar pela conclusão dos planos de 
bacia hidrográfica. O Eng.º Mário Lino mostrou especial preocupação pelas deficiências da 
rede de qualidade da água existente e acentuou que devem ser criadas as necessárias 
condições para aplicação e cumprimento do Decreto-Lei n.º 236/98. 

O Dr. Peixinho de Cristo atribuiu alguma responsabilidade do estado atual das redes de 
monitorização à transição deficiente entre a DGRN e as atuais DRA. Referiu que aquelas redes 
estão antiquadas, por se destinarem sobretudo à construção de obras hidráulicas e que sofrem 
da falta de pessoal qualificado para a sua exploração, o qual foi deslocado para execução de 
outras tarefas consideradas prioritárias. Considerou, assim, que a programação e afetação de 
meios é imprescindível para o adequado funcionamento das redes. Exemplificou com o 
sistema de alerta contra cheias existente, que funciona de modo satisfatório afetando um 
número limitado de técnicos. O Prof. Macedo Dias reforçou a importância da programação e 
dotação dos meios necessários para uma adequada aplicação e cumprimento da exigente 
legislação recentemente posta em vigor e referiu que este problema não afeta só as DRA e o 
INAG, mas também os outros organismos do Ministério do Ambiente. 

Continuando, o Prof. Veiga da Cunha considerou um erro a paragem que se verificou na 
exploração da rede de sedimentologia e destacou alguns aspetos da evolução que as redes de 
monitorização das águas vem sofrendo em países estrangeiros, bem como o grau de gravidade 
da situação que atualmente se verifica neste domínio em Portugal. O Eng.º Joaquim Pissarra 
mostrou preocupação quanto ao deficiente conhecimento do estado atual das águas salgadas, 
costeiras e estuarinas, sobretudo tendo em conta o peso que têm em modelos de decisão 
operativos, designadamente os relacionados com as águas conquícolas. O Dr. Pulido Valente 
sugeriu a realização de cursos de formação profissional para hidrometristas, o que no entanto 
exige a definição de carreiras profissionais apropriadas. 

O Eng.º Eira Leitão acentuou a urgência e a importância de dispor de redes de monitorização 
adequadas, sobretudo por serem a base de todo o planeamento de recursos hídricos. Alertou 
para as exigências do novo Decreto-Lei sobre qualidade das águas (Decreto-Lei n.º 236/98) e 
da Diretiva-Quadro comunitária e para o consequente volume de trabalho a realizar, tendo em 
conta o grau de deterioração a que chegaram as redes hidrométricas portuguesas, 
assemelhando-se às de um país em estado de calamidade ou de guerra. Preconizou que as 
ações de implantação e intensificação das redes de monitorização decorram em simultâneo 
com a execução dos planos de bacia hidrográfica. O Eng.º Nascimento Baptista alertou para os 
custos decorrentes das exigências das diretivas comunitárias e referiu que o Grupo EDP vai 
mantendo as suas redes hidrométricas, nalguns casos sem proveito próprio mas com grande 
importância para uso nacional. 

O Prof. Paulo Pinto salientou que a rede de qualidade da água deve ser planeada à escala da 
bacia hidrográfica e deverá ter já em conta a futura rede de qualidade ecológica exigida na 
Diretiva-Quadro comunitária. A Dr.ª Francisca Cordovil sublinhou que a produção de legislação 
inovadora deve ser articulada com uma avaliação dos custos e correspondente 
disponibilização de meios para a sua aplicação, contrariamente ao que tem acontecido em 
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diversas ocasiões. Por outro lado destacou que a implementação destas redes e a sua 
manutenção permite criar uma importante área de emprego disseminado, de habilitações 
médias mas especializado. 

No seguimento, a Dr.ª Filomena Araújo realçou a importância que as redes de monitorização 
têm na prevenção e consequente atuação no domínio da saúde pública, o Dr. Macieira 
Antunes observou que a rede de radares do Instituto de Meteorologia poderá reforçar a rede 
udométrica do INAG e das DRA e o Prof. Pereira Vieira sugeriu a elaboração de protocolos de 
cooperação, por exemplo com as universidades, onde as responsabilidades sejam bem 
definidas, como uma via adequada para a realização das ações de monitorização de forma 
económica e eficaz. 

O Prof. Gonçalves Henriques defendeu que o pagamento do custo da água poderá constituir 
um meio para assegurar a satisfação dos custos da monitorização, os quais deverão ascender a 
cerca de 3 a 4 milhões de contos/ano, para cumprimento do estabelecido na Diretiva-Quadro 
comunitária. Classificou de fundamental a formação de hidrometristas, a monitorização dos 
consumos, a vigilância e o alerta contra cheias e o controlo de qualidade da informação 
utilizada nos PBH. O Eng.º Pedro Serra acentuou as exigências da Diretiva-Quadro e esclareceu 
que, formalmente, a monitorização da quantidade e da qualidade das águas compete às DRA, 
preconizando também a monitorização dos usos da água. 

Concluindo o debate sobre o 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Secretário de Estado 
Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º Ricardo Magalhães, destacou a importância da 
definição de objetivo quanto à recolha de informação, relacionando esses objetivo com a 
implementação das redes de monitorização. Mostrou preocupação sobre o modo como a 
informação recolhida é tratada e utilizada, uma vez que sustenta os estudos, os projetos e o 
desenvolvimento de ações no domínio hídrico. Referiu que com a publicação do Decreto-Lei 
n.º 236/98, e correspondente revogação do Decreto-Lei n.º 74/90, foi elevado o nível de 
exigência em termos de monitorização das águas, sobretudo ao nível das águas subterrâneas. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente deu então inicio ao 4.º ponto da ordem de trabalhos. Propôs 
ao CNA que, na continuação do trabalho desenvolvido pelo GT III, fosse analisada a viabilidade 
do cumprimento das diretivas comunitárias sobre qualidade da água, a definição de 
prioridades e a compatibilização de competências, tanto a nível central, como a nível regional 
e local. Em seguida apresentou alguns indicadores da evolução entre 1995 e 1999 nos sistemas 
de saneamento básico. O nível de atendimento às populações sofreu as seguintes variações: o 
abastecimento de água passou de 84% para 90%; a drenagem de esgotos de 63% para 75%; o 
tratamento de esgotos de 21% para 55% (com potencial de 70%); os resíduos sólidos urbanos 
de 24% para 90%. Concluiu, referindo que nestes sistemas foram gastos cerca de 52% das 
verbas do Fundo de Coesão atribuídas ao ambiente. 

Com base numa apresentação audiovisual, o Prof. Fernando Santana descreveu em seguida os 
aspetos essenciais do trabalho desenvolvido para elaboração da Apreciação n.º 01/CNA/98. O 
Eng.º Pedro Serra classificou a matéria em apreço da máxima relevância e o documento 
apresentado como válido, embora manifeste algumas discordâncias quanto ao conteúdo da 
Apreciação. Referiu que a publicação do Decreto-Lei n.º 236/98 ultrapassa algumas das 
conclusões e recomendações, como a relativa a transposição da Diretiva 80/68/CEE. Sublinhou 
também que, contrariamente ao referido, houve efetiva coordenação na transposição das 
diretivas comunitárias, embora com erros reconhecidos, e que algumas das ações de I&D 
preconizadas serão supridas pelos planos de bacia hidrográfica. Considera que algumas das 
outras recomendações formuladas serão satisfeitas pelos planos de bacia em curso e pela 
aplicação da Diretiva-Quadro comunitária. 
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O Prof. Canelas de Castro salientou o grande mérito da análise desenvolvida pelo grupo de 
trabalho. Em seguida, observou que o insucesso do cumprimento das diretivas comunitárias ou 
da sua transposição se deve sobretudo a deficiências de coordenação administrativa. Salientou 
a flexibilidade da Diretiva-Quadro quanto à realidade nacional de cada país e a falta de 
referência, naquela diretiva, à Convenção de Espoo e alertou para as sérias implicações que a 
aplicação da diretiva terá para Portugal. O Eng.º Serra Pacheco mostrou preocupação quanto 
às disposições do Decreto-Lei n.º 236/98, uma vez que entende que este foi publicado com 
alguma ligeireza e para cumprir exigências comunitárias, sem avaliação cuidada das 
consequências para os distribuidores de água, cuja capacidade de resposta às novas exigências 
é muito reduzida. O Eng.º Mário Lino, reportando-se à intervenção da Sra. Ministra do 
Ambiente, referiu que a frieza dos números não traduz a importância da forte evolução e 
reformulação em curso nos sistemas de saneamento básico. Referiu, ainda, que a publicação 
do Decreto-Lei n.º 236/98 deveria ser acompanhada de uma avaliação dos custos inerentes à 
sua aplicação, bem como de um inventário dos meios disponíveis e necessários e das 
condições organizacionais para o respetivo cumprimento. 

O Eng.º Pedro Serra esclareceu que na transposição de diretivas comunitárias para o Decreto-
Lei n.º 236/98 houve a preocupação de rigor, sem acréscimos, e referiu não ser possível neste 
momento exigir derrogações quando as diretivas já estão em vigor há muito anos. Finalmente, 
salientou a função do INAG e a necessidade de estreitar a sua relação com as DRA. 

O Prof. Fernando Santana teceu mais alguns comentários breves sobre a Apreciação n.º 
01/CNA/98, nomeadamente defendendo alguma perenidade das conclusões apresentadas e 
que se verificam ainda problemas na transposição das diretivas comunitárias, mesmo depois 
da publicação do Decreto-Lei n.º 236/98. O Eng.º Eira Leitão interveio, em seguida, alertando 
para as competências do INAG em termos de disponibilização da informação, que se revelou 
escassa, acentuando a valia e também a perenidade dos anexos da presente Apreciação e 
realçando a bondade de algumas das suas recomendações, até na medida em que vão ao 
encontro daquilo que já está a ser feito. Sugeriu, assim, que o INAG elaborasse um documento 
de análise daquelas conclusões e recomendações, no sentido de clarificar e completar os 
dados agora disponibilizados, respeitantes ao efetivo estado de transposição e cumprimento 
das diretivas sobre qualidade da água. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e o Eng.º Pedro Serra concluíram este ponto da ordem de 
trabalhos com pequenos esclarecimentos sobre as suas intervenções anteriores, 
designadamente no que respeita à competência das DRA para a classificação dos meios 
hídricos e à falta de precisão nas referências a instituições que constam das conclusões da 
Apreciação. 

Passando ao 5.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. António Trigo Teixeira efetuou uma 
apresentação sucinta dos trabalhos que o Instituto Superior Técnico tem desenvolvido no 
âmbito da elaboração da carta de risco do litoral português, tendo identificado os trechos da 
orla costeira em estudo, bem como os principais problemas que lhes estão associados. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente sugeriu que o tema do ordenamento da orla costeira 
nacional e da carta de risco em elaboração seja submetido ao plenário do CNA em próxima 
reunião. Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente corroborou a 
sugestão e acrescentou que no âmbito deste tema deverá também ser analisada a 
requalificação ambiental do litoral português. 

Ainda no 5.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do Ambiente referiu o estádio 
atual da nova Convenção sobre as Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas e acentuou que, pela 
primeira vez, as negociações tiveram por base um texto de origem portuguesa. Descreveu a 
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evolução histórica dessas mesmas negociações e indicou que o acordo poderá ser concluído e 
assinado no prazo aproximado de um mês. 

O Eng.º Pedro Serra esclareceu que a Convenção pretende satisfazer grande parte das 
pretensões dos dois Estados ibéricos, mantém em vigor os Convénios de 1964 e 1968, incluirá 
disposições que obrigarão à avaliação dos impactes ambientais num país quando estiverem 
previstos novos projetos no país vizinho e que será um documento moderno, privilegiando 
aspetos como o desenvolvimento sustentável e a proteção dos meios hídricos. O Prof. Canelas 
de Castro salientou o equilíbrio das soluções encontradas para satisfazer ambas as partes e 
alertou para a especial importância de uma cuidada preparação da implementação do novo 
acordo. Frisou também a continuidade conceptual e estratégica entre as opções estruturantes 
adotadas na Convenção e a informação genérica anteriormente prestada ao Conselho. O Dr. 
Nuno Sarmento, falando em nome da LPN, do GEOTA e da QUERCUS, criticou a excessiva 
confidencialidade de que o processo de negociação da Convenção Luso-Espanhola tem vindo a 
ser rodeado. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente sublinhou não haver dúvidas sobre a posição de base dos 
negociadores portugueses e que o texto da Convenção, após rubricado e aprovado pelos dois 
governos, será levado à Assembleia da República para ratificação. Mostrou, ainda, desagrado 
pela forma como as ONG se têm posicionado neste e noutros processos de índole ambiental, 
prejudicando fortemente a ação governativa. 

O Eng.º Mário Lino salientou que a nova Convenção deve contemplar os Convénios anteriores 
e prever penalizações para o seu cumprimento, assim como criar instâncias supranacionais de 
controlo do cumprimento das disposições da Convenção, para além do controlo mútuo das 
duas partes, e que a qualidade da água proveniente de Espanha nos rios internacionais, 
elemento fundamental para os planos nacionais das respetivas bacias hidrográficas, se deve 
relacionar com o estabelecido na Diretiva-Quadro europeia. O Prof. Canelas de Castro 
esclareceu, por fim, que a compatibilidade com os Convénios anteriores vigentes não será 
estritamente matemática e que a Convenção inclui soluções consideradas avançadas para a 
resolução de eventuais conflitos entre os dois Estados ibéricos. 

Concluindo o 5.º e último ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra do Ambiente 
agradeceu a participação empenhada dos conselheiros na presente reunião e deu por 
encerrada a sessão pelas 18h45. 
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Abriu a sessão o Eng.º Eira Leitão, que cumprimentou os presentes e referiu que, por ausência 
temporária da Sua Exa. a Ministra do Ambiente e até à sua chegada, a sessão seria presidida 
por Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente. Passou em seguida a apresentar ao plenário 
a seguinte ordem de trabalhos: 

Único - Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. 

Entrando em seguida no ponto único da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Serra efetuou 
uma apresentação longa e detalhada da Convenção Luso-Espanhola e do ambiente negocial 
que levou à sua assinatura. Referiu o conteúdo dos tratados e convénios anteriores e 
descreveu o historial das negociações entre os dois países no âmbito dos recursos hídricos. 
Mencionou as Convenções internacionais pertinentes (Helsínquia e Espoo) e as diretivas 
comunitárias aplicáveis, salientando a importância da Diretiva-Quadro europeia da água, em 
aprovação a nível comunitário, para o enquadramento das negociações da nova Convenção. 
Abordou a questão dos caudais previstos quando da negociação dos convénios anteriores de 
1964 e 1968 e realçou a evolução efetiva do regime hidrológico nas bacias luso-espanholas. 
Referiu que, embora admita que os caudais mínimos estipulados na nova Convenção não 
sejam os que se desejavam no início das negociações, eles exigem do lado espanhol uma 
parcimónia no uso da água e, de algum modo, permitem a proteção do meio ambiente. 
Referiu, ainda, que não foi possível chegar a acordo quanto à fixação de caudais mensais 
mínimos a assegurar pelas Partes, o que teria sido um contributo adicional e estimulante para 
a poupança da água e para a proteção do ambiente. Terminou, realçando o futuro papel da 
Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção, a quem a parte portuguesa 
sempre pretendeu atribuir maiores responsabilidades. 

O Prof. Gonçalves Henriques efetuou em seguida uma apresentação técnica justificativa do 
regime de caudais traduzido no Protocolo Adicional à Convenção. Neste contexto, apresentou 
alguns gráficos com os valores dos caudais integrais anuais registados nos rios internacionais 
luso-espanhóis e os correspondentes valores simulados para a situação futura, através da 
aplicação do regime agora acordado. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, recém chegada à sessão, apresentou e 
justificou os procedimentos adotados para o estabelecimento do perfil da Convenção e para a 
divulgação do seu texto, indicando como objetivo fundamental da presente reunião a 
apresentação da Convenção ao CNA. O Prof. Álvares Ribeiro introduziu em seguida alguns 
acetatos que traduzem a sua opinião quanto ao não cumprimento dos interesses nacionais, do 
ponto de vista da quantidade e da qualidade da água, especialmente no rio Douro. O Eng.º 
Pedro Serra alertou de imediato que os caudais referidos no Protocolo Adicional à Convenção 
são valores mínimos (limite), não podendo ser considerados como os valores que passarão a 
afluir da parte espanhola das bacias após a assinatura daquele acordo. 

No seguimento, o Prof. Veiga da Cunha levantou algumas questões quanto a aspetos formais, 
como a diferença entre tratados, convénios e convenções, a necessidade ou não de ratificação 
do documento acordado e a importância da cláusula de denúncia, que não consta de outras 
convenções. Questionou, ainda, o sentido e o objetivo da discussão a efetuar no âmbito do 
CNA, ultimada e rubricada que está a Convenção. Em resposta a estas questões, o Eng.º Pedro 
Serra e o Embaixador Cruz Almeida referiram que as diferentes denominações a atribuir aos 
acordos dependem da dignidade e importância destes, que o processo de ratificação resulta 
do cumprimento de um preceito previsto na última revisão constitucional e que as cláusulas de 
denúncia são habituais em tratados deste tipo. 
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Sua Exa. a Ministra do Ambiente salientou a preocupação do governo em que os 
representantes da população portuguesa, na Assembleia da República, tenham possibilidade 
de ratificar a negociação efetuada a nível do executivo. Nesse sentido, entende que um 
parecer do Conselho Nacional da Água poderá criar bases técnicas mais sólidas para a 
apreciação da Convenção pelo Parlamento, parecer esse que assim solicita. 

O Eng.º Mário Lino considerou a assinatura da Convenção como um facto notável, tendo em 
conta as condições adversas de que se partiu. Sugeriu que em face do reduzido tempo até 
agora disponível para a análise do texto em questão, o plenário deverá, nesta reunião, 
sobretudo ouvir a posição dos seus negociadores e constituir um grupo de trabalho que 
permita fundamentar o parecer, favorável ou desfavorável, que venha a dar sobre a 
Convenção. Realçou desde logo que o acompanhamento e a aplicação da Convenção serão, na 
sua opinião, o aspeto mais importante a discutir no âmbito do Conselho. Levantou ainda 
algumas questões sobre o texto em análise, designadamente em relação ao regime de caudais: 
se para além dos caudais mínimos garantidos, poderão ser também considerados em vigor os 
valores médios admitidos nos convénios anteriores; o que será de esperar em termos de 
garantias para intervalos de tempo inferiores ao anual; qual o procedimento aplicável nos anos 
em que se verifique o regime de exceção. Concluiu, questionando o sentido da frase que 
integra o n.º 7 do artigo 8.º da Convenção, quando se refere que “qualquer outro interesse 
público relevante”, para além do expressamente referidos, permite anular o efeito de 
suspensão da execução de determinado projeto. O Eng.º Pedro Serra esclareceu, em seguida, 
que a mencionada referência ao regime do Convénio de 1968 (artigo 27.º) respeita ao regime 
jurídico, ou seja, o Convénio, os seus protocolos e os demais atos interpretativos que lhe estão 
associados e que, nos termos do direito internacional público, têm valor convencional, onde se 
inclui a ata da reunião da Comissão, de 1967, e a nota técnica que foi aí aprovada, e que o 
regime de caudais agora estabelecido (artigo 16.º) tem carácter provisório. Acrescentou que 
foi publicado recentemente o livro Branco da Água em Espanha, devendo uma sua cópia ser 
entregue ao Secretário-Geral do CNA. Evidenciou por fim a ideia de que a Convenção é um 
meio para a criação de um fórum de discussão dos problemas da água a nível ibérico, sendo 
um ponto de partida para a gestão compartilhada dos recursos hídricos. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente defendeu que a Convenção é um meio para minimizar os 
efeitos da ocorrência de anos de seca, garantindo valores mínimos de caudais anuais, deixando 
à Comissão para Aplicação e Desenvolvimento da Convenção (artigo 20.º) a missão de 
estabelecer a sua distribuição mensal e diária. Salientou, ainda, que a aplicação da Convenção 
se revela de fundamental importância e que não têm sido valorizadas as disposições relativas a 
impactes transfronteiriços. Mostrou, também, acordo relativamente à formação de um grupo 
de trabalho que elabore uma apreciação da Convenção, de modo a que esta esteja produzida e 
propicie um parecer do Conselho até à data da respetiva análise pelo Parlamento. Quanto ao 
conteúdo do n.º 7 do artigo 8.º, defendeu que a formulação adotada para o tratamento destes 
problemas é melhor que a de qualquer outro acordo conhecido, apesar de reconhecer que não 
coincide exatamente com o inicialmente pretendido por Portugal. 

O Prof. António Quintela mostrou acordo quanto ao critério de fixação de caudais mínimos, 
tanto mais que a validação de caudais médios só é possível a médio prazo, e insistiu na 
necessidade de se dispor no país de medições fiáveis de caudais. A Prof.ª Teresa Ferreira 
atribuiu especial importância à futura negociação de um regime de caudais com base mensal e 
ao conteúdo dos artigos 13.º e 14.º da Convenção. Lamentou a omissão do termo ecológico 
quando é referido o “bom estado das águas” e realçou a existência de argumentos científicos 
no que respeita às consequências negativas da alteração do regime de caudais no Guadiana, 
como resultado das grandes regularizações efetuadas em Espanha naquela bacia hidrográfica. 
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O Prof. Nunes Correia começou por evidenciar a dificuldade em emitir opiniões sobre a 
Convenção por virtude do reduzido espaço de tempo disponível para analisar o respetivo 
texto. Considera, assim, que as opiniões emitidas nesta reunião devem ser entendidas como 
primeiras impressões sobre o assunto. Realçou o seu elevado apreço pela competência 
diplomática, jurídica e técnica da equipa negociadora e referiu que a Convenção constitui um 
passo assinalável para a correta gestão dos recursos hídricos luso-espanhóis, em sequência do 
estabelecido na Cimeira do Porto de novembro de 1994. Acrescentou, no entanto, que existe o 
risco de posteriormente se vir a dar alguns passos atrás, uma vez que a Convenção é mais um 
ponto de partida que de chegada, embora permita o estabelecimento de um quadro estável 
de relacionamento, potencialmente construtivo, com Espanha no domínio da água. Defendeu, 
ainda, que é positiva a aplicação do normativo comunitário, excedendo até o já estabelecido a 
nível de diretivas e classificou de positivas as garantias, embora discretas, em relação ao 
estabelecido nos Convénios de 1964 e 1968. Mostrou, em seguida, preocupação com a 
insuficiência do regime transitório de caudais, com a falta de referência ao regime de 
exploração dos aproveitamentos espanhóis em período de seca e com a precariedade do 
período de vigência da Convenção (7 anos), o que cria alguma intranquilidade face a eventuais 
alterações da orientação política em Espanha. Referiu, ainda, que não resulta claro que 
Espanha reconheça as atas anexas ao Convénio de 1968 e sublinhou que os caudais integrais 
acordados, designadamente nos rios Tejo e Douro, correspondem aos mínimos que 
historicamente ocorreriam se não houvesse Convenção. Sugeriu que fossem em devida 
oportunidade esclarecidos os seguintes aspetos: a probabilidade de ocorrência do regime de 
exceção; as vantagens e inconvenientes daquele regime não depender só, no caso do 
Guadiana, de fatores meteorológicos; a manutenção da viabilidade do aproveitamento de 
Alqueva; a afetação da produtividade energética na cascata do Douro; a resolução das 
questões litigiosas sobre as captações existentes na margem esquerda do Guadiana; e o que se 
prevê quanto ao amortecimento de cheias em Espanha e à respetiva monitorização. Concluiu, 
alertando que Portugal deve preparar desde já a utilização e aplicação das potencialidades da 
Convenção e apresentando dúvidas sobre o interesse e a oportunidade da emissão de um 
parecer pelo CNA. 

O Eng.º Carlos Madureira mostrou insatisfação com os valores mínimos de caudal acordados, 
especialmente no caso do Douro, que continuarão a permitir a expansão de consumos em 
Espanha. Referiu que atualmente aquela expansão já provoca sobrecustos de exploração para 
a EDP de cerca de 10 milhões de contos por ano. Preconizou, por fim, que o setor elétrico 
português esteja representado na futura Comissão. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente insistiu na elaboração de um parecer por parte do CNA, 
tendo o Eng.º Eira Leitão concordado com a sua elaboração, desde que exista suficiente 
disponibilidade de tempo para elaboração de uma Apreciação por parte de um grupo de 
trabalho, a constituir de imediato, e que a natureza de tal apreciação se adeque às 
circunstâncias em que o parecer vai ser prestado pelo CNA. 

Em seguida e em resposta à questão específica antes apresentada pelo Prof. Veiga da Cunha, 
o Prof. Nunes Correia referiu que o Protocolo Adicional à Convenção, em que se estipulam os 
valores mínimos de caudal, não será desvantajoso, embora necessite de alguns 
esclarecimentos adicionais sobre as questões que levantou para confirmar a sua posição. 

O Eng.º Pedro Serra, respondendo a algumas das dúvidas anteriormente levantadas, salientou 
que o período mínimo de sete anos para vigência do acordo é razoável, até porque estiveram 
em negociação períodos mais curtos, que o crescimento dos consumos em Espanha não pode 
ser contrariado com o argumento da redução da produção hidroelétrica, uma vez que esta é a 
última das prioridades de uso da água, que o “bom estado das águas” integra o estado químico 
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e ecológico, que o regime de caudais do Convénio de 1968 está salvaguardado pelo artigo 27.º 
e que a questão das extrações ilícitas de água no Guadiana será resolvida no quadro da 
aplicação daquele Convénio. O Embaixador Cruz Almeida complementou a intervenção 
anterior, realçando que o Convénio de 1968 foi basicamente um acordo-contrato e 
informando que Portugal pretendia inicialmente um prazo mínimo de vigência de 10 anos para 
a Convenção. 

A Dr.ª Conceição Martins enalteceu o esforço e o empenhamento dos membros da equipa 
negociadora, especialmente do Eng.º Pedro Serra. Lamentou, no entanto, que o CNA só fosse 
ouvido após a assinatura do acordo, preconizou também a elaboração de uma Apreciação por 
parte de um grupo de trabalho do Conselho e questionou sobre o tratamento do rio Lima na 
Convenção. Sugeriu, por fim, que os planos de bacia hidrográfica em elaboração contemplem 
já os princípios gerais da Convenção e alertou para que se tomem desde já medidas, em 
conjunto com a parte espanhola, para a aplicação da Convenção no que respeita aos caudais 
mínimos, sobretudo tendo em conta que grande parte das estações de referência para 
medição de caudais e de precipitações são espanholas. 

O Eng.º Nunes Vicente observou que a estrutura da Convenção foi bem conseguida, 
estabelecendo mecanismos de permuta de informação entre as Partes, aliás no sentido do 
disposto na proposta de Diretiva-Quadro comunitária. Concordou que o CNA deverá emitir um 
Parecer, focando sobretudo o estabelecido no Protocolo Adicional e dando indicações sobre o 
posicionamento a adotar pela parte portuguesa no cumprimento da Convenção. Aproveitou 
para apelar a uma cuidada informação da opinião pública e para realçar que esta é mais uma 
oportunidade para que a gestão da água em Portugal se efetue por bacias hidrográficas. 
Finalmente, defendeu que a água condiciona mais a agricultura portuguesa do que a 
espanhola, sendo esta última condicionada por limitações de outra natureza. O Eng.º Oliveira 
e Sousa salientou que Espanha tem uma política agrícola muito bem definida, nomeadamente 
ao nível do regadio, contrariamente à situação portuguesa. Nesse sentido sugeriu que o 
Ministério do Ambiente diligenciasse junto do Ministério da Agricultura para a definição, a 
breve prazo, de uma política de regadios no nosso país. 

O Dr. Marcelo de Vasconcelos observou que o CNA já não pode influir no texto da Convenção 
e que a aplicação desta será positiva, sobretudo por funcionar como uma “ancoragem”, 
materializada na criação de um quadro de referência e de um fórum de discussão para a 
gestão dos recursos hídricos luso-espanhóis. Defendeu que este aspeto assume especial 
importância se for confirmada a tendência generalizada para desinteligências internacionais na 
partilha de águas. No que respeita ao conteúdo do n.º 7 do artigo 8.º, questionou sobre o 
significado de “interesse público relevante”, cuja interpretação poderá contrariar ou anular as 
disposições de outros artigos, designadamente quanto à troca de informação e à avaliação de 
impactes transfronteiriços. O Eng.º Mello Franco afirmou partilhar de algumas das 
preocupações apresentadas pelos oradores anteriores e propôs que o grupo de trabalho a 
constituir no Conselho para apreciação da Convenção assuma um carácter de permanência, 
que lhe permita interferir no acompanhamento da sua aplicação. A Dr.ª Filomena Araújo 
concordou com o sentido da intervenção da Prof.ª Teresa Ferreira, referindo que o “bom 
estado das águas” deverá relacionar-se também com a saúde pública, pelo que a estratégia de 
aplicação da Convenção deve contemplar a proteção das águas ibéricas e a prevenção de 
doenças de origem hídrica. 

O Prof. Paulo Pinto apoiou as intervenções da Prof.ª Teresa Ferreira e da Dr.ª Filomena Araújo, 
manifestou a sua satisfação pela reunião estar a constituir como que um caderno de encargos 
para os trabalhos da Comissão a criar no âmbito da aplicação da Convenção e mostrou 
preocupação quanto à evolução dos trabalhos de florestação em curso, uma vez que há falta 
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de avaliação quanto ao risco de fogos florestais. O Prof. Fernando Santana evidenciou a 
aparente consensualidade de a Convenção ser um passo em frente para a gestão adequada 
das águas ibéricas. Atribuiu especial importância à criação da Comissão e recomendou que o 
CNA tivesse uma intervenção frequente no seu funcionamento, eventualmente através da 
constituição de um grupo de trabalho permanente. 

O Eng.º Eira Leitão compartilhou da visão positiva manifestada, designadamente pelo Eng.º 
Mário Lino e pelo Prof. Nunes Correia, sobre a Convenção e também das dúvidas que ainda se 
colocam relativamente ao seu conteúdo e implicações. Referiu entender que a reunião foi 
esclarecedora para todos, que as questões que persistem são legítimas e que grande parte 
delas encontrará certamente resposta após, não só a análise atenta do documento, como 
também a realização de posteriores debates. Concluiu, destacando o interesse que o parecer a 
emitir pelo Conselho deverá ter, sobretudo para a aplicação e o desenvolvimento do acordo 
luso-espanhol. 

O Eng.º Pedro Serra esclareceu algumas das questões anteriormente levantadas. Em 
particular, acentuou que não há consumos significativos na bacia espanhola do rio Lima, pelo 
que não fez sentido prever a garantia de caudais neste rio, e informou que o Ministério da 
Agricultura deverá iniciar em 1999 a elaboração do plano nacional de regadios. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Prof. José Guerreiro, realçou que a Convenção 
é um passo importante para o futuro, considerado impossível há alguns anos. Acentuou a 
importância crucial da forma de aplicação e cumprimento da Convenção, na qual o CNA se 
deverá envolver, para o que deverão ser criados os necessários mecanismos. Em seguida, 
concluiu este único ponto da O.T., agradeceu a participação dos membros do Conselho e deu 
por encerrada a sessão pelas 20h00. 
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Na abertura da sessão, Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, agradeceu a 
presença de todos os conselheiros. Passou em seguida a apresentar ao plenário a seguinte 
ordem de trabalhos: 

1. Deliberação sobre a Ata da 9.ª reunião do CNA, efetuada em 03/11/98; 

2. Deliberação sobre o Programa de atividades do CNA para 1999; 

3. Parecer sobre a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. 

Relativamente no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 9.ª reunião do CNA foi aprovada 
por unanimidade, embora com um pedido de alteração, enviado por escrito anteriormente à 
reunião, por parte da Dr.ª Francisca Cordovil. 

Passando ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou em linhas gerais 
o Programa de atividades do CNA para 1999, destacando os aspetos mais salientes das 
atividades desenvolvidas em 1998 e das programadas para o ano em curso. Nesta matéria, o 
Eng.º Daniel Campelo interveio apoiando a intenção de realizar algumas reuniões do CNA fora 
de Lisboa. Não tendo sido formulado qualquer outro comentário, considerou-se aprovado o 
Programa de atividades e a correspondente estimativa orçamental. 

Em seguida deu-se inicio ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, tendo Sua Exa. a Ministra do 
Ambiente agradecido o empenho dos membros do Grupo de Trabalho IV (GT IV) na elaboração 
da Apreciação que irá basear a análise pelo Conselho Nacional da Água da Convenção sobre as 
bacias hidrográficas luso-espanholas. O Eng.º Eira Leitão apresentou, em seguida, os 
antecedentes da Apreciação e descreveu sucintamente os contornos do trabalho 
desenvolvido, que classificou de meritório e aturado, ainda que mais extenso do que se 
desejava. 

Passou em seguida a palavra ao Eng.º Mário Lino, coordenator-relator do GT IV, o qual fez um 
pequeno historial sobre o processo de constituição do grupo de trabalho, descreveu a sua 
composição e modo de funcionamento e apresentou o objetivo, o índice, a organização e os 
principais aspetos abordados na Apreciação efetuada. Referiu que ela constitui um documento 
coletivo, com contributos de todos os elementos e que traduz um consenso entre as diversas 
posições dos membros do GT IV. Quanto às principais conclusões expressas no documento, 
salientou que Espanha nem sempre tem cumprido os Convénios anteriores nem a legislação 
internacional aplicável, que a Convenção permite que a situação hídrica dos dois países não se 
agrave, pelo que será um passo positivo em relação aos acordos antecedentes, e que, devido a 
uma abordagem insuficiente, deixa em aberto questões fulcrais como o regime de caudais. 
Trata-se, assim, de um ponto de partida para outras negociações, designadamente quanto a 
aspetos ambientais. Defendeu, por fim, que a efetiva aplicação da Convenção dependerá do 
acompanhamento e negociação futuras e que só nesse caso a Convenção poderá ter um 
balanço equilibrado e positivo para Portugal. Em seguida e afirmando intervir a título pessoal, 
preconizou que se elabore um documento que traduza o parecer do Conselho e que a 
Apreciação efetuada constitua apenas um documento de trabalho. Esse parecer deverá indicar 
expressamente se a Convenção é ou não positiva para Portugal e propôs que fosse redigido 
com base no capítulo 5 - conclusões e recomendações - da Apreciação. 

O Prof. Humberto Rosa apoiou a ideia de o parecer do CNA ser elaborado com base nas 
conclusões da Apreciação do GT IV, tendo no entanto formulado algumas sugestões de 
modificação pontual do texto da Apreciação, designadamente quanto à supressão de frases 
que traduzem dúvidas sobre a gestão escrupulosa dos recursos hídricos por parte de Espanha, 
relativamente à indicação como negativos de aspetos que serão efetivamente positivos e 
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quanto a algumas referências que aparentemente se contradizem. O Prof. Humberto Rosa 
ficou de apresentar por escrito as referidas propostas de alteração. 

O Prof. Francisco Ferreira defendeu que o trabalho apresentado tem sentido como um todo, 
não fazendo sentido reduzir o parecer do Conselho ao capítulo 5 da Apreciação, embora tenha 
aceitado que fossem introduzidas retificações no texto da Apreciação. O Eng.º Manuel 
Abecasis classificou a Convenção como positiva para Portugal, tendo atribuído especial 
importância à constituição, diversificada e profissional, da Comissão para Aplicação e 
Desenvolvimento da Convenção, para o que será de definir desde já os seus objetivos a curto e 
médio prazo. O Prof. Gonçalves Henriques alertou que a Apreciação poderá servir como 
documento interpretativo da Convenção, havendo a possibilidade de vir a ser lido pelas 
entidades espanholas e União Europeia, pelo que deverá haver um cuidado especial na sua 
redação. Sugeriu, assim, que o Conselho produzisse e discutisse um documento mais curto 
(com cerca de 3 páginas). 

O Dr. Pedro Raposo de Almeida referiu que os problemas identificados no rio Lima são 
sobretudo para serem resolvidos em Portugal, alertou que o rio Tejo teve já este ano um longo 
período com caudal quase nulo, o que acentua a insuficiência da definição do regime de 
caudais apenas com base em valores anuais, e sugeriu que seja dada atenção também à gestão 
das bacias hidrográficas nacionais. Prosseguindo, o Eng.º Nunes Vicente afirmou que não foi 
solicitada ao CNA uma apreciação diplomática da Convenção, mas sim uma apreciação técnica. 
Defendeu que os comentários produzidos e outros documentos apresentados ao plenário 
fossem analisados pelo Grupo de Trabalho IV, no sentido de introduzir eventuais retificações à 
Apreciação produzida. Por fim sublinhou que o Alqueva é um projeto nacional, apoiado por 
sucessivos governos. O Eng.º Daniel Campelo sugeriu que os problemas relacionados com a 
barragem do Alto Lindoso sejam reanalisados pela EDP, designadamente quanto a 
procedimentos de alerta, tanto em situação de emergência, como em situação normal de 
funcionamento. 

O Eng.º Eira Leitão lembrou que o Conselho vai emitir o seu parecer sobre o teor da 
Convenção para corresponder ao que lhe foi solicitado na última reunião plenária, e 
manifestou o entendimento de que esse parecer deve traduzir um pronunciamento claro, 
favorável ou desfavorável, relativamente à Convenção. Nesse sentido irá oportunamente 
apresentar uma proposta de texto para esse parecer. Quanto à natureza da Apreciação 
produzida pelo GT IV, realçou que ela é essencialmente técnica, embora concorde que será de 
empregar alguma cautela na sua redação no que respeita às questões com implicações 
diplomáticas. Preconizou, também, que sejam introduzidas as retificações decorrentes do 
debate, por parte do grupo de trabalho, como aliás parece ser posição consensual dos seus 
membros. O Dr. Pulido Valente sugeriu que fossem evitadas menções desabonatórias 
relativamente a Espanha, tendo mostrado alguma preocupação relativamente ao conteúdo da 
Apreciação. 

Em seguida, o Eng.º Pedro Serra apresentou sérias reservas relativamente à Apreciação 
produzida pelo grupo de trabalho, designadamente: a Apreciação deveria apresentar no 
aspeto técnico um grau de rigor mais elevado, de modo a preservar o prestígio do CNA, uma 
vez que traduz uma postura demagógica do GT IV, por não ser documentada do ponto de vista 
científico; há efetivamente insuficiências na Convenção, mas que não deveriam ser 
apresentadas na Apreciação como aspetos negativos; por outro lado, alguns aspetos positivos 
são apresentados como negativos, como é o caso do regime de caudais para o rio Guadiana; 
existem incorreções, insinuações e afirmações infundadas, algumas potencialmente lesivas do 
interesse português; a questão dos caudais mínimos é mal colocada e inconsequente no plano 
jurídico; as suspeitas levantadas quanto à atitude das autoridades espanholas não têm 
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fundamento; entende mesmo haver falta de escrúpulo na análise do regime de caudais do rio 
Guadiana e até uma confusão entre desejo e realidade quanto a caudais mínimos a satisfazer. 
Acentuou, por fim, a sua preocupação com o risco de o CNA cair em posições ridículas e até se 
desautorizar e concluiu referindo que está em condições de documentar as suas afirmações e 
contestações relativas à Apreciação. 

O Prof. Nunes Correia, reagindo à intervenção anterior, salientou que o Conselho é um órgão 
plural em que as diversas posições devem ser debatidas e onde não há que seguir orientações 
predefinidas, tendo o grupo de trabalho realizado um trabalho esforçado, pelo que não 
compreende a posição antes assumida pelo Presidente do INAG. Continuou, referindo que a 
Apreciação analisa não só os direitos e deveres de Portugal, como também os de Espanha, 
alertando para o risco de eventuais desvios da sua política de recursos hídricos em face de 
pressões para intensificação dos usos da água. Sublinhou que o GT IV se preocupou em alertar 
para os perigos que uma deficiente aplicação da Convenção pode encerrar, os quais aliás já 
foram noutras ocasiões referidos pelo próprio Eng.º Pedro Serra. Realçou, ainda, que CNA 
aconselha o governo português e não o espanhol, pelo que os alertas produzidos são 
perfeitamente admissíveis. Concluiu, admitindo o acolhimento de alguns dos comentários e 
sugestões efetuadas, o que poderá levar à introdução de algumas retificações na Apreciação 
em debate. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente, interveio em seguida, clarificando que solicitou um parecer 
ao Conselho e não ao grupo de trabalho, não tendo assim a Apreciação produzida que ser 
aprovada nem adotada na íntegra pelo plenário. 

Continuando, o Eng.º Evaristo da Silva concordou com a posição da Sra. Ministra do Ambiente 
quando refere que as opiniões dos conselheiros não se esgotam nas posições dos elementos 
do GT IV, acrescentando que o mesmo também se deve passar relativamente às dos 
negociadores da Convenção. Mostrou aceitação da ideia de o grupo de trabalho retificar e 
ajustar o texto da Apreciação, no que for pertinente, mas nunca para atingir objetivo e 
conclusões predefinidos. Questionou, por fim, o que os negociadores entendem por uma “boa 
Apreciação” e por conclusões adequadas. O Eng.º João Bau realçou que as críticas ou 
observações produzidas pelo Conselho têm como objetivo o texto da Convenção e não os 
negociadores, pelo que estes não têm que se sentir visados, tanto mais que parece ser 
consensual que foi excelente o seu esforço e empenhamento nas negociações. Propôs que 
fossem aprovadas pelo plenário apenas as conclusões e recomendações da Apreciação e não 
todo o documento, uma vez que é muito difícil consensualizar a parte técnica da Apreciação. 
Observou que, sobre o texto da Apreciação, dá maior acordo aos aspetos positivos do que aos 
negativos, uma vez que parte dos referidos neste capítulo serão sobretudo fatores de 
incerteza para Portugal. Manifestou acordo quanto à ratificação da Convenção pelo lado 
português, uma vez que cria um quadro potencial favorável para a melhor gestão dos recursos 
hídricos nos dois países, havendo no entanto, pela nossa parte, que mobilizar e reforçar as 
competências técnicas neste domínio e enveredar, de vez, pela constituição de órgãos de 
gestão por bacias hidrográficas. 

O Eng.º Nascimento Baptista enquadrou a sua participação no grupo de trabalho, como 
representante do Grupo EDP. Aceitou introduzir na Apreciação algumas retificações, como o 
considerar alguns aspetos negativos mais como insuficiências ou a reanálise das implicações 
diplomáticas do documento. Quanto às posições do setor elétrico expressas no documento 
produzido pelo GT IV, classificou-as essencialmente de alertas, uma vez que os sobrecustos de 
produção de eletricidade têm sido progressivos, acompanhando a redução de caudais médios 
nos aproveitamentos do Douro por aumento das retiradas de água em Espanha desde finais da 
década de 60. Não se iniciam, assim, com os caudais expressos na Convenção e têm-se 
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parcialmente refletido nos preços da eletricidade. Interrogou, por fim, sobre o que se 
pretendia afinal da intervenção do GT IV, cujo mandato pensava decorresse do teor da 
Informação que o constituiu. 

O Eng.º Eira Leitão informou estarem em distribuição sete documentos produzidos pelos 
elementos da equipa negociadora da Convenção, Eng.º Pedro Serra, Prof. Canelas de Castro e 
Prof. Gonçalves Henriques, acerca da Apreciação do GT IV. Alertou para o facto de a 
quantidade e natureza desses documentos tornar complicada a sua articulação com o teor da 
Apreciação e, mesmo, a sua integração no parecer do Conselho. O Dr. Pedro Raposo de 
Almeida esclarecendo alguns pontos da sua intervenção anterior, salientou que a preocupação 
da gestão de bacias hidrográficas tem que ser alargada também aos rios nacionais, tanto 
portugueses como espanhóis, uma vez que também deles depende a sustentabilidade de 
alguns recursos, como por exemplo os pesqueiros. 

No seguimento, o Eng.º Pedro Serra acentuou que o parecer do Conselho tem que ser 
qualificado e fundamentado, seja favorável ou desfavorável, e insistiu nalguns aspetos que 
considera errados na Apreciação, remetendo para os seus cinco documentos que estão em 
distribuição, e respondeu a questões levantadas pelos Eng.ºs João Bau e Nascimento Baptista. 
O Prof. Francisco Ferreira preconizou que a Apreciação fosse retificada, na medida adequada, 
pelo GT IV, com base nos contributos e observações produzidas durante a reunião, admitindo 
ainda a edição de uma versão resumida do documento. 

Comentando intervenções antecedentes, o Eng.º Mário Lino referiu que o Dr. Pulido Valente, 
como membro do GT IV, teve acesso a todas as sucessivas versões da Apreciação, não tendo 
efetuado comentários no sentido de discordar do conteúdo da Apreciação, pelo que não 
entende a posição agora assumida. Apresentou, também, discordâncias explícitas e enfáticas 
quanto às intervenções e aos documentos apresentados nesta sessão pelos conselheiros que 
integraram a equipa de negociação da Convenção. Sublinhou que será de admitir algumas 
imprecisões da Apreciação, uma vez que esta foi elaborada só em dois meses, 
comparativamente com a Convenção que resulta de um trabalho de cinco anos. Propôs que o 
plenário emitisse um parecer sobre a Convenção, com base nas Conclusões e Recomendações 
da Apreciação, e admitiu que os documentos apresentados nesta sessão, incluindo a própria 
Apreciação, lhe fossem apensos. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente, o Eng.º Nunes Vicente e o Eng.º Eira Leitão equacionaram 
em seguida alternativas para a emissão do parecer por parte do CNA, tendo este último lido o 
texto que já tinha anunciado durante a reunião e que havia inicialmente preparado, referindo 
que ele tinha necessariamente de ser adaptado ao decurso da sessão. 

A Dr.ª Conceição Martins defendeu que o texto da Apreciação deve ser considerado como um 
todo, não devendo por isso ser destacado o capítulo 5 - conclusões e recomendações. Efetuou, 
em seguida, alguns comentários às intervenções do Eng.º Pedro Serra, referindo, 
designadamente, que será redutor afirmar que as substâncias radioativas estão incluídas na 
Convenção nas referências às matérias cancerígenas. O Prof. Canelas de Castro apoiou a 
proposta do Eng.º Mário Lino de transformar o capítulo 5 da Apreciação no parecer do 
Conselho. Relativamente ao texto da Apreciação, concordou com a referência de que a 
Convenção é um instrumento positivo, sobretudo no que respeita aos aspetos organizativos e 
de gestão, que melhora a situação antecedente e que as insuficiências existentes deverão ser 
superadas no futuro. Salientou que a Convenção integra as evoluções recentes em matéria de 
direito internacional e comunitário e propôs o pronunciamento favorável pelo Conselho sobre 
o texto da Convenção. A Dr.ª Filomena Araújo classificou os documentos apresentados pelos 
conselheiros que fizeram parte da equipa negociadora como desadequados, uma vez que 
constituem apreciações à Apreciação do GT IV. Entende que aqueles documentos não deverão 
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ficar anexos ao parecer do Conselho, uma vez que, sendo contraditórios com a referida 
Apreciação, feririam a valia e o carácter do parecer. Sugeriu, por fim, que o setor da saúde 
fosse também incluído nas recomendações do texto da Apreciação, como um dos 
intervenientes no acompanhamento da aplicação da Convenção. 

O Dr. Nuno Sarmento defendeu também a consideração da Apreciação como um documento 
que deve ser tido em conta no seu todo. O Prof. Gonçalves Henriques salientou que Espanha 
está preocupada com o seguimento da Convenção, apesar de até agora não haver reações 
públicas ao acordo celebrado. O Prof. Humberto Rosa frisou que um consenso do CNA sobre 
os termos exatos da Apreciação será impossível, pelo que apoiou a proposta antes 
apresentada pelo Eng.º Eira Leitão. O Eng.º Mário Lino secundou esta posição, defendendo a 
aprovação da Apreciação, introduzidas no seu texto, por parte do GT IV, as objeções 
pertinentes levantadas durante a presente reunião. O Eng.º Pedro Serra contrariou a posição 
dos dois oradores antecedentes, observando que não poderia passar um “cheque em branco” 
ao grupo de trabalho. 

Na sequência, o Prof. Canelas de Castro apresentou duas propostas de parecer, alternativas 
entre si e à do Eng.º Eira Leitão, que intitulou Propostas A e B (textos em anexo). Por sua vez, o 
Eng.º Eira Leitão reapresentou a sua proposta, já parcialmente adaptada em função do 
decorrer dos trabalhos e das intervenções efetuadas ao longo da sessão, a qual passou a 
constituir a Proposta C (texto em anexo). 

O Eng.º Pedro Serra, a Dr.ª Conceição Martins, o Dr. Nuno Sarmento, a Dr.ª Filomena Araújo 
e o Dr. Pedro Raposo de Almeida apresentaram objeções e comentários vários ao conteúdo 
da proposta apresentada pelo Eng.º Eira Leitão: a primeira intervenção rejeitando a adoção da 
Apreciação como parecer do Conselho, as seguintes rejeitando um parecer favorável 
incondicional e a última realçando a incongruência de basear o parecer apenas no capítulo 5 
da Apreciação (onde se citam os capítulos 3 e 4). O Eng.º João Bau propôs então uma 
reformulação da parte inicial da proposta C, o que foi feito com a concordância e intervenção 
do seu autor. 

O Prof. Canelas de Castro, em sequência desta reformulação, entendeu retirar as suas duas 
propostas. A Dr.ª Conceição Martins pediu em seguida um aditamento à proposta 
reformulada em discussão, apresentada pelos Eng.ºs Eira Leitão e João Bau, de modo a que 
fossem tidas em conta as recomendações da Apreciação do GT IV, o que foi aceite, assumindo 
assim a proposta carácter de síntese dos documentos apresentados e das intervenções 
havidas. 

O Eng.º Eira Leitão pôs, assim e seguidamente, à consideração do plenário o texto final 
proposto para o parecer, bem como o modo de o votar, face ao disposto no n.º 8 do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 166/97, de 2 de julho. 

Não se registaram quaisquer outros comentários ou objeções. O parecer emitido pelo 
Conselho Nacional da Água sobre a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o 
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, cujo texto 
igualmente se anexa, foi então aprovado por consenso e unanimidade. 

A reunião foi assim encerrada por Sua Exa. a Ministra do Ambiente, pelas 14h50, que 
agradeceu a participação e o trabalho empenhado dos membros do Conselho presentes. 
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PROPOSTA A (Prof. Canelas de Castro) 

1. A crescente utilização dos recursos hídricos das bacias luso-espanholas, bem como o 
planeamento de utilizações futuras por parte da Espanha motivou em Portugal uma legítima 
apreensão quanto ao seu desenvolvimento futuro, na dupla vertente qualitativa e 
quantitativa. 

Perante as limitações do regime vigente, essencialmente fundado nos Convénios de 1964 e 
1968, tornava-se por isso, imperioso negociar um novo regime jurídico acautelador dos 
interesses portugueses. 

2. A Convenção Luso-Espanhola que, constitui uma resposta normativa, efetivamente, sustem 
o agravamento da situação que suscitava apreensões e, sobretudo, estabelece um quadro 
jurídico e técnico de uma positiva cooperação entre Portugal e Espanha na gestão futura das 
águas comuns que assegure a proteção da sua boa qualidade e viabilize um aproveitamento 
sustentável dos recursos hídricos. Fá-lo, para mais, de uma forma equilibrada mutuamente 
vantajosa, e no respeito das mais modernas tendências do direito internacional. 

3. A Convenção representa inquestionavelmente um salto qualitativo no tratamento global de 
matérias relevantes da gestão dos recursos hídricos integrando as mais modernas tendências 
do direito internacional. 

4. Não o faz, contudo, sem algumas indeterminações sobretudo relativas ao regime de 
caudais, nomeadamente no tratamento das questões ecológicas que devem merecer um 
especial cuidado da delegação nacional da Comissão. 

5. Trata-se, não obstante, de um bom quadro de partida de orientação para o novo ciclo do 
relacionamento luso-espanhol na gestão dos recursos hídricos que se anuncia. 

6. A anterior apreciação não deve, contudo, levar as autoridades a descansar, antes devendo 
prosseguir os esforços de participação nos adequados fora internacionais para lutar por um 
quadro jurídico-internacional e comunitário cada vez mais equilibrado, justo e sensível aos 
valores da época que se vive. 

7. Também deve merecer especial cuidado a constituição da Comissão e os meios de que ela 
deve dispor. 

8. Se tal se verificar, há que fazer um juízo muito positivo da Convenção, devendo por isso ela 
ser rapidamente aprovada. 

 

PROPOSTA B (Prof. Canelas de Castro) 

1. Retomar o ponto 5 da Apreciação e dar-lhe a forma de Parecer, nomeadamente com os 
seguintes retoques: 

a) No 1.º parágrafo, eliminar “em diversos casos ... aplicável” e “direitos”; 

b) No 2.º parágrafo, acrescentar “e instituir as bases materiais, procedimentais e 
organizatórias de uma positiva cooperação num quadro equilibrado e de respeito das 
tendências modernas do direito”; 

c) No 3.º parágrafo, eliminar “Como ... capítulos 3 e 4”; 

d) Substituir o 4.º parágrafo por “A Convenção é portadora de algumas indeterminações, 
nomeadamente na satisfação de critérios ecológicos pelo regime dos caudais, que 
devem merecer um especial cuidado por parte da delegação nacional à Comissão”; 
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e) No parágrafo 5.º, acrescentar “sendo de destacar os mecanismos procedimentais e 
organizatórios previstos”. 

2. Terminar com as seguintes recomendações: 

a) O CNA recomenda às autoridades públicas uma particular atenção á constituição da 
Comissão, nomeadamente com uma plural articulação de competências, e à dotação de 
meios que assegurem a sua funcionalidade com vista à prossecução dos objetivo da 
cooperação. 

b) O CNA recomenda ainda que se prossiga no esforço de conformação de um direito geral 
mais justo, equilibrado e tradutor dos valores da sociedade moderna. 

 

PROPOSTA C (Eng.º Eira Leitão) 

Tido em conta o teor da Apreciação n.º 01/CNA/99, designadamente as suas conclusões e as 
recomendações quanto à aplicação e desenvolvimento da Convenção sobre Cooperação para a 
Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas 
(capítulo 5), o Conselho Nacional da Água, na sua reunião plenária de 26 de março de 1999, 
adota a referida Apreciação como seu parecer, introduzidas e apensas as objeções formuladas 
no debate então efetuado, e pronuncia-se globalmente de modo favorável sobre o conteúdo 
da Convenção, que considera suficientemente equilibrada e positiva para Portugal. 

 

1.1 -  PARECER 

O Conselho Nacional da Água, na sua reunião plenária de 26 de março de 1999, analisou a 
Apreciação n.º 01/CNA/99 elaborada pelo Grupo de Trabalho IV do Conselho, nomeadamente 
as suas conclusões e as recomendações quanto à aplicação e desenvolvimento da Convenção 
sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias 
Hidrográficas Luso-Espanholas, assim como os demais documentos então entregues por outros 
membros do Conselho, e teve em consideração o debate sobre eles travado, em função do 
que se pronuncia globalmente de modo favorável acerca do conteúdo da Convenção, que 
considera suficientemente equilibrada e positiva para Portugal, desde que seja tido em conta o 
sentido das recomendações constantes da mencionada Apreciação. 
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Abrindo a sessão, Sua Exa. a Ministra do Ambiente, Prof.ª Elisa Ferreira, agradeceu a 
presença do Ministro da Agricultura e salientou o espírito novo de parceria e cooperação entre 
ambos os ministérios. Sendo a agricultura o maior consumidor de água, sublinhou ainda que 
este início de colaboração faz todo o sentido, até pela multiplicidade de valências setoriais e 
de personalidades que integram o CNA. Congratulou-se, ainda, pela recente aprovação da 
nova legislação sobre impactes ambientais. Passou em seguida a apresentar ao plenário a 
seguinte ordem de trabalhos: 

1. Atas das 10.ª e 11.ª reuniões do CNA, efetuadas em 28/12/98 e 26/03/99; 

2. Política de novos regadios para o período 2000-2006; 

3. Metodologia para a elaboração da 2.ª fase dos planos de bacia hidrográfica. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, as Atas das 10.ª e 11.ª reuniões foram 
aprovadas por unanimidade, com duas propostas de alteração do Eng.º Pedro Serra (10.ª 
reunião) e do Eng.º Nascimento Baptista (11.ª reunião), expressas por escrito e que constarão 
das respetivas corrigendas. 

Passando ao 2.º ponto da ordem trabalhos, Sua Exa. o Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, Dr. Luís Capoulas Santos, agradeceu as palavras iniciais 
que lhe foram dirigidas, introduzindo o documento Novos Regadios para o período 2000-2006, 
a apresentar em detalhe pelo Eng.º Nunes Vicente, Presidente do IHERA. Descreveu, em 
seguida, a posição primordial da estratégia de dinamização do regadio no contexto da Política 
Agrícola Nacional e da Política Agrícola Comum (PAC), referindo o aumento de investimento 
nesta área. Corroborou ainda a opinião da Sua Exa. a Ministra do Ambiente quanto à 
racionalidade da relação ambiente-agricultura (regadio), reconhecendo quer os impactes 
ambientais potencialmente negativos da atividade de regadio, quer os impactes positivos, 
dando como exemplo a fixação das populações rurais e a manutenção da competitividade da 
agricultura portuguesa face à filosofia da PAC. Referiu ainda que a política de regadio prevista 
no documento distribuído estará garantida financeiramente, pelo menos até 2006, 
independentemente do futuro governo que se vier a constituir. 

Seguidamente, o Eng.º Nunes Vicente efetuou uma exposição com apoio audiovisual, em que 
apresentou detalhadamente o documento em análise. Salientou a cuidada fundamentação do 
seu conteúdo por parte do IHERA, recorrendo designadamente ao inventário dos regadios 
existentes e potencialmente realizáveis. Afirmou ser o documento, sobretudo, uma carteira de 
projetos para o III QCA, preferindo por isso centrar a sua apresentação na envolvente e nas 
consequências da realização dos empreendimentos, nomeadamente no que respeita à 
integração dos planos de regadio na gestão da água a nível nacional, da responsabilidade do 
INAG. Segundo o documento apresentado, as linhas de força da política de regadio centrar-se-
ão: em pequenos regadios na alçada das Direções Regionais de Agricultura e da 
responsabilidade de agrupamentos de agricultores; na conclusão de alguns grandes regadios 
históricos; na construção de novos regadios de tamanho médio, da responsabilidade do IHERA; 
e no regadio associado ao empreendimento de Alqueva, da responsabilidade da EDIA. 

Estando a acabar a primeira fase dos planos de bacia hidrográfica, sugeriu que os Ministérios 
da Agricultura e do Ambiente planeassem, em conjunto, as necessidades de água para regadio, 
paralelamente com a realização daqueles planos. Alertou, ainda, para o entrave que o custo 
real da água poderia representar para a dinamização do regadio, defendendo um passo 
intermédio entre este e o panorama atual, em que seja adotado um “custo sustentado ou 
durável para a água a utilizar em fins agrícolas”, como o custo de funcionamento e 
manutenção dos sistemas de rega. Alertou para os possíveis custos ambientais do regadio, 
nomeadamente derivados da qualidade da água nas albufeiras e das escorrências de rega, 
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mesmo com a aplicação da Diretiva dos nitratos e de um código de boas práticas agrícolas. 
Salientou ainda a necessidade de se manterem caudais ecológicos a jusante das albufeiras para 
fins agrícolas. Apresentou, por fim, uma perspetiva do aproveitamento previsível dos regadios 
atuais, resultante dos investimentos públicos a realizar no período referenciado. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente referiu ser esta a primeira vez em que o regadio é abordado 
no seio do CNA, solicitando desde já ao Presidente do IHERA para se voltar a disponibilizar para 
as futuras abordagens deste tema que se venham a justificar. Sua Exa. o Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas manifestou, uma vez mais, empenho em 
fomentar uma colaboração estreita entre ambos os ministérios, tendo-se em seguida 
ausentado da reunião, devido a compromissos anteriormente assumidos. O Eng.º Eira Leitão 
prosseguiu com a condução dos trabalhos, começando por dar as boas vindas aos novos 
elementos do Conselho. Referiu existirem duas solicitações para abordagem de assuntos não 
inseridos na ordem de trabalhos, o que será feito após o cumprimento daquela. 

O Prof. Carmona Rodrigues felicitou o Eng.º Nunes Vicente, salientando alguns aspetos da sua 
intervenção e alertando para a necessidade de ser mantida uma reserva de água para fins 
ecológicos nas albufeiras. Questionou também se alguns dos aproveitamentos hidroagrícolas 
previstos não poderiam ser utilizados para outros fins, como o abastecimento a populações.  

O Dr. Jacinto Leandro apresentou preocupação pela não inclusão de algumas áreas da zona 
oeste da região de Lisboa e Vale do Tejo (rio Sizandro e ribeira de Alcabrichel) no plano de 
regadio em questão. A Dr.ª Francisca Cordovil pediu informação sobre a integração do 
princípio do poluidor-pagador no preço da água para rega e reforçou a necessidade de 
crescente integração da agricultura com o ambiente. 

Em resposta às intervenções anteriores, o Eng.º Nunes Vicente salientou que o sistema 
comunitário de financiamento apresenta algumas perversidades, sendo que os financiamentos 
para fins agrícolas, nomeadamente na construção de albufeiras destinadas à rega, têm de ser 
integralmente justificados nesse domínio. No entanto, alguns aproveitamentos hidroagrícolas 
apresentam já uma componente de abastecimento às populações. Referiu que a inventariação 
dos regadios existentes e potenciais conduziu à seleção dos mais significativos para próxima 
implementação, mas que poderá haver outros investimentos em consonância com a verba que 
for disponibilizada, designadamente na região focada (p. ex., a barragem de Óbidos). Mais 
referiu que um dos problemas no lançamento de mais empreendimentos hidroagrícolas 
poderá relacionar-se com a falta de consultoria especializada para a elaboração da totalidade 
dos projetos. Relativamente à intervenção da Dr.ª Francisca Cordovil, salientou que o custo da 
água para rega poderá vir a refletir o princípio do poluidor-pagador, embora haja dificuldade 
na definição clara dos responsáveis pela poluição difusa. Por fim, referiu que, apesar das 
dificuldades, a Diretiva dos nitratos tem vindo a ser cumprida, tendo já sido definidas algumas 
zonas vulneráveis para a sua aplicação. 

O Eng.º Eira Leitão referiu em seguida que a questão da rega também se relaciona com o 3.º 
ponto da ordem de trabalhos, preconizando assim que o fulcro da discussão relativamente à 
Política de Novos Regadios, de momento, se sintonize no tipo e conceito de utilização da água 
nas atividades agropecuárias e na pertinência do desenvolvimento do regadio no próximo 
futuro em Portugal. 

O Prof. Francisco Ferreira apoiou esta última observação, salientando a necessidade de 
justificar o regadio, numa altura em que, a nível europeu, existem conflitos entre a agricultura 
de regadio e o ambiente. Questionou sobre a não classificação da Golegã como zona 
vulnerável no âmbito da Diretiva dos nitratos, referindo ainda a falta de monitorização, fator 
essencial para a aplicação da diretiva. Na sua perspetiva, o documento apresentado pelo 
IHERA não é mais do que uma carteira de projetos potenciais, faltando uma visão de conjunto 
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que inclua uma justificação da sua viabilidade socioeconómica e ambiental. Referiu, ainda, que 
não entende a hierarquização do plano em questão relativamente ao PNA e aos PBH e que 
deveria ser equacionado um possível cenário de diminuição das áreas regadas, aliás como é 
feito no documento a apreciar no ponto 3 da OT. Sobre este último aspeto, entende haver 
uma falta de visão estratégica para o regadio em Portugal, aspeto que deveria ser 
devidamente articulado entre os Ministérios da Agricultura e do Ambiente. 

A Dr.ª Conceição Martins mostrou satisfação por este importante assunto ser debatido no 
Conselho. Salientou não ter razões de princípio contra os regadios, sublinhando, no entanto, 
haver regadios mal explorados e em zonas vulneráveis, com impactes ambientais significativos. 
Defendeu que o aumento do regadio deveria ser acompanhado pelo acréscimo de boas 
práticas agrícolas para melhor proteção da qualidade da água, podendo o sequeiro 
representar uma prioridade em muitas áreas do país. Considerou insuficiente a avaliação dos 
regadios já existentes, nomeadamente quanto aos seus impactes ambientais. Aliás, o 
problema da acumulação dos impactes deveria, na sua opinião, ser também equacionado, já 
que o somatório de pequenos impactes (quando os projetos são considerados 
individualmente) pode resultar num efeito conjunto significativo. 

O Eng.º Nunes Vicente, respondendo a questões anteriores, referiu que a delimitação da zona 
de risco da Golegã é da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e 
Oeste, sendo que os dados de base para essa delimitação já foram obtidos. Salientou que está, 
no entanto, por demonstrar que a poluição difusa causada pela agricultura seja a única 
responsável pela contaminação na área, dando como exemplo as escorrências proveniente de 
lixeiras, o que adicionalmente tem dificultado a delimitação da zona vulnerável da Golegã. 
Concordou ainda com a necessidade de desenvolver a aplicação do código de boas práticas 
agrícolas. Afirmou não parecer desejável parar a dinâmica de construção de regadios para se 
esperar por uma avaliação do impacte conjunto do regadio. Referiu, também, que os planos de 
regadio se integrarão nos planos de bacia, sendo boa a cooperação entre os Ministérios da 
Agricultura e do Ambiente, nomeadamente em relação aos estudos de impacte ambiental 
realizados para os regadios que estão presentemente a ser implementados. Referiu estar de 
acordo com a generalidade das observações da Dr.ª Conceição Martins, sendo que o 
documento apresentado com a listagem de regadios potenciais foi realizado por pressão 
temporal do III QCA, prevendo-se elaborar no futuro outros documentos mais detalhados. 
Perfilhou a opinião expressa quanto à manutenção do sequeiro, embora ele seja cada vez 
menos sustentável social e economicamente, apontando como futuro desejável a produção 
diversificada em cada exploração (regadio + sequeiro + pecuária + floresta). Reconheceu que 
os resultados ambientais, económicos e sociais dos perímetros de rega existentes devam ser 
melhor analisados, embora estes perímetros já apresentem informação pertinente nos 
correspondentes relatórios anuais de exploração. 

O Eng.º Oliveira e Sousa defendeu e justificou o regadio, referindo o maior esforço privado 
nesta área, dando exemplos de sucesso no Vale do Sorraia: a maior fábrica europeia de 
concentrado de tomate e a fábrica de açúcar de beterraba. Realçou que o governo terá sido 
reembolsado do investimento realizado na área do regadio, através da fixação e do aumento 
do nível médio de vida das populações rurais. Salientou ainda que os agricultores são também 
vítimas de poluição, como, por exemplo, na crescente eutrofização das albufeiras de Montargil 
e Maranhão. Finalizou, analisando a problemática do custo da água para rega em Portugal e 
em outros países comunitários, congratulando-se, por fim, pela inclusão do projeto do Crato 
no documento do IHERA. 

O Prof. Gonçalves Henriques salientou a ligação entre o regadio e o PNA, a abordar no ponto 
seguinte da ordem de trabalhos. Sobre a recuperação total de custos da água, apresentou as 
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apreciações (a publicar) de um grupo de trabalho comunitário, as quais referem, por exemplo, 
que a alteração pontual de alguns fatores condicionantes na agricultura, como o custo da água 
para rega, não eliminam os problemas do setor. Parece-lhe, ainda, ser importante avaliar a 
competitividade diferencial das várias agriculturas europeias sem a existência de subsídios. 
Não considerando relevante a hierarquização entre planos de recursos hídricos e planos de 
regadio, reconhece que para a elaboração dos primeiros será necessária a informação, por 
parte do Ministério da Agricultura, sobre as necessidades de água para rega. Mencionou, 
finalmente, um estudo que está a ser elaborado pelo CNIG, IHERA e INAG com vista ao 
levantamento cartográfico do regadio existente, com base em imagens de satélite. 

O Prof. Oliveira da Silva disse não conhecer estudos sobre melhoria da eficiência de rega em 
Portugal, assunto que considera relevante. Salientou ser também importante conhecer as 
práticas de rega, a taxa de ocupação dos perímetros existentes, bem como as relações do 
regadio com a qualidade das águas subterrâneas. Sendo que um terço da água utilizada na 
rega alimenta as reservas subterrâneas, considerou o aumento previsto no regadio do Vale do 
Tejo como preocupante, questionando a existência de uma avaliação do respetivo impacte 
sobre o aquífero do Tejo, que classifica como estratégico. Mostrou ainda preocupação pela 
contaminação dos aquíferos nas áreas de Valado de Frades e de Óbidos. 

O Eng.º Nunes Vicente disse estar de acordo com a maior parte das observações do Eng.º 
Oliveira e Sousa, mostrou total sintonia com as opiniões do Prof. Gonçalves Henriques e 
considerou complexas as observações colocadas pelo Prof. Oliveira da Silva. Referiu que o 
princípio da melhoria da eficiência de rega (i.e. menos água e menores custos energéticos) vai 
inspirar o trabalho próximo do Ministério da Agricultura e que a aplicação daquele princípio vai 
estar presente na modernização dos sistemas de rega. Destacou que são também 
preocupações do Ministério da Agricultura as relativas à qualidade das águas subterrâneas do 
Tejo, sendo imperiosa a sua monitorização, bem como a tendência para a substituição da rega 
com origem subterrânea por água doce superficial, na generalidade do Vale do Tejo. 

O Eng.º Rui Godinho interveio para salientar a omissão do Plano Regional de Ordenamento do 
Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) quanto a referências ao planeamento e 
gestão racional dos recursos hídricos, nomeadamente sobre o regadio, a poluição e a 
qualidade das águas subterrâneas, opinando que deveria ser feita uma concertação neste 
âmbito entre os Ministérios do Ambiente e do Planeamento e Administração do Território. 

O Eng.º Eira Leitão salientou o papel pioneiro da iniciativa do IHERA ao carrear para o CNA 
assuntos relacionados com as utilizações de água, mencionando a possibilidade de outras 
entidades, como as autarquias, as ONG, as universidades e outros organismos setoriais, 
designadamente na área da energia e da indústria, virem a proceder do mesmo modo. Referiu 
a importante relação entre o ordenamento do território e o planeamento de recursos hídricos, 
matéria a abordar na segunda fase dos PBH e que deverá ser incluída como ponto autónomo 
numa futura reunião do Conselho. 

Passando ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Mineiro Aires, deu particular ênfase à 
importância da conclusão dos planos de bacia hidrográfica, afirmando que já o tinha feito no 
seu recente discurso de tomada de posse. Disse ainda que, em sua opinião, devem ser 
discutidos no CNA os objetivo da segunda fase daqueles planos e não as metodologias, como 
está inscrita na agenda da presente reunião. Na sequência, o Prof. Gonçalves Henriques 
efetuou uma apresentação, com recurso a meios audiovisuais, em que salientou estar em 
conclusão a primeira fase dos PBH, referente à análise e diagnóstico, que definiu como 
abordagens de carácter neutro e de suporte da segunda fase. Referiu os objetivo estratégicos 
contidos no documento, salientando, no respeitante à qualidade da água, que eles se 
desenvolvem com base na Diretiva-Quadro da Água e que os ecossistemas aquáticos e 
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ribeirinhos são considerados por servirem para avaliar a qualidade da água e não na perspetiva 
da conservação da natureza. Apresentou os objetivo instrumentais contidos no mesmo 
documento, dizendo que não haverá incompatibilidades entre as exigências da Diretiva-
Quadro e dos PBH. Realçou um aspeto, a seu ver importante, relacionado com a Convenção 
Luso-Espanhola, em que os PBH deverão fornecer informação adequada para a 
implementação daquela convenção, nomeadamente para a definição de caudais ecológicos. 
Referiu também que o financiamento das medidas do III QCA têm de encontrar 
fundamentação no planeamento a realizar nesta segunda fase dos PBH. Disse, por fim, que a 
avaliação dos objetivos propostos terá de ser baseada em cenários de desenvolvimento sócio-
económico elaborados nos organismos próprios da administração, obviamente fora e para 
além do âmbito dos PBH, e que o Guia da 2.ª fase dos planos apenas pretende clarificar o 
conteúdo do anterior guia geral. 

O Eng.º Carlos Madureira mencionou o pouco tempo disponível para a apreciação do 
documento, que considera redutor no que respeita à produção de energia hidroelétrica, 
sugerindo uma ênfase maior no aproveitamento deste recurso endógeno, renovável e não 
poluente, embora reconheça que outros usos da água são prioritários. O Eng.º Evaristo da 
Silva saudou o novo Presidente do INAG e mostrou inteiro agrado pela apresentação do Prof. 
Gonçalves Henriques, deixando, no entanto, interrogações acerca do modo como se irá inserir 
a segunda fase no calendário previsto para a elaboração dos planos de bacia e de como os 
consultores dos PBH conseguirão, nos dois meses previstos, responder às questões levantadas 
no Guia apresentado, designadamente no que se refere à avaliação das necessidades da água 
para rega. Considerou, ainda, que os PBH deverão fornecer os meios para se atingirem 
determinados objetivos e não para o alcance direto desses objetivos. 

A Prof.ª Teresa Ferreira considerou o Guia para a 2.ª fase dos PBH interessante e ambicioso e 
afirmou que este coloca aos gabinetes consultores um conjunto de desafios temporalmente 
interessantes. Sugeriu a passagem do binómio valorização-proteção para o trinómio 
valorização-proteção-gestão. Dependendo a segunda fase dos PBH dos resultados da primeira 
e reconhecendo a carência de alguma informação de base, depositou esperanças em que a 
passagem para a segunda fase tenha lugar em simultâneo com a supressão de tais lacunas na 
informação disponível. Deu como exemplo a difícil definição, no âmbito da segunda fase, de 
troços específicos para gestão ambiental a nível local, feita com base nos poucos pontos de 
amostragem existentes. Em relação aos objetivos de valorização económica e social 
apresentados no Guia lamentou que a pesca recreativa e profissional tenha sido ignorada, 
justificando a sua importância pelos 270 000 pescadores licenciados em Portugal. Finalmente, 
duvidou que os PBH consigam dar suporte à disponibilização de meios para a implementação 
da Diretiva-Quadro comunitária, nomeadamente por uma questão de desajuste temporal. 

O Prof. Gonçalves Henriques comentou, em relação à falta de relevo da componente 
energética no Guia, que se procurou que o documento fosse o mais sintético possível, sendo 
que, à semelhança da agricultura, o planeamento energético deveria ser feito no nível próprio 
(Plano Energético Nacional). Em relação à integração temporal dos planos de bacia, disse que, 
depois do atraso da 1.ª fase, não há que se estar obcecado com o tempo, mas frisou que a 
qualidade dos estudos dessa fase inicial será fundamental para se poder prosseguir. Afirmou 
que nunca esteve na conceção inicial dos planos de bacia hidrográfica a simples reciclagem da 
informação existente, mas também a obtenção de nova informação, e partilhou as objeções da 
Prof.ª Teresa Ferreira pela não explicitação da pesca. Embora os planos de bacia não permitam 
a implementação da Diretiva-Quadro, possibilitarão, no entanto, avançar nesse sentido. 
Referiu, ainda, haver verba garantida para que as equipas de consultores dos PBH definam os 
sítios de referência necessários à implementação da Diretiva-Quadro. 
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O Eng.º Martins de Carvalho concordou com os argumentos do Eng.º Carlos Madureira, 
salientando que o texto do Guia lhe parece assumir uma filosofia negativa em relação à 
produção de energia elétrica, sugerindo a sua inerente alteração. Referiu ainda ser partidário 
dos usos múltiplos, relativamente aos quais, em seu entender, o Guia não é claro. A Dr.ª 
Francisca Cordovil salientou que o Fundo de Coesão está a cofinanciar os PBH, cuja conclusão 
inicialmente prevista para 31/12/1997, foi posteriormente adiada para 31/12/1999 e deverá 
sofrer novo adiamento para 31/12/2000. O acesso à informação contida nos planos teria tido 
muita utilidade na discussão do III QCA e do próximo período de programação do Fundo de 
Coesão, já que a lógica espacial da bacia hidrográfica, já que a lógica espacial da bacia 
hidrográfica será cada vez mais importante na fundamentação da aplicação das verbas dos 
Fundos Comunitários. 

O Eng.º Eira Leitão interveio para salientar que, embora o CNA não pretenda nem se deva 
intrometer, quer no cumprimento dos prazos contratuais dos planos de bacia, quer no 
estabelecimento das metodologias a aplicar, lhe não parece descabido este assunto ser 
abordado no Conselho, na medida que permite aclarar procedimentos futuros e contribuir 
para a oportuna e qualificada elaboração dos planos de bacia hidrográfica. Retomou, também, 
a ideia de não estar suficientemente desenvolvida no Guia a interação entre o planeamento e 
gestão de recursos hídricos e o ordenamento do território nacional. O Eng.º Jorge Bochechas 
concordou com a intervenção da Prof.ª Teresa Ferreira sobre a não inclusão explícita da 
proteção dos recursos aquícolas e dos recursos piscatórios. Por outro lado, entende que a 
perspetiva da proteção dos ecossistemas aquáticos, num quadro de conservação da natureza, 
aparece bem explicitada no Guia, embora no país existam poucos ecossistemas para conservar 
e mais para gerir, como no caso de uma comunidade piscícola de uma albufeira dominada por 
espécies exóticas de grande interesse piscatório/comercial mas de valor de conservação nulo. 

Sua Exa. o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Ambiente, Eng.º Ricardo Magalhães, 
salientou que o acompanhamento dos planos de bacia por parte do Conselho tem vindo em 
parte a ser realizado, mas deveria ser mais intenso e frequente, sugerindo assim a criação de 
um grupo de trabalho para acompanhar os PBH e o PNA. Referiu, ainda, que o 
desenvolvimento da primeira fase dos planos de bacia deverá ser tido em conta para melhorar 
os procedimentos da segunda fase, nomeadamente em relação ao atraso verificado, o que em 
seu entender se terá devido a: inércia própria do arranque, questões relacionadas com a 
informação disponível e, sobretudo, abordagens metodológicas distintas empregues pelos 
vários grupos de consultores, situação esta que importa repensar e precisar.  

O Prof. Gonçalves Henriques concordou com a possibilidade de o Conselho participar mais no 
processo de elaboração dos planos de bacia hidrográfica. Referiu ser orientação do INAG 
disponibilizar toda a informação produzida no âmbito dos planos de bacia, nomeadamente 
através do SNIRH. Crê não haver divórcio entre o ordenamento físico e o planeamento de 
recursos hídricos, devendo, por força de lei, estes últimos integrarem-se nos planos de 
ordenamento do território. Comentou, por fim, não estar o documento em análise concebido 
na ótica estrita da conservação da natureza, da competência do ICN e não do INAG, e que a 
importância real da pesca em águas interiores não se encontra definida em Portugal. A 
propósito, o Eng.º Jorge Bochechas lamentou o facto de não existir informação sobre a 
importância económica da pesca em águas interiores, mas alertou que essa informação poderá 
conter valores surpreendentes, tendo em conta o elevado número de pescadores existentes 
em Portugal. 

O Eng.º Evaristo da Silva, comentando a intervenção de Sua Exa. o Secretário de Estado, 
referiu que nos dois meses previstos para a realização da segunda fase dos planos de bacia não 
será possível obter a abrangência pretendida. O Prof. Francisco Ferreira alertou para a 
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potencial influência negativa que a imposição de prazos demasiado curtos poderá ter na 
qualidade do trabalho, assim como para a necessidade da coordenação das atividades 
envolvidas nos planos, e sugeriu a elaboração de uma matriz com o ponto de situação 
relativamente ao seu estádio de adiantamento. Finalmente, questionou a atitude que se 
pretende que o Conselho assuma perante o Guia, isto é, se é visada a sua aprovação ou a 
emissão de recomendações para o prosseguimento dos planos. 

O Eng.º Mineiro Aires, em resposta à intervenção anterior, referiu que os membros do CNA 
irão receber informações, designadamente sobre a primeira fase dos planos de bacia, e que 
espera dos conselheiros comentários ao Guia para a 2.ª fase agora apresentado, tendo em 
vista a sua possível incorporação no documento. O Eng.º Joaquim Pissarra afirmou que a 
pesca e a aquicultura dependem da qualidade ecológica das águas, mas que os planos de bacia 
não lhe parecem os instrumentos indicados para ordenar essas atividades, embora estes 
planos devam delimitar áreas para atividades aquícolas. Também referiu que os planos de 
bacia, no seu âmbito territorial, não vão para além da linha de costa, mas deveriam integrar 
toda a importante fronteira marítima e estuarina, designadamente nas referências à qualidade 
da água. 

O Eng.º Eira Leitão precisou que a pesca deve abranger não só a atividade em águas interiores, 
mas também a pesca em ambientes costeiros, e que os planos de recursos hídricos não são 
setoriais, cabendo-lhes sim dar indicações sobre potencialidades e constrangimentos a 
observar pelos múltiplos setores da atividade económica e, posteriormente, ter em conta as 
suas necessidades e exigências qualitativas. Em relação à solicitação de se formar um grupo de 
trabalho para acompanhar os planos de bacia, defendeu que o Conselho deve responder 
positivamente, apesar da entrada tardia no processo, necessitando o grupo de trabalho de ser 
constituído por Sua Exa. a Ministra do Ambiente, como é da sua competência. Em relação à 
questão posta pelo Prof. Francisco Ferreira, afirmou não ser habitual o Conselho aprovar ou 
reprovar documentos que não são da sua autoria. 

O Eng.º Mineiro Aires defendeu, também, a criação do mencionado grupo de trabalho, 
solicitando que no despacho para a respetiva constituição sejam definidas as suas atribuições 
específicas, de modo a que se torne um contributo e não um potencial obstáculo ao 
desenvolvimento dos planos. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente interveio dizendo que os mandatos dos grupos de trabalho 
foram sempre claros e que a criação deste grupo lhe parece um bom passo neste processo. 
Comentando as afirmações do Eng.º Evaristo da Silva, referiu que o processo dos planos de 
bacia é algo de novo em Portugal e que a junção da academia com a administração pública e o 
setor privado, desejável na sua perspetiva, levanta por vezes alguns problemas, salientando 
ser, no entanto, necessário um equilíbrio entre a profundidade requerida nos planos, o seu 
prazo de execução e os custos inerentes. Informou que, de acordo com uma proposta de Sua 
Exa. o Secretário de Estado, durante o mês de outubro decorrerão reuniões com os consórcios 
para tentar obter esse equilíbrio. Deu então por terminado o 3.º ponto da OT, tendo passado a 
palavra aos dois membros do Conselho que pretendiam intervir acerca de questões fora da 
ordem de trabalhos. 

O Prof. Gonçalves Henriques apresentou ao Conselho uma previsão sobre o que vai acontecer 
em relação à Diretiva-Quadro da Água, referindo que uma última versão da mesma será 
disponibilizada brevemente. Referiu ainda, que o processo de codecisão sobre a aprovação da 
proposta de Diretiva deverá decorrer durante a Presidência portuguesa da União Europeia, o 
que considerou seria um motivo de orgulho para Portugal. 

O Eng.º Oliveira e Sousa alertou o Conselho para as consequências poluentes e 
correspondente perigo para a saúde pública provocados pelos efluentes não tratados de uma 
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instalação industrial de Coruche, incumbida de destruir as carcaças dos bovinos abatidos no 
âmbito do programa de erradicação da BSE, questionando Sua Exa. a Ministra do Ambiente 
sobre esta ocorrência. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente lamentou não lhe ter sido dado conhecimento prévio da 
intenção de abordar este assunto, de modo a poder preparar uma resposta adequada. No 
entanto, disse saber que estão a ser tomadas providências para a correção da situação, 
desconhecendo, em pormenor, quais os procedimentos em curso. 

O Eng.º Mineiro Aires alertou ainda para a necessidade de serem nomeados pelo CNA os 
membros que está previsto integrarem as subcomissões regionais da Comissão de Gestão de 
Albufeiras, previstas no Decreto-Lei n.º 21/98, de 3 de fevereiro. 

Finalizando, Sua Exa. a Ministra do Ambiente lembrou ser esta a última reunião em que está 
presente no atual cargo antes das próximas eleições legislativas, elogiando com ênfase a 
qualidade e elevação da atuação dos membros do CNA, nomeadamente dos que integram os 
grupos de trabalho e o Secretariado-Geral do Conselho. Concluiu, dando por encerrada a 
sessão pelas 19h45. 
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Abriu a sessão Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José 
Sócrates e, dado ser a primeira vez que o CNA reúne sob a sua presidência, apresentou 
cumprimentos em seu nome e no do Secretário de Estado do Ambiente, dando as boas vindas 
aos seus membros e acentuando a elevada competência e conhecimento deste órgão 
consultivo do governo. Referiu ainda que, da parte do governo, existe um manifesto interesse 
no acompanhamento da política da água por parte do CNA. Passou em seguida a apresentar ao 
plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 12.ª reunião do CNA, efetuada em 23/09/99; 

2. Plano operacional de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais 
(2000-2006). 

3. Presidência portuguesa da União Europeia: Diretiva-Quadro sobre atuação 
comunitária no domínio da política da água. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 12.ª reunião foi aprovada por 
unanimidade, com duas propostas de alteração, expressas por escrito e que constarão das 
respetivas corrigendas. 

Passando ao 2.º ponto da ordem trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território introduziu o Programa Operacional de Abastecimento de Água e 
de Saneamento de Águas Residuais (2000-2006) como suporte da política do governo neste 
domínio. Justificou o documento apresentado pelas oportunidades financeiras que o III QCA 
colocará a esta área e pela necessidade de enquadrar a correspondente estratégia do 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território nos próximos seis anos. O documento 
faz de início uma diagnose da situação atual do abastecimento e saneamento de água em 
Portugal, ainda insatisfatória e portanto causadora de problemas ao desenvolvimento do país. 
Da consciencialização desta situação resultou a necessidade e a oportunidade, uma vez que o 
país detém o conhecimento da situação real, das técnicas de engenharia e a vontade política, 
para desenvolver uma estratégia de resolução dos problemas ligados ao saneamento básico. 
Reconheceu que alguns dos compromissos agora propostos já foram assumidos no passado, 
mas que será possível nos próximos seis anos colocar Portugal ao nível dos indicadores 
comunitários nesta área, retirando-a, entretanto, do topo da agenda do Ministério a que 
preside. 

O Programa Operacional foi elaborado com base na experiência entretanto adquirida e na sua 
opinião sustenta os quatro vetores centrais da estratégia proposta, a saber: 1 - integração 
espacial, nomeadamente através da criação de modelos supramunicipais; 2 - integração de 
usos, essencialmente doméstico e industrial; 3 - empresarialização do setor, nomeadamente 
através de uma gestão capaz de garantir a sustentabilidade económica e financeira, e 4 - 
cooperação política entre o governo e as câmaras municipais. Salientou a abordagem objetiva, 
detalhada e até “arriscada” do documento, ao propor, tentativamente, quais os sistemas 
multimunicipais que o governo pretende criar. Finalmente, referiu o financiamento previsto 
bem como as respetivas fontes, salientando que o documento refere com clareza o que o 
governo deseja e entende necessário por parte do investimento privado. A comparticipação do 
Estado no financiamento das obras a efetuar será variável por forma a contribuir para a 
compatibilização da tarifa final paga pelo consumidor com o real poder de compra das 
populações e as suas diferenças interregionais. Com base neste enquadramento do 
documento, pediu as críticas e sugestões do Conselho ao mesmo. 

Posto o assunto a debate, foi entendido que Eng.º Eira Leitão, prosseguisse com a condução 
dos trabalhos, começando por salientar alguns aspetos formais da reunião em curso e por 
desejar as boas vindas aos novos e regressados elementos do Conselho. O Eng.º Mello Franco 
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felicitou o Ministro, que pela primeira vez presidia ao Conselho, salientando que, desde os 
anos 70, não surgiu a oportunidade para produzir um documento desta natureza, capaz de 
ajudar a enquadrar e resolver os problemas existentes. Congratulou-se, também, pelo 
envolvimento explicito das empresas privadas na redação do documento e no 
desenvolvimento das ações futuras. Sugeriu um contacto direto com o Ministro e revelou 
algumas dúvidas sobre pontos concretos do documento, nomeadamente: i) o ajustamento dos 
sistemas existentes às opções integradas; ii) a integração dos sistemas em baixa nos sistemas 
multimunicipais de abastecimento de água; iii) a escolha dos parceiros privados para sistemas 
de capital público; iv) a atribuição de fundos comunitários a sistemas de gestão privada. 

O Eng.º Braga da Cruz considerou o documento bom, salientando a situação específica do 
norte litoral, que considerou crítica. Á medida que a média do continente se aproxima dos 
padrões considerados satisfatórios em matéria de abastecimento de água e de saneamento de 
águas residuais, o custo marginal por cada acréscimo de ganho aumenta (relação assimptótica, 
não linear), pelo que o investimento previsto para aquela área não chegará para atingir os 
níveis de abastecimento e tratamento propostos no documento. Questionou igualmente a 
orientação que deve presidir para a agregação de municípios (extensão das associações 
municipais existentes para abastecimento de água ao tratamento de esgotos?, ou coerência ao 
nível das bacias hidrográficas de rejeição?). Solicitou ainda que fosse clarificada a noção de 
redes de água de “nível intermédio” dentro de um mesmo município. O Prof. Humberto Rosa 
salientou também a alta qualidade do documento apresentado, entendendo, no entanto, 
referir os seguintes pontos: o carácter supramunicipal poderá implicar soluções de grande 
dimensão, nomeadamente ao nível das ETAR, quando na sua opinião existem sistemas de 
menor escala mas ambientalmente mais corretos; uma maior multiplicidade de origens de 
água, essencialmente subterrâneas, poderá ser ambientalmente vantajosa; há necessidade de 
se reduzirem as perdas através da substituição das canalizações existentes; acentuou, por fim, 
que as regiões autónomas da Madeira e Açores deveriam ser integradas nesta análise, apesar 
das suas competências autonómicas. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território clarificou que as soluções de grande escala são propostas para a gestão dos 
sistemas, os quais, no entanto, podem integrar na sua constituição vários subsistemas de 
menor escala. 

O Prof. Carmona Rodrigues afirmou que as candidaturas ao III QCA deverão aprofundar mais a 
problemática em análise, sendo desejável explicitar o que de facto há a fazer em termos 
físicos, por exemplo quanto à dimensão das origens de água. Na estratégia a definir pelo 
governo também lhe parece importante quantificar a dimensão e os custos das infraestruturas 
que serão realizadas. O Eng.º Serra Pacheco pronunciou-se em particular sobre a proposta de 
criação do SM do Baixo Mondego-Bairrada. Em relação ao abastecimento de água, crê ter 
havido esquecimento em relação ao sistema regional de AA Coimbra-Leiria, que está em 
desenvolvimento há dois anos, com a participação do próprio ministério. Consequentemente 
põe em causa, desde já, o sistema Coimbra-Bairrada com os contornos propostos no 
documento. Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Eng.º Rui Gonçalves, comentando 
esta última intervenção, salientou ser óbvio que os contornos dos sistemas a implementar 
serão ajustáveis, sendo para o efeito obrigatória a concordância e o envolvimento das câmaras 
municipais. O Prof. Fernando Santana salientou que tudo o que contribua para a definição das 
estratégias de investimento nesta área deverá ser saudado. Observou, em primeiro lugar, que 
na implementação dos sistemas plurimunicipais se deverá ter o cuidado de não multiplicar 
apenas aquilo que já existe. Observou também que, não obstante se estar no bom caminho 
para definir as estratégias e os objetivos do abastecimento e do saneamento de águas 
residuais, subsistem ainda verdadeiros pontos negros nas estruturas de saneamento básico no 
nosso país, que com urgência deverão ser eliminados. Apesar de se falar em prioridades no 
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documento, o investimento não está discriminado em função das mesmas. Por outro lado, o 
plano continua a restringir o saneamento básico às redes de coleta e estações de tratamento, 
não passando desses limites. No entanto, proliferam outras situações, como por exemplo 
albufeiras de uso múltiplo que, em anos de seca, continuam sem prioridades definidas a 
utilizar a água em aplicações menos nobres e prioritárias, como a rega. 

A Eng.ª Rafaela Matos felicitou o Ministro e a sua equipa pelo plano apresentado, que lhe 
parece bem estruturado, interessante e oportuno. De facto, é importante que o novo 
investimento que se avizinha seja estruturado por uma estratégia com objetivo claramente 
definidos. No entanto, em nome da APESB, gostaria de contribuir para melhorar o documento. 
Assim, em relação às instituições com capacidade para formação na área em apreço, deveriam 
ser incluídas instituições de ensino e associações, tal como a APESB. Também parece faltar 
uma visão integrada do ciclo hidrológico, nomeadamente por ausência de aspetos ligados à 
drenagem pluvial, nos aspetos quantitativos e qualitativos (p. ex. controlo de cheias/controlo 
de descargas poluídas em tempo de chuva), que podem condicionar o bom desempenho das 
infraestruturas de drenagem e de tratamento de águas residuais. Também nas tarefas a 
realizar não está explicitado o que falta fazer nas redes de drenagem, sendo igualmente 
importante, para além dos aspetos de beneficiação e de reabilitação das redes existentes, a 
adoção de medidas preventivas ao nível do planeamento de novas infraestruturas para evitar a 
impermeabilização excessiva. A este respeito referiu concretamente o Decreto-Lei n.º 364/98, 
que estabelece a obrigatoriedade de se proceder a uma cartografia de zonas inundáveis ao 
nível dos PMOT, devendo os seus regulamentos estabelecer as restrições necessárias para 
fazer face ao risco de cheia. As tarifas “justas” não lhe parecem ser completamente justificadas 
no documento, questionando se vai existir ou não um custo subsidiado. Por escrito irá enviar 
comentários adicionais e de pormenor ao documento. 

O Eng.º Serra Pacheco interveio, questionando uma vez mais a delimitação das unidades 
geográficas de gestão propostas no documento. De acordo com o Eng.º Mário Lino a 
delimitação proposta foi definida com base em vários critérios objetivo, ligados 
nomeadamente aos limites das bacias hidrográficas e às associações de municípios já 
existentes. O documento dá uma ideia do que se pretende mas não é, de forma nenhuma, 
definitivo. Em relação aos sistemas existentes, muitos são apenas de esgoto ou de 
abastecimento de água, pretendendo vir a alargar o seu âmbito, ao associar as duas 
componentes. Parece-lhe, também, que as soluções de engenharia a considerar não caberiam 
num documento como o Programa em análise. Outra questão relaciona-se com o facto de os 
municípios, quando estabelecem os sistemas, separarem as águas pluviais das águas residuais 
e que, de facto, é importante realizar esta junção funciona. Em relação às tarifas, entende que 
estas devem refletir o custo de instalação e manutenção dos sistemas, mas considera que os 
instrumentos financeiros do Programa Operacional devem ser utilizados também de forma a 
contribuir para reduzir e corrigir as grandes desigualdades e assimetrias existentes, o que 
implicará a aplicação de comparticipações diferenciadas a fundo perdido, designadamente no 
que respeita às comparticipações do Fundo de Coesão. 

O Prof. Pereira Vieira congratulou-se pelo Programa Operacional apresentado e indicou 
partilhar a opinião já veiculada de as opções previstas não deverem eliminar soluções simples. 
Parece-lhe uma falta técnica o documento não referir o destino final das lamas, ainda para 
mais pretendendo-se ligar os esgotos domésticos e industriais. Questionou também sobre o 
provável seguimento do documento em apreço. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território referiu a celeridade estratégica necessária pelas imposições do III 
QCA e pediu para que, no máximo dentro de três semanas, as sugestões acerca do documento 
sejam emitidas, já que uma versão final do mesmo terá que ser produzida nesse prazo. O Prof. 
Francisco Ferreira questionou sobre os meios a utilizar para implementar o Programa, 
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nomeadamente ao nível do licenciamento e das infraestruturas, e quanto ao modo como se irá 
processar a participação da sociedade. Na sua perspetiva, a política de qualidade da água 
deverá ser mais do que o proposto no documento, revelando ainda preocupações sobre a 
junção dos esgotos industriais aos domésticos e sobre o problema das águas pluviais e das 
fontes de poluição difusa. 

A Dr.ª Filomena Araújo sugeriu que o objetivo e investimentos deveriam ser calendarizados. 
Não lhe parece também existir um eficiente controlo da qualidade dos efluentes das ETAR e 
questionou qual a relação entre a qualidade da água na origem e as exigências dos PBH. 
Preocupam-na, ainda, a eficácia das ETA em relação aos nitratos, chamando a atenção para o 
controlo pelas ETA dos agentes patogénicos emergentes e para o uso de chumbo nas 
canalizações. O Eng.º João Bau salientou que o Programa Operacional proposto permitirá a 
melhoria das condições de vida das populações, em particular do interior do país. Em relação à 
problemática da conservação da água referiu que as empresas públicas desta área deverão ter 
objetivo de preservação do ambiente. Referiu a necessidade de investir, não só em medidas 
estruturais, mas também em medidas não estruturais, ao nível do funcionamento e da 
eficiência dos sistemas. Parece-lhe necessário um plano de conservação da água que permitia 
a criação de um programa nacional de investigação e desenvolvimento nesta área, o que, junto 
com a massa crítica disponível poderá permitir a melhor gestão dos novos sistemas e uma 
melhor competição com o conhecimento estrangeiro. Deu como exemplo o elevado número 
de ruturas médias na nossa rede de abastecimento, cerca de dez vezes superior ao de outros 
países europeus. 

O Eng.º Rui Godinho retirou duas conclusões da leitura do documento: que o Programa 
pretende mobilizar meios de investimento para solucionar os problemas existentes nesta área 
e que pretende criar unidades de gestão mais eficientes, sendo claro em relação a estes dois 
aspetos, nomeadamente na forma como neles enquadra os municípios. A lógica de integração 
referida no documento e pelo próprio Ministro parece-lhe boa, existindo já experiências 
positivas de funcionamento na mesma base na área dos resíduos. No entanto, recomenda 
flexibilidade territorial e de dimensão, salientando não só a integração regional mas também a 
setorial (fornecimento mais tratamento). Por outro lado, entende que os sistemas a criar vão 
necessitar de integrar bastante know-how para funcionar corretamente, parecendo-lhe 
correto o investimento na área da formação. Finalmente, na engenharia dos sistemas terá 
igualmente de se efetuar o controlo da qualidade a montante e a jusante das ETA e das ETAR. 
Ao Eng.º Pedro Serra três temas parecem sobremaneira importantes. Num quadro de 
empresarialização da gestão (mesmo com subsídios ao investimento), não crê ser possível 
igualizar as tarifas, devido às diferenças nos encargos de exploração. Crê mesmo que as tarifas 
deverão ser diferentes, para permitir racionalizar os diferentes tipos de consumos e que as 
questões sociais não deverão passar pelo valor das tarifas, mas sim por subsídios de índole 
social. A questão da integração é importante e considera ainda que a empresarialização 
permitirá a otimização dos investimentos, que deverão atender primacialmente ao interesse 
público. A integração dos efluentes domésticos e industriais não levantará problemas se a lei 
existente for cumprida, parecendo-lhe que o condicionamento dos subsídios ao tipo de 
sistema a implementar poderá também ajudar a resolver este problema. 

O Eng.º Nunes Vicente, saindo do âmbito da instituição que representa no Conselho, afirmou 
que atualmente os sistemas municipais são já pressionados a passar para a gestão privada, e 
que, no seu entender, no âmbito deste plano se deveria alargar o leque das soluções 
empresariais. Perguntou ainda se o plano operacional apresentado desaconselharia as 
concessões em curso de sistemas municipais. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território referiu que no caso referido em concreto (Cascais) é um sistema 
de abastecimento em baixa e não o sistema em alta que está a ser objeto de concessão. O 
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Prof. António Quintela sublinhou que a intervenção do Ministro foi muito estimulante para o 
Conselho, nomeadamente pela vontade expressa de resolução dos problemas existentes e de 
colaboração com o CNA. O Prof. Canelas de Castro congratulou-se com a racionalização 
proposta dos atores públicos e com os reflexos positivos sobre os cidadãos (maior eficácia, 
redução de perdas). Congratulou-se também com a ideia de sustentabilidade social, 
salientando, no entanto, dois problemas para os quais julga necessário encontrar soluções. Em 
relação à questão organizativa, como jurista, encontra algumas dificuldades na articulação das 
competências do Estado e dos municípios. Por outro lado, a ideia da equidade social é 
importante, mas existem constrangimentos à sua prática, nomeadamente de origem 
comunitária. 

A Dr.ª Francisca Cordovil começou por congratular os autores pela qualidade e poder de 
síntese do documento, salientando que o mesmo será importante para definir e estruturar a 
aplicação do Fundo de Coesão. É obviamente um documento de partida, mas terá de ter uma 
versão definitiva a muito breve prazo. Crê que a perspetiva supramunicipal, bem como a 
integração da participação dos privados, devem ser clarificadas. Um suporte técnico de 
qualidade, associado a uma boa formação específica também lhe parece um aspeto decisivo. O 
Eng.º Serra Pacheco voltou a frisar que estava perante um programa operacional, como 
referido pelo Eng.º Mário Lino, mas parece-lhe preocupante o pressuposto de uma realização 
quase simultânea dos projetos previstos no documento. Pediu ainda para ser incluído na ata 
uma declaração sobre o sistema de abastecimento do Baixo Mondego-Leiria, a aguardar 
aprovação do seu figurino jurídico, pelo que espera uma próxima tomada de posição do 
Ministério do Ambiente sobre o mesmo. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento 
do Território referiu, na oportunidade, que brevemente se irá reunir com os municípios 
envolvidos naquele sistema. 

Para o Prof. Fernando Santana dois aspetos parecem fundamentais para a boa concretização 
do Programa: uma clara definição das linhas estratégicas e a forte vontade política de as 
concretizar. No entanto, o documento não parece fornecer os critérios ambientais a adotar, 
nomeadamente dando prioridade às piores situações dentro deste contexto. Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território agradeceu as sugestões produzidas, 
que serão devidamente consideradas, bem como os textos complementares que lhe queiram 
fazer chegar. Afirmou que o documento surgiu sustentado pela situação existente e pelo 
quadro legal em vigor, e que crê firmemente na concretização do Programa proposto e na 
necessidade, imperiosa, de uma visão supramunicipal. Finalizou referindo a utilidade do 
documento para orientar a política do Ministério e para permitir testar a eficácia da 
implementação do plano proposto, parecendo-lhe que, daqui a três anos, o mesmo deverá ser 
reavaliado e ajustado. O Eng.º João Bau salientou o importante tema da poupança de água, 
que deveria, na sua opinião, ser mais explicitado no documento, permitindo ir além das 
campanhas mediáticas já empreendidas sobre o assunto. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território referiu que o governo quer 
introduzir elementos de justiça social no plano apresentado, pretendendo atenuar as injustiças 
atuais com diferentes comparticipações ao investimento. Parece-lhe, também, que o 
Programa apresentado não teria de conter os estudos de engenharia, que serão passos 
posteriores, nomeadamente ao nível dos planos diretores, salientando a existência do novo 
instituto regulador, o IRAR. Finalizou, questionando a eficácia da formação feita pelo Estado, 
preferindo a formação promovida pelas empresas em função das suas próprias necessidades. 

Entrando no 3.º ponto da ordem de trabalhos, começou por apresentar os últimos 
desenvolvimentos sobre a Diretiva-Quadro e por referir que o governo português colocou a 
aprovação desta Diretiva no topo das prioridades da Presidência portuguesa da União 
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Europeia, apesar das dificuldades que se adivinham. Crê que Portugal será dos países com mais 
conhecimento sobre a Diretiva em discussão, o que o colocará em boa posição para concluir 
esta tarefa. Como ponto crítico do processo estará a diferença de posições entre o Conselho e 
o Parlamento Europeu, bem como as alterações políticas entretanto observadas no 
Parlamento desde as últimas eleições para esse órgão comunitário. Seja como for, respeitando 
os prazos e encurtando-os na medida do necessário, espera ser possível obter uma posição 
sobre a diretiva durante o mês de março. O Prof. Gonçalves Henriques foi breve ao apresentar 
ao Conselho a evolução da situação, já que o documento distribuído contém todos os recentes 
desenvolvimentos sobre a Diretiva-Quadro em apreço. Um dos possíveis problemas na 
aprovação da mesma diretiva estará na vontade de avançar por parte de alguns Estados 
Membros. O Prof. Humberto Rosa, numa leitura rápida do documento entregue, reparou que 
no anexo V a posição da Espanha é irredutível e ambientalmente pouco correta numa série de 
questões, enquanto que a posição portuguesa oscila, ainda sem uma direção fixa nesse 
âmbito. Crê que a posição portuguesa deve ser ambientalmente avançada, apesar das 
dificuldades que daí possam advir para a sua futura implementação. Sua Exa. o Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território concordou no global com a posição antes expressa 
pelo Prof. Humberto Rosa, salientando o isolamento em que as posições espanholas têm 
ficado. 

A Prof.ª Teresa Ferreira referiu ter lido o documento com atenção e que crê que a posição 
portuguesa têm sido a correta, aplaudindo a introdução dos meios fortemente modificados. 
No entanto, separa a aprovação da diretiva, difícil mas possível, da sua complicada 
implementação. O Prof. Francisco Ferreira louvou o documento, referindo que este domínio 
devia ser obrigatoriamente regulamentado e que a futura implementação vai representar uma 
tarefa hercúlea. O Eng.º Eira Leitão lembrou os conselheiros de que este assunto não é novo 
no Conselho, tendo aliás sido já elaborado um cuidado parecer do CNA sobre a matéria, e que 
posteriormente já por duas vezes houve pronunciamento sobre aspetos específicos em 
negociação. O Dr. Rui Tomás Marques deu os parabéns à proposta de diretiva, que considera 
ser melhor para Portugal do que a proposta inicial, e congratulou-se por a sua aprovação ser 
um dos objetivo da Presidência portuguesa. Em relação à Diretiva-Quadro considera que há 
que buscar meios para implementar o novo conceito de qualidade ecológica. O Prof. António 
Quintela reiterou o seu apoio à equipa encarregue da negociação da diretiva, mas exprimiu 
alguma preocupação com as exigências e as medidas necessárias à sua implementação, 
nomeadamente no que respeita à monitorização hidrológica tradicional. Referiu, por exemplo, 
a degradação das estações udométricas (muitas com dados centenários, mas com falhas 
importantes nos últimos anos) e das redes de monitorização hidrométrica (atividade de 
medição direta de caudal em rios muito reduzida). Julga indispensável a disponibilidade de 
equipas de hidrometristas com adequada formação e não crê que os problemas se resolvam 
com o equipamento em aquisição para a recolha e transmissão de dados hidrológicos.  

O Eng.º João Bau salientou a necessidade de afinar a questão da amortização dos custos, 
incluindo os ambientais, sobre a tarifa paga pelos consumidores. A posição do Parlamento 
Europeu sobre esta questão parece-lhe ser extremada, podendo ser negativa para Portugal. Ao 
Prof. Canelas de Castro parece importante não escamotear as dificuldades de calendário, 
sendo mais importante desenvolver uma boa sustentação técnica e profissional da diretiva do 
que estar muito preocupado com prazos políticos. O Eng.º Jaime Braga disse que o governo 
português vai procurar defender a posição comum, mas que essa postura pode trazer algumas 
contrariedades, pois ao aceitar as posições mais avançadas e exigentes podemos não entrar 
em linha de conta com as nossas limitações meridionais. O Eng.º Evaristo da Silva manifestou 
agrado pelo estilo da intervenção do Ministro, pelo teor dos documentos entregues e com a 
presente sessão do CNA. Apesar do esforço a fazer para se aprovar a Diretiva-Quadro durante 
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a Presidência portuguesa, considera depois fundamental reorganizar a administração a quem 
caberá implementá-la. 

Para o Prof. Gonçalves Henriques a posição inicial do Parlamento Europeu sobre o preço da 
água foi muito rígida, mas após as discussões havidas tornou-se mais flexível, prevendo assim 
que um documento mais atualizado sobre a questão do custo da água estará disponível em 
meados de fevereiro. Referiu ainda o aspeto das substâncias perigosas e que os problemas 
específicos de cada país não são exclusivos dos países meridionais. Sua Exa. o Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território interveio, começando por afirmar que nunca para 
realçar a Presidência portuguesa da União Europeia se porão em causa interesses nacionais. 
No entanto, a posição de Portugal na UE em matéria de ambiente alterou-se nos últimos 
tempos, querendo o governo português participar ativamente na construção da política 
ambiental europeia, nomeadamente por se perspetivar a admissão de outros países. A escolha 
da Diretiva-Quadro para a agenda da Presidência portuguesa da UE revela uma prioridade, não 
apenas ao nível europeu mas também ao nível nacional, nomeadamente numa altura em que 
se ultimam os planos de bacia hidrográfica e se desenvolve o Plano Operacional de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (2.º ponto da OT). Apesar desta 
postura reconhece os problemas existentes, que se devem, em grande medida, ao modelo 
institucional em vigor. Prevê com o termo dos PBH alguns ajustes na estrutura institucional, de 
modo a permitir uma efetiva gestão ao nível da bacia, esperando durante este ano refletir com 
o Conselho sobre este tema. Referiu por fim a próxima Cimeira Luso-Espanhola e deu a palavra 
ao Eng.º Pedro Serra para informar o Conselho sobre este tópico. O Eng.º Pedro Serra 
comunicou o Conselho de que a Convenção Luso-Espanhola foi ratificada por Espanha e que 
consequentemente se encontra já em vigor. Espera que no âmbito da próxima Cimeira se 
defina a composição da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção, não 
definida no texto da Convenção, bem como os seus objetivos e metas. 

No final da reunião e no âmbito do 4.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão 
apresentou sinteticamente o Programa de atividades do CNA para 2000, referindo que as 
ideias do mesmo já havia sido traduzidas, em alguns dos seus pontos principais, nas 
intervenções do Ministro. É, no entanto, um documento que entende não deve ser minimizado 
e que, como nos anos anteriores, dá contas da atividade desenvolvida pelo Conselho, ao 
mesmo tempo que traça as linhas de ação próximas futuras. Referiu a crença que deposita nas 
capacidades e mais-valias da ação dos grupos de trabalho, bem como a possibilidade das 
entidades representadas no CNA, pertencentes ou não à orgânica do MAOT, proporem temas 
para análise e discussão. Na sequência, informou da disponibilidade da representante do 
Diretor-Geral da Saúde para abordar num próximo plenário o tema das doenças relacionadas 
com os meios hídricos. Acentuou também que o Conselho poderá reunir em plenário com 
maior frequência, se necessário, e salientou alguns dos temas apresentados no capítulo 4 do 
Plano de atividades para futura apreciação. Finalizou referindo que o orçamento do CNA tem 
sido e continua a ser adequado para que este órgão realize a sua atividade. 

Não havendo mais intervenções dos membros do Conselho, Sua Exa. o Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território deu por encerrada a sessão pelas 13h45. 
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O Eng.º Eira Leitão abriu a sessão dando as boas vindas aos membros do Conselho que nele 
participam pela primeira vez e manifestou a sua estranheza pelo elevado número de ausências 
e substituições nesta sessão do Conselho Nacional da Água, muito fora do habitual. Em 
seguida, apresentou ao plenário a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 13.ª reunião do CNA, efetuada em 21/01/2000; 

2. Definição dos objetivo dos planos de bacia hidrográfica (PBH). 

Após o que revelou a intenção de Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, Eng.º José Sócrates, realizar uma intervenção de fundo antes da ordem de 
trabalhos. O Eng.º Braga da Cruz observou que o número elevado de ausências e de 
substituições, em sua opinião, se deve à insuficiente antecipação na respetiva convocatória. A 
Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território esclareceu ser da sua 
responsabilidade a marcação das datas de reunião do Conselho e que estas se encontram 
sujeitas, pela própria natureza do órgão, a razões de oportunidade política, muitas vezes 
impeditivas de uma maior antecipação. No entanto, irá tentar que o prazo mínimo 
conveniente para a marcação das reuniões seja satisfeito. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 13.ª reunião foi aprovada por 
unanimidade, com duas propostas pontuais de alteração, explicitadas por escrito e que 
constarão da respetiva corrigenda. 

Entrando no ponto antes da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território começou por salientar a importância da presente reunião ao 
discutir a segunda fase dos PBH (2.º ponto da ordem de trabalhos), referente à definição e 
avaliação dos seus objetivos. Pretendia ouvir a opinião do Conselho sobre o tema, relevante 
para a política portuguesa da água, no sentido de obter um consenso razoável em relação a 
esta matéria. Todavia, gostaria previamente de apresentar a agenda e as prioridades do 
governo quanto à política da água, enquadrando aí os PBH e os respetivos objetivos. Até ao 
final do ano espera assim ver concretizados cinco pontos/prioridades da agenda política, que 
seguidamente enunciou. A primeira prioridade incide no cumprimento do Plano Operacional 
de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais (2000-2006), apreciado na 
anterior reunião plenária do CNA, e a relevância do QCA III nesse contexto. O Plano, 
entretanto já aprovado na sua versão final, definiu a estratégia que está a ser aplicada com 
bom ritmo. Desde o final do ano transato foram elaboradas três candidaturas de sistemas 
multimunicipais ao Fundo de Coesão, num valor superior a 20 milhões de contos. Dos 260 
milhões de contos disponíveis neste Fundo para abastecimento de água e saneamento básico, 
140 milhões já estão afetos a várias candidaturas, permitindo prever que a totalidade da verba 
seja atribuída, com candidaturas e planos diretores aprovados, até ao final do corrente ano. 
Considera que nunca um planeamento de execução similar foi realizado com os anteriores 
QCA, salientando que após esta fase restará ao governo acompanhar a respetiva execução. 

Como segunda prioridade da política da água para 2000 referiu estar a conclusão do 
planeamento dos recursos hídricos portugueses. Será necessário finalizar os planos até ao 
termo do ano em curso, para as bacias hidrográficas internacionais, e até fevereiro de 2001 
para as bacias nacionais, sendo o Plano Nacional da Água (PNA) elaborado simultaneamente 
com aqueles. 

Como terceira prioridade mencionou a monitorização das redes de medição e controlo das 
águas, parecendo-lhe essencial esta componente, até pelas exigências da agenda europeia e 
internacional relativa à política da água. Os equipamentos das redes de monitorização deverão 
estar adjudicados até ao final do ano 2000. 
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Como quarta prioridade aparece a agenda internacional da política da água, nomeadamente 
em relação à aprovação da Diretiva-Quadro comunitária e à aplicação da Convenção Luso-
Espanhola sobre os rios comuns. Apesar das dificuldades, continua a ser uma ambição da 
Presidência portuguesa da UE fazer aprovar a Diretiva-Quadro durante o seu mandato, 
enquanto que será necessário constituir a curto prazo a Comissão para a aplicação e o 
desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola por forma a concretizar os princípios e a 
aprofundar os conceitos aí expressos. Crê que a Comissão estará em funções no próximo mês. 

Finalmente e em quinta prioridade, já na posse de sistemas de monitorização, com os planos 
de bacia hidrográfica concluídos e com os sistemas de abastecimento e saneamento com 
verbas afetadas e em construção, parece-lhe importante discutir a estrutura institucional mais 
eficaz para assegurar uma gestão moderna dos recursos hídricos, com autoridade, eficácia e 
onde o interesse nacional prevaleça. Em sua opinião a arquitetura institucional de gestão hoje 
existente apresenta muitas fragilidades na aplicação da lei, nomeadamente no que se refere 
ao licenciamento e à cobrança de taxas. Assim, gostaria de comunicar a próxima constituição 
de um grupo de trabalho destinado a elaborar, até 30 de outubro p.f., uma proposta de 
modelo institucional para a gestão de recursos hídricos nacionais. Referiu, por fim, que espera 
ter também concluída até ao final do ano uma lei que defina os princípios gerais da política da 
água. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território concluiu a sua 
intervenção pedindo mais uma vez aos conselheiros que enquadrassem a discussão do 2.º 
ponto da ordem de trabalhos nas prioridades que acabou de definir. 

A Dr.ª Francisca Cordovil saudou a análise e discussão acerca do modelo institucional de 
gestão da água, mas referiu a necessidade de uma cuidada reflexão sobre o problema dos 
recursos disponíveis, hoje claramente insuficientes para implementar uma nova estrutura 
institucional. O Eng.º Mário Lino pensa ser importante que o modelo institucional a discutir e a 
futura lei da água traduzam a política de recursos hídricos que está a ser seguida pelo governo. 
A Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território parece claro que a 
afetação de meios terá de ser considerada nas propostas de novas estruturas institucionais de 
gestão da água, nomeadamente na que for apresentada pelo grupo de trabalho. Em relação à 
lei da água parece-lhe que esta deverá fundamentar apenas os princípios gerais a aplicar e não 
ficar demasiado associada à conjuntura política presente, sendo essencialmente declarativa e 
não se restringindo à aplicação de modelos teóricos, importados ou não. 

Passando ao 2.º ponto da ordem trabalhos, o Eng.º Mineiro Aires expôs ao Conselho o 
contexto e os procedimentos que conduziram à elaboração da segunda fase dos planos de 
bacia hidrográfica (PBH), referente aos objetivos, e que hoje será analisada em relação às 
quatro bacias internacionais do país - rios Minho, Douro, Tejo e Guadiana. Recordou a 
programação inicialmente proposta para a execução do planeamento dos recursos hídricos, o 
atraso entretanto verificado e o calendário que espera cumprir para concluir os planos das 
bacias internacionais até ao final do corrente ano. Referiu que a equipa do INAG entretanto 
afeta aos planos, nomeadamente o Dr. Marques Ferreira, conseguiu restabelecer um clima de 
bom entendimento com os consórcios, pelo que a nova calendarização será com certeza 
cumprida. Disse também que se estabeleceram contactos com as regiões autónomas dos 
Açores e da Madeira, por forma a que estas venham a integrar o PNA. Em relação ao 
desenvolvimento dos PBH, a primeira fase está terminada e a segunda está hoje a ser 
apresentada ao Conselho Nacional da Água, pois seria absurdo avançar para as fases seguintes 
sem a audição deste órgão. O INAG irá ouvir em seguida as opiniões dos Conselhos de Bacia 
sobre esta fase dos PBH, promovendo também discussões no auditório do INAG e sessões 
públicas em articulação com a APRH. 
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O Eng.º Mineiro Aires prosseguiu, informando que algumas das fases seguintes dos PBH serão 
realizadas simultaneamente. Assim, a terceira, quarta e quinta fases estão a ser executadas em 
paralelo e a sexta fase, relativa às normas e regulamentos, está, pelo menos nos seus aspetos 
gerais, desde já a ser iniciada. Em relação à informação enviada pelo INAG aos membros do 
Conselho sobre a segunda fase dos PBH, entende que foi a necessária e suficiente. Quanto aos 
objetivos dos planos, referiu que dos vários cenários estudados só dois, os de maior e menor 
pressão sobre os recursos hídricos, foram efetivamente considerados. Tipificou depois os 
principais objetivos, por exemplo as situações hidrológicas extremas, as perdas de água, os 
caudais ecológicos e a aplicação da legislação vigente, enquadrando-os temporalmente em 
objetivo de curto (até ao término do QCA III, 2006), médio (até ao término da vigência dos 
planos de bacia espanhóis, 2012) e longo prazo (até 2020). Finalmente, e na sua perspetiva de 
Presidente do INAG, questionou a futura aplicação dos planos de recursos hídricos, 
salientando alguns problemas já referidos, como a falta de meios, nomeadamente de técnicos 
qualificados. 

O Dr. Marques Ferreira começou por referir as dimensões segundo as quais os planos devem 
ser encarados - uma dimensão estratégica, uma dimensão espacial, uma dimensão setorial e 
uma dimensão temporal. Depois da grande quantidade de informação obtida na primeira fase 
dos PBH, entrou-se na que está preste a terminar, sendo que os objetivos definidos nesta 
segunda fase irão suportar os vários programas de execução. Apesar da diversidade das bacias 
cujos PBH se encontram hoje em discussão no CNA, existem problemas comuns a todas elas, 
que tipificou e que englobam, nomeadamente, o abastecimento de água às populações e 
atividades económicas e a respetiva gestão da procura, a proteção das águas e o controlo da 
poluição, a proteção contra as situações hidrológicas extremas e os riscos de poluição 
acidental, a proteção da natureza, a valorização económica e social dos recursos hídricos, a 
articulação do ordenamento do território com o ordenamento do domínio hídrico, o quadro 
normativo e institucional, as situações de carência e incumprimento e o sistema económico-
financeiro. Terminou a sua apresentação remetendo os conselheiros para os objetivo 
específicos de cada bacia, constantes dos sumários executivos distribuídos antes da reunião. 

Iniciando-se a discussão, o Prof. Joanaz de Melo felicitou Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território por, finalmente, a água se ter tornado importante na ação do 
MAOT e por se ter tomado consciência pública de que o Estado não tem tido uma política de 
recursos hídricos. Em relação aos objetivo dos PBH, enquanto tal, parecem-lhe bons e 
razoavelmente evidentes mas questiona como serão prosseguidos e em que medida 
dependerão da vontade política para os concretizar. Crê faltar clarificação sobre objetivo 
eventualmente conflituantes, por exemplo, não lhe parece ser possível conjugar um contínuo 
aumento das capitações de consumo de água com acréscimos de eficiência e crê não se ter 
avaliado como o aumento previsto no regadio vai influenciar a qualidade da água. Outro 
aspeto que lhe parece fundamental é a política de recursos hídricos como componente do 
ordenamento do território. Gostaria de saber se a REN irá ser remodelada, tornando-se num 
instrumento mais compatível com outras figuras de planeamento, e articulada com o domínio 
hídrico. Referiu ainda que na área da proteção da natureza se deveria assumir que a 
conservação dos ecossistemas ribeirinhos tem só por si um valor económico, dando o exemplo 
da pesca desportiva da truta e os desportos náuticos em águas brancas, dificilmente 
compatíveis com a existência de albufeiras. Terminou perguntando quais os meios que o 
governo irá utilizar para implementar os objetivos hoje em apreciação. 

O Prof. Francisco Ferreira afirmou que a análise deverá inicialmente versar sobre a maior ou 
menor consistência dos objetivos considerados e a falta de homogeneidade na forma como 
são sistematizados e temporizados pelas equipas responsáveis pela elaboração dos diferentes 
PBH. O problema da conservação da água não lhe parece suficientemente detalhado nos 
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objetivos dos PBH, nomeadamente a poupança no consumo. Não crê também ser possível um 
aumento da capitação no consumo com um aumento simultâneo da eficiência. Um outro 
aspeto relaciona-se com a articulação dos PBH com os planos diretores municipais (PDM) e 
com o carácter vinculativo que os PBH efetivamente venham a assumir. Apesar da conservação 
da natureza estar contemplada nos objetivo apresentados, só a pesca de água doce foi 
considerada, faltando por exemplo objetivo de recuperação dos estuários. 

O Eng.º Mário Lino, num primeiro comentário, referiu que a execução dos objetivos agora 
propostos estará dependente do modelo institucional de gestão da água. Consequentemente, 
esta parece-lhe ser uma boa oportunidade para discutir este tópico, de forma a permitir a 
concretização dos objetivos dos PBH e do PNA. Da leitura dos documentos distribuídos fica 
com a sensação de que há pouca quantificação dos objetivos, o que dificultará a avaliação dos 
meios necessários para a respetiva concretização. Referiu ainda que o importante conceito da 
conservação da água está praticamente omisso nos objetivos dos PBH, havendo também 
omissão em relação à investigação aplicada no domínio dos recursos hídricos, apesar de 
compreender que esta questão poderá ser abordada ao nível do PNA. Para a Dr.ª Filomena 
Araújo parece haver discrepâncias entre os planos e insuficiências em relação à qualidade das 
águas balneares. Questionou qual o suporte legislativo que se prevê para a implementação dos 
planos, designadamente, se será de considerar a Diretiva-Quadro em discussão como 
sustentáculo das ações a desenvolver, ou se elas terão por base a legislação em vigor. Focou 
ainda a necessidade de uma efetiva articulação interinstitucional, alertando para alguns dos 
problemas que podem impedir essa articulação, por exemplo a escassez de meios nas DRA. 
Referiu em concreto alguns contaminantes ainda não contemplados no normativo existente, 
mas que poderão vir brevemente a ser considerados. Por outro lado, apesar dos planos 
abordarem a contaminação por fitoplâncton e em particular por cianobactérias, entende que a 
monitorização e fiscalização deveriam ser específicas em função do uso futuro da água. Com o 
aumento previsto da utilização de água para rega considera que terá paralelamente de 
aumentar a fiscalização das boas práticas agrícolas, não só em relação aos fertilizantes como 
também em relação aos pesticidas, o que não é contemplado nos planos. Referiu ainda vários 
casos concretos de bioacumulação de biotoxinas nos moluscos do estuário do rio Minho, 
problema não equacionado no respetivo PBH. Relativamente ao plano do rio Guadiana, crê 
que a manutenção de algumas situações ecológicas pode não ser compatível com os objetivos 
de qualidade para determinados usos. 

O Eng.º Eira Leitão interveio para esclarecer alguns aspetos acerca da documentação enviada. 
Os volumes síntese foram distribuídos em disquetes, um dos suportes digitais da informação a 
utilizar futuramente pelo Conselho, enquanto dos volumes II e III foram enviados por fotocópia 
os índices e extratos selecionados pelo INAG. Sugeriu que, pela sua vastidão e detalhe, as 
observações da Dr.ª Filomena Araújo fossem enviadas por escrito ao INAG. O Dr. Rui Tomás 
Marques salientou que os objetivos dos PBH deveriam ser balizados pela Diretiva-Quadro 
comunitária em aprovação, pelas redes de monitorização, pela Convenção sobre as bacias 
hidrográficas luso-espanholas e pelo modelo institucional de gestão da água em estudo. Seria 
também importante dar ênfase prático aos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-
pagador. Dos planos que analisou, o da bacia do Minho parece-lhe o mais equilibrado, 
enquanto os do Douro e Tejo, talvez pela maior complexidade das respetivas bacias, lhe 
parecem mais desorganizados. Entende que os problemas relacionados com os conflitos no 
uso da água não estão suficientemente abordados e que, para prosseguir os objetivos 
estabelecidos, haverá necessidade de investir mais em recursos humanos e na vertente 
económica. Finalmente, referiu que gostaria que o rio fosse encarado como um sistema 
contínuo e não como uma sucessão de troços independentes. Tem ainda algumas observações 
de detalhe, que posteriormente enviará por escrito. 
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O Prof. Carmona Rodrigues considerou ser muito importante definir, com mais objetividade e 
especificidade, os objetivos para o planeamento dos recursos hídricos. Sobre os possíveis 
conflitos entre diferentes objetivos recordou que, segundo as linhas modernas do 
planeamento, os objetivos devem ser reformulados, de forma iterativa, de acordo com as 
medidas que forem propostas. De facto, na análise das ações a tomar para concretizar os 
objetivos inicialmente propostos podem-se detetar conflitos que, por sua vez, conduzem à 
revisão dos objetivos iniciais. Crê faltarem, para muitas componentes dos objetivos, 
indicadores de desempenho, que permitam avaliar o seu grau de concretização. Entende que 
os outros planos já apresentados, tal como o plano de novos regadios, deverão ser integrados 
nos PBH e questionou se os objetivos de qualidade expressos no plano nacional orgânico das 
origens superficiais irão ser integrados no PNA. Afirmou, por fim, que os objetivos 
apresentados nesta segunda fase dos PBH, estranhamente, não apresentam uma grande 
correlação com o conteúdo e os resultados da primeira fase dos mesmos planos. 

O Prof. Gonçalves Henriques começou por referir que tem estado deslocado em Bruxelas e 
que ainda tem esperanças na aprovação da Diretiva-Quadro da Água durante a Presidência 
portuguesa da UE. Sugeriu que os documentos facultados pelo Conselho possam, de futuro, 
ser enviados por correio eletrónico. Em relação à segunda fase dos PBH das bacias 
internacionais, hoje em análise, tem comentários de pormenor que vai entregar ao Presidente 
do CNA, mas gostaria de formular desde já algumas observações globais. Assim, a segunda fase 
dos PBH deveria conceptualmente explicitar o conjunto de objetivos ambientais para cada 
uma das bacias; no entanto e em sua opinião, os documentos elaborados pelos consórcios 
confundem os objetivos com os mecanismos necessários para os alcançar. Parece-lhe, 
também, faltar uma quantificação dos objetivos ambientais, o que poderá levantar problemas, 
nomeadamente no cumprimento das diretivas comunitárias sobre a qualidade das águas 
(Decreto-Lei n.º 236/98). Por outro lado, a questão do controlo da poluição por substâncias 
perigosas assume uma importância prioritária na proteção do ambiente aquático, mas é 
tratada de forma insuficiente ou não é mesmo tratada nos PBH. Em relação à qualidade da 
água para consumo humano, entende que deveria ser abordada com maior cuidado a 
proteção dos meios hídricos que constituem origens de água para consumo humano, já que 
não será possível continuar a aumentar a quantidade dos recursos disponíveis para esta 
finalidade sem salvaguardar a proteção das origens de água, até pelas consequências para a 
saúde humana de alguns dos produtos químicos utilizados no tratamento das águas. Considera 
omissa nos vários PBH a análise da compatibilidade dos objetivos propostos com os Planos 
Hidrológicos de Espanha já aprovados para todas as bacias hidrográficas comuns. Considera 
também omissa a análise da forma como se dá cumprimento aos compromissos internacionais 
a que o país está obrigado, designadamente as Convenções OSPAR e de Helsínquia, em 
particular, no caso da última, ao protocolo sobre água e saúde, assinado por Portugal em 1999. 
Finalmente, os diferentes PBH apresentados parecem-lhe muito desequilibrados no que 
respeita à definição de objetivo, considerando o Plano de Bacia Hidrográfica do Minho melhor 
do que os restantes, não obstante as insuficiências apontadas. 

O Eng.º Mineiro Aires afirmou que não irá dar resposta a todas as questões levantadas, 
concordando com muitas das observações e lacunas apontadas, que serão tidas em devida 
conta (por revisão ou ampliação dos estudos), como é o caso da abordagem insuficiente dos 
estuários. Também gostaria que existissem metas quantificadas para avaliação através de 
índices de desempenho, mas reconhece que tal poderá ser difícil para alguns dos objetivos. 
Apesar da necessidade de se incrementar a investigação no âmbito dos recursos hídricos não 
estar explicitada nos objetivos dos PBH, a referência à necessidade de mais informação irá, 
obrigatoriamente, conduzir à realização de mais investigação aplicada. A Sua Exa. o Ministro 
do Ambiente e do Ordenamento do Território considerou que terá sido benéfico para o INAG 
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poder receber as opiniões dos conselheiros acerca da segunda fase dos PBH das bacias 
internacionais, sugerindo o posterior envio àquele Instituto de comentários escritos (até 
meados de junho). Fazendo uma síntese das principais opiniões veiculadas na reunião, 
entende que poderá ser aumentada a coerência formal e a homogeneidade dos objetivos 
propostos para as várias bacias, podendo-se para o efeito adotar, por exemplo, o formato do 
PBH do Minho. O aspeto da quantificação dos objetivos propostos é também muito 
importante, devendo ser levado à prática sempre que possível. Pela sua relevância, a 
problemática da conservação da água deveria igualmente ser mais explicitada nos objetivos 
dos PBH. Também lhe parece acertada a reformulação iterativa dos objetivos, podendo assim 
os objetivos inicialmente demarcados ser revistos “em baixa” ou até “em alta”. Em relação às 
prioridades da política da água, referidas no início da presente reunião do CNA, é óbvio que os 
conselheiros têm consciência da fragilidade do sistema institucional português de gestão dos 
recursos hídricos, pelo que fará sentido conjugar os planos com um novo modelo institucional, 
recuperando a prevalência do interesse público e do prestígio e autoridade do Estado. 

Relativamente ao elevado número de ausências que excecionalmente se verifica na presente 
reunião do Conselho, o Eng.º Eira Leitão expressou o desejo de que a situação se não repita, 
aflorou algumas razões que eventualmente o determinaram na presente sessão e afirmou o 
propósito de, com a colaboração de Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, enviar as convocatórias com a maior antecedência possível. Finalmente, não 
havendo mais intervenções dos membros do Conselho, deu por encerrada a sessão pelas 
13h15. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, abriu 
esta reunião, dita informal, do Conselho Nacional da Água, apresentando a seguinte ordem de 
trabalhos: 

ÚNICO - Aprovação da Diretiva-Quadro sobre atuação comunitária no domínio da política da 
água. 

Prosseguiu, apresentando desculpas aos conselheiros por a convocatória ter sido enviada tão 
em cima da hora. No entanto, entende que esta reunião se justifica para assinalar a aprovação, 
na madrugada da última quarta-feira, da Diretiva-Quadro sobre atuação comunitária no 
domínio da política da água, a principal prioridade da Presidência portuguesa da UE na área do 
ambiente. Considera que este momento é politicamente importante e boa a oportunidade 
para felicitar a equipa técnica que acompanhou o processo durante os últimos seis meses, 
contribuindo, decisivamente, para o sucesso da conciliação. Em sua opinião, esta ambiciosa 
diretiva, em discussão há mais de cinco anos, irá, nomeadamente, auxiliar Portugal nas 
negociações com Espanha no âmbito dos rios ibéricos comuns. 

Em seguida, apresentou ao Conselho três razões que lhe parecem ter justificado a prioridade 
atribuída pela Presidência portuguesa da UE à Diretiva-Quadro, apesar do risco associado: 

a) A existência de uma equipa técnica de qualidade, pronta a dar uma resposta positiva às 
exigências do processo e que liderou, muitas vezes, as discussões técnicas entretanto 
decorridas; 

b) A importância da referida Diretiva-Quadro para a gestão da água na Europa; 

c) A sua importância para Portugal, nomeadamente pelos problemas colocados pelas bacias 
hidrográficas comuns com Espanha. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território referiu ter-se investido 
muito na negociação desta diretiva, aproveitando para elogiar o Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, pela liderança das difíceis reuniões 
de conciliação, o Prof. Gonçalves Henriques, como especialista técnico e científico nas matérias 
abordadas, bem como toda a demais equipa técnica e científica ligada ao processo. 
Seguidamente, deu a palavra ao Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 
Conservação da Natureza para a apresentação ao CNA de pormenores sobre o decurso da 
reunião de conciliação. 

A Sua Exa. o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza, Dr. Pedro Silva Pereira, começou por agradecer o elogio e referiu que quando se 
reuniu com os dirigentes dos organismos tutelados pelo MAOT para preparar as prioridades da 
agenda comunitária na área do ambiente, durante a Presidência portuguesa da UE, dois temas 
se perfilavam como candidatos a principal prioridade: a Diretiva-Quadro da Água e o Protocolo 
de Biosegurança. No entanto, o Protocolo de Biosegurança foi desaconselhado como 
prioridade pela dificuldade previsível na sua aprovação em Montreal, que no entanto acabou 
por ser conseguida. Apesar da aprovação da Diretiva-Quadro se prever também difícil, foi 
escolhida como a prioridade da Presidência portuguesa da UE. Referiu os detalhes do processo 
delicado e complexo de codecisão, dando o exemplo das mais de 150 propostas de alteração 
sugeridas pelos especialistas do Parlamento Europeu, das quais 62 foram retidas pelo Plenário 
do Parlamento Europeu, numa diretiva com 25 artigos. Disse, ainda, que os processos formais 
de conciliação passaram a ter prazos para conclusão, que ultrapassados sem sucesso fazem o 
processo retroceder ao início. No caso concreto da Diretiva-Quadro da Água, este prazo 
terminaria no dia quinze de julho, afigurando-se pouco provável a sua aprovação, caso tivesse 
falhado a conclusão do processo durante a Presidência portuguesa da UE. Alertou, ainda, os 
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membros do Conselho de que a versão da Diretiva-Quadro entregue durante a reunião ainda 
não é a definitiva, por não incluir algumas alterações de última hora. 

Conhecendo o CNA as propostas inicias da Diretiva-Quadro e as suas evoluções, as maiores 
dificuldades na sua aprovação residiram, nomeadamente, na questão das substâncias 
perigosas e na questão das águas subterrâneas, que entende foram solucionadas com sucesso. 
Em relação aos aspetos económicos, o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 
da Conservação da Natureza exprimiu a opinião de que a água tem um custo e 
consequentemente terá de ter um preço associado, tendo ficado estabelecidos no texto 
aprovado os princípios que levarão os Estados Membros ao seu estabelecimento. Algumas 
exceções específicas, como por exemplo a irlandesa, ficaram claramente referenciadas. A 
Diretiva-Quadro vai, de facto, ter implicações sobre as atividades que atualmente utilizam a 
água sem custos ou com custos muito reduzidos, para além da não contabilização dos custos 
ambientais, como por exemplo na agricultura e na indústria. Sem um custo é impossível 
estimular uma utilização mais racional e sustentada dos recursos hídricos. Por outro lado, em 
relação ao carácter vinculativo dos objetivos ambientais expressos no artigo 4.º da Diretiva-
Quadro, referiu que não parecem subsistir dúvidas de que são juridicamente vinculativos. 
Finalmente, apontou alguns dos prazos estabelecidos na Diretiva-Quadro, esclarecendo que 
em relação às águas subterrâneas a Comissão Europeia irá aprovar uma diretiva “filha” sobre 
esta componente, no prazo de 24 meses, esclarecendo que se tal subsequente diretiva não for 
elaborada, então as metas de qualidade terão de ser alcançadas num prazo de cinco anos. 

Usou em seguida da palavra o Prof. Gonçalves Henriques, que começou por indicar que vai ser 
breve, já que Sua Exa. o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação 
da Natureza acabara de fornecer um panorama geral sobre o processo negocial e o conteúdo 
da Diretiva-Quadro aprovada. Referiu mais alguns detalhes sobre o processo de conciliação, a 
grande capacidade técnica do Parlamento Europeu e a participação no processo de várias ONG 
ligadas ao ambiente e às atividades económicas. Entendeu enfatizar a figura jurídica dos meios 
hídricos fortemente modificados, muito importante para Portugal, mas cujo articulado final 
aprovado é mais rigoroso do que a anterior Posição Comum do Conselho. Obviamente, depois 
da aprovação haverá que dirigir os esforços para a aplicação da diretiva no âmbito da UE, 
mantendo um diálogo entre os vários Estados Membros e a Comissão Europeia. Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território interveio, enfatizando mais uma vez 
que a Diretiva-Quadro é muito ambiciosa e inicia uma nova etapa, de maior maturidade, na 
área do ambiente na UE. De seguida abriu o debate. 

O Eng.º Pedro Serra congratulou-se com o êxito da Presidência portuguesa da UE na área do 
ambiente, em particular com as intervenções de Sua Exa. o Ministro e do Secretário de Estado 
do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, do Prof. Gonçalves Henriques e 
do INAG e respetiva direção. Ao acompanhar o início do processo, tinha a consciência de que 
se discutia algo de muito importante e fundamental. Salientou alguns traços inovadores da 
Diretiva-Quadro, nomeadamente a aplicação do princípio da subsidariedade, a aplicação do 
conceito de qualidade ecológica e a abordagem de aspetos como as secas, as cheias e as águas 
costeiras de uma forma integrada. Em termos de direito, a diretiva aprovada é também 
importante para a aplicação imediata da Convenção Luso-Espanhola, que assim se torna mais 
operacional. Crê, também, que a possibilidade de a Diretiva-Quadro abortar se não fosse 
aprovada durante a Presidência portuguesa da UE era muito grande. Afirmou que, como é do 
conhecimento do Conselho Nacional da Água, estão em curso trabalhos que visam propor uma 
renovação do quadro institucional português para a gestão dos recursos hídricos e a aprovação 
desta diretiva, nessa perspetiva, não poderia vir em melhor altura. Referiu que, tal como Sua 
Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, reconhece a importância que 
esta diretiva terá, não só para a comunidade técnica e científica no domínio dos recursos 
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hídricos, mas também para todos os utilizadores, contribuindo para que a gestão da água em 
Portugal sofra um avanço. 

A Dr.ª Francisca Cordovil começou por sublinhar que, após o privilégio associado ao sucesso 
na aprovação da Diretiva-Quadro, é nossa obrigação e fundamental para o país aplicá-la com 
sentido de solidariedade e com sentido público. Considera também necessário chegar a um 
modelo institucional equilibrado, motivado e funcional. Propôs, ainda, uma ovação do CNA à 
equipa negocial, nomeadamente ao Prof. Gonçalves Henriques, pela contribuição prestada 
para a aprovação da Diretiva-Quadro, proposta que foi correspondida pelos conselheiros 
presentes. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, afirmou ser 
esta aprovação importante para a imagem pública do país, por se terem alcançado os 
objetivos inicialmente previstos pela Presidência portuguesa da UE. Mais uma vez salientou ter 
sido a junção da capacidade técnica e científica da equipa portuguesa com a determinação 
negocial que permitiu alcançar o sucesso assinalado. 

O Prof. Humberto Rosa iniciou a sua intervenção felicitando os intervenientes portugueses na 
negociação, reconhecendo o mérito político de Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território ao ter pegado em objetivo à partida difíceis de atingir pela 
Presidência portuguesa da UE, como a Diretiva-Quadro da Água, mas que no final foram 
alcançados. Não obstante, gostaria de perceber melhor o enquadramento da versão final da 
Diretiva-Quadro, nomeadamente em relação à evolução das posições do Parlamento Europeu, 
do Conselho Europeu e de Espanha. Finalmente, questionou o processo de tarifação da água 
em relação às utilizações agrícolas e hidroelétricas. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território esclareceu algumas das questões levantadas pelo Prof. Humberto 
Rosa, em particular em relação às posições ambientais, mais ou menos evoluídas, do 
Parlamento Europeu e sobre a evolução da atitude, inicialmente resistente mas no final 
cooperante, por parte de Espanha, bem como as posições de outros países. Em relação à 
tarifação da água, a diretiva explicita que o seu custo deverá ter em conta os encargos 
relacionados com as infraestruturas, os serviços prestados e as incidências ambientais. No 
entanto, o somatório destes custos irá ser implementado com bom senso, referindo o exemplo 
do Alqueva, aonde, na sua perspetiva, não faria sentido que o custo da água para rega devesse 
incorporar na totalidade o custo das infraestruturas construídas. Parece-lhe também claro que 
a Diretiva-Quadro vai resultar numa obrigatória mudança de atitudes e procedimentos por 
parte de atividades económicas como as agrícolas e industriais. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 
acrescentou ainda sobre a posição espanhola, que a recente mudança do Ministro do 
Ambiente em Espanha poderá ter contribuído para uma evolução nas respetivas posições 
ambientais, que passaram a ser mais positivas e exigentes. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e 
do Ordenamento do Território reiterou esta mesma opinião, sugerindo que a nova atitude 
será positiva para Espanha, Portugal e para a UE no seu conjunto. 

O Eng.º Mineiro Aires aplaudiu, mais uma vez, a aprovação da Diretiva-Quadro e o trabalho da 
equipa do INAG, presidida pelo Prof. Gonçalves Henriques. Parece-lhe que o corrente ano irá 
ficar na história da gestão da água em Portugal, suportado, não só pela aprovação da Diretiva-
Quadro, mas também, pela aprovação da Convenção Luso-Espanhola, com a primeira reunião 
efetiva da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção, agendada para o 
próximo mês de julho, pela conclusão dos planos de bacia hidrográfica e pela proposta a breve 
prazo de um novo modelo institucional para a gestão dos recursos hídricos. Ainda em relação à 
Diretiva-Quadro, afirmou ser um documento único, avançado e que permitirá que a UE dê um 
exemplo ao mundo. No entanto, há que encarar os problemas que se seguirão na futura 
aplicação da diretiva, garantindo os meios e suportando os encargos daí resultantes, o que 
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poderá decorrer em associação com a reforma em estudo para o quadro institucional de 
gestão da água em Portugal. Por outro lado, será também necessário iniciar a informação 
pública acerca da Diretiva-Quadro, desmistificando questões como a cobrança do preço da 
água. Finalizou, referindo que ficaria mal a Portugal se, depois de aprovada a Diretiva-Quadro 
durante a Presidência portuguesa da UE, o nosso país não fosse exemplar na sua aplicação. 
Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território aproveitou o ensejo para 
elogiar em particular o INAG e o esforço da sua equipa envolvida no desenvolvimento e na 
aprovação da Diretiva-Quadro. 

A Dr.ª Conceição Martins, apesar da convocatória entregue com menos de 24h de 
antecedência e do carácter informal da reunião do CNA, gostaria de dar os parabéns à equipa 
associada à aprovação da Diretiva-Quadro, pois reconhece que, do ponto de vista técnico e 
político, este esforço foi bem sucedido. Crê, no entanto, que esta não será a melhor Diretiva-
Quadro possível de alcançar. Na sua opinião a presente reunião não permitirá a análise da 
versão final da diretiva, entregue no decorrer da mesma, mas servirá apenas para realizar um 
balanço geral acerca do processo. Salientou, também, que o European Environmental Bureau 
(EEB) tem sido crítico em relação a alguns pontos da Diretiva-Quadro, em particular no que 
considerou retrocessos em relação às posições sobre as substâncias perigosas, as águas 
subterrâneas e ao carácter vinculativo das metas de qualidade propostas. Concluiu, referindo 
que o grande empenhamento colocado na aprovação da Diretiva-Quadro pelo Estado 
português deverá implicar um esforço na aplicação das metas mais ambiciosas estipuladas na 
diretiva. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território clarificou que a presente 
reunião do Conselho Nacional da Água pretende ser de informação e não de aplauso à 
aprovação da Diretiva-Quadro. Parece-lhe, aliás, que o prestígio e a solenidade deste Conselho 
Nacional se prestam a que tão importante informação seja aqui veiculada em primeiro lugar. 
Em relação às exigências da versão final do documento aprovado, apesar de qualquer versão 
possível poder ser criticável por entidades específicas, afirmou que esta Diretiva-Quadro é, 
sem margem de dúvida, um avanço claro na gestão de recursos hídricos na UE. Sua Exa. o 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza fez ainda 
alguns comentários acerca da intervenção da Dr.ª Conceição Martins. Em primeiro lugar para 
referir que conhece muitos órgãos consultivos previstos na legislação portuguesa que 
raramente se reúnem, pelo que a convocação do CNA, neste momento tão importante, deverá 
também ser interpretada como um gesto de consideração pelo carácter e forma de atuar de 
Conselho Nacional da Água. Apesar das posições do EEB sobre a Diretiva-Quadro terem de ser 
enquadradas pelas posições políticas da respetiva organização, gostava de expressar que 
considerou perigosa a posição em causa, já que sugeria que o Parlamento Europeu rejeitasse a 
Diretiva-Quadro. Tal rejeição, uma vez que apesar das críticas se trata realmente de um bom 
documento, certamente teria como consequência política muito grave a inaplicabilidade das 
disposições da Diretiva-Quadro durante os próximos anos. 

A Dr.ª Paula Chainho manifestou agrado pela aprovação da Diretiva-Quadro e deu pelo facto 
os parabéns à Presidência portuguesa da UE, isto não obstante não ter sido ainda possível 
apreciar a versão final do documento. Referiu a esperança que deposita na sua rápida 
implementação em Portugal e que gostaria que o CNA discutisse este assunto no próximo 
futuro. A Dr.ª Filomena Araújo aproveitou para mais uma vez felicitar os intervenientes 
portugueses pela aprovação da Diretiva-Quadro, cuja aplicação será importante para 
enquadrar a gestão dos recursos hídricos em Portugal. Acentuou ser necessário que a política 
da água reflita preocupações de saúde humana e, também, a importância da diretiva agora 
aprovada para a aplicação do protocolo água e saúde, estabelecido pela Organização Mundial 
de Saúde, e da Convenção Luso-Espanhola. Terminou considerando ser agora necessário 
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aproveitar o impulso desta aprovação para aprofundar a cooperação interinstitucional 
nacional e internacional. 

Na sequência de uma pergunta da Eng.ª Maria Luís Fino relativamente à versão da Diretiva-
Quadro entregue durante a presente reunião, que ainda contém algumas gralhas, Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território elucidou que preferiria que a CAP e 
outras organizações se pronunciassem apenas sobre a versão definitiva do documento, a ser 
brevemente enviado aos membros do CNA. O Prof. Gonçalves Henriques interveio para 
esclarecer alguns aspetos da posição do EEB sobre a Diretiva-Quadro. De facto, os comentários 
elaborados por aquela organização incidiam sobre a posição inicial do Conselho para a 
conciliação. Todavia, algumas das críticas deixaram de fazer sentido, nomeadamente em 
relação ao carácter vinculativo dos objetivos ambientais, na medida em que os serviços 
jurídicos do Parlamento e do Conselho Europeu emitiram pareceres durante a reunião de 
conciliação que coincidiram ao reconhecer o carácter vinculativo do artigo 4.º da Diretiva-
Quadro. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território salientou 
igualmente que a posição do EEB não se reportou ao texto final aprovado e aproveitou para 
dizer que concorda com a necessidade de a política da água ser objeto de cooperação 
interinstitucional, como expresso pela representante da Direção-Geral da Saúde. Finalmente, 
não havendo mais intervenções dos membros do Conselho, deu por encerrada a sessão pelas 
12h30. 
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Abriu a sessão Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José 
Sócrates, dando as boas vindas aos membros do Conselho Nacional da Água que nele 
participam pela primeira vez, expressando agrado por poder contar com a sua participação. 
Manifestou depois pesar pelo falecimento recente do Eng.º Nunes Vicente, membro deste 
Conselho, grande profissional e funcionário público, pedindo e obtendo o acordo do CNA para 
a elaboração de um voto de pesar, que o Secretário-Geral posteriormente redigirá. Em seguida 
apresentou a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Atas das 14.ª e 15.ª reuniões do CNA, efetuadas em 17/05/00 e 30/06/00; 

2. Informações; 

3. Projeto do açude em Constância, próximo da confluência do rio Zêzere com o rio 
Tejo; 

4. Plano Hidrológico Nacional de Espanha; 

5. Diversos; 

6. Planos de bacia hidrográfica dos rios internacionais luso-espanhóis - Minho, Lima, 
Douro, Tejo e Guadiana - apresentação e início da discussão pública. 

O Eng.º Eira Leitão introduziu o 1.º ponto da ordem de trabalhos, no âmbito do qual as Atas 
das 14.ª e 15.ª reuniões foram aprovadas sem discussão e por unanimidade, com duas 
propostas pontuais de alteração, explicitadas por escrito e que constarão da respetiva 
corrigenda. 

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território sintetizou a problemática associada ao projeto de açude em 
Constância, velha aspiração de parte da população Constância e, em particular, do Presidente 
da Câmara Municipal, com projetos entretanto aprovados e com concursos já abertos para a 
realização das obras, mas cuja finalidade e bondade do investimento a realizar lhe 
continuavam a levantar as maiores dúvidas. Estas dúvidas suscitaram em devido tempo o 
pedido de um parecer ao CNA, o qual reafirmou todas as suas inquietações em relação ao 
projeto. Informou ainda o Conselho de que o parecer foi entretanto despachado, 
encontrando-se o INAG a estudar as alternativas propostas no referido documento. 

Continuou, informando o Conselho acerca da metodologia que pretende seguir para a 
obtenção de um parecer formal e oficial do Estado português referente ao Plano Hidrológico 
Nacional de Espanha (PHNE). Na sua opinião, a apresentação do PHNE desdramatizou o 
assunto em Portugal, uma vez que o plano espanhol considera como melhor opção a 
realização dos transvases a partir do rio Ebro, pelo que os transvases entre bacias comuns a 
Portugal e Espanha foram abandonados. Esta conclusão encerra uma vitória dos argumentos 
técnicos e diplomáticos portugueses, utilizados na crítica da versão inicial do PHNE, os quais 
são os mesmos utilizados por Espanha na justificação das opções desta versão do PHNE, ou 
seja, a irracionalidade económica, as dificuldades técnicas e os grandes impactes ambientais. 
Referiu que, para quem seguiu este processo desde o início não são de estranhar os resultados 
expressos no PHNE, nomeadamente com o desenrolar de acontecimentos como a ratificação 
da Convenção de Albufeira e as evoluções recentes no direito sobre utilização e planeamento 
de recursos hídricos, levando a que os transvases que possam ocorrer serão cada vez mais 
condicionados e criteriosos. Crê, ainda, que o bom clima vivido na Comissão para a Aplicação e 
o Desenvolvimento da Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas luso-espanholas terá também contribuído para 
este desfecho. Todavia, considera que o PHNE não se esgota no assunto dos transvases, pelo 
que encarregou o INAG de elaborar uma apreciação formal sobre aquele plano, que mais tarde 
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será apresentado ao CNA, sendo eventualmente utilizado como o parecer oficial do governo 
português a entregar ao governo de Espanha. O parecer deverá estar à altura da qualidade do 
PHNE e das conclusões desse plano, positivas para Portugal, contribuindo para alargar ainda 
mais o bom entendimento entre espanhóis e portugueses. O Eng.º Mineiro Aires aproveitou a 
ocasião para referir que o acesso ao PHNE no site internet do Ministério do Meio Ambiente 
espanhol tem tido problemas, mas que informará o Secretário-Geral do CNA de quando estes 
forem solucionados. No entanto, disse que escassas cópias impressas disponíveis do plano 
poderão desde já ser consultadas por quem o desejar. 

O Eng.º Mário Lino interveio sobre o 2.º ponto da OT, parecendo-lhe que em relação à 
Apreciação n.º 01/CNA/2000, produzida pelo Grupo de Trabalho V do Conselho sobre o 
Projeto do açude de Constância, próximo da confluência do rio Zêzere com o rio Tejo, não 
estariam a ser seguidos os procedimentos regulamentares corretos. O documento deveria ser 
analisado pelo plenário do Conselho, dando origem a um parecer, só assim assumindo o 
carácter de documento do CNA. O Eng.º Eira Leitão acrescentou alguns esclarecimentos sobre 
o funcionamento do Conselho Nacional da Água, corroborando que os pareceres têm origem 
exclusivamente no plenário, embora possam e devam ter por base apreciações elaboradas por 
grupos de trabalho, como na presente circunstância. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território concordou que o procedimento regulamentar correto teria sido 
esse, mas que havia já despachado sobre a Apreciação do GT V, o que tornaria nesta fase o 
parecer do plenário inconsequente. Assim, sugeriu que a discussão sobre este assunto ficasse 
por aqui, ainda para mais por se tratar de matéria e de pronunciamento que, seguramente, 
não mereceria reparo por parte de qualquer membro do Conselho. 

O Prof. Francisco Ferreira afirmou que gostaria de deixar três notas breves, a primeira das 
quais sobre a Diretiva-Quadro da Água. Assim, notou que na última reunião do Conselho foi 
referida a posição inicialmente tomada pelo European Environmental Bureau (EEB) acerca da 
então recém aprovada Diretiva-Quadro, que era globalmente negativa, mas que de facto essa 
posição não se tinha baseado na versão final do documento. O próprio EEB corrigiu a sua 
posição à posteriori e, apesar de manter algumas críticas, reconhece que a Diretiva-Quadro da 
Água tem aspetos potencialmente positivos. Em segundo lugar, pediu para ser informado 
sobre a agenda de trabalhos da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção 
Luso-Espanhola. Finalmente, sugeriu a formação de um grupo de trabalho do CNA para 
formular uma proposta de parecer do Conselho sobre o PHNE. Quanto a esta última sugestão, 
o Eng.º Mário Lino crê que a forma mais lógica de proceder será esperar pela apreciação do 
INAG sobre o PHNE, que, a ser considerada boa pelo CNA, poderia ser adotada como parecer 
pelo plenário. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território entende que 
o parecer deverá ser elaborado pela administração, ou seja pelo INAG, e que o seu conteúdo 
deverá beneficiar das posições manifestadas e do debate efetuado durante uma próxima 
reunião plenária do CNA. Todavia, se entretanto se concluir que a apreciação do PHNE carece 
do envolvimento de um grupo de trabalho, tratará de o formar com a colaboração do 
Secretário-Geral do Conselho. Referiu ainda desconhecer com detalhe a agenda da Comissão 
para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola, mas que o Conselheiro e 
membro da referida Comissão, Embaixador Júlio Mascarenhas, poderá esclarecer o Prof. 
Francisco Ferreira e todo o Conselho sobre o evoluir dos respetivos trabalhos. 

O Embaixador Júlio Mascarenhas esclareceu assim o CNA sobre o funcionamento da 
Comissão, sintetizando as conclusões da primeira reunião, decorrida em Lisboa durante junho 
passado. Tratou-se de uma reunião essencialmente sobre questões de organização, 
nomeadamente acerca dos procedimentos e da estrutura de funcionamento da Comissão. 
Foram criadas quatro subcomissões em associação com as seguintes bacias hidrográficas – 
Minho/Lima, Douro, Tejo e Guadiana - e duas subcomissões temáticas - qualidade da água-
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monitorização e troca de informação, mantendo-se ainda em funcionamento os grupos de 
trabalho criados no âmbito da Comissão sobre rios internacionais. Em relação à permuta de 
informação foi abordado o PHNE, tendo ficado acordado que as autoridades espanholas 
informarão as portuguesas do faseamento daquele plano espanhol. Em consonância, a 6 de 
setembro p.p. foi apresentado à delegação portuguesa da Comissão para a Aplicação e o 
Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola a proposta do PHNE. Informou ainda que este 
plano está a suscitar algumas reservas por parte de algumas autonomias espanholas (p. ex. 
Aragão) nesta primeira fase de consulta pública em Espanha. Numa segunda fase o PHNE 
voltará ao governo espanhol para manutenção ou reformulação das propostas, seguindo 
depois para as Cortes para aprovação. 

Entrando no 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território começou por exprimir satisfação por, finalmente, existirem em 
Portugal planos de bacia hidrográfica (PBH) e ainda para mais os respeitantes às principais 
bacias do território português. Aproveitou para recordar ao Conselho as prioridades políticas 
do governo no domínio da política da água, estabelecidas no início do mandato deste governo. 
A primeira prioridade consistia no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais, aprovado e em execução por todo o país. Dois sistemas 
plurimunicipais estão já a ser implementados (Zêzere-Coa e Minho-Lima), com 60 milhões de 
contos atribuídos a ambos. Vão ainda avançar durante este ano os sistemas do Douro-sul, 
Trás-os-Montes, Tejo-Trancão, norte-Alentejo e o de saneamento de águas residuais do 
Algarve. Dos 260 milhões de contos disponíveis para esta área no Fundo de Coesão do QCA III, 
160 milhões estão já afetos a sistemas plurimunicipais. Acentuou não se recordar de nenhum 
plano estratégico da administração pública portuguesa que durante o ano da aprovação tenha 
apresentado este grau de concretização, revelando como ambição ter no início de 2001 
destinada toda a verba disponível do Fundo de Coesão.  

A aprovação da Convenção Luso-Espanhola e a entrada em vigor da Comissão para a sua 
aplicação, segunda prioridade do governo nesta área, foi também alcançada, o que considera 
ser muito importante, nomeadamente em relação ao PHNE. A terceira prioridade - a 
aprovação da Diretiva-Quadro da Água - assumida no final de 1999 como prioridade da agenda 
ambiental da Presidência portuguesa da União Europeia, foi também concretizada, 
aproveitando para felicitar a declaração do Prof. Francisco Ferreira ao corrigir a posição inicial 
do EEB em relação à Diretiva-Quadro, e para realçar o muito trabalho que há a desenvolver 
para a sua aplicação. Sobre os sistemas de monitorização, quarta prioridade da política da 
água, referiu que serão definidas as bases do seu funcionamento até ao final do ano, estando 
adjudicada a instalação e exploração de vários desses sistemas. 

A quinta prioridade da mesma política incide sobre o planeamento de recursos hídricos. Com a 
apresentação nesta data dos primeiros planos de bacia hidrográfica, regista-se um avanço 
muito importante na gestão dos recursos hídricos portugueses. Crê que a legislação de 1994, 
sustentáculo da execução destes planos, seria porventura muito ambiciosa no calendário 
estabelecido e que, por outro lado, as exigências do processo de planeamento do uso da água 
aumentaram muito desde essa altura. No entanto, estes três anos e meio de trabalho 
representam, independentemente de outras avaliações, um avanço claro na política de gestão 
da água no país. Considera muito importante a sua futura aplicação, decorrendo daí a 
necessidade de reformular o sistema institucional de gestão dos recursos hídricos - sexta 
prioridade na política da água deste governo. Esta ação encontra-se em desenvolvimento 
através da criação e do funcionamento de um grupo de trabalho, coordenado pelo Eng.º Pedro 
Serra, a quem cabe estudar e propor um novo modelo de estrutura institucional. Concluindo, 
reafirmou que a consecução de todas as seis prioridades está em franco progresso, parecendo-
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lhe que nunca num só ano se alcançaram tantos objetivo na área dos recursos hídricos em 
Portugal. 

Por fim e em relação aos planos de bacia hidrográfica agora apresentados, forneceu alguns 
esclarecimentos sobre a metodologia que se irá seguir para a sua discussão e aprovação. Terá 
assim brevemente início um período de discussão pública, maior do que o inicialmente 
previsto (2 meses em vez de um), e serão promovidos debates sobre o conteúdo dos planos, 
inicialmente nos Conselhos de Bacia Hidrográfica, mas também com a sociedade em geral 
através de debates de âmbito regional e global, processados em ligação muito estreita com as 
universidades. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território pediu ainda 
ao INAG para que, no seguimento da finalização técnica dos PBH, se elaborassem documentos 
finais que permitissem dar coerência aos planos das cinco bacias hidrográficas, não só para 
efeitos internos, mas também para relacionamento com as autoridades espanholas. Tal 
trabalho representará também um passo para a elaboração do Plano Nacional da Água (PNA). 
Concluindo a sua intervenção, informou o CNA de que uma delegação portuguesa irá a 
Espanha apresentar o documento síntese e aproveitou o ensejo para felicitar o INAG pelo 
intenso trabalho desenvolvido, bem como o Eng.º Pedro Serra, que participou nesta fase de 
síntese devido ao seu elevado conhecimento do processo de planeamento dos recursos 
hídricos nacionais que acompanhou desde o princípio. Terminou, esclarecendo que os planos 
hoje apresentados ao CNA irão ser discutidos numa próxima reunião, estando certo que o 
contributo do Conselho permitirá melhorar os documentos finais.  

O Eng.º Mineiro Aires, utilizando métodos digitais, realizou a apresentação detalhada sobre a 
estrutura, organização e conteúdo do documento síntese dos cinco PBH em apreço, 
constituído por três volumes; um primeiro referente à caracterização e diagnóstico, um 
segundo sobre os objetivos, estratégias e medidas e um terceiro com as respetivas figuras e 
mapas. Começou por salientar que as linhas estruturantes da gestão de recursos hídricos, que 
nortearam a elaboração dos PBH, e referiu a importância da síntese realizada, até pelo enorme 
volume de informação contido nos PBH, que torna a sua consulta de rotina pouco praticável. 
Informou ainda que a breve trecho este documento sintético estará disponível na internet. 
Esclareceu que a síntese dos PBH não esgota a informação e que não pretende ser um mini 
PNA, embora venha a servir de suporte ao início das negociações ao nível da Comissão para o 
Acompanhamento e o Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola, nomeadamente em 
relação aos caudais mínimos. Quanto ao volume dois, acentuou que os objetivos de 
planeamento propostos se dividem em objetivos principais, comuns a todas as bacias, e 
objetivos específicos para cada uma delas. Descreveu a forma como os objetivos estão 
articulados com os planos de medidas e ações e apresentou os investimentos a realizar, 
discriminados por bacia e agregados por onze programas de medidas e ações. Finalmente, 
agradeceu aos consórcios envolvidos na elaboração dos PBH e aos funcionários do INAG - em 
particular ao Dr. Marques Ferreira - o seu contributo na elaboração dos planos e da síntese 
hoje apresentada. Esclareceu por fim que o regime dos caudais ecológicos dos cinco rios luso-
espanhóis é abordado no segundo volume da síntese. 

O Eng.º Pedro Serra começou por advertir que o esforço de síntese efetuado tem de ser visto 
dentro dos seus próprios limites, uma vez que o trabalho de homogeneização realizado não 
pôde superar alguns desequilíbrios em relação ao tratamento dado a cada tema nos diferentes 
planos. Além disso, na realização da síntese foram detetadas lacunas e insuficiências nos PBH 
realizados, embora não tenha sido propósito elaborar sobre o material apresentado pelos 
consultores, com duas exceções – os caudais ecológicos e o tratamento dado às águas 
subterrâneas. Em relação aos caudais ecológicos dos rios portugueses parece-lhe ser 
dificilmente percetível que, depois dos anos gastos na elaboração dos PBH, a proposta dos 
vários consultores se resumisse à sugestão da realização de mais estudos para a sua 
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determinação. Revelou algumas preocupações sobre a aplicação dos programas de medidas, 
pela falta de definição de prioridades.  

Passou em seguida a tecer alguns comentários ao processo de planeamento, prazos 
inicialmente previstos e prováveis causas dos atrasos verificados. Crê ter sido: i) sobrestimada 
a capacidade dos consultores para em autonomia produzirem os planos; ii) subestimada a 
capacidade de interação entre a administração e os consultores; e iii) sobrestimada a 
disponibilidade de informação necessária para a elaboração dos planos. Considera 
imprescindível que seja em breve dado início a um novo processo de planeamento, para que 
daqui a três anos se possa realizar o diagnóstico a que estamos obrigados pela aplicação da 
Diretiva-Quadro. Nesta tarefa será necessário um grande envolvimento do público, parecendo-
lhe que o envolvimento de consultores será mais eficaz se for feito por temas.  

Quanto ao teor dos próprios planos, antecipou a conclusão de que não parece existir falta de 
água em Portugal, não se vislumbrando por isso necessária uma política de transvases. Na 
maior parte das situações conseguir-se-á satisfazer as necessidades de cada bacia com as suas 
próprias disponibilidades. No entanto, a qualidade da água é muitas vezes má, piorando 
geralmente de montante para jusante (o Guadiana será uma exceção ao chegar poluído a 
Portugal mas melhorando durante o seu trajeto ao longo do nosso país). Existem muitas 
albufeiras eutrofizadas (p. ex. grande número das da bacia do Douro), sendo necessário rever a 
sua classificação, bem como os níveis de tratamento nas ETAR municipais que drenam para 
zonas sensíveis. Existem nos PBH alguns problemas na classificação das águas em função dos 
seus usos, nomeadamente em zonas balneares que não estão definidas como tal, e também 
no âmbito das águas subterrâneas, onde se terão de definir novas zonas vulneráveis à poluição 
por nitratos. Reconheceu que a informação dos PBH sobre qualidade da água é insuficiente, o 
que impõe prioridade à sua monitorização. Relativamente ao estudo do estado ecológico das 
águas, que foi ensaio nos PBH, considera que esteve limitado pela insuficiente informação 
existente, sendo esta uma das conclusões dos próprios planos. A monitorização ecológica será 
imprescindível para que daqui a três anos possamos avaliar o estado ecológico, como obriga a 
Diretiva-Quadro. As insuficiências nos inventários dos usos terá sido igualmente uma grande 
pecha no processo de planeamento, o que levou, por exemplo, a que as cargas poluidoras que 
chegam aos meios aquáticos tenham sido estimadas através de valores bibliográficos e, 
portanto, com erros desconhecidos. Considerou ainda que os PBH também não foram longe 
no que respeita à estrutura do preço da água, o que será necessário suprir para aplicação da 
Diretiva-Quadro.  

Antes de terminar a sua intervenção, o Eng.º Pedro Serra referiu a metodologia utilizada para 
determinar, no documento síntese e em primeira abordagem, os caudais ecológicos, que 
foram estimados a jusante das seguintes secções de controlo: Frieira, no rio Minho; Alto 
Lindoso, no rio Lima; Miranda, no rio Douro; Cedilho, no rio Tejo e Badajoz, no rio Guadiana. 
Estas secções foram escolhidas porque existem a montante infraestruturas de regularização 
capazes de controlar o regime de caudais. Posteriormente serão determinados regimes de 
caudais noutras secções destes rios (p. ex. a jusante do Pomarão) e para alguns dos afluentes 
dos rios internacionais, como o Degebe e o Caia, na bacia do Guadiana, e o Zêzere, na bacia do 
Tejo. Determinar-se-ão, também, caudais ecológicos para os rios nacionais, nomeadamente 
para o Mondego, Cávado, Sado e Arade. Um aspeto importante a contemplar na revisão de 
alguns dos caudais propostos serão as necessidades de água nos estuários, ainda não 
contabilizadas nos regimes de caudais agora propostos. Por esta razão, os caudais indicados 
são uma mera proposta para consideração na discussão desta matéria no quadro dos 
trabalhos da Comissão criada pela Convenção de Albufeira e deverão ser revistos assim que 
haja mais informação. Não devem também ser comparados com o regime de caudais proposto 
naquela Convenção, que não corresponde a caudais ecológicos. O regime de caudais propostos 
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na síntese dos PBH será um bom contributo da parte portuguesa para que a Comissão para o 
Acompanhamento e o Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola proceda à revisão dos 
caudais propostos na Convenção. Finalmente, a futura aplicação dos PBH levanta a 
necessidade de modificar a estrutura institucional de gestão da água, conforme já foi 
anteriormente referido. 

A Dr.ª Conceição Martins começou por afirmar ser difícil proceder à apreciação do 
documento, por só hoje ter sido entregue. Saudou a posição do Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território sobre os transvases de água, sendo com agrado que vê coincidente 
a posição de técnicos e políticos sobre esta matéria, reconhecendo ainda como positivas as 
posições idênticas tomadas em Espanha. Gostaria de saber como poderá seguir as atividades 
da Comissão para o Acompanhamento e o Desenvolvimento da Convenção Luso-Espanhola, 
nomeadamente se poderá ter acesso às atas das reuniões, por forma a evitar apreciações 
erróneas das ações desenvolvidas no seu âmbito. Ainda sobre os PBH, parece-lhe que dois 
meses não será muito tempo para discutir os planos, em particular se não se tiver acesso aos 
documentos em tempo útil. Finalmente, questionou a administração sobre: i) quando os PBH 
estarão disponíveis na internet e se estarão aí na íntegra ou apenas na forma de síntese; ii) se 
estão já calendarizados os debates públicos; e iii) como funcionará a discussão dos PBH ao 
nível dos Conselhos de Bacia Hidrográfica. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território entende importante que a 
comunidade técnica, científica e os políticos tenham chegado às mesmas conclusões e que os 
estudos realizados tenham sustentado o abandono das soluções indesejáveis. Sobre o pedido 
de acesso às atas das reuniões da Comissão para o Acompanhamento e o Desenvolvimento da 
Comissão Luso-Espanhola, tal não lhe parece relevante, embora admita que as decisões das 
reuniões possam vir a ser do conhecimento dos conselheiros. O Prof. Fernando Santana 
relevou, em primeiro lugar, o enorme esforço desenvolvido na elaboração dos PBH e na 
apresentação do documento síntese. Por outro lado, congratulou-se com os passos 
recentemente dados na política de gestão dos recursos hídricos no nosso país, com a 
aprovação da Diretiva-Quadro da Água e com a conclusão dos PBH, do PHNE e dos planos 
estratégicos, embora lhe pareça necessário realizar uma análise acerca da compatibilidade 
entre estes instrumentos. Obviamente as discussões públicas e os debates realizados no CNA 
contribuirão para esse fim. Para Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território as insuficiências assinaladas ao nível do planeamento resolver-se-ão com ação, 
designadamente com a implantação de um novo sistema institucional e com as ações de 
monitorização. O Prof. António Quintela salientou também o empenho colocado na 
elaboração da síntese, ainda para mais num curto espaço de tempo. Colocou a questão sobre 
se este documento irá ser distribuído ao público de imediato, pois gostaria de sugerir a 
introdução de algumas correções pontuais. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território agradeceu esta proposta em nome do INAG, esclarecendo que só 
daqui a dez dias os documentos estarão disponíveis para consulta. 

O Eng.º Mário Lino aproveitou o ensejo para também congratular os intervenientes pelo 
esforço de síntese posto no documento hoje apresentado. Relembrando as opiniões do Prof. 
Veiga da Cunha que, em 1974, afirmava ser urgente realizar os planos de bacia hidrográfica e o 
plano nacional da água, bem como discutir os acordos luso-espanhóis então vigentes sobre os 
rios partilhados, crê que estaremos, finalmente, na situação de, na gestão de recursos hídricos 
em Portugal, se ver luz ao fundo do túnel. Apesar de terem já passado 25 anos desde as 
afirmações do Prof. Veiga da Cunha, foi muito bom o esforço realizado na elaboração dos PBH 
e da nova Convenção Luso-Espanhola. Na sequência, aproveitou para acrescentar que 
porventura só se terá chegado aqui tão tarde porque os responsáveis pelo Ministério do 
Ambiente não se terão apercebido do atraso português nesta área. Salientando a participação 
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entretanto havida por parte do CNA relativamente aos planos de bacia hidrográfica, parece-lhe 
que o Conselho Nacional não se poderá furtar à assunção das suas responsabilidades e, dessa 
forma, terá de se pronunciar sobre os planos. Sugeriu assim a formação de um grupo de 
trabalho, já que a apreciação dos PBH constitui matéria extensiva e complexa. Revelou as 
maiores dúvidas sobre se os dois meses previstos para a discussão pública serão suficientes 
para que o CNA, as ONG, a administração e outras entidades analisarem os PBH. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território deixou claro o seu 
entendimento de que em democracia terá de haver um equilíbrio entre discussão e decisão. 
Por várias razões era indispensável que os PBH fossem concluídos neste ano, embora não lhe 
pareça mal um alargamento no prazo da discussão pública. Após tal período de discussão 
serão apresentados os documentos finais, incorporando as melhorias entretanto produzidas. 
Revelou não ter, infelizmente, esperança de que os PBH suscitem grande discussão pública. 

O Prof. Betâmio de Almeida, pela primeira vez presente numa reunião plenária do CNA, 
começou por saudar os conselheiros presentes. Sobre os planos de bacia hidrográfica, fazendo 
dele muitos dos elogios entretanto formulados, referiu ser sobretudo importante a sua futura 
aplicação, para o que serão essenciais as contribuições de todos, nomeadamente no âmbito do 
CNA. Concorda em particular com as observações do Eng.º Pedro Serra acerca da falta de 
relação dinâmica entre a administração e os consórcios adjudicatários dos PBH. Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território concordou também com a 
importância da futura aplicação dos PBH, embora lhe pareça que marcos temporais, como o da 
aprovação dos planos, podem ser importantes, até no aspeto psicológico. 

A Dr.ª Paula Chainho reforçou o aplauso pela oposição à política de transvases, mas afirmou 
que tal não deverá implicar o esquecimento dos impactes potenciais das infraestruturas 
hidráulicas previstas, em relação aos quais manifestou preocupação. Questionou ainda a 
assembleia sobre a articulação dos vários processos de planeamento com os PBH e sobre o 
papel do CNA em relação à Diretiva-Quadro da Água. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território aproveitou para afirmar que o CNA acompanhará, como lhe 
compete, os aspetos determinantes da política da água. Mais disse que as preocupações 
ambientais com as infraestruturas hidráulicas são tidas em conta nas opções tomadas, dando 
como exemplo o Sistema Multimunicipal Minho-Lima, onde, das dez origens de água 
inicialmente previstas (com algumas das barragens em áreas propostas para integrar a Rede 
Natura), só serão construídas duas. A Dr.ª Filomena Araújo referiu as suas preocupações pela 
não inclusão na maioria dos PBH das águas minero-medicinais e das zonas de turismo de 
saúde.  

O Eng.º Eira Leitão, na sequência das anteriores intervenções, relembrou que o CNA tem 
competências legalmente definidas sobre as matérias agendadas. O CNA nasceu do diploma 
que regula a elaboração dos PBH e do PNA. Esse diploma e o que em 1997 redefiniu a 
estrutura e competências do Conselho são taxativos sobre as suas competências em relação 
aos PBH hoje em apreço, com a vantagem de o Conselho congregar a generalidade dos setores 
ligados à problemática da água, inclusive fora do MAOT. Está assim disponível para apreciar os 
PBH dos rios internacionais, possibilidade que também se mantém aberta em relação à futura 
aplicação da Diretiva-Quadro. Para finalizar a sua intervenção disse esperar que o Conselho se 
pronuncie igualmente sobre o PHNE, em particular porque ele não afasta de todo a hipótese 
de transvases nas bacias partilhadas com Portugal e porque os impactes ambientais 
comparativos entre as diferentes propostas de transvase são avaliados predominantemente 
em relação ao percurso dos sistemas de derivação e à qualidade da água e menos em relação 
aos impactes sobre as bacias cedentes e as bacias recetoras. Sua Exa. o Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território afirmou esperar que o CNA o continue a aconselhar sobre a 
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política de gestão dos recursos hídricos nacionais, o que aliás aconteceu nas quatro reuniões 
plenárias efetuadas no corrente ano, facto que constitui um recorde na vida do Conselho. 

O Eng.º João Bau interveio a propósito da monitorização dos sistemas hídricos. Na sua opinião 
seria importante manter no INAG as competências nacionais nesta área, apesar da 
contratualização fora da administração da instalação e exploração desses sistemas, assim se 
impedindo que no termo dos contratos para as ações de monitorização se tivesse, 
eventualmente, de recomeçar o processo do início. O Prof. Veiga da Cunha felicitou também 
os intervenientes pela elaboração dos PBH, salientando que é necessário passar da fase de 
planeamento para a efetiva gestão dos recursos hídricos, duas facetas distintas na política da 
água. Aproveitou ainda a sua intervenção para deixar algumas notas em relação à necessidade 
de articular a Diretiva-Quadro da Água e a Convenção Luso-Espanhola com os PBH dos rios 
internacionais.  

A Dr.ª Conceição Martins reconhece que o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território preza muito a existência do CNA, mas pensa que o papel do Conselho poderá ser 
ainda mais valorizado. Esta reunião, bem como a anterior, foram sobretudo reuniões de 
informação, importantes e interessantes, mas não suficientes para tirar todo o partido possível 
do funcionamento do Conselho. Questionou, ainda, se os Conselhos de Bacia foram ouvidos na 
definição dos sistemas plurimunicipais de abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais em implementação. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território não crê que haja melhor forma de valorizar o Conselho Nacional da Água do que 
dando-lhe a conhecer, em primeira mão, documentos como os planos de bacia hidrográfica. 
Referiu não ser de desvalorizar as reuniões de informação, como a presente, tanto mais que 
irá ter lugar uma outra reunião do CNA para analisar e discutir os PBH. Informou também que 
os planos irão ser apresentados nos respetivos Conselhos de Bacia Hidrográfica, embora lhe 
pareça que a composição desses Conselhos terá de ser reformulada, por forma a aumentar a 
sua eficácia. Sobre os sistemas plurimunicipais, esclareceu que as soluções propostas e em 
implementação têm a anuência dos representantes da administração local, o que lhe parece 
suficiente em matérias que considera de evolução urgente.  

Na opinião do Eng.º Pedro Serra o INAG e o CNA não deverão avaliar o PHNE sobre aquilo que 
não diz respeito aos interesses portugueses. Disse ainda que os planos de bacia hidrográfica 
não são meros documentos técnicos, pois irão dar origem a instrumentos legais a aprovar em 
Conselho de Ministros. Atualmente, os atos autorizativos da administração podem ser 
discricionários, o que os planos de recursos hídricos irão evitar ao balizar esses atos, 
nomeadamente nos aspetos de proteção ambiental. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território concordou com esta observação, enfatizando mais uma vez que 
todos os atos de licenciamento vão ter de obedecer a regras explícitas e que os conflitos 
poderão ser resolvidos judicialmente, aumentando assim a democraticidade na utilização da 
água pelos portugueses. Mencionou a necessidade de revisão dos planos daqui a seis anos e a 
sua articulação com a aplicação da Diretiva-Quadro da Água, tarefas que enquadram a 
conveniência de um novo modelo institucional de gestão da água em Portugal. A terminar, 
aventou a possibilidade de o período de consulta pública dos PBH ser prolongado até ao final 
de dezembro - sem prejuízo de se poder ainda alargar este prazo - e a necessidade de se 
formar um GT no Conselho para elaborar uma apreciação dos PBH dos rios luso-espanhóis que 
sustente a discussão do assunto num próximo plenário. O Eng.º Mineiro Aires deduziu que o 
referido GT se irá certamente debruçar, não só sobre a síntese hoje apresentada, mas também 
sobre a versão integral dos PBH.  
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Não havendo mais intervenções, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, agradeceu a participação empenhada dos conselheiros e deu por encerrada a 
sessão pelas 13h55. 
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Abriu a sessão o Eng.º Eira Leitão, dando as boas vindas aos membros do Conselho Nacional 
da Água que nele participam pela primeira vez, após o que apresentou a seguinte ordem de 
trabalhos: 

1. Ata da 16.ª reunião do CNA, efetuada em 09/10/00; 

2. Plano Hidrológico Nacional de Espanha. 

Introduziu depois o 1.º ponto da ordem de trabalhos, em relação ao qual a Ata da 16.ª 
reunião foi aprovada sem discussão e por unanimidade, com duas propostas pontuais de 
alteração, que serão tidas em conta na respetiva corrigenda. Entrando no 2.º ponto da ordem 
de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José 
Sócrates, realçou a importância desta reunião, passando de imediato a palavra aos autores do 
Relatório de Avaliação do PHNE e do correspondente projeto de Parecer do Conselho Nacional 
da Água, hoje em discussão. 

O Eng.º Mineiro Aires começou por dar as boas vindas ao representante da região autónoma 
dos Açores, com quem o INAG recentemente estabeleceu ligações. Esclareceu de seguida que 
o relatório efetuado para a apreciação do PHNE pelo INAG, bem como o projeto de Parecer do 
CNA, obedeceram à metodologia de avaliação do PHNE por Portugal, expressa por Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território em despacho de outubro pp. Neste 
processo de avaliação, e após o pronunciamento da Assembleia da República, será produzido 
em documento final a apresentar às autoridades espanholas no âmbito da Comissão para o 
Desenvolvimento e Aplicação da Convenção (CADC). Da parte espanhola registou com agrado 
a entrega do PNHE às autoridades portuguesas, em concordância com o estabelecido na 
Convenção Luso-Espanhola, plano esse que o INAG tentou divulgar da forma mais ampla 
possível. Sobre o Relatório de Avaliação hoje em discussão, elaborado pelo INAG em 
colaboração com o Eng.º Pedro Serra, descreveu aos membros do Conselho a sua estrutura e 
organização. 

O Eng.º Pedro Serra apresentou detalhadamente o Relatório de Avaliação do PHNE. Foram 
preocupações dos autores, não só realizar uma síntese da informação contida no PHNE, mas 
sobretudo avaliar as eventuais implicações sobre os interesses portugueses. Esta avaliação tem 
limitações óbvias, até pela natureza do próprio PHNE, muito distinta do Plano Nacional da 
Água português (PNA). O PHNE tende, essencialmente, a esclarecer questões deixadas em 
aberto nos planos de bacia hidrográfica espanhóis, nomeadamente os transvases. Por outro 
lado, o PHNE não aborda temas que só poderiam ser analisados no âmbito da Convenção Luso-
Espanhola e não unilateralmente. Consequentemente, a entrega do PHNE às autoridades 
portuguesas deve ser entendida como um primeiro passo para a cooperação na gestão das 
bacias compartilhadas por parte das autoridades portuguesas e espanholas. Acerca dos 
transvases, referiu que algumas das soluções não foram apresentadas no PHNE, por terem sido 
já consideradas nos planos de bacia espanhóis e por se efetuarem entre uma mesma unidade 
de planeamento. 

A avaliação efetuada ao PHNE começou pelo volume V – Análisis de Antecedentes y 
Transferencias Planteadas -, já que o seu conteúdo contribui para um melhor entendimento do 
plano hidrológico espanhol. Do ponto de vista jurídico, o PHNE foi não só enquadrado pela lei 
espanhola, que determina que o PHNE coordene os planos de bacia hidrográfica, mas também 
pelas convenções internacionais e convénios bilaterais. A consulta realizada a Portugal e as 
opções tomadas neste PHNE estão, aliás, associadas às disposições da Convenção de Albufeira 
- cujo âmbito, ações e disposições foram entretanto recordadas – e tem em conta outros 
elementos importantes como a Diretiva-Quadro da Água. Expressou a opinião de que o PHNE, 
tal como é hoje apresentado, não tem impacte sobre os rios internacionais luso-espanhóis, já 
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que seleciona como melhor opção um transvase a partir do rio Ebro. Em relação à Diretiva-
Quadro, o PHNE teve em conta não só as questões ligadas à quantidade e à qualidade - 
química e ecológica - dos recursos hídricos, mas também as questões que se relacionam com a 
análise económica das utilizações e da recuperação de custos através da tarifação da água. 

No campo dos antecedentes o PHNE recorda o plano hidrológico espanhol apresentado em 
1993, descrevendo os transvases aí previstos - muitos dos quais são os avaliados neste PHNE. 
No entanto, logo no topo das diferenças entre os dois planos estão os volumes que se 
pretendem transvasar, 3000 milhões de m3 em 1993 e 1050 milhões de m3 neste PHNE. O 
Eng.º Pedro Serra prosseguiu, salientando outras diferenças importantes entre o plano de 
1993 e este PHNE, nomeadamente a existência de alguns critérios restritivos, como a 
impossibilidade de se criarem novos regadios na bacia recetora e a determinação de uma bacia 
como excedentária apenas se garantir recursos hídricos não só para os usos a médio e longo 
prazo, mas também para as necessidades ambientais. A análise detalhada sobre o estuário do 
rio Ebro realizada neste PHNE revela bem tal preocupação. A análise económica efetuada no 
PHNE em apreço, bem como a consideração da problemática bilateral com Portugal - 
nomeadamente na componente ambiental -, diferenciam, também, substancialmente o plano 
de 1993 e o atual. 

Referiu, em seguida, a metodologia de análise utilizada no PHNE para comparar as várias 
opções de transvase, igual em todas elas, baseada em funções de custo para as várias 
componentes (e.g. açudes, estações elevatórias, canais, etc.) e variáveis consideradas (e.g. 
qualidade da água e seu tratamento). Os impactes ambientais sobre as bacias dadoras e 
recetora, bem como os resultantes do traçado do circuito hidráulico a implantar, são 
igualmente considerados no Plano Hidrológico. A análise económica realizada às várias opções 
de transvase está assente no critério de que a solução a adotar será a que apresente o menor 
custo por unidade de água a transvasar. Por outro lado, os benefícios na bacia recetora terão 
de ser superiores ao prejuízo na bacia cedente. A análise económica realizada contou ainda 
com uma análise de sensibilidade em função do número de anos de investimento e de 
diferentes taxas de desconto, e foi completada com a avaliação da aptidão dos utilizadores 
para pagar a água transvasada. O custo da água por m3 para utilização em rega levou, aliás, a 
que o PHNE exclui-se o Alto Guadiana e o Guadalquivir como bacias “compradoras”, já que o 
custo da água previsto na melhor das opções analisadas excedia a capacidade destas bacias 
para suportar os preços apurados. 

Concluindo, o Eng.º Pedro Serra referiu que, se alguma vez as autoridades espanholas 
repensarem as opções de transvase a partir do Tejo ou do Douro - entretanto abandonadas a 
favor do Ebro –, faltará a análise sobre os impactes ambientais em território português.  

O Eng.º Eira Leitão relembrou as indicações proferidas pelo Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território durante a 16.ª reunião do CNA, realizada em 9 de outubro de 
2000, bem como as partes essenciais do seu Despacho de 24 de outubro de 2000 - que definiu 
as orientações a seguir na análise do PHNE por parte do Estado português -, as quais 
determinaram a criação de um grupo de trabalho (GT VII) no seio do Conselho para elaborar 
um projeto de Parecer sobre o PHNE. Aproveitou para agradecer o esforço despendido pelo 
referido grupo de trabalho, constituído pelo Eng.º Matias Ramos, Prof. Veiga da Cunha e Prof.ª 
Teresa Ferreira, na execução, em curto prazo, do projeto de Parecer distribuído no início da 
presente reunião. 

O Eng.º Matias Ramos apresentou ao Conselho o projeto de Parecer, salientando a dificuldade 
sentida para, em pouco tempo, ser analisado e comentado, não só o PHNE como também o 
Relatório de Avaliação do PHNE executado pelo INAG, que na opinião do grupo de trabalho 
apresenta uma alta qualidade. As conclusões a que o GT chegou depois de analisado o PHNE 
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são, no geral, semelhantes às obtidas na avaliação realizada pelo INAG. No entanto, aquela 
avaliação não terá comentado alguns pontos do PHNE que merecem reparo, nomeadamente a 
assunção, para efeitos de cálculo, de uma distribuição de caudais mínimos mensais nos troços 
finais dos rios Douro e Tejo, construída a partir dos valores mínimos dos caudais integrais 
anuais estabelecidos na Convenção de Albufeira. Esta abordagem deverá ser adequadamente 
ponderada e justificada no âmbito da CADC, considerando não só o regime hidrológico, mas 
também outros aspetos interligados, designadamente os de natureza ecológica. Apesar de 
assumir a impossibilidade de avaliar as implicações ecológicas dos transvases realizados a 
partir do Douro ou do Tejo sobre os troços portugueses desses rios, não incorpora os 
respetivos impactes nos custos dos transvases, o que os encareceria ainda mais em relação ao 
transvase a partir do rio Ebro. O PHNE é também omisso na apresentação das vantagens, pelo 
menos ecológicas, da não realização de transvases, não sendo ainda avaliados os potenciais 
impactes das alterações climáticas sobre os recursos hídricos, designadamente no sul da 
península ibérica.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por agradecer ao 
INAG e ao Eng.º Pedro Serra o excelente documento hoje em discussão, louvando também a 
contribuição dada pelo GT VII deste Conselho Nacional. Recordou as suas indicações acerca da 
metodologia a seguir para a apreciação do PHNE por parte de Portugal. O Parecer do CNA 
deverá, assim, informar o Relatório de Avaliação do INAG, por forma a que o conjunto dos dois 
documentos seja harmónico e traduza a posição do governo português. Expressou a opinião de 
que, nesta matéria, Portugal está numa posição muito mais favorável do que aquela em que se 
encontrava há alguns anos atrás, tendo o evoluir da política de ambiente no mundo, bem 
como a pressão e os esforços de políticos, técnicos, académicos e diplomatas, dado um 
contributo decisivo para a situação atual. Está também convicto de que as novas opções 
espanholas sobre a problemática dos recursos hídricos comuns decorrem de documentos 
bilaterais, entre os quais merece destaque a Convenção de Albufeira.  

O Prof. Humberto Rosa abriu o debate começando por salientar, em primeiro lugar, que este 
PHNE é vantajoso para Portugal em comparação como o plano de 1993. No entanto, crê que 
não deveríamos elogiar demais o PHNE, porque o documento não é consensual em Espanha, 
alertando os conselheiros para a falta de unanimidade na comunidade científica espanhola 
acerca do PHNE, bem como para as críticas que o documento tem recebido por parte da 
oposição espanhola e de algumas regiões. Mostrou apreço, no geral, pelo documento 
produzido pelo INAG, bem como pelo projeto de Parecer do CNA, que poderá funcionar bem 
como um complemento do primeiro. No entanto, não lhe parece curial que a posição 
portuguesa contenha sugestões de pormenor acerca do conteúdo do PHNE, tendo também 
ficado com algumas dúvidas sobre a importância das águas subterrâneas compartilhadas entre 
Portugal e Espanha e a avaliação dos impactes dos transvases sobre essa componente dos 
recursos hídricos. 

O Prof. Pereira Vieira começou por elogiar os autores do Relatório de Avaliação do PHNE, 
subscrevendo as conclusões pragmáticas aí contidas. Não obstante, entende ser necessária 
cautela por causa da contestação de que o PHNE tem sido alvo em Espanha e porque alguns 
dos impactes dos transvases previstos em Portugal não são equacionados no Plano 
Hidrológico. Referiu que o PHNE não considera os problemas de qualidade da água nas bacias 
internacionais, para além do que respeita aos transvases, parecendo-lhe que outra possível 
falha do documento estará relacionada com os aspetos institucionais de planeamento e gestão 
da água, nomeadamente sobre a gestão integrada de bacias hidrográficas prevista no âmbito 
da Diretiva-Quadro. Apesar destes aspetos poderem não vir a fazer parte do projeto de 
Parecer do CNA, crê que seria importante refletir sobre eles. 
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O Dr. Mário Jorge Santos afirmou que a Associação que representa se identifica com o projeto 
de Parecer do CNA, nomeadamente com o problema das alterações climáticas e com as suas 
possíveis repercussões na saúde pública dos portugueses. O Embaixador Júlio Mascarenhas 
elogiou os documentos produzidos, salientando a sua importância para a tomada de posição 
do governo português sobre o PHNE. No entanto, fica com dúvidas sobre se será o Relatório de 
Avaliação do PHNE o documento a ser entregue às autoridades espanholas, ou se será um 
outro documento, mais sucinto, derivado deste. Em relação ao projeto de Parecer do Conselho 
Nacional da Água, o terceiro ponto das conclusões/sugestões suscita-lhe algumas dúvidas, 
parecendo-lhe que Portugal não deverá apresentar sugestões de pormenor sobre o modo 
como o PHNE deveria ser realizado. 

A Dr.ª Filomena Araújo afirmou ser difícil para alguém não especialista nos respetivos 
domínios avaliar exaustivamente os impactes quantitativos e qualitativos, incluindo os 
ecológicos, do PHNE sobre o território português. Entende que, pelo menos no âmbito da 
CADC e do CNA, devem ser sugeridas ações para salvaguarda da qualidade da água nos rios 
internacionais, com ou sem transvases, e as respetivas implicações, por exemplo, ao nível da 
eutrofização de albufeiras. Não se apercebeu, ainda, se na questão ecológica o PHNE teve em 
conta a possibilidade de eutrofização com cianobactérias produtoras de toxinas e a associação 
destas com as preocupações crescentes em relação à saúde pública. 

O Prof. Francisco Ferreira começou por criticar a utilização do termo impacto em vez de 
impacte no projeto de Parecer do CNA. Reforçou alguns dos pontos já mencionados, alertando 
para as dificuldades que poderão aparecer no caminho a seguir da aprovação do PHNE, em 
face das posições de cientistas e de ONGA espanholas, muitas vezes negativas, sobre o Plano 
Hidrológico. Considerou necessário não centrar a análise do PHNE apenas na questão dos 
transvases, já que nele estão identificadas 110 obras hidráulicas de grande dimensão, com 
importantes impactes nos ecossistemas aquáticos ibéricos. Em função das posições de 
algumas entidades e grupos espanhóis, parece-lhe pouco acertado concluir sobre a 
imutabilidade da escolha do transvase a partir do Ebro, já que nenhuma das outras soluções é 
completamente abandonada. Na sua opinião, a apreciação realizada pelo INAG, num tom 
bastante favorável ao PHNE, poderá revelar-se precipitada, expressando em consonância 
também dúvidas sobre a bondade do último parágrafo do projeto de parecer do CNA. 

O Eng.º Eira Leitão fez dois comentários ao conteúdo do PHNE. Na posição a assumir pelo 
Estado português sobre o PHNE, parece-lhe que deveria ficar expresso que um parecer 
positivo sobre o plano nacional espanhol, pelas suas características específicas, não poderá 
implicar um parecer de igual sinal em relação aos planos de bacia hidrográfica espanhóis das 
bacias partilhadas com Portugal. Em relação aos transvases analisados no PHNE, expressou a 
opinião de que haverá matéria para uma sua abordagem mais aprofundada, nomeadamente 
em relação aos custos considerados na avaliação económica do consumo (para bombagem) e 
da produção de energia elétrica nos circuitos hidráulicos dos transvases. 

O Prof. Veloso Gomes expressou preocupação por o Relatório de Apreciação não ser um 
pouco mais crítico sobre o PHNE, fazendo várias observações relativamente ao texto das 
páginas 43, 47, 49 e 57 para demonstrar a sua opinião. Por exemplo, questionou a afirmação 
expressa no segundo parágrafo da página 47 de que a qualidade da água no Baixo Douro não 
impediria a sua cedência em transvase. Finalizou, alertando mais uma vez para a necessidade 
de não ignorar a forte contestação ao PHNE que ocorre em Espanha, o que ainda poderia 
alterar as opções até agora tomadas. O Eng.º Martins de Carvalho elogiou também a 
qualidade do trabalho realizado pelo INAG. Apesar de parecer existir uma certa tendência no 
PHNE para concluir sobre o transvase a partir do Ebro como a melhor solução, entende que 
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não se deve aceitar essa posição como a decisão última e final espanhola, tal como consta na 
síntese de conclusões do Relatório de Avaliação. 

A Dr.ª Paula Chainho entende importante avaliar não somente os impactes do PHNE em 
Portugal, mas proceder a uma avaliação global, nomeadamente sobre a incorporação no plano 
espanhol da Diretiva-Quadro em relação às metas de qualidade e aos impactes das 
infraestruturas a construir. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território 
esclareceu que considera negativo para os interesses nacionais realizar uma avaliação do PHNE 
que extravase as suas implicações para Portugal.  

Retomando a palavra, o Eng.º Pedro Serra revelou ter tido esta preocupação presente durante 
a elaboração do Relatório de Apreciação. Esclareceu que o transvase a realizar a partir do Ebro 
só prevê a construção de uma barragem e que a construção de outras infraestruturas não está 
prevista no PHNE, mas nos planos espanhóis de bacia hidrográfica, portanto fora do âmbito da 
avaliação efetuada. Parece-lhe ainda vantajoso que se entregue às autoridades espanholas não 
só um documento sucinto mas todo o Relatório de Avaliação, o que, em conjunto com a 
entrega recente da síntese dos planos das bacias hidrográfica portugueses respeitantes às 
bacias internacionais, representa um primeiro passo na coordenação das ações bilaterais 
futuras. Teceu ainda alguns comentários sobre a questão das alterações climáticas, analisadas 
no PHNE mais detalhadamente no caso do rio Ebro. Embora concorde com as análises que 
preveem um aumento da aridez no sul da península ibérica - nomeadamente na bacia do 
Guadiana - não lhe parece relevante a sua consideração na análise do PHNE, até porque 
aumentaria a possibilidade de realização de transvases para esta bacia, as quais poderiam ter 
como bacias dadoras o Tejo ou o Douro. Será também necessário ter em conta na avaliação 
que se fez do PHNE o seu horizonte temporal limitado. Não acha que a questão dos aquíferos 
subterrâneos deva constar do Relatório de Avaliação, embora tenha de ser analisada e 
discutida no futuro, mas noutro âmbito. A qualidade da água foi analisada no PHNE na ótica 
exclusiva dos transvases, embora nos planos de bacia hidrográfica espanhóis esta componente 
tenha sido analisada com exaustão. No entanto, salientou a necessidade de que a qualidade 
ecológica, não abordada no PHNE, seja desenvolvida e analisada no futuro, como é, aliás, 
referido na introdução do Relatório de Avaliação. O Eng.º Mineiro Aires enfatizou mais uma 
vez que a qualidade da água é matéria dos planos de bacia hidrográfica espanhóis e não do 
PHNE. 

O Eng.º Matias Ramos afirmou ter utilizado, no projeto de Parecer do CNA, o princípio da 
precaucionaridade para avaliar os reflexos do PHNE em Portugal, quer em relação às questões 
de qualidade da água, quer em relação à questão das alterações climáticas, quer mesmo em 
relação à questão dos caudais mínimos. Porque tudo parece indicar que os escoamentos se 
estarão a reduzir no sul da península ibérica, tal deverá suscitar a devida atenção e 
preocupação pelas implicações que pode acarretar. A Prof.ª Teresa Ferreira descreveu com 
detalhe a composição do volume do PHNE referente à componente ambiental, sendo que são 
analisados temas referentes: à qualidade da água nos meios recetores; aos impactos 
ambientais dos percursos das transferências hidráulicas, mas, sempre que refere os impactes 
sobre as bacias partilhadas em Portugal, o PHNE assume não poder expressar opinião. Embora 
veja problemas no tipo de análise ambiental utilizada, reconhece que não caberá à parte 
portuguesa sugerir alternativas. No entanto, manifestou desagrado pela perspetiva com que 
os transvases são abordados em todo o PHNE, nomeadamente quando, à luz da Diretiva-
Quadro, abusivamente avaliam como potencialmente positivo o impacte sobre a qualidade 
ecológica do sistema recetor. 

O Prof. Paulo Monteiro identificou-se inteiramente com a posição anteriormente expressa por 
Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território. Não obstante, parece-lhe 
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que deveriam ter sido também razões ambientais e não apenas económicas a excluir, no 
PHNE, os transvases a partir da bacia hidrográfica do Douro. O Prof. Pereira Vieira teceu 
também um comentário sobre a utilização do termo impacte vs. impacto, assunto que ficou de 
documentar perante o Conselho em próximo documento escrito.  

A finalizar, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território afirmou que o 
PHNE tem de ser encarado como um plano feito por outro país, decorrendo daí que sugestões 
sobre o seu conteúdo e metodologias nele utilizadas deverão ser muito limitadas, ainda para 
mais quando as respetivas conclusões se apresentam favoráveis a Portugal e, 
consequentemente, são fator positivo para a política portuguesa da água. Do que ouviu 
durante a presente reunião, retira uma largo consenso do Conselho sobre o Relatório de 
Avaliação do PHNE e o projeto de Parecer do CNA, pedindo por isso o acordo do CNA para 
ambos os documentos. De seguida, solicitou às pessoas e entidades envolvidas na elaboração 
dos dois documentos que redigissem uma versão final de ambos, incorporando as sugestões 
pertinentes veiculadas durante o presente plenário (anexa-se à ata o texto final do Parecer). 
Antecipando uma exigente agenda para o próximo ano no âmbito da política portuguesa de 
recursos hídricos - execução do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais (2000-2006), finalização dos planos de bacia hidrográfica, finalização do 
Plano Nacional da Água e reforma da estrutura institucional de gestão de recursos hídricos - 
aproveitou para desejar aos membros do Conselho um Feliz Natal e um excelente ano de 2001. 

Não havendo mais intervenções, Sua Exa. agradeceu a participação empenhada dos 
conselheiros e deu por encerrada a sessão pelas 18h50. 
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O Eng.º Eira Leitão abriu a sessão, apresentando de imediato a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 17.ª Reunião do CNA, efetuada em 20/12/01; 

2. Parecer sobre os planos de bacia hidrográfica dos rios internacionais luso-espanhóis; 

3. Apresentação dos planos de bacia hidrográfica dos rios nacionais – Lima, Cávado, 
Ave, Leça, Vouga, Mondego, Lis, Sado e Mira; 

4. Programa de atividades do CNA para 2001. 

Introduziu depois o 1.º ponto da ordem de trabalhos, em relação ao qual a Ata da 17.ª 
reunião foi aprovada sem discussão e por unanimidade, com duas propostas pontuais de 
alteração, que serão tidas em conta na respetiva corrigenda. Sua Exa. o Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, interveio para, antes do 
prosseguimento da ordem de trabalhos agendada, divulgar a agenda política no domínio da 
água para 2001 e a sua relação com a intervenção que pretende por parte do CNA. Como 
primeiro ponto da agenda o governo tem a ambição de terminar o processo de planeamento 
de recursos hídricos no nosso país, fazendo aprovar todos os planos de bacia hidrográfica 
(PBH), bem como o Plano Nacional da Água (PNA), aproveitando a oportunidade para felicitar 
o INAG e os consultores pelo trabalho já realizado. Como segundo ponto surge a reforma do 
quadro legal e institucional de gestão da água em Portugal. Crê que é chegado o momento de 
responder aos planos entretanto executados com um novo modelo institucional de gestão da 
água, para o que está neste momento em atividade um grupo de trabalho por si nomeado, 
aproveitando para também referir a realização a breve prazo de um seminário sobre essa 
temática. O terceiro ponto da agenda relaciona-se com o Programa Estratégico de 
Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, 2000-2006 (PEAASAR), em fase 
de execução. Finalmente, o quarto ponto engloba o termo da instalação dos sistemas de 
monitorização de recursos hídricos, por forma a garantir à administração e ao público 
informação oportuna e fiável. Alertou ainda os conselheiros para o seminário que no dia 
imediato se realiza sobre monitorização de recursos hídricos, organizado pelo INAG, referindo 
que as críticas às estratégias e aos modelos propostos serão sempre bem vindas. 

O Prof. Fernando Santana entrou no 2.º ponto da ordem de trabalhos, apresentando ao 
Conselho a Apreciação n.º 1/CNA/2001 relativa aos PBH dos rios luso-espanhóis, elaborada no 
âmbito do GT VI do CNA, cuja constituição relembrou. Começou por referir que a defesa das 
posições de cada uma das pessoas e das instituições representadas no GT não dificultou a 
unanimidade da Apreciação. A estrutura da Apreciação foi concebida para permitir a análise 
dos aspetos fundamentais - não procedendo a uma análise de detalhe, temporalmente 
impossível em função do mandato do GT e da disponibilidade dos seus membros –, 
procurando habilitar o Conselho com a identificação das insuficiências e potenciais problemas 
decorrentes do que é apresentado nos planos. Na generalidade o GT considerou que os PBH 
em apreciação são aceitáveis, embora contenham algumas fragilidades, constituindo um 
primeiro exercício útil de planeamento de recursos hídricos em Portugal. Prosseguiu, 
apresentando a apreciação na especialidade, salientando a análise e diagnóstico da situação 
atual, a articulação com planos e instrumentos internacionais e nacionais, a análise dos 
objetivos dos PBH e a análise de estratégias, programas, medidas e regulamentos.  

Para caracterizar a situação de referência os PBH tiveram a preocupação de tentar reunir e 
tratar toda a informação disponível, dispersa por muitas fontes e escassa em alguns domínios. 
No entanto, a fase de diagnóstico já terá sido menos conseguida, embora tenha revelado 
esforço meritório, como na primeira tentativa de inclusão do conceito de qualidade ecológica. 
Em relação ao balanço entre as disponibilidades e as necessidades a apreciação conclui que 
esta foi insuficiente em alguns planos, acrescendo que os usos não consumptivos são 
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abordados com pouco detalhe. Quanto à Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o 
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (Convenção 
de Albufeira), apesar da sua entrada em vigor ser posterior à conclusão da 1.ª fase dos PBH, 
seria expectável que nesta fase do processo tivesse sido efetuada uma análise mais 
aprofundada das implicações da Convenção, em termos quantitativos, qualitativos e 
institucionais, para o planeamento dos recursos hídricos das bacias luso-espanholas nos PBH 
em apreciação. Apesar da definição de caudais ecológicos ser competência da Comissão para o 
Desenvolvimento e a Aplicação da Convenção de Albufeira é opinião do GT que a sua 
abordagem nos planos poderia ter sido mais abrangente.  

Os planos não terão também acautelado suficientemente a articulação, nomeadamente nos 
seus regulamentos, com a Diretiva 96/61/CE (Diretiva IPPC), embora tal se possa justificar pela 
sua recente transposição para a legislação portuguesa (Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de 
agosto). Os objetivo e a programação dos PBH são no geral compatíveis com o PEAASAR, sem 
prejuízo da concretização deste último poder vir a necessitar de alguns ajustamentos. Os 
grandes objetivos do Plano de Novos Regadios para o período 2000-2006 estão também 
razoavelmente integrados nos PBH, embora seja necessário reconhecer que a carência de 
informação sobre a situação atual possa ter condicionado a credibilidade dos objetivo e 
estratégias preconizados neste domínio. Pelo contrário, os planos não articularam os seus 
objetivos com os previstos no Plano de Expansão do Sistema Elétrico de Serviço Público, 
nomeadamente os respeitantes ao desenvolvimento da produção de energia hidroelétrica. Na 
opinião do GT a aprovação dos PBH implicará, necessariamente, a revisão dos planos diretores 
municipais (PDM). Em relação a um conjunto de instrumentos de ordenamento do território 
(e.g. plano setorial para a implementação da Rede Natura, zonas de proteção especial, ZPE, 
planos de ordenamento e/ou de gestão de áreas protegidas), será necessário verificar 
possíveis incompatibilidades de competências. No geral, os PBH procuram criar as condições 
para a atempada aplicação da Diretiva 2000/60/CE (Diretiva-Quadro da Água), embora em 
alguns pontos relacionados com este tópico os planos de bacia hidrográfica pudessem ter sido 
mais ambiciosos. Seja como for, faltaria alguma da informação capaz de suportar um 
desenvolvimento mais detalhado no referido âmbito. 

Em relação ao regime económico e financeiro os PBH do Douro e do Tejo, embora 
preconizando estudos para fundamentar os valores dos parâmetros consignados na legislação 
atual para aquele efeito, apresentam a simulação de um regime provisório, com suspensão 
daquela legislação, indicando valores da taxa a cobrar por m3 e os utilizadores a que seria 
aplicada. Não obstante, o GT considera que a simulação apresentada para um regime 
económico e financeiro provisório não é aceitável, por carecer de fundamentação e por 
isentar, inexplicavelmente, utilizações de água relevantes para aquele efeito, como por 
exemplo a descarga de águas residuais. Por outro lado, dada a natureza jurídica e 
administrativa dos PBH, subsistem dúvidas sobre se os planos deveriam conter regulamentos. 
Reconhecendo o esforço feito para incluir os regulamentos nos projetos de planos apreciação, 
considera que deverão ser objeto de revisão, por conterem, inadequada e excessivamente, 
sínteses dos próprios planos, o que não é adequado, para além de aspetos que importa 
clarificar ou alterar, como sejam a natureza jurídica dos PBH e a articulação de competências 
com a Entidade Gestora de Bacia Hidrográfica no âmbito do atual quadro normativo e 
institucional e à luz das disposições da Diretiva-Quadro da Água. Acerca da execução financeira 
os planos deveriam ter sido mais claros, nomeadamente em relação às tipologias de 
financiamento e ao autofinanciamento. Mais uma vez o Prof. Fernando Santana afirmou terem 
os PBH sido considerados aceitáveis, embora pelas razões entretanto explanadas se devesse 
antecipar a sua revisão. Por fim, disponibilizou os membros do GT para responder às questões 
que venham a ser colocadas. 
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O Prof. Nunes Correia começou por concordar com a apreciação elaborada pelo GT VI, que 
revelou uma profunda compreensão das qualidades e das limitações dos PBH, apontando 
lucidamente o que poderá ser feito no futuro para colmatar algumas das limitações agora 
detetadas. Resulta claro da Apreciação, e crê que é opinião da maioria dos membros do 
Conselho, que os planos foram executados numa conjuntura particularmente difícil, pelo 
enquadramento comunitário e evolução legislativa entretanto verificadas. Muita legislação 
relevante para o planeamento de recursos hídricos foi aprovada e entrou em vigor em 2000 
(Diretiva-Quadro da Água, Convenção de Albufeira, a Diretiva IPPC e a Diretiva dos Habitats), 
ao que houve que adicionar alguma hesitação e incertezas institucionais sobre a natureza dos 
documentos a elaborar. No entanto, será claro que terá valido a pena concluir com alguma 
celeridade os planos, como a apreciação regista. Tudo será diferente depois dos atuais PBH, 
desde logo pelo grande acervo de informação conseguido e nunca antes realizado. Terá sido 
também a primeira confrontação com questões pertinentes, em que sobressai a integração da 
problemática ambiental no planeamento de recursos hídricos. A partir deste momento será 
impossível planear em recursos hídricos sem uma forte matriz ambiental, para o que estes 
planos, apesar das limitações, apresentam linhas de rumo claras. Não deixam, no entanto, de 
existir algumas insuficiências e alguns desequilíbrios, que no geral a Apreciação do GT detetou. 
A análise da situação atual realizada na primeira fase dos PBH revela um esforço muito 
desproporcionado em relação ao diagnóstico e às fases seguintes. Por outro lado, não parece 
fácil ao ler os planos detetar os grandes problemas de cada bacia, um aspeto importante para 
definir as estratégias ulteriores, tendo também apresentado dificuldades na articulação 
intersetorial, nomeadamente na interface com a agricultura e com o setor energético. A 
articulação dos PBH com os planos diretores municipais é também criticável. Os planos terão 
sido parcimoniosos na crítica ao modelo institucional de gestão da água vigente e as questões 
institucionais terão sido mal equacionadas, o mesmo acontecendo com as conceções adotadas 
para os planos, que deveriam essencialmente constituir um conjunto de grandes desígnios a 
alcançar. Considera que a observação referente à possível sobrestimação da capacidade e 
experiência nacionais na área do planeamento de recursos hídricos, constante da página 4 da 
Apreciação, não será correta e que os atrasos introduzidos no presente processo de 
planeamento não terão sido benéficos para o resultado final. Um outro reparo de pormenor à 
Apreciação refere-se à forma, demasiado ligeira e assim suscetível de crítica, como se refere ao 
regime económico e financeiro (pág. 19), expressando a opinião de que Portugal estará em 
falta há 14 anos, desde a publicação da Lei de Bases do Ambiente, pela não aplicação do 
princípio do utilizador-pagador. 

O Prof. Carmona Rodrigues expressou também uma concordância geral com o conteúdo da 
Apreciação, corroborando a opinião do Prof. Nunes Correia de que vários fatores externos 
perturbaram e dificultaram o desenrolar deste processo de planeamento. Manifestou 
estranheza pela diferença qualitativa que a avaliação dos PBH portugueses, contida na 
Apreciação hoje em análise, relativamente à avaliação feita pelo CNA sobre o PHNE. Terminou 
deixando em aberto a questão sobre se seria de facto possível terem sido realizados melhores 
planos de bacia hidrográfica. 

O Prof. Veloso Gomes concorda na generalidade com a Apreciação. Em relação aos estuários 
entende que subsistem muitas insuficiências nestes planos de bacia hidrográfica, que não crê 
terem sido bem explicitadas na Apreciação. Apesar dos PBH terem tentado evitar 
sobreposições com os planos de ordenamento da orla costeira (POOC), as questões de 
interface entre os âmbitos de ambos os planos não terão sido devidamente tratadas. O Prof. 
Betâmio de Almeida subscreve muitas das afirmações anteriormente proferidas, salientando 
que parece ter ficado um sentimento geral sobre os PBH de expetativa gorada. Embora o 
enquadramento da realização dos planos, bem como o trabalho dos consultores, seja várias 
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vezes referido, gostaria de poder ver alguns dos argumentos apresentados postos à discussão 
com as equipas de consultores, nomeadamente em relação às críticas que parecem persistir 
acerca do seu resultado final. Esta discussão seria aliás benéfica para mitigar no futuro alguns 
dos problemas detetados nesta primeira geração de planos. Faltará ainda demonstrar a 
operacionalidade dos PBH, o que só se poderá fazer na sua aplicação futura. 

O Eng.º Pedro Serra começou por recordar que a legislação é clara quanto à responsabilidade 
do INAG pela realização dos PBH dos rios internacionais. Continuou referindo que Portugal já 
deveria estar a realizar um processo de planeamento de recursos hídricos em função da 
Diretiva-Quadro da Água, por haver um prazo curto para apresentar um conjunto de 
elementos necessários à aplicação da referida diretiva, nomeadamente um diagnóstico da 
qualidade da água e uma análise económica das utilizações. Os PBH tem nestas duas 
componentes várias insuficiências. Em relação a aspetos particulares da Apreciação, não crê 
que os PBH não devessem definir um regime de caudais ecológicos só por este tópico ser 
matéria da competência da Comissão de Desenvolvimento da Aplicação da Convenção de 
Albufeira (CDACA), conforme referido nas páginas 11 e 18. De facto, a Comissão não tem por 
incumbência a definição de um regime de caudais ecológicos, mas sim de um regime de 
caudais com preocupações ecológicas mas que contemple outras componentes da gestão. 
Esperava assim que os PBH dessem um contributo à CDACA para poder discutir com Espanha o 
regime de caudais. A caracterização do estado ecológico foi também pouco elaborada, sendo 
urgente concretizá-la para estarmos em condições de aplicar a Diretiva-Quadro da Água. 

Sobre os aproveitamentos hidroelétricos o Eng.º Pedro Serra, não concorda com as 
insuficiências aventadas na Apreciação, já que tem dúvidas de que os PBH devessem 
inventariar áreas com potencial hidroelétrico em grandes e pequenos aproveitamentos. Por 
outro lado, acha que foi antes confundida a falta de aplicação do Decreto-Lei n.º 47/94 com a 
não aplicação do princípio do poluidor-pagador. Ainda relevante considera a ausência de 
definição nos PBH de normas de qualidade da água no meio recetor, o que irá dificultar a 
aplicação da Diretiva IPPC. Finalmente, afirmou que os regulamentos dos planos de bacia, mal 
equacionados neste exercício de planeamento, não poderão ser meros relatórios técnicos, já 
que irão estabelecer regras para, entre outros aspetos, determinar taxas de utilização e definir 
normas de qualidade que condicionem a discricionariedade do processo de licenciamento.  

O Dr. Rui Tomás Marques relembrou mais uma vez que estamos perante uma primeira 
geração de planos de bacia hidrográfica. As condicionantes já referidas (zigzag metodológico e 
correção de trajetórias durante o processo de planeamento), conduziram a PBH 
necessariamente heterogéneos e que, nalguns casos, confundem o acessório com o essencial. 
O processo de planeamento não é só a obtenção de consensos, mas visa sobretudo facultar 
dados e meios aos decisores. Como já foi salientado, algumas questões foram pouco 
aprofundadas nos PBH, sobressaindo entre elas a qualidade ecológica e os caudais ecológicos. 
Sobre estes tópicos seria, aliás, importante investir em linhas de investigação, o que o próprio 
CNA pode propor de acordo com os diplomas que o regulamentam. Alguns aspetos da 
integração e articulação dos PBH com a Rede Natura, bem como com alguns planos 
operacionais, como o da agricultura em regadio, não foram tidos em devida conta. É também 
sua opinião que a questão financeira está mal resolvida nos PBH, nomeadamente na devida 
articulação entre economia e valores ambientais. A finalizar exprimiu desacordo sobre o tom 
da afirmação contida na apreciação de que a capacidade técnica disponível nesta área em 
Portugal terá sido sobreavaliada no início do atual processo de planeamento.  

O Eng.º Mário Lino concorda que os PBH revelam um bom esforço de análise e de síntese. 
Com algumas ressalvas, já apresentadas por anteriores oradores, concorda com o sentido geral 
da Apreciação sobre os planos. Acerca do comentário do Prof. Carmona Rodrigues salientou 
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ser um facto objetivo que os espanhóis tem mais alguns anos de trabalho na área do 
planeamento de recursos hídricos, o que provavelmente se terá refletido no mérito relativo do 
PHNE e destes PBH. Sobre os planos e o contexto em que foram realizados, já suficientemente 
discutido, não irá adiantar mais, mas crê que este esforço de planeamento deverá ser 
rapidamente encerrado, iniciando-se logo de seguida não só o processo de revisão dos planos 
mas também o da sua aplicação. O Prof. Veiga da Cunha ligando a sua intervenção à proferida 
anteriormente pelo Eng.º Mário Lino, questionou sobre o que fazer com os comentários 
relativos às insuficiências detetadas nos PBH, que na sua opinião deverão ser aproveitados 
para orientar os processos seguintes de planeamento, para que não se perca o capital de 
experiência que encerram. Expressou a opinião de que, quer os planos, quer a própria 
Apreciação, referem pouco a subsequente aplicação daqueles, sendo que os PBH não são um 
fim em si mesmos mas uma primeira ação de gestão. Será assim importante estruturar o 
futuro da gestão dos recursos hídricos para se poder ir colmatando as insuficiências detetadas, 
nomeadamente no que interfere com a aplicação da Diretiva-Quadro comunitária.  

O Eng.º Mineiro Aires manifestou algumas dificuldades em comentar a Apreciação, enquanto 
membro do GT que a realizou, mas não pode deixar de proferir alguns comentários na 
qualidade de Presidente do INAG. Em primeiro lugar, queria expressar alegria e regozijo pela 
conclusão dos PBH dos rios internacionais, subscrevendo as palavras de Sua Exa. o Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, que interpretou como um elogio, aproveitando 
ainda para agradecer em particular a prestação do Dr. Marques Ferreira. Entende necessário 
ter em conta, na avaliação dos PBH, que as fases dois a seis foram condensadas 
temporalmente em apenas um ano e que a inexistência de um cadastro de utilizações e 
rejeições dificultou muito a fase de diagnóstico. Terão existido duas opções no término da 
primeira fase - ou prolongar a elaboração dos PBH ou determinar explicitamente uma meta 
temporal para concluir os planos, o que veio a acontecer. Apesar das limitações detetadas, os 
planos contém importantes abordagens e princípios orientadores para a gestão de recursos 
hídricos nas bacias em causa. Uma das medidas importantes contempladas é a sua própria 
revisão permanente, uma espécie de auditoria contínua. Concorda que as análises económicas 
e financeiras foram superficiais, mas não desmereceria totalmente as simulações de regimes 
económico-financeiros realizados em alguns PBH. Detetou também lacunas ao nível das 
normas regulamentares, apesar de o regulamento dos PBH não poder existir legalmente como 
tal. Sobre as entidades gestoras afirmou que estas já existem atualmente, correspondendo às 
DRAOT, apesar de tais entidades abrangerem mais do que uma bacia hidrográfica. Finalmente, 
em relação às observações do Prof. Veiga da Cunha sobre a aplicação dos planos, referiu que já 
se estará a trabalhar no assunto, nomeadamente através da reforma do quadro institucional 
de gestão da água, em associação com um novo regime económico-financeiro que gere 
receitas e responda aos utilizadores.  

O Prof. Fernando Santana agradeceu os elogios realizados à Apreciação, retirando algumas 
observações das intervenções produzidas. Em relação ao regime económico e financeiro, crê 
que não se poderá deixar de reparar que as taxas, apesar de legalmente previstas, nunca 
foram implementadas. Expressou estar de acordo com a opinião do Eng.º Pedro Serra de que, 
na sequência deste processo de planeamento, há já que iniciar outro, não só para manter 
ativas as equipas de consultores formadas para a elaboração dos PBH, mas também para 
cumprir os requisitos de aplicação da Diretiva-Quadro da Água. Sobre os caudais ecológicos 
reitera o texto da Apreciação embora concorde que os PBH pudessem ter abordado aquele 
assunto. Acerca do potencial hidroelétrico entende que os PBH poderiam pelo menos ter 
contextualizado a questão, o que não fizeram. Concorda igualmente com a perspetiva 
positivista do Dr. Rui Tomás Marques, de que Portugal será tecnicamente capaz de 
implementar estes planos e melhorar em exercícios futuros de planeamento de recursos 
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hídricos. Em complemento, o Eng.º João Bau adiantou que a Apreciação não foi, nem se 
pretendia que fosse, exaustiva. Assim, o GT procurou analisar aspetos fundamentais e algumas 
das limitações dos planos, para o que não pôde, infelizmente, dispor dos pareceres dos 
respetivos Conselhos de Bacia. Na sua opinião, um Parecer do CNA sobre os planos poderia 
utilizar como texto de base o último parágrafo da página seis da Apreciação, sem prejuízo de 
eventuais alterações e acréscimos. Referiu ainda que, na sua opinião, a ordem de trabalhos 
deveria explicitar no seu segundo ponto apreciação sobre os PBH dos rios internacionais em 
vez de parecer. 

Agradecendo as várias intervenções, o Eng.º Eira Leitão aproveitou para esclarecer a 
composição da ordem de trabalhos da presente reunião, nomeadamente que ao CNA compete 
dar um parecer, apoiado na Apreciação elaborada pelo GT e na discussão em curso nesta 
sessão plenária. O Eng.º Mário Lino expressou concordância com o Eng.º João Bau acerca da 
proposta de utilizar como base para o Parecer do CNA sobre os PBH dos rios internacionais o 
último parágrafo da página 6 da Apreciação efetuada. O Eng.º Pedro Serra interveio para 
questionar se à luz do parecer do CNA sobre os planos de bacia hidrográfica se aprovavam, 
simultaneamente, os seus projetos de regulamento. O Eng.º João Bau esclareceu que, como 
expresso na Apreciação, o GT entendeu que não se incluía no âmbito da tarefa que lhe foi 
cometida a análise da pertinência legal dos PBH incluírem ou não normas regulamentares, 
embora não tenha deixado de apreciar o conteúdo dos regulamentos apresentados. O Prof. 
Fernando Santana esclareceu que os projetos de regulamentos apresentados deviam ser 
revistos e constituir apenas documentos normativos, sem conter adicionalmente uma síntese 
do que está nos próprios planos, como foi feito. 

O Eng.º Mineiro Aires referiu que os regulamentos estiveram em conjunto com os restantes 
componentes dos PBH em discussão pública, mas que, de facto, seria o documento mais frágil 
dos planos. Por outro lado, discorda da opinião expressa na Apreciação de que os PBH 
obriguem a rever imediatamente os PDM, embora o conteúdo dos PBH deva ser incorporado 
nos PDM aquando da revisão destes últimos nos prazos legais definidos. O Dr. Marques 
Ferreira esclareceu que a Lei de Bases do Ordenamento do Território, regulamentada pelo 
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, tipificou os planos de ordenamento do território, 
estando os PBH incluídos nos planos de ambiente, ou seja planos setoriais que não contêm 
regulamento. No entanto, os planos de bacia hidrográfica tinham sido contratados 
anteriormente com regulamentos, pelo que estes foram executados pelos consultores. Em 
função dos esclarecimentos entretanto formulados o Eng.º Pedro Serra revelou estar pronto 
para se passar à votação do Parecer do CNA. O Secretário de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, Dr. Pedro Silva Pereira, concordou na forma como a 
questão dos regulamentos tal como colocada pelo Dr. Marques Ferreira. Estes PBH terão 
incidência na gestão territorial, pois a Lei de Bases do Ordenamento do Território é restrita no 
tipo de planos que define. Existem os planos municipais, regionais ou nacionais de 
ordenamento do território, e os planos especiais de ordenamento do território da 
responsabilidade da administração central e nos quais se incluem, por exemplo, os POOC. Fora 
desta tipologia, onde não se incluem os PBH, restam os planos setoriais, ou seja, planos que 
sustentam determinada política (e.g. de uma área específica da política de ambiente) e que 
têm incidência territorial, considerando que, claramente, os PBH configuram planos deste tipo.  

Em seguida, o Prof. Veiga da Cunha perguntou se já existiam alguns documentos resultantes 
do processo de consulta pública aos PBH. O Eng.º Mineiro Aires esclareceu que se está a 
coligir o extenso material resultante do processo de consulta pública, mas que este ainda não 
está condensado num relatório final. O Prof. Betâmio de Almeida manifestou concordância 
com as opiniões do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza, de que os regulamentos propostos nos planos legalmente não serão diretamente 
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aplicáveis. O Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza esclareceu ainda que o Decreto-Lei n.º380/99 estabelece a força jurídica dos vários 
planos de ordenamento, nomeadamente dos setoriais. Em consequência, os planos de 
ordenamento do território terão, nos regulamentos que proponham no futuro, de se 
compatibilizar e refletir o conteúdo dos PBH. Além disso, os planos setoriais são também 
documentos jurídicos, recaindo o zelo pela respetiva aplicação sobre a administração, no 
cumprimento dos demais planos de ordenamento. Concluiu, esclarecendo que assim sendo, 
nada impede que um regulamento integre um plano setorial, como é o caso dos PBH. O Eng.º 
Eira Leitão considera que este aspeto terá ficado devidamente clarificado, pelo que, caso 
houvesse consenso sobre a proposta do Eng.º João Bau acerca da natureza do Parecer do CNA 
sobre os PBH dos rios internacionais luso-espanhóis ele se poderá considerar aprovado. Não 
havendo qualquer objeção, foi elaborado e aprovado por consenso unânime o texto do 
Parecer que se apensa à presente ata.  

De seguida e no âmbito do 3.º ponto da ordem de trabalhos os planos de bacia hidrográfica 
dos rios nacionais foram apresentados pelo Diretor Regional do Ambiente e do Ordenamento 
do Território do Centro, Dr. Peixinho de Cristo (Mondego, Vouga e Lis), pela Subdiretora 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte, Dr.ª Rute Arouca Teixeira 
(Lima, Cávado, Ave e Leça) e pelo Diretor Regional do Ambiente e do Ordenamento do 
Território do Alentejo, Dr. Pulido Valente (Sado e Mira). O Dr. Peixinho de Cristo começou por 
referir o importante esforço realizado nesta primeira geração de planos de bacia hidrográfica, 
nomeadamente na recolha de informação que muitas vezes se encontrava dispersa. De 
seguida, enquadrou legalmente o processo de planeamento das bacias hidrográficas nacionais, 
bem como os seus princípios gerais e orientadores. Esclareceu ainda que, propositadamente, 
não se irá referir a todas as seis fases dos planos, mas somente as que considera mais 
importantes, como sejam a definição de objetivo e a proposta de medidas e ações. Começou 
por apresentar o PBH do Mondego, referindo ser a segunda maior bacia hidrográfica 
portuguesa, boa produtora de recursos hídricos de superfície, com grande biodiversidade e 
com o maior aproveitamento hidráulico de investimento estatal, pelo que considerou ser esta 
uma bacia com condições para constituir como que um laboratório da gestão de recursos 
hídricos em Portugal. Subsistem, no entanto, problemas nesta bacia, como sejam a 
proliferação de estações de tratamento de águas residuais. A cartografia de qualidade utilizou 
modelos que funcionaram com base na informação disponível, portanto com insuficiências. O 
Dr. Peixinho de Cristo prosseguiu salientando relativamente ao PBH do rio Vouga a significativa 
pior qualidade da água e a correspondente propostas de medidas e ações para alterar esta 
situação. Sobre o PBH do Lis, último plano que lhe coube apresentar, alertou, sobretudo, para 
a particular falta de informação ainda existente e para a necessidade de suprir essa 
insuficiência. 

A Dr.ª Rute Teixeira iniciou a sua apresentação com um quadro de síntese geral, afirmando ser 
particularmente difícil resumir rapidamente um processo que foi longo e complexo. Para as 
bacias do norte (Lima, Cávado, Ave e Leça) não parecem existir grandes problemas de escassez 
de água, mas existem importantes problemas de qualidade, que urge resolver e que 
resultaram na proposta de importantes medidas e ações e na correspondente programação 
financeira. Também em relação ao abastecimento subsistem problemas, embora eles sejam 
diferentes consoante as bacias que apresentou. O Dr. Pulido Valente procedeu à apresentação 
dos PBH do Sado e do Mira. Quanto ao PBH do Sado acentuou que ele envolve duas DRAOT e a 
sua importante ligação ao projeto hidráulico de fins múltiplos do Alqueva. Considera também 
ser o Sado uma bacia com um défice entre as disponibilidades e as necessidades, que o 
armazenamento de Alqueva contribuirá para solucionar. Por último, apresentou o PBH do 
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Mira, relativamente ao qual salientou que apresenta um superavit no balanço entre 
disponibilidades e necessidades.  

O Eng.º Eira Leitão agradeceu as apresentações efetuadas dos mencionados nove PBH e o 
esforço de síntese demonstrado pelos oradores precedentes. De seguida, apresentou ao 
plenário o Plano de atividades do CNA para 2001, 4.º e último ponto da ordem de trabalhos, 
começando por referir os comentários positivos sobre documento recebidos do representante 
da região autónoma dos Açores no CNA. Prosseguindo, salientaria alguns aspetos do Plano de 
atividades, começando pela constituição do CNA (50 vogais natos e 17 convidados), neste 
momento completa. Em segundo lugar e de acordo com os princípios de atuação do Conselho, 
manifestou que seria desejável: i) a participação de mais entidades representadas no CNA, 
pertencentes ou não à orgânica do MAOT, na proposição e tratamento de temas para análise; 
ii) que o Conselho possa realizar uma atuação mais próxima dos organismos executivos, 
relativamente à elaboração e aplicação dos planos de recursos hídricos (revelou esperar que 
em breve entre em funcionamento um GT para acompanhamento do PNA); e iii) a promoção 
de ações de estudo e investigação no que se refere à disponibilização, utilização, conservação, 
recuperação, tratamento integral e economia da água. No ponto 3 do Programa de atividades 
são descritas as atividades numerosas desenvolvidas em 2000, que incluíram cinco reuniões 
plenárias e o funcionamento de três grupos de trabalho. Teceu uma menção especial ao 
adjunto Eng.º Sérgio Costa - que cessou a sua colaboração ao Conselho em meados de 2000 - 
pelo valioso trabalho desenvolvido. Referiu alguns dos temas enunciados a título indicativo no 
Programa de atividades para poderem vir a ser tratados pelo CNA no próximo futuro, 
apresentando, ainda, a execução e estimativa orçamental do Conselho. Finalizou, anunciando 
que o Conselho irá em breve ter novas instalações na rua de S. Domingos à Lapa, n.º 26, em 
Lisboa, embora as reuniões plenárias se continuem a realizar no Salão Nobre do Ministério. 

O Eng.º Mário Lino revelou agrado pelo Programa de atividades, questionando a não inclusão 
da monitorização como tema a abordar no futuro pelo CNA. O Eng.º Mineiro Aires fez um 
reparo ao sugerir que no ponto 4 do relatório de atividades deveria estar acompanhamento do 
PNA, em vez de apreciação do PNA. Sobre o ordenamento e gestão da orla costeira, crê que 
seria útil uma reunião do CNA só sobre as temáticas do litoral. Afirmou estar em curso um 
plano para a poupança de água, que, quando terminado, deverá também ser abordado no 
Conselho. 

O Eng.º Eira Leitão teceu alguns comentários às observações proferidas acerca do Programa 
de atividades do CNA para 2001. Assim, sobre a monitorização, indicou que o assunto não é 
referido porque já apareceu em planos de atividades anteriores e já foi abordado pelo 
Conselho, crendo mesmo que as intervenções ocorridas sobre o tema terão sido proveitosas 
na definição da estratégia de monitorização que se começou a por em prática. Sobre a 
intervenção do Eng.º Mineiro Aires, vê com agrado o empenhamento do INAG para envolver o 
CNA no acompanhamento do PNA, faltando apenas um formalismo para que tal 
acompanhamento se possa concretizar, concordando, igualmente, com a sugestão de uma 
reunião plenária incidindo sobre a temática da orla costeira. 

Considerando o Programa aprovado, tidas em conta as observações antecedentes, e não 
havendo mais intervenções, agradeceu a participação empenhada dos conselheiros e deu por 
encerrada sessão pelas 14h00. 

 

PARECER 

O Conselho Nacional da Água, na sua 18.ª reunião plenária, efetuada a 15 de fevereiro 
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de 2001, analisou a Apreciação n.º 01/CNA/2001 elaborada pelo Grupo de Trabalho VI do 

Conselho, nomeadamente a apreciação feita na generalidade e na especialidade e as 

conclusões extraídas em relação aos Planos das Bacias Hidrográficas dos Rios Internacionais 

Luso-Espanhóis - Minho, Douro, Tejo e Guadiana. 

Tendo em conta os termos daquele documento e as opiniões expressas pelos 

membros do Conselho durante a discussão do assunto, constantes da ata da mencionada 

reunião, o Conselho Nacional da Água, sem prejuízo de alguns aspetos necessitarem de ser 

ajustados ou melhorados, circunstância praticamente inevitável para o que se pode 

caracterizar como a primeira geração deste tipo planos, considera que os referidos planos de 

bacia hidrográfica são genericamente aceitáveis, constituindo um exercício de planeamento de 

recursos hídricos válido e útil, devendo ser encarados não como documentos acabados, mas 

como um passo muito importante num processo que se entende ser necessário prosseguir. 
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Abriu a sessão o Eng.º Eira Leitão, apresentando a ordem de trabalhos constante da 
convocatória da presente reunião, a saber: 

1. Ata da 18.ª reunião do CNA, efetuada em 15/02/2001; 

2. Apresentação do Plano Nacional da Água; 

3. Apreciação dos planos de bacia hidrográfica dos rios nacionais: Lima, Cávado, Ave, 
Leça, Vouga, Mondego, Lis, Sado e Mira. 

Passou de seguida ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, em relação ao qual a Ata da 18.ª 
reunião foi aprovada sem discussão e por unanimidade, com dois reparos ortográficos, que 
serão tidos em conta na sua versão final. Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua 
Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, começou 
por relembrar aos membros do Conselho a agenda política apresentada ao CNA em maio de 
2000, que incluía: a aprovação e implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de 
Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR); a conclusão do atual processo de 
planeamento dos recursos hídricos portugueses, iniciado em 1994; a reestruturação das redes 
de monitorização e vigilância da quantidade e da qualidade da água; a aprovação e início da 
implementação da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Luso-Espanhola (Convenção de Albufeira) e da Diretiva-
Quadro sobre Política da Água; e a reforma do sistema legal e institucional de gestão da água. 
Revelou ao Conselho o que foi alcançado nestes domínios de atuação, referindo estar convicto 
de que até ao final do ano todas estas tarefas estarão concluídas. 

Sobre o primeiro ciclo de planeamento dos recursos hídricos, que hoje se aproxima do fim com 
a apresentação do Plano Nacional da Água (PNA), revelou que no dia imediato, 2 de agosto, os 
planos de bacia hidrográfica (PBH) dos rios internacionais luso-espanhóis serão levados a 
Conselho de Ministros e que, no ponto 3 da ordem de trabalhos, desta reunião se discutirá a 
Apreciação sobre os PBH dos rios nacionais, sendo hoje iniciado o período de discussão pública 
do PNA. Espera que os membros do Conselho estejam preparados para uma agenda exigente 
durante os próximos meses em relação à política dos recursos hídricos, desde logo incluindo o 
Parecer do Conselho Nacional da Água sobre o PNA, mas também a proposta de uma nova lei 
da água, que permita adaptar as estruturas institucionais e os documentos normativos 
existentes por forma a permitir cumprir as exigências dos planos entretanto produzidos e 
aprovados. Assim, na prossecução destes objetivo, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território previu a convocação de uma reunião para o próximo dia 15 de 
outubro, onde se discutirá a Apreciação e o Parecer do CNA sobre o Plano Nacional da Água, 
preparando-se, em seguida, uma versão final do PNA para publicação em Diário da República, 
à semelhança do que aconteceu com os PBH dos rios internacionais. Pretendia também que, 
nessa mesma ocasião, fosse informado detalhadamente o Conselho acerca do bom estado de 
implementação do PEAASAR e lhe fosse apresentado o Plano de Poupança ou Uso Eficiente da 
Água, dando a conhecer os resultados do estudo que sobre este tema está a ser realizado pelo 
LNEC. Posteriormente, talvez no final de novembro, convocaria mais uma reunião para, como 
ponto único na ordem de trabalhos, analisar a proposta de nova lei da água. Finalmente, 
entendeu distinguir publicamente todos os que participaram na elaboração do PNA, em 
particular o atual Presidente do INAG, Eng.º Mineiro Aires, o anterior Presidente, Eng.º Pedro 
Serra e os serviços do Instituto da Água. 

Após um breve intervalo para a realização de uma conferência de imprensa, os trabalhos 
prosseguiram com a apresentação do PNA. O Eng.º Mineiro Aires começou por manifestar o 
seu agradecimento aos funcionários do INAG e à comunidade técnica e científica envolvida na 
elaboração do PNA, bem como o acompanhamento da parte final dessa elaboração por parte 
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de um grupo de trabalho do CNA. Introduziu de seguida os seus princípios orientadores e de 
contexto, o enquadramento jurídico geral, o objeto e âmbito territorial e os objetivos e linhas 
estratégicas do PNA. Esclareceu que o plano, apesar de ser sustentado em grande medida 
pelos elementos base dos PBH, não se limita a constituir uma síntese destes, já que aborda 
assuntos não considerados nos planos de bacia hidrográfica (e.g. aplicação da Diretiva-Quadro, 
avançando uma proposta para a criação de regiões hidrográficas), estabelece prioridades a 
nível nacional e elenca os grandes desafios globais para a política da água. As linhas de 
orientação do PNA não foram muito diferentes das que balizaram a elaboração dos PBH, ou 
seja: i) o aumento da produtividade da água e a promoção do seu uso racional, com o máximo 
respeito pela integridade territorial das bacias hidrográficas; ii) a proteção, conservação e 
requalificação dos meios hídricos e dos ecossistemas associados; iii) a satisfação das 
necessidades das populações e do desenvolvimento socioeconómico do país; iv) o respeito 
pela legislação nacional e comunitária relevante e a satisfação dos compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado português; e v) o acesso à informação e a participação 
dos cidadãos na gestão dos recursos hídricos. Sobre os PBH, material de base essencial para a 
elaboração do PNA, Plano Nacional da Água, informou que todos os respeitantes ao 
continente estão concluídos, à exceção do PBH das ribeiras do oeste, e revelou a esperança de 
que os planos regionais da água da Madeira e dos Açores venham ainda a integrar a versão 
final do PNA, como seus anexos. 

O Eng.º Adérito Mendes prosseguiu, apresentando a síntese da caracterização e diagnóstico 
da situação atual dos recursos hídricos organizada em torno dos seguintes temas - meios 
hídricos, procura e oferta de água, domínio hídrico e ordenamento do território; conservação 
da natureza, ecossistemas e qualidade biológica; meios institucionais e dispositivos legais; 
regime económico e financeiro; e informação, participação e conhecimento. Para cada um 
destes domínios apresentou os principais problemas, causas e âmbito geográfico. Apresentou 
o diagnóstico estratégico, que incluiu uma análise externa (avaliação dos fatores exógenos ao 
setor dos recursos hídricos que com eles interagem, condicionando-os ou abrindo novas 
perspetivas para o seu desenvolvimento - as ameaças e oportunidades) e uma análise interna 
(avaliação dos fatores internos aos diversos subsistemas que compõem os recursos hídricos, 
revelando as vulnerabilidades (pontos fracos a que correspondem ameaças), as capacidades 
de defesa do território (pontos fortes a que correspondem ameaças), as necessidades de 
reorientação (pontos fracos a que correspondem a oportunidades) e as vantagens 
competitivas (pontos fortes a que correspondem oportunidades). De seguida, descreveu os 
paradigmas e desafios para uma nova política, incluindo questões relacionadas com os valores 
ambientais, o ordenamento do território e a proteção dos recursos, a qualidade da água no 
meio natural e a poluição, os caudais ecológicos, a Diretiva-Quadro, a cooperação luso-
espanhola sobre recursos hídricos, os efeitos das alterações climáticas, a reabilitação de 
sistemas e a reutilização de recursos, a utilização conjunta de recursos superficiais e 
subterrâneos e o conhecimento dos recursos hídricos (desenvolvimento tecnológico, 
investigação e a gestão da informação e conhecimento). Terminou a sua intervenção 
descrevendo os cenários de evolução socioeconómica utilizados na elaboração do PNA, 
nomeadamente para suportar a avaliação, nos horizontes de planeamento, das pressões que 
as principais atividades humanas exercem sobre os recursos hídricos portugueses. 

O Eng.º Mineiro Aires retomou a apresentação do PNA, descrevendo os seus objetivos gerais e 
específicos, que tentam dar resposta aos principais problemas detetados no diagnóstico do 
plano. Os programas de medidas, contemplados no PNA, são estruturados e desagregados por 
sete eixos de atuação, totalizando um total de 16 programas. Estes eixos são também 
relacionados e articulados com os programas e subprogramas contemplados nos PBH. Pela sua 
importância estratégica, a Diretiva-Quadro, embora integrada nos vários objetivos e 
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programas de medidas, foi objeto de tratamento especial no PNA, aproveitando para informar 
o Conselho sobre a constituição de um grupo de trabalho dedicado à implementação da 
Diretiva-Quadro sobre Política da Água. Acerca da programação física e financeira, que 
apresentou, descreveu ainda a sua organização por eixos e por horizontes de planeamento, 
até 2006, de 2007 a 2012 e depois até 2020. Salientou que o programa P6 - garantia de 
abastecimento de águas às populações e atividades económicas - tem um grande peso nos 
investimentos contemplados na programação física e financeira, bem como o facto de o 
investimento total previsto provir em 45 a 50% de fundos comunitários, em 15 a 30% do 
orçamento de Estado e no restante de autofinanciamento. Finalmente, referiu a aplicação e 
avaliação do Plano Nacional da Água, que como plano setorial vincula a administração pública. 
Terminou a sua intervenção informando que o PNA irá estar disponível, a partir dessa data, no 
site do INAG na internet. 

O Eng.º Eira Leitão, agradecendo a apresentação do PNA realizada, abriu um período de 
discussão, desejavelmente curto, já que o plano irá ser objeto de discussão mais aprofundada 
na próxima reunião plenária do CNA. O Prof. Carmona Rodrigues entendeu, em primeiro 
lugar, salientar a importância da ocasião no contexto da gestão dos recursos hídricos 
portugueses, aproveitando para felicitar Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento 
do Território, como responsável governamental pela área, e o INAG, pela coordenação e 
elaboração do Plano. O atraso que se verificou na conclusão do processo de planeamento dos 
recursos hídricos portugueses, tendo várias justificações, poderá até não ser agora 
considerado relevante, já que permitiu assimilar na execução do PNA novos instrumentos 
importantes, como a Diretiva-Quadro da Água e a Convenção de Albufeira, assim como os 
paradigmas mais recentes no âmbito do planeamento de recursos hídricos. Em função do 
papel legal que o Conselho tem em relação ao PNA, questionou sobre se o documento não 
deveria ter sido previamente enviado aos membros do Conselho, tanto mais que foi 
confrontado por questões da comunicação social sobre o conteúdo do documento antes da 
reunião. O Eng.º Mário Lino secundou as afirmações do Prof. Carmona Rodrigues, revelando 
algum desconforto pela não inclusão no PNA os planos de recursos hídricos das regiões 
autónomas da Madeira e dos Açores. Sugeriu ainda a criação de um grupo de trabalho no 
Conselho para apreciar o plano agora apresentado. 

A Prof.ª Teresa Ferreira reconheceu o trabalho homérico do Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, em particular do INAG, salientando que o texto, apesar da sua 
extensão, não reflete todo o trabalho que o sustenta, nomeadamente o produzido pelas 
equipas do INAG e pelos consultores envolvidos na elaboração do PNA. No entanto, como 
acontece com todos os grandes textos, deteta algumas incongruência, a rever, de que deu 
vários exemplos. A Dr.ª Paula Chainho começou igualmente a sua intervenção congratulando 
o trabalho do MAOT, fazendo depois uma referência sobre a aplicação da Diretiva-Quadro e 
sobre a necessidade de se discutir este tópico brevemente no Conselho. Após felicitar as 
instituições e pessoas envolvidas na realização do PNA, que considera um importante marco. O 
Dr. Rui Marques questionou a otimização do autofinanciamento, nomeadamente a aplicação 
dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, bem como a forma de articulação 
dos diferentes setores utilizadores da água. O Prof. Guerreiro de Brito esclareceu o Conselho 
sobre o estado de execução dos planos regionais de recursos hídricos, nomeadamente sobre o 
da região autónoma dos Açores, que com a colaboração do INAG, deverá ficar concluído até ao 
fim de setembro, podendo assim vir a integrar o PNA. Aproveitou ainda para igualmente 
felicitar todos os que estiveram envolvidos na elaboração do PNA. 

O Prof. Veiga da Cunha começou por saudar os responsáveis pela execução do PNA, que 
sendo um relevante ponto de chegada considera ainda mais importante como ponto de 
partida. O próximo plano terá de ser algo diferente deste, englobando as conceções mais 
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recentes neste domínio, com a identificação dos intervenientes (stakeholders) e dos seus 
interesses, a análise das diferentes opções, a avaliação de indicadores de sustentabilidade, a 
análise de diferentes cenários de desenvolvimento e dos seus impactos, finalizando com 
análises de critérios múltiplos e análises de equidade. O Prof. Betâmio de Almeida, 
independentemente do mérito das propostas do PNA, entende que a informação reunida já é 
um fator confortante e satisfatório. Acrescentou que o futuro será muito importante, 
nomeadamente a forma como o plano irá ser aplicado e renovado, já que este comporta 
importantes instrumentos para a melhoria da gestão de recursos hídricos em Portugal. Sua 
Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, justificando a necessidade de 
abandonar a reunião, convidou o CNA a continuar os trabalhos com empenho, referindo que, 
embora a autosatisfação seja importante, o período de discussão pública poderá contribuir 
para melhorias significativas do documento hoje apresentado. Salientou que, na sua opinião, o 
Plano, tal como está, não envergonha a comunidade técnica e científica portuguesa. Sobre a 
aplicação do PNA referiu que o próprio plano contempla a forma como vai ser aplicado. 
Embora a constituição portuguesa regionalize algumas competências, é vontade expressa dos 
Açores e da Madeira associarem os seus planos de recursos hídricos a este PNA. Finalizou, 
relembrando a vontade de convocar uma próxima reunião do CNA para 15 de outubro com 
três pontos na ordem de trabalhos: apreciação do PNA, plano de poupança de água e estado 
de execução do PEAASAR. 

O Eng.º Eira Leitão prosseguiu os trabalhos revelando que esta reunião, realizada fora do local 
usual, representa um primeiro passo no sentido de algumas reuniões do Conselho Nacional da 
Água se efetuarem fora de Lisboa. Sobre o envio prévio do PNA aos conselheiros, tal não foi 
viável, já que o documento só ficou pronto no dia anterior. Finalmente, esclareceu que está 
constituído e a funcionar desde abril deste ano um grupo de trabalho do Conselho que, como 
legalmente disposto no Decreto-Lei n.º 45/94 acompanhou a parte final da execução do PNA 
e, como referido na Informação n.º O2/CNA/2001, concluirá o seu trabalho com a elaboração 
de uma Apreciação que consubstancie a informação do Conselho sobre o plano. Para além do 
próprio Secretário-Geral do CNA, o grupo é constituído pelo Eng.º João Nobre Gonçalves, 
Diretor-Geral do Ambiente, pelo Prof. José Luís Teixeira, Presidente do Instituto Hidráulica, 
Engenharia Rural e Ambiente, pelo Dr. Peixinho de Cristo, Diretor Regional do Ambiente e 
Ordenamento do Território do Centro, pelo Eng.º Jaime Baptista, representante do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, pelo Prof. Francisco Ferreira, representante da Quercus e pelo 
Prof. Betâmio de Almeida. 

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Pereira Vieira sintetizou os aspetos 
principais da Apresentação n.º 02/CNA/2001, sobre os planos de bacia dos rios nacionais, 
realizada pelo GT IX do Conselho, que coordenou. Começou por apresentar a constituição do 
GT IX e o âmbito da Apreciação produzida, que não foi exaustiva, nomeadamente por não 
analisar todo o extenso material produzido nos planos, o que se afigurava aliás impossível de 
concretizar em função do tempo disponível. Deliberadamente a Apreciação ignorou as normas 
regulamentares produzidas nos PBH. Não obstante, a Apreciação analisou os aspetos 
fundamentais, avaliando a adequação da estratégia, medidas e ações propostas relativamente 
aos objetivo de cada PBH e ao diagnóstico nele efetuados, bem como eventuais insuficiências 
reveladas perante os problemas que se colocam em relação ao uso, conservação e gestão 
global e integrada dos recursos hídricos portugueses. 

Complementarmente e de acordo com as orientações contidas na Informação n.º  

07/CNA/2001 foram ainda propostos critérios para a integração de propostas formuladas nos 
PBH em apreço no âmbito do PNA, bem como as ações conducentes à eficaz aplicação e à 
oportuna revisão dos mesmos planos de bacia. Na generalidade a Apreciação salientou o 
esforço considerável desenvolvido na elaboração desta primeira geração de planos, que 
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procurou integrar as várias problemáticas da conservação e da utilização dos recursos hídricos, 
através do estabelecimento de um conjunto de programas com vista à prossecução dos 
objetivo definidos para cada bacia hidrográfica. A reunião dá muita informação sobre cada 
uma das bacias e a respetiva disponibilização num único trabalho constitui um progresso sem 
precedentes neste domínio, embora e apesar dos termos de referência semelhantes para os 
vários planos, as diferenças de critérios e de abordagem adotados nos nove planos se tenham 
traduzido em entendimentos e metodologias utilizadas pelas diversas equipas que conduziram 
a diferentes graus de profundidade de análise. Contrastando com a generalizada profundidade 
da caracterização da situação atual, o diagnóstico revela por vezes falta de capacidade de 
síntese, além de constituir mais um enumerar dos problemas de cada bacia do que numa 
seleção e hierarquização dos mais relevantes, não sendo assim sempre possível identificar os 
problemas-chave associados tanto à gestão como à utilização dos recursos hídricos. Dos 
objetivos traçados resultou a definição de um conjunto de programas, medidas e ações, que 
foram objeto de estimativa orçamental e de calendarização física. Ainda que estes planos 
possam não cobrir todas as necessidades e desafios que a administração tem hoje pela frente, 
a Apreciação realça a importância destes primeiros instrumentos de planeamento de recursos 
hídricos e o importante contributo que dão para a preparação de uma nova geração de planos, 
na linha do exigido na Diretiva-Quadro da Água. 

Prosseguindo a sua explanação, o Prof. Pereira Vieira introduziu os aspetos mais relevantes da 
Apreciação na especialidade, que esclareceu ter incidido principalmente sobre as áreas 
temáticas para as quais o grupo de trabalho considerou relevante deixar expresso o seu 
parecer, tendo em conta as competências técnicas disponíveis no seu seio. A Apreciação na 
especialidade salienta a escassez e falta de fiabilidade de parte da informação utilizada na 
elaboração dos PBH, o que apesar do esforço meritório na tentativa de superação dessas 
dificuldades, evidenciou dificuldades no controlo de violações das normas em vigor, sobretudo 
nos aspetos relativos à qualidade da água. Considera imperioso assegurar condições 
institucionais para que os PBH sejam bem aplicados, o que significará um reforço da 
capacidade de intervenção e de exercício da autoridade por parte dos organismos da 
administração e a correta articulação de sistemas de monitorização e de fiscalização. A 
Apreciação considera igualmente fundamental a definição de metodologias de estudo para as 
diversas áreas abordadas nos PBH, que permitam a uniformidade de execução e posterior 
avaliação comparativa de resultados. Sobre a análise económica e financeira contida nos 
planos, entende que ela não equaciona de forma desejável a questão fundamental do 
autofinanciamento, sendo evidente que a prossecução de alguns dos objetivo fundamentais 
dos planos deve assentar na aplicação dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-
pagador, levando assim à prática o denominado regime económico-financeiro da utilização do 
domínio hídrico. A Apreciação recomenda a harmonização dos PBH com outros instrumentos 
de ordenamento do território e sublinha o interesse de promover, a participação ampla da 
população no acompanhamento da execução dos PBH e na prossecução dos seus objetivos. 
Finalizando, indicou estar disponível, bem como os restantes membros do GT IX, para 
responder às questões que os membros do Conselho entendam colocar. 

O Prof. Oliveira da Silva afirmou não subscrever o documento pela abordagem inexistente 
sobre as águas subterrâneas, em bacias onde elas assumem uma particular importância. Ainda 
assim, a Apreciação apresenta uma estrutura correta mas a linguagem usada deixa às vezes 
dúvidas de interpretação ao leitor. Parece-lhe também existirem demasiadas referências a 
estudos futuros e uma análise pouco elaborada acerca da aplicação dos planos. O Dr. Rui 
Tomás Marques revelou estar no geral de acordo com o conteúdo do trabalho, mas não 
compreende porque a análise não incidiu sobre as normas regulamentares. Crê também que 
algumas das recomendações dos planos, nomeadamente as referentes a reformas 
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administrativas, são de âmbito mais amplo, sendo, isso sim, fundamental a definição dos 
objetivo de planeamento. Revelou concordar com a opinião do GT IX sobre a falta de 
homogeneidade das propostas dos diferentes PBH. Em conclusão, teceu algumas 
considerações sobre áreas que necessitarão de um outro desenvolvimento futuro, como a dos 
caudais ecoIógicos. O Dr. José Guedes revelou ser preocupação da Direção-Geral do Turismo o 
facto de os PBH agregarem os campos de golf aos jardins de uso público, em vez de serem 
considerados como indústria, o que pode ser relevante em termos das prioridades de uso da 
água para uma atividade com um importante peso económico regional e setorial. 

A Dr.ª Conceição Martins começou por lamentar o horário tardio das últimas reuniões 
plenárias do CNA. Em segundo lugar, revelou preocupação por os conselheiros não terem 
qualquer retomo sobre os resultados da discussão pública dos PBH dos rios internacionais; 
nomeadamente sobre as melhorias registadas nos documentos finais em função das sugestões 
e recomendações feitas. Expressou também a vontade de ser informada previamente sobre a 
constituição e composição dos grupos de trabalho do Conselho. Sobre os PBH dos rios 
nacionais, não viu nenhuma referência às ribeiras do Algarve, cujo processo de consulta 
pública está prestes a terminar de forma que considera estranha, não sabendo também nada 
sobre o andamento dos PBH das ribeiras do Oeste. Em relação à Apreciação, revelou concordar 
no geral com o seu conteúdo embora o considere insuficiente. Não ficou esclarecida sobre a 
circunstância de os pareceres do GEOTA sobre os planos terem ou não sido tidos em conta na 
produção da Apreciação e manifestou dúvidas sobre a existência de regulamentos no âmbito 
de planos setoriais. A Dr.ª Filomena Araújo começou por salientar o desequilíbrio que detetou 
nos planos entre a caracterização e o restante conteúdo, parecendo faltar nos documentos 
sugestões, incluindo uma avaliação e gestão de risco. Embora a Apreciação saliente as lacunas 
existentes sobre informação bioecológica de albufeiras, a situação de partida para a gestão 
posterior destes sistemas é conhecida e traduz-se em muitas massas de água já eutrofizadas. O 
Dr. Mário Jorge Santos sugeriu a inclusão de uma lacuna que detetou na Apreciação sobre a 
temática da saúde pública. 

O Eng.º Eira Leitão sugeriu que os membros do Conselho proferissem opiniões conclusivas 
sobre a possibilidade de a Apreciação vir a ser tomada como suporte do parecer sobre os 
planos de bacia hidrográfica dos rios nacionais a emitir pelo Conselho. O Prof. Pereira Vieira, 
esclarecendo questões colocadas em anteriores intervenções começou por referir que as 
águas subterrâneas foram analisadas na generalidade, mas dada a ausência de especialista 
nessa matéria, o GT não realizou a sua análise na especialidade. Sobre a aplicação do modelo 
de precipitação-escoamento de Temez, são os próprios planos que salientam a falta de sentido 
físico dos parâmetros para calibração do modelo. Em relação à decisão de não analisar 
deliberadamente as normas regulamentares, esta foi tomada face à discussão havida e às 
opiniões divergentes existentes sobre a pertinência destes planos conterem regulamentos. 
Esclareceu também que o grupo de trabalho teve de facto acesso aos resultados da discussão 
pública, que incluíam os pareceres do GEOTA. Sobre as ribeiras do Algarve, os respetivos 
planos não entraram na presente Apreciação por não se encontrarem concluídos. O Eng.º Eira 
Leitão esclareceu que, além dos resultados da discussão pública, o GT teve também à sua 
disposição as apreciações dos respetivos Conselhos de Bacia. A Eng.ª Valentina Calixto revelou 
que apenas as componentes ligadas aos ecossistemas não se encontram completos no PBH das 
ribeiras do Algarve, já que face à insuficiência de dados ecológicos disponíveis foi decidido 
prolongar o período de amostragem de campo, o que atrasou a conclusão do processo. No 
entanto, foram disponibilizados os outros documentos, nomeadamente na apresentação 
pública do plano realizada na Universidade do Algarve, e as ONG poderão ainda pronunciar-se 
sobre ele até ao termo do período de consulta pública, que terá lugar no próximo dia 15 de 
agosto. 
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Sobre as questões levantadas em relação à qualidade da água nas albufeiras, a Prof.ª Teresa 
Ferreira referiu que os PBH identificaram bem os riscos para a saúde pública, apesar da 
monitorização bioecológica ser ainda insuficiente. O Dr. Rui Tomás Marques, acerca da 
sugestão anterior do Eng.º Eira Leitão inquiriu se poderão ser enviadas, e até quando, 
sugestões para revisão ou remodelação da Apreciação. O Eng.º Jaime Braga alertou para a 
necessidade de ter uma postura cautelosa em relação às múltiplas referências contidas nos 
PBH sobre a necessidade de uma reforma administrativa da gestão da água. 

Em resposta, o Eng.º Eira Leitão revelou que até hoje só a Apreciação do Conselho sobre a 
Convenção Luso-Espanhola de Albufeira foi revista, não lhe parecendo até agora justificada a 
necessidade de rever a que agora se discute. Em alternativa, sugeria uma abordagem similar à 
utilizada relativamente à Apreciação dos PBH dos rios internacionais, com aprovação da 
Apreciação na generalidade e com a elaboração de um Parecer do Conselho que poderia, por 
exemplo, utilizar como base o essencial das ideias da conclusão contida no primeiro parágrafo 
da página 7 da Apreciação. O Prof. Pereira Vieira demonstrou total concordância com esta 
proposta. Para o Dr. Mário Jorge Santos esta também parece uma estratégia correta, 
sugerindo que, na mencionada conclusão, a frase [...] só um contínuo trabalho de 
aperfeiçoamento e revisão destes documentos [...] incorpore também a ideia da aplicação dos 
planos. A Dr.ª Conceição Martins, manifestando algum desconforto por as críticas e sugestões 
contidas na Apreciação feita sobre os PBH dos rios internacionais e as resultantes da discussão 
pública não terem sido introduzidas nos próprios planos, não tem objeções à proposta 
formulada, desde que o Parecer deixe claro que algumas das observações feitas devem ser 
tidas em linha de conta na versão final dos PBH em apreço. O Eng.º Eira Leitão agradeceu as 
valiosas intervenções efetuadas, perguntando se, em conformidade com o anteriormente 
discutido, o Parecer do Conselho sobre os PBH dos rios nacionais, pode ser sustentado pelo 
parágrafo constante da página 7 da Apreciação e pelas ideias antes expressas. Na sequência, 
foi elaborado o texto do Parecer que se adita à presente ata, o qual foi aprovado por maioria 
com o voto contra do Prof. Oliveira da Silva. Não havendo mais intervenções, agradeceu a 
participação empenhada dos conselheiros e deu por encerrada a sessão pelas 14h30. 

 

PARECER 

O Conselho Nacional da Água, durante a sua 19.ª reunião plenária, efetuada a 1 de 
agosto de 2001, analisou a Apreciação n.º 02/CNA/2001 elaborada pelo Grupo de Trabalho IX 
do Conselho, nomeadamente a apreciação feita na generalidade e na especialidade e as 
conclusões e recomendações extraídas em relação aos Planos das Bacias Hidrográficas (PBH) 
dos Rios Nacionais - Lima, Cávado, Ave, Leça, Vouga, Mondego, Lis, Sado e Mira. 

Baseado no teor daquele documento e nas opiniões expressas pelos membros do 
Conselho em relação ao assunto em apreço, constantes da ata da mesma reunião plenária, o 
Conselho Nacional da Água considera, por grande maioria de votos, que os referidos Planos de 
Bacia Hidrográfica são na generalidade aceitáveis, dadas as condições em que foram 
elaborados, sem prejuízo de alguns aspetos desta primeira geração de PBH serem ajustados e 
melhorados antes da sua aprovação. Considera, além disso, que só um trabalho contínuo de 
aperfeiçoamento, revisão e aplicação destes Planos permitirá colmatar lacunas que os próprios 
PBH identificam, além das que são mencionadas na Apreciação, e dar satisfação a exigências 
que posteriormente se tomaram imperativas, nomeadamente as decorrentes da Diretiva-
Quadro sobre atuação comunitária no domínio da política da água. 
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Abriu a sessão o Eng.º Eira Leitão, apresentando a ordem de trabalhos constante da 
convocatória da presente reunião, a saber: 

1. Ata da 19.ª reunião do CNA, 01/08/2001; 

2. Parecer sobre o Plano Nacional da Água; 

3. Apresentação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

Passou-se, de imediato, ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, tendo sido aprovada por 
unanimidade e sem observações a Ata da reunião antecedente. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, deu conta do cumprimento da agenda 
política estabelecida para 2001 no âmbito dos recursos hídricos, designadamente com a 
discussão e apreciação do Plano Nacional da Água (PNA), cujo período de consulta pública 
terminou recentemente. Informou que as observações produzidas pelos intervenientes no 
processo de consulta pública, bem como aquelas expressas na Apreciação do Conselho estão, 
desde já, a ser introduzidas pelo INAG na versão final do PNA. O Eng.º Eira Leitão prosseguiu, 
tecendo algumas considerações sobre a Apreciação n.º 03/CNA/2001, realizada pelo Grupo de 
Trabalho VIII (GT VIII) e respeitante ao Plano Nacional da Água, na sua versão para consulta 
pública, da qual será apresentada em seguida uma síntese pelo Prof. Betâmio de Almeida, 
correlator daquele documento. Mencionou ainda a constituição do GT VIII, o 
acompanhamento antecedente realizado às etapas finais do PNA, bem como o 
enquadramento e o âmbito da referida Apreciação, que se reveste de um carácter global e 
sucinto e que foi estruturada segundo os diferentes capítulos do Plano. 

O Prof. Betâmio de Almeida começou por apresentar um conjunto de aspetos positivos do 
PNA, dos quais salientou a integração das várias problemáticas ligadas hoje com a gestão e a 
utilização dos recursos hídricos nacionais, através de uma detalhada caracterização e 
diagnóstico da situação atual, da deteção dos problemas e lacunas mais significativos e do 
estabelecimento de um conjunto de objetivos e de programas de medidas, orçamentados e 
calendarizados. Deu em seguida realce ao elevado montante (1 780 milhões de contos) dos 
investimentos programados até 2020 e, em particular, até 2006, o que reflete bem a dimensão 
das intervenções planeadas. Considerou a programação física e financeira do PNA ajustada às 
necessidades imediatas da gestão e utilização dos recursos hídricos portugueses, apesar da 
concentração de recursos financeiros em três programas de medidas, da elevada intensidade 
de execução que exige nos dois primeiros triénios de vigência do PNA, da indefinição das 
fontes de financiamento após 2006 e da insuficiente justificação de como será assegurado o 
autofinanciamento de 20% a 40% dos investimentos programados. Todavia, a análise feita pelo 
GT VIII detetou algumas insuficiências no Plano, das quais entendeu salientar; i) problemas de 
equilíbrio entre temas da caracterização e diagnóstico, de suficiência e fiabilidade da 
informação utilizada e da adequação ou uso apropriado dos modelos utilizados; ii) transição 
pouco clara entre o diagnóstico da situação e dos problemas atuais e o estabelecimento dos 
objetivo do plano; iii) insuficiente aprofundamento de alguns assuntos fulcrais, como o da 
articulação com Espanha no planeamento e na gestão das bacias hidrográficas partilhadas, nos 
termos da Convenção de Albufeira de 1998; e iv) inserção pouco conveniente e 
insuficientemente desenvolvida de alguns temas relevantes, como os ligados ao modelo de 
gestão dos recursos hídricos e à implementação da Diretiva-Quadro da Água. Foram ainda 
apresentados alguns aspetos singulares do PNA, cuja abordagem o GT VIII entende que deve 
ser aprofundada. A síntese da Apreciação terminou com a apresentação das conclusões e da 
proposta para que, em função do seu conteúdo, o CNA dê informação favorável ao Plano em 
análise, uma vez revistas as deficiências identificadas, não deixando ainda de referir o louvável 
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e competente esforço da vasta equipa conjunta do INAG e de consultores envolvida na 
elaboração do PNA. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território considera ter existido um 
suficiente intercâmbio entre a administração (INAG) e o Conselho durante a elaboração e 
durante a análise do PNA. Gostaria de, durante a discussão que se seguirá, conhecer as 
opiniões dos conselheiros sobre assuntos específicos aflorados no PNA, tais como a 
delimitação das regiões hidrográficas (que regiões e quantas regiões devem existir em 
Portugal). Sobre a questão do autofinanciamento das medidas programadas entende que a 
percentagem do investimento total representado por esta fonte financeira é uma meta 
realizável e realista. Revelou encarar como uma ocorrência natural que, após a concretização 
de uma primeira versão, um documento com a abrangência e exigência do PNA necessite de 
alguns aperfeiçoamentos, os quais, como já referido, estão a ser introduzidos pelo INAG na 
respetiva versão final. Da análise que fez da ação recente do Conselho transparece uma 
intensa atividade, com a realização de cinco reuniões durante 2000 e mais três reuniões já no 
ano corrente. Nas reuniões que se prevê efetuar ainda em 2001 serão abordados assuntos que 
considera de elevada importância, como a proposta de nova Lei da Água e o estado de 
execução do PEAASAR. Por ocasião da apresentação do Plano Regional da Água dos Açores 
admite que se venha a efetuar uma reunião do CNA na própria região autónoma. Em seguida, 
informou o Conselho de que a reunião iria ser interrompida por breves instantes para a 
realização de uma conferência de imprensa, pedindo permissão para, embora antecipando-se 
à discussão, poder dizer aos jornalistas que o CNA aprova o Plano Nacional da Água, aliás em 
concordância com a proposta de informação contida na Apreciação do GT VIII. 

Após a conclusão da conferência de imprensa, os trabalhos foram retomados com as 
intervenções dos membros do Conselho sobre o plano em análise. O Cor Eng.º Ramiro Martins 
considera o PNA um documento genericamente bem elaborado, não havendo nada a apontar 
por parte do Ministério da Defesa Nacional, com exceção das delimitações de fronteira entre 
Portugal e Espanha constantes de alguns dos mapas apresentados, que necessitam de 
correção e homogeneização. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território agradeceu as observações pertinentes, informando que o seu colega da pasta da 
Defesa o tinha anteriormente informado destas incorreções que serão, obviamente, 
emendadas. 

O Eng.º Mário Lino entende não ter sido suficientemente valorizado na Apreciação o facto de, 
pela primeira vez, Portugal dispor de um Plano Nacional da Água. Criticou os prazos de 
execução do PNA previstos legalmente, considerando que o tempo de execução real deste 
Plano Nacional (aproximadamente 6 anos) deve ser considerado curto, desde logo por 
comparação com o tempo de realização do Plano Hidrológico Nacional de Espanha. Um outro 
aspeto que vem salientado na Apreciação e que, na sua opinião, deve ser realçado, é o relativo 
à identificação e quantificação dos meios humanos necessários à implementação do plano. O 
INAG deverá fazer um esforço nesse sentido, que deveria incluir um programa de formação e 
qualificação de técnicos especializados, cuja falta ainda se faz sentir em Portugal. Referiu ainda 
o grande volume dos investimentos envolvidos na resolução dos problemas ambientais de 1.ª 
geração, tal como referido na Apreciação, e salientou que, quando se compara a realidade 
portuguesa do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais com as metas que 
se pretendem atingir, a desproporção é sempre superior à inicialmente esperada. Sobre a 
questão das regiões hidrográficas e respetiva administração, duvida que nesta ocasião o CNA 
esteja motivado e concentrado para a discutir, até porque está em ação um grupo de trabalho 
que se tem debruçado especificamente sobre este assunto. A proposta tentativa de definir e 
delimitar de 3 a 5 regiões no continente, apresentada no PNA, merece para já a sua 
concordância, embora o Plano não fundamente o número de regiões que propõe. 
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A Dr.ª Conceição Martins começou por referir que não pode aprovar o PNA, sem a 
consideração das observações contidas na Apreciação do GT VIII, com as quais concorda. 
Questionou se, de facto, o PNA iria ser revisto e se a organização que representa irá ter 
conhecimento da versão revista, já que não tem tido nenhum retomo das opiniões expressas 
sobre documentos antecedentes. Relembrou, também, que no início do período de consulta 
pública do PNA as associações de defesa do ambiente se disponibilizaram para reunir com o 
INAG, o que não veio a acontecer, embora se mantenha a disponibilidade das mesmas 
associações para colaborar na revisão do Plano. Focou de seguida um conjunto de assuntos 
que deveriam ser mais aprofundados na versão final do PNA, como a definição do custo da 
água, o estabelecimento dos regimes de caudais ecológicos, a análise dos impactes ambientais 
dos transvases e a inclusão da orla costeira. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território começou por considerar despropositado o comentário inicial da 
Dr. Conceição Martins, já que pediu explicitamente para comunicar a intenção do Conselho de 
aprovar o PNA, antes da interrupção da reunião, e porque, afinal, é ao governo que compete a 
aprovação do Plano. Entende ainda que um documento como este não deverá estar em 
permanente revisão e atualização, o que lhe retiraria capacidade operacional e eficácia. Sobre 
as observações do Eng.º Mário Lino, parece-lhe que mais importante do que quantificar os 
recursos humanos necessários para a implementação do Plano será a resolução dos problemas 
estruturais que subsistem. Todavia, reconheceu ser importante ter a capacidade de atrair para 
a gestão dos recursos hídricos os quadros mais qualificados. Embora concorde com a opinião 
expressa de que esta pode não ser a ocasião mais indicada para discutir a questão da 
delimitação das regiões hidrográficas, gostava efetivamente de conhecer a opinião do 
Conselho sobre o tema. 

O Prof. Veiga da Cunha proferiu alguns comentários de índole geral. Desde há 25 anos que o 
planeamento deveria preceder outros assuntos da gestão dos recursos hídricos, pelo que este 
Plano deve ser entendido mais como um ponto de partida do que como um ponto de chegada. 
Chegados a esta fase, será agora necessário tirar todo o partido do PNA, nomeadamente 
através da sua articulação com outros instrumentos de planeamento e com o ordenamento do 
território e da sua integração com as atividades económicas e a sociedade civil. Sobre a 
Apreciação considera estar muito bem elaborada, fazendo um voto final de que o PNA possa 
contribuir para o pleno aproveitamento, respeito e valorização do património que a água 
representa. O Prof. Gonçalves Henriques referiu ter feito em devido tempo uma análise sobre 
o conteúdo do PNA, que enviou ao INAG, considerando que a maior parte das observações 
contidas nessa análise estão contempladas na Apreciação do GT VIII. Sobre o repto lançado 
pelo Sr. Ministro no início da reunião, considera que um país com a dimensão de Portugal 
deverá apresentar entre 3 a 4 regiões hidrográficas no continente, tendo como termo 
comparativo o número de regiões que foram propostas para outras zonas da Europa, no 
âmbito da implementação da Diretiva-Quadro da Água. Sobre a delimitação das mesmas 
regiões, manifestou alguma preocupação com as que são propostas no PNA, nomeadamente 
por dividirem unidades importantes, tais como o Parque Natural da Ria Formosa ou o aquífero 
Tejo-Sado. Quanto ao autofinanciamento previsto no PNA, a única disposição legal respeitante 
a esta matéria está contemplada no artigo 8.º da Diretiva-Quadro da Água, o qual refere que 
os utilizadores deverão dar um contributo razoável para o custo da água. Na sua opinião, esta 
percentagem deveria variar consoante as regiões do país, nomeadamente atendendo a 
condicionalismos de cariz social e ambiental. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território reiterou mais uma vez o esforço do INAG para acolher as boas 
críticas e observações, agradecendo em particular as últimas observações, embora considere 
que em relação à delimitação das regiões hidrográficas devem prevalecer os critérios 
associados às águas superficiais, em detrimento das águas subterrâneas. Para além da 
delimitação dessas unidades será também importante discutir a forma como se irão definir e 
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articular as competências entre a autoridade nacional da água e as autoridades que 
administrem as regiões hidrográficas. 

Da análise que fez ao PNA o Dr. Correia Guedes ficou com a impressão de que o setor do 
Turismo não foi importante no estabelecimento das grandes opções do Plano. Assim, 
expressou algumas preocupações pontuais sobre o conteúdo do PNA, requerendo que no seu 
aprofundamento se possam considerar soluções ajustadas para o golf, peça indispensável para 
combater a sazonalidade da procura turística e aumentar o turismo de qualidade, assim como 
para o fomento do aproveitamento turístico das águas interiores. Considera também que as 
atividades económicas devem participar de forma crescente e gradual na política de recursos 
hídricos. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território expressou a 
opinião de que alguns dos objetivos do PNA, nomeadamente ao pretender melhorar a 
qualidade da água e dos sistemas associados, contribuírem decisivamente para aumentar as 
potencialidades turísticas do país. Sobre a questão específica do golf, crê ser um assunto que 
poderá ser analisado num outro âmbito, por exemplo ao nível das bacias hidrográficas. 

O Eng.º Eira Leitão começou por observar ser mais apropriado que os membros do CNA 
centrem os seus comentários sobre o PNA e não sobre a Apreciação de que ele foi objeto. 
Considera que o facto de este ser um primeiro plano nacional da água existente em Portugal 
está claramente realçado logo no início da Apreciação e, acerca da delimitação das regiões 
hidrográficas, reiterou a opinião expressa na Apreciação do GT VIII. No entanto, considera que 
o número de administrações de região hidrográfica a implementar em Portugal não deverá ser 
excessivo, devendo oscilar no continente entre um número preferencial de três e um máximo 
de cinco, com mais duas administrações correspondentes às regiões autónomas dos Açores e 
da Madeira. Em relação à proposta de delimitação das regiões hidrográficas que englobam o 
Algarve, constante do PNA, comunga da opinião expressa pelo Prof. Gonçalves Henriques. 
Quanto ao autofinanciamento clarificou a afirmação contida na Apreciação, onde se questiona, 
não a percentagem estabelecida para essa origem de fundos, mas a forma como o respetivo 
montante irá ser obtido. Em seguida, expressou concordância com a opinião expressa pelo 
Prof. Veiga da Cunha de que o planeamento e a gestão dos recursos hídricos, pelo carácter 
transversal do recurso água, não podem ser desenvolvidos exclusivamente no seio do 
Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, estando o êxito da aplicação do PNA 
fortemente dependente da interligação com os vários setores utilizadores e com o próprio 
ordenamento do território. Aliás, o CNA é bem um reflexo dessa natureza multidisciplinar da 
gestão dos recursos e dos meios hídricos. Finalizou a intervenção, realçando que foi pedido ao 
Conselho para informar sobre o PNA, o que crê ter sido realizado sem extravasar as suas 
competências, considerando assim que o Conselho, e uma vez mais, respondeu com eficácia às 
solicitações que lhe foram dirigidas. 

Como já teve oportunidade de referir na apresentação do PNA, a Dr.ª Francisca Cordovil 
entende que o Plano deve valorizar os aspetos positivos e as potencialidades da área dos 
recursos hídricos. Manifestou agrado pelas referências que ouviu sobre a necessidade de uma 
administração pública melhor e mais competente. Salientou também a necessidade de 
responsabilizar a administração pelas suas ações, o que, no caso em apreço, resultará mais 
eficaz com a conjugação da área do ambiente com a área do ordenamento do território. 
Concorda com as opiniões já manifestadas de que devem ser criadas poucas regiões 
hidrográficas, alertando ainda para as consequências operacionais da sua delimitação, face às 
outras malhas já existentes. Finalmente revelou as dificuldades sentidas em conhecer a 
realidade no terreno, o que se reflete nas incongruências entre os valores contidos no PNA e 
os fornecidos no âmbito de programas comunitários. 

A Dr.ª Filomena Araújo subscreveu algumas das questões levantadas anteriormente, 
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chamando a atenção para os problemas que poderão surgir com a articulação e a comunicação 
entre entidades que apresentem diferentes organizações espaciais e administrativas. O Eng.º 

Levi Ramalho salientou a importância que a intervenção das empresas, a par da administração 
pública, tem na formação e qualificação de meios humanos e na obtenção de financiamentos. 
Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território referiu que a atitude 
subjacente à elaboração do PNA conduz a que esta ocasião não deve ser de balanço mas de 
progressão, nomeadamente através da imperiosa aplicação do Plano e da apresentação em 
breve da nova Lei da Água. Em conclusão deste ponto da ordem de trabalhos, apresentou uma 
proposta de Parecer do Conselho sobre o PNA, que o plenário aprovou por consenso unânime 
e cujo texto se adita à presente ata. 

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. começou por elogiar publicamente 
a equipa envolvida na elaboração do Programa para o Uso Eficiente da Água, pela alta 
qualidade do documento produzido. O Eng.º Jaime Baptista, coordenador da equipa envolvida 
na elaboração do Programa, agradeceu o elogio, manifestando a disponibilidade continuada 
do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e do Instituto Superior de Agronomia (ISA) 
para colaborar com o Ministério. De seguida, iniciou a apresentação do referido programa, 
começando por referir que o estudo teve como objetivo principal a avaliação da eficiência de 
como a água é utilizada em Portugal nos setores urbano, agrícola e industrial e a proposição de 
um conjunto de medidas que permitiam uma melhor utilização deste recurso, tendo como 
vantagens adicionais a redução não só das águas residuais resultantes, mas também dos 
consumos energéticos associados. O Programa hoje apresentado teve como antecedente um 
estudo mais vasto elaborado para o INAG pelo LNEC com a colaboração do ISA, intitulado Uso 
Eficiente da Água - Proposta de Programa Nacional, estudo esse enquadrado no esforço de 
planeamento que o país tem vindo a efetuar na área dos recursos hídricos, nomeadamente 
com o PNA. No documento são apresentadas uma justificação da necessidade do Programa, 
uma descrição do mesmo incluindo os indicadores de eficiência utilizados e a definição das 
metas de eficiência a atingir - num período de 10 anos, de 58% para 80% no consumo urbano, 
de 58% para 66% no consumo agrícola e de 71% para 84% no consumo industrial. A estrutura 
do Programa foi também detalhada, nomeadamente referindo a sua estruturação em quatro 
áreas programáticas, entendidas como um conjunto de ações que correspondem à agregação 
de mecanismos afins a utilizar na implementação de um conjunto de medidas que visam 
alcançar as metas de eficiência propostas, bem como os mecanismos de implementação 
previstos. Por fim, apresentou um conjunto de 87 medidas propostas para o aumento da 
eficiência no uso da água, das quais 50 se destinam ao setor urbano, 23 ao setor agrícola e 14 
ao setor industrial, sendo que várias das medidas estão já englobadas no âmbito do PNA e do 
PEAASAR. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território revelou ser intenção do 
Ministério divulgar de imediato e de uma forma alargada o Programa apresentado, pedindo os 
comentários do Conselho para este documento, que será posteriormente aprovado em 
Conselho de Ministros. A Dr.ª Filomena Araújo congratulou-se com os aspetos positivos que 
ressaltam de uma primeira análise do documento, embora sobre o seu conteúdo não se possa 
pronunciar já que não o leu. Gostaria, todavia, de saber se os impactos do Programa sobre a 
saúde pública foram avaliados. 

O Eng.º Jaime Braga revelou ter participado na Comissão de Acompanhamento do documento 
e que, na sua opinião, os autores abordaram bem o assunto, sendo um programa aceitável por 
qualquer dos parceiros económicos. O uso eficiente da água abordado neste Programa 
representará o que as atividades económicas podem considerar como a faceta “simpática” do 
PNA, enquanto as questões das taxas administrativas terão uma adesão mais difícil. O Prof. 
Humberto Rosa, tendo notado a menção a autoclismos sem recurso a água como uma das 



 
20.ª Reunião Plenária 

15 de outubro de 2001 

 

 160 
 

medidas de uso eficiente em meio urbano, e face à sinergia com a redução da carga poluente 
orgânica nas águas residuais, questionou sobre a realidade e viabilidade efetiva e atual de tais 
sistemas. 

O Prof. Marques da Silva começou por elogiar o documento, embora só na presente sessão 
tenha tomado contacto com o seu conteúdo. Todavia, do que conseguiu apreender da 
apresentação e da leitura rápida que efetuou, gostava de questionar a meta de eficiência 
prevista para a agricultura, que considera muito baixa. A Dr.ª Isabel Jorge de Sousa concorda 
com a reutilização das águas residuais tratadas, embora e face à sua experiência camarária, 
suspeite que algumas das medidas nesse âmbito previstas no Programa, por exemplo a 
reutilização para rega de jardins públicos, possam não ser aceites facilmente por quem as tem 
de aplicar. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território crê que os 
autores do Programa utilizaram uma elevada prudência e segurança no que produziram, o que 
se revela na grande consistência e realismo do documento. Aliás, tal carácter do Programa é 
uma condição básica para que este seja credível para todos os setores envolvidos. 

Para o Eng.º Jaime Baptista a questão da reutilização é uma das situações que julga aplicável, 
embora paulatinamente. Os programas de demonstração previstos no Programa e os manuais 
que irão ser produzidos e onde se descrevem estes exemplos serão um importante passo para 
facilitar a apreensão pelas pessoas de algumas medidas, como as ligadas à reutilização de 
águas residuais tratadas. Sobre a saúde pública, afirmou que o documento refere esse aspeto 
ao prever algumas medidas para a minimização dos riscos para a saúde das populações. Acerca 
da questão levantada em relação às metas de eficiência de uso da água na agricultura, revelou 
a ampla reflexão realizada no seio da equipa de autores, bem como a especificidade do setor, 
onde os ganhos de eficiência são difíceis e muito variáveis (produtores dispersos, diferentes 
condições ambientais), até porque a noção de perda de água neste setor pode ela própria 
suscitar discussão. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território agradeceu as intervenções 
efetuadas e relembrou as intenções do seu Ministério para a atividade próxima futura do 
Conselho Nacional da Água. Não havendo mais intervenções, deu por encerrada a sessão pelas 
13h45. 

 

PARECER 

O Conselho Nacional da Água, durante a sua 20.ª reunião plenária, efetuada a 15 de outubro 
de 2001, analisou a Apreciação n.º 03/CNA/2001 elaborada pelo Grupo de Trabalho VIII do 
Conselho, fundamentalmente traduzida na apreciação geral e especifica efetuada e nas 
conclusões extraídas sobre a versão do Plano Nacional da Água sujeita a consulta pública. 

Tendo em atenção o teor daquele documento e as opiniões expressas pelos membros do 
Conselho, constantes da ata da mesma reunião plenária, o Conselho Nacional da Água dá 
informação favorável ao Plano Nacional da Água em avaliação. O Conselho formula ainda as 
observações e recomendações que constam da referida Apreciação do Grupo de Trabalho VIII 
e congratula-se pelo facto de o Instituto da Água estar já a proceder à sua inclusão na versão 
final do Plano. 
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Num período antes da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Presidente do Governo Regional dos 
Açores, Dr. Carlos César, teceu algumas considerações sobre a problemática do ambiente no 
início do século XXI. Salientou serem as questões relacionadas com a água, depois das 
relacionadas com a energia, fulcrais para o desenvolvimento sustentável das sociedades, 
nomeadamente as relacionadas com a sua escassez e degradação. Tal como noutras regiões, a 
questão dos recursos hídricos é também relevante na política ambiental da região autónoma a 
que preside, pelo que o Plano Regional da Água (PRA), em apresentação na presente reunião, 
ocupa uma importante posição hierárquica num conjunto de outros documentos de 
planeamento, já elaborados ou em elaboração pelo governo regional. O Plano Regional da 
Água dos Açores integra, não só a abordagem das questões da quantidade e da qualidade dos 
recursos hídricos açorianos, mas também a análise do quadro legal de gestão da água hoje 
vigente, permitindo a implementação do plano substituir uma abordagem casuística da gestão 
dos recursos hídricos por uma gestão planeada. O PRA contribuirá também para reforçar o 
empenho do governo regional na gestão sustentada dos recursos hídricos dos Açores, de que 
se destaca o elevado montante do investimento previsto (perto de 230 milhões de euros em 
10 anos), com uma relação de investimento paritária entre a administração regional e local, o 
que terá implicações na relação estabelecida entre o governo e as autarquias da região 
autónoma. Terminou a sua intervenção, saudando o papel que o Ministério do Ambiente e do 
Ordenamento do Território (MAOT) tem desempenhado, salientando os vários protocolos 
assinados recentemente entre o MAOT e o governo regional e o trabalho realizado pelo INAG, 
pelos consultores e pela Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos 
Hídricos na elaboração do PRA. Por fim, agradeceu aos membros do CNA pela realização de 
uma reunião plenária nos Açores, inédita e, para mais, algo acidentada em termos de 
transportes. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, 
começou por agradecer a amabilidade e gentileza com que os membros do Conselho foram 
recebidos nos Açores e as condições disponibilizadas para a realização da reunião nas Furnas, 
salientando a esse propósito a ação do Presidente do Município da Povoação. Esta reunião do 
CNA assinala o momento em que o governo regional dos Açores apresenta o seu plano da 
água, que considera não só importante para a região autónoma, mas também para a política 
nacional de ambiente. Crê ser este um momento de viragem na gestão dos recursos hídricos 
açorianos, pelos níveis financeiros contemplados e pela obediência aos princípios mais 
recentes do planeamento dos recursos hídricos, aproveitando para felicitar todos os técnicos 
envolvidos na elaboração do PRA. O Plano surge no seguimento de um longo caminho que o 
governo regional tem percorrido, desde logo através da criação de uma Secretaria Regional do 
Ambiente. Referiu ainda a boa cooperação institucional entre os Açores e o continente na 
elaboração do PRA, que se tem, aliás, estendido a outros domínios de atuação, e que o 
empenho colocado pela região autónoma dos Açores na resolução de problemas ambientais 
contribuiu, seguramente, para os bons resultados do recente exame da OCDE ao desempenho 
ambiental do país nos últimos 10 anos e finalizou a sua intervenção disponibilizando o apoio 
do governo e da administração central para outras questões importantes na região, tais como 
a reclassificação da lagoa das Fumas e a candidatura a património mundial da zona de 
paisagem protegida da vinha do Pico. 

O Presidente do Governo Regional dos Açores e o Presidente da Câmara Municipal de 
Povoação retiraram-se em seguida. Entrando na ordem do dia, o Eng.º Eira Leitão procedeu à 
apresentação da ordem de trabalhos constante da convocatória, a saber: 

1. Ata da 20.ª reunião do CNA, efetuada em 01/08/2001; 

2. Apresentação do Plano Regional da Água da região autónoma dos Açores; 
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3. Gestão do litoral, ordenamento do território e política da água. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 20.ª reunião do CNA foi aprovada 
por unanimidade e sem observações. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do 
Território manifestou a intenção de introduzir um novo ponto na agenda da reunião, para a 
exposição dos trabalhos que decorrem no âmbito de um protocolo celebrado entre o governo 
nacional e o governo da região autónoma para o combate ao processo de eutrofização das 
lagoas açorianas, que classificou de muito importante. 

Passando ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Diretor Regional do Ordenamento do 
Território e dos Recursos Hídricos dos Açores, Prof. Guerreiro de Brito, procedeu à 
apresentação do Plano Regional da Água dos Açores, na sua versão para consulta pública, 
documento que resultou da excelente parceria estabelecida entre a Secretaria Regional do 
Ambiente e o Instituto da Água (INAG). Expôs o índice do plano: 1) introdução; 2) 
caracterização e diagnóstico; 3) análise prospetiva; 4) princípios de planeamento de recursos 
hídricos; 5) linhas de orientação estratégica e objetivo; 6) programação; e 7) avaliação e 
acompanhamento. O PRA reflete a política regional de ambiente, que se traduziu no passado 
recente pela criação da Secretaria Regional de Ambiente, sendo naturalmente os recursos 
hídricos um dos pilares dessa política. O Plano Regional da Água surge também para integrar o 
Plano Nacional da Água, com o qual se articula, acautelando as particularidades da região 
autónoma. O PRA apresenta como principal missão a proteção e otimização dos recursos 
hídricos açorianos, contando com uma componente estratégica e uma operacional. Salientou o 
processo de elaboração do plano, nomeadamente nos seus trabalhos de base, nos quais 
participaram doze equipas universitárias e dois consórcios privados, e a realização de três 
workshops, abertos à participação do público, para discussão e harmonização dos trabalhos 
técnicos e científicos das várias equipas envolvidas. 

O Prof. Guerreiro de Brito prosseguiu, expondo a organização conceptual do Plano Regional da 
Água e a metodologia seguida na sua elaboração, nomeadamente a divisão em nove áreas 
temáticas. Apresentou a caracterização e diagnóstico do Plano, que integra o enquadramento 
físico, o enquadramento socioeconómico, os usos e ordenamento do território, os recursos 
hídricos, os usos e necessidades de água, os sistemas de abastecimento de água e de 
drenagem e tratamento de águas residuais, a qualidade da água, a conservação da natureza e 
da biodiversidade, as situações de risco, uma avaliação económica das utilizações da água e 
uma análise jurídica da gestão dos recursos hídricos na região autónoma. Esta detalhada 
caracterização de cada uma das nove áreas temáticas abordadas terminou na realização de um 
diagnóstico, que se procurou fosse o mais objetivo e fatual possível, o qual, face à informação 
existente, permitiu concluir pelo estado razoável dos recursos hídricos da região autónoma 
dos Açores. O PRA faz uma análise prospetiva, a 5, 10 e 20 anos, com diferentes cenários de 
desenvolvimento socioeconómico, onde, mesmo em cenários de rutura, as disponibilidades de 
água parecem ser suficientes para suprir as necessidades previstas em todas as ilhas, embora 
controladas por um planeamento e gestão fortemente enquadrados em princípios ambientais. 
Estes princípios encontram-se enunciados nos princípios de planeamento de recursos hídricos, 
que são apresentados no capítulo 3 do PRA. Como seria de esperar, as linhas de orientação 
estratégica do Plano Regional da Água, uma para cada uma das nove áreas temáticas 
consideradas, encontram-se totalmente articuladas com as seguidas pelo Plano Nacional da 
Água, sendo que o mesmo sucede com grande parte dos objetivo. Foi preocupação dos 
autores do PRA que os objetivos fossem expressos de forma quantitativa, para que o seu 
cumprimento possa ser avaliado, tendo sido estabelecidos para cada objetivo os indicadores 
que melhor se adequam às metas estabelecidas. 

Para o cumprimento dos objetivos propostos, estabelecidos com duas etapas, a alcançar em 
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2006 e em 2011, o PRA apresenta uma cuidadosa programação, que envolve no seu prazo de 
implementação (2002-2011) um investimento global de 228 milhões de euros. No ponto 
respeitante à programação são apresentados para cada área temática os programas 
propostos, bem como os 34 projetos a implementar, que são depois detalhados em fichas de 
projeto, das quais constam a tipologia das ações, os resultados esperados, o âmbito, as 
entidades envolvidas, a estimativa do custo, as fontes de financiamento identificadas, o prazo 
de implementação e o indicador de acompanhamento. Em termos de investimento total 
sobressaem os programas A1 -  abastecimento de água e A2 - qualidade da água, com curvas 
de investimento que projetam a concretização de 65% do investimento previsto até 2008. O 
Plano termina com a discriminação e caracterização dos indicadores ambientais propostos (21 
indicadores de pressão, 7 indicadores de estado e 49 indicadores de resposta) para permitir 
avaliar a sua aplicação. Concluindo a sua apresentação, o Prof. Guerreiro de Brito mostrou-se 
convicto que o PRA irá lançar um forte desafio na sua implementação, da qual destaca o 
importante papel que a participação pública terá, aproveitando enfim para felicitar todas as 
pessoas e instituições envolvidas na elaboração do PRA, nomeadamente os técnicos e 
funcionários da Direção Regional a que preside, os técnicos e dirigentes do INAG, da Secretaria 
Regional do Ambiente, bem como as várias equipas universitárias e consórcios de empresas. 

O Dr. Veríssimo Borges (Presidente do Núcleo Regional da Quercus e membro do CRADS) 
manifestou preocupação pela boa implementação do Plano Regional da Água, na medida em 
que a concretização de uma parte importante dos projetos propostos pode encontrar 
resistência nos autarcas, para os quais alguns dos problemas diagnosticados podem não 
assumir a devida importância. O Eng.º Pedro Serra começou por saudar a excelente 
apresentação do PRA, aproveitando para cumprimentar os técnicos envolvidos na sua 
elaboração pela qualidade invulgar do documento produzido, que seguramente beneficiará a 
gestão dos recursos hídricos açorianos. Entende que na elaboração do PRA foi bem utilizada a 
experiência dos planos de bacia hidrográfica e do Plano Nacional da Água. Todavia, alguns dos 
objetivos do plano hoje apresentado podem ser considerados pouco ambiciosos face à 
legislação em vigor, enquanto outros poderão ter de ser revistos para os adequar às exigências 
da Diretiva-Quadro da Água. Considera que também não ficou claro, da apresentação 
realizada, em que medida estão a ser tomadas providências para a satisfação dos objetivos e 
das exigências de curto prazo que a implementação da Diretiva-Quadro coloca. 

O Eng.º Mário Lino destacou a importância e a oportunidade deste trabalho, em associação 
com os planos de bacia hidrográfica e o Plano Nacional da Água, e o seu tempo de execução, 
que permitiu aproveitar a experiência entretanto obtida naqueles planos. Embora ainda não 
tenha tido tempo de apreciar o documento em detalhe, parece-lhe bem elaborado e com 
objetivos coerentes. Todavia, colocou algumas dúvidas sobre a forma de cálculo das 
disponibilidades hídricas. Concorda com a opinião do Eng.º Pedro Serra de que, nalguns casos, 
será necessário um esforço suplementar para atingir objetivos mais exigentes do que os 
propostos, enquanto outros podem ser considerados como demasiado ambiciosos, como os 
referentes às perdas de água. Manifestou ainda algumas preocupações pelos 
constrangimentos à execução dos objetivos propostos, em primeiro lugar por questões de 
natureza financeira e em segundo lugar por limitações em recursos humanos qualificados. Para 
o Prof. Francisco Ferreira há um conjunto de observações que considera importante salientar. 
A integração dos Açores no esforço da política ambiental nacional representado pela 
elaboração dos planos de recursos hídricos é de louvar, até porque, em relação a outras 
matérias, assim não tem acontecido. Na sua opinião, parece haver falta de coerência entre o 
grau de exigência de alguns dos objetivos nacionais e dos objetivos regionais. Sobre alguns 
dados de caracterização da situação atual, questionou a sua forma de apuramento, referindo 
ainda que, apesar da relevância dos indicadores de avaliação apresentados, o seu número lhe 
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parece excessivo. Por último, crê que o CNA deveria pronunciar-se em detalhe sobre o Plano 
Regional da Água, já que o mesmo irá integrar o plano nacional, sugerindo a formação, para o 
efeito, de um grupo de trabalho do Conselho. 

O Embaixador Júlio Mascarenhas referiu o importante papel da discussão pública no direito 
ambiental e perguntou se o plano hoje apresentado nas Furnas já foi objeto de discussão na 
região autónoma dos Açores. A Prof.ª Teresa Ferreira congratulou-se pela qualidade do Plano, 
em particular na área que mais diretamente lhe diz respeito, fazendo algumas observações 
sobre a necessidade de ajustar os indicadores de qualidade ecológica às exigências da Diretiva-
Quadro da Água. Para o Prof. Oliveira da Silva a qualidade do documento apresentado reflete 
a mais-valia da associação estabelecida entre a administração, os consórcios e as equipas 
universitárias na sua realização. O PRA apresenta um notável conhecimento dos recursos 
hídricos subterrâneos, muito importantes no contexto açoriano, embora a gestão deste 
recurso vá requerer que, de imediato, se implementem redes de qualidade e perímetros de 
proteção. O Eng.º Manuel Martins (representante da Federação Agrícola dos Açores no 
CRADS) levantou algumas preocupações pelo reduzido envolvimento dos agricultores da 
região na discussão prévia das matérias apresentadas no PRA, parecendo-lhe não estarem 
reunidas condições para o cumprimento de parte dos objetivos e dos prazos previstos, 
nomeadamente os relacionados com o combate à eutrofização das lagoas. 

Para Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território o PRA honra a política 
de ambiente nacional, pela sua qualidade técnica, pela celeridade com que foi realizado, sendo 
também corajoso ao definir com clareza os problemas existentes e ao programar os 
investimentos previstos. Continuou, esclarecendo que o PRA é um documento de 
responsabilidade regional, pelo que, embora as pertinentes questões levantadas durante esta 
reunião devam ser levadas em linha de conta, crê que o plano deve ser apreciado por órgãos 
consultivos regionais. Sobre o papel dos autarcas na concretização do Plano, manifestou-se 
convicto do seu empenho na boa aplicação das ações planeadas. Concluiu, manifestando a 
firme convicção de que, após o atual processo de planeamento, será necessário reformular o 
quadro legal e institucional de gestão da água. Informou ainda o CNA de que a nova lei da água 
só será apresentada durante 2002, dada a ambição nela colocada, não só por si próprio mas 
também pelos membros do grupo de trabalho envolvidos na elaboração da respetiva 
proposta. 

Sua Exa. o Secretário Regional do Ambiente, Dr. Hélder Marques da Silva, entende fazer três 
ou quatro referências breves ao assunto em apreço. Em primeiro lugar, revelou que o Plano 
contribuiu para que, na área dos recursos hídricos, se clarificasse o seu estado atual e os 
objetivos e metas da sua gestão futura, o que outros planos fizeram ou estão a fazer para 
outras áreas ambientais sensíveis, como a dos resíduos. O PRA é financeiramente muito 
exigente e ambicioso, mas necessário, dado o papel fulcral da água para quase todas as 
políticas setoriais. Apesar das dúvidas levantadas pelo Dr. Veríssimo Borges o Plano vai, 
seguramente, provocar a alteração nos modelos de gestão dos sistemas de abastecimento e 
saneamento existentes, promovendo a passagem dos sistemas de gestão autárquica, hoje 
existentes, para sistemas de base empresarial (pública, privada ou mista). Sobre as 
observações do Embaixador Júlio de Mascarenhas e do Eng.º Manuel Martins, o Plano hoje 
apresentado irá ainda ser submetido a discussão pública em todas as ilhas, sendo que a 
presente reunião é, não um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Esclareceu também 
que tem havido uma boa concertação entre a Secretaria Regional do Ambiente e a Direção 
Regional de Agricultura e que os agricultores não serão, no geral, prejudicados pelas ações 
relacionadas com o combate à eutrofização das lagoas. O Eng.º Eira Leitão informou que, em 
concordância com o Presidente do CNA, a apresentação, nesta altura inviável, do programa de 
requalificação das lagoas, dada a sua importância, poderá ser incluída numa próxima reunião 
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do Conselho. 

O Prof. Guerreiro de Brito afirmou ter a noção clara das lacunas de informação existentes em 
algumas áreas abordadas no PRA. Todavia, crê que é positivo ter a ousadia de fazer 
estimativas, que serão posteriormente corrigidas após a obtenção de mais informação, 
nomeadamente através dos programas de monitorização previstos no próprio PRA. Em relação 
ao saneamento, o Plano Regional da Água detetou problemas e definiu objetivo que 
fomentarão a procura conjunta de novos modelos de gestão, que sejam simultaneamente 
bondosos para as autarquias e para a administração regional. Sobre as observações do Eng.º 

Pedro Serra, manifestou ser também sua prioridade o cumprimento na região autónoma da 
Diretiva-Quadro da Água, embora alguns dos seus objetivos possam, de facto, não estar 
contemplados no PRA. Esclareceu ainda as dúvidas do Eng.º Mário Lino sobre os dados de 
disponibilidades apresentados e manifestou a opinião de que as metas referentes às perdas de 
água apresentadas serão exequíveis. Sobre o número de indicadores, embora lhe pareça 
razoável, poderá eventualmente ser reduzido, pretendendo-se desde o início utilizar índices 
simples e, portanto, muito desagregados. Concordou com a premência da delimitação dos 
perímetros de proteção referida pelo Prof. Oliveira da Silva, referindo que neste momento 
estes perímetros estão a ser definidos pela Universidade dos Açores para as várias ilhas. 
Igualmente, a relevância da monitorização está presente na atuação da administração dos 
Açores, aliás traduzida na recente assinatura recente de um protocolo nessa área entre o 
MAOT e a administração regional. Concluiu, informando que desde hoje os trabalhos de base 
realizados no âmbito do PRA se encontram disponíveis na internet. 

Entrando no 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Dr. Pedro Silva Pereira, realizou 
uma intervenção sobre a gestão do litoral, ordenamento do território e política da água. 
Começou por acentuar que a política de ordenamento do território tem múltiplas finalidades e 
requer uma atitude voluntarista, não podendo por isso ser neutra. Os dados existentes no 
domínio do ordenamento do território no nosso país revelam um claro cenário de 
desordenamento, com consequências como a litorização, a desertificação do interior e a 
urbanização do território, com prejuízos ambientais associados muito importantes. Assim, o 
sucesso das políticas ambientais depende fortemente da articulação estabelecida entre a 
política de ambiente e do ordenamento do território, o que é particularmente importante, por 
exemplo, ao nível da política da água. 

Prosseguiu revelando que a política de ordenamento do território em execução em Portugal 
mereceu elogios no já referido exame da OCDE. Figuras como a Reserva Ecológica Nacional, 
por exemplo, não existem na maior parte dos países europeus. Revelou o estado de execução 
ou de revisão de alguns dos planos de ordenamento do território, regionais, municipais e 
especiais. Em particular sobre os planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas, 
informou estarem 9 aprovados, 25 em elaboração, 2 em revisão e 7 em concurso. Sobre a 
Reserva Ecológica Nacional informou que apenas 28 municípios não tinham ainda publicada a 
respetiva carta de REN. Além dos planos de ordenamento do território acima referidos, 
instrumentos de planeamento setorial, como os planos de bacia hidrográfica, assumem uma 
forte ligação com a política de ordenamento do território. Concentrando-se na ocupação da 
zona litoral, revelou as análises que têm sido feitas no MAOT, sendo clara a existência de 
fatores consumados no desordenamento do litoral português, com ocupação humana 
crescente nos últimos anos e muito próxima da costa e com a ocorrência de inúmeras 
situações críticas. Prosseguiu fazendo um levantamento detalhado da situação presente 
(implementação, aprovação e adjudicação) dos vários planos de ordenamento da orla costeira 
(POOC), que, como planos especiais, prevalecem sobre outros instrumentos de gestão 
territorial, como os planos diretores municipais. Na implementação dos POOC foram 
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investidos este ano três milhões de contos, prevendo-se para 2002 um investimento superior a 
sete milhões de contos, intervenções que já estão a produzir resultados positivos. Terminou, 
expressando a ideia de que o processo de ordenamento e de gestão da orla costeira deve 
representar um combate permanente da administração, o que espera ter deixado 
demonstrado com esta sua apresentação aos membros do CNA. 

O Eng.º Eira Leitão agradeceu a exposição antecedente, enfatizando a ideia de que a gestão do 
domínio hídrico não pode ignorar a orla costeira, sendo também óbvias as suas ligações com o 
ordenamento do restante território, considerando conveniente que esta temática regresse em 
breve ao plenário do Conselho. Continuou, agradecendo os intervenientes ria reunião e a 
todas as pessoas envolvidas na receção aos membros do Conselho, por ocasião da primeira 
reunião plenária realizada fora de Lisboa. Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento 
do Território felicitou o Secretário de Estado, Dr. Pedro Silva Pereira, pela excelente exposição 
feita, afirmando não ser esta uma ocasião de balanço sobre a intervenções no litoral 
português. Revelou ter fortes ambições de prosseguir o trabalho realizado, aproveitando a 
junção, que se concretizou durante o exercício do atual governo, das áreas do ambiente e do 
ordenamento do território, alteração natural e que julga, seguramente, perdurará no futuro. 
Renovando os agradecimentos aos responsáveis da região autónoma dos Açores pelo 
acolhimento dada à reunião do CNA, e não havendo mais intervenções, deu por encerrada a 
sessão pelas 18h00. 
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O Eng.º Eira Leitão, abriu a reunião, ainda sem a presença de Sua Exa. o Ministro do Ambiente 
e do Ordenamento do Território, começando por agradecer a colaboração prestada pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, na pessoa do Prof. Veloso Gomes, e pela 
Direção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte, na pessoa do seu 
Diretor Regional Eng.º Arnaldo Machado, na organização desta reunião na cidade do Porto, a 
segunda que decorre fora de Lisboa. Referiu depois os membros do grupo de trabalho 
responsável pala elaboração do anteprojeto de Lei da Água, presentes no plenário como 
convidados especiais, os Eng.ºs Mineiro Aires, Jaime Baptista e Amílcar Ambrósio, 
apresentando de seguida a ordem de trabalhos constante da convocatória da presente 
reunião, a saber: 

1. Ata da 21ª Reunião do CNA, efetuada em 07/12/2001; 

2. Programa de atividades do CNA para 2002; 

3. Reforma do quadro legal e institucional de gestão da água. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 21.ª reunião foi aprovada sem 
objeções e por unanimidade, com dois reparos formais que serão tidos em atenção na sua 
versão final. Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, começou por referir que o 
programa de atividades do CNA, para além da retrospetiva que faz da atividade pretérita do 
Conselho, perspetiva a sua atividade futura, possuindo este ano pela primeira vez dois anexos, 
onde se listam os membros do Conselho e onde se reproduzem os índices das apreciações 
elaboradas durante 2001 por grupos de trabalho do CNA. O conteúdo do programa salienta a 
intensa atividade recente do Conselho, traduzida: i) na realização de quatro reuniões plenárias 
durante 2001, onde foram abordados temas como o Plano Nacional da Água, os planos de 
bacia hidrográfica, o Plano Regional da Água dos Açores e o Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água; e ii) na intervenção de três grupos de trabalho, cujas apreciações 
sustentaram os pareceres do Conselho. 

Findo um período que ficou fortemente associado à conclusão do novo ciclo de planeamento 
dos recursos hídricos nacionais, o CNA continuará o debate de temas cuja importância 
entretanto avulte, nomeadamente os relacionados com a reforma do quadro legal e 
institucional de gestão da água, a aplicação da Diretiva-Quadro da Água e dos planos de 
recursos hídricos, em particular dos seus programas de medidas, a articulação da gestão da 
água com o ordenamento do território e com a conservação da natureza e as implicações na 
gestão da água de grandes projetos para rega, produção elétrica, recreio e turismo, bem como 
do Programa Nacional para as Alterações Climáticas. Por fim, apresentou ao Conselho a 
execução e estimativa orçamentais relativas a 2001 e 2002, respetivamente, salientando as 
reduções observadas no montante global orçamentado para o ano corrente em relação às 
verbas disponíveis em 2001, à semelhança do que já tinha acontecido no ano anterior. 
Observou, contudo, que as verbas orçamentadas para 2002 devem ser suficientes para 
assegurar a prossecução dos objetivos do Conselho e os inerentes meios operacionais. 

Para o Eng.º Mário Lino a execução e estimativa orçamentais apresentadas no programa de 
atividades deviam ainda conter uma comparação entre o montante efetivamente gasto no 
exercício findo e o montante orçamentado para 2002. O Prof. Veloso Gomes enfatizou a 
atividade meritória desenvolvida pelo CNA em 2001, tal como relatado no ponto 3 do 
programa de atividades, manifestando porém descontentamento pela insuficiente análise e 
falta de tomada de posição do Conselho em relação a alguns dos temas abordados nas 
reuniões plenárias, designadamente nas questões ligadas ao litoral. Na sua opinião, o 
programa de atividades devia ser mais claro e fazer a distinção entre os temas simplesmente 
apresentados ao plenário e aqueles em que houve discussão e deliberações. O Eng.º José Pinto 
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Leite sugeriu a introdução explícita do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva como 
tema a abordar na atividade futura do CNA. A Dr.ª Conceição Martins salientou que, para além 
das questões do litoral, o Conselho também não tomou qualquer deliberação sobre o Plano 
Regional da Água dos Açores, já que o documento apenas foi apresentado ao plenário. O Eng.º 
Eira Leitão manifestou a sua concordância com as observações feitas pelo Prof. Veloso Gomes 
e pela Dr.ª Conceição Martins, referindo que os futuros programas irão clarificar o tipo de 
abordagem dos assuntos submetidos ao plenário, enquanto, sobre a proposta de inclusão do 
empreendimento de Alqueva nos temas a abordar, esta terá de passar, necessariamente, por 
uma opção do próximo Presidente do Conselho Nacional da Água. O Programa foi considerado 
aprovado. 

Entrando no 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Serra iniciou a apresentação do 
anteprojeto de Lei da Água. Este documento teve na sua génese um grupo de trabalho (GT) 
que coordenou, o qual foi criado e teve a constituição definida no Despacho do Sr. Ministro do 
Ambiente e do Ordenamento do Território n.º 13799/2000 (2.ª série), de 7 de junho. O 
objetivo primordial do GT foi o de transpor a Diretiva-Quadro europeia sobre política da água, 
cuja aprovação durante a Presidência portuguesa de UE recordou, embora a conclusão dos 
planos de bacia hidrográfica e a entrada em vigor da Convenção Luso-Espanhola de Albufeira 
tenham levado a alargar o âmbito do documento, ainda por forma a que este pudesse 
consolidar parte da legislação hoje dispersa por vários diplomas. A Diretiva-Quadro não é, no 
entanto, transcrita na integra, pois alguns dos seus anexos têm natureza regulamentar e 
deverão ser objeto de diplomas complementares a publicar autonomamente. Este é, todavia, 
ainda um draft do anteprojeto de Lei da Água, nomeadamente por ser necessário um maior 
cuidado na redação final do documento, reconhecendo um défice de índole jurídica no 
anteprojeto hoje apresentado. O anteprojeto de Lei da Água tenta ainda fazer a harmonização 
do quadro institucional português com os novos paradigmas da gestão da água consagrados 
pela Diretiva-Quadro. 

O anteprojeto é composto por nove capítulos e três anexos. O primeiro capítulo - disposições 
gerais - apresenta uma série de definições, que, na sua maior parte, são transpostas da 
Diretiva-Quadro, embora mantenha algumas das já consagradas no nosso quadro legal, como 
a de domínio hídrico. Neste capítulo prevê-se a existência da Autoridade Nacional da Água 
(ANAG), podendo ser destacadas algumas inovações na delimitação de competências, 
nomeadamente a transferência da jurisdição sobre todas as águas e terrenos para a 
Autoridade Nacional da Água, o que atualmente não acontece nas áreas protegidas e nas áreas 
de atividade portuária. 

O segundo capítulo - regime de utilização do domínio hídrico - determina regras para o 
licenciamento das utilizações do domínio hídrico que não estão refletidas nas disposições do 
Decreto-Lei n.º 46/94 e que são, em alguns casos, determinadas pela transposição da Diretiva-
Quadro. O anteprojeto contempla ainda algumas disposições da Diretiva 96/61/CE, já 
transposta para o direito nacional (Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de agosto), bem como a 
experiência das DRAOT em relação ao licenciamento. Apesar do documento conter um 
conjunto denso e coerente de normas sobre licenciamento, deixa de fora, no entanto, normas 
procedimentais que, pela sua menor dignidade, deverão ser objeto de posterior 
regulamentação. Como principal aspeto inovador deste capítulo, referiu a exclusão da 
extração de inertes e da desobstrução das linhas de água das utilizações do domínio hídrico 
sujeitas a título. Estas atividades serão promovidas pela Autoridade Nacional por razões de 
interesse público e não pela iniciativa dos particulares, sendo obrigatoriamente sujeitas a 
planos, pelo que serão tratadas no âmbito do quinto capítulo. 

O terceiro capítulo do anteprojeto - regime económico e financeiro - aborda o regime das 
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utilizações do domínio hídrico, hoje objeto do Decreto-Lei n.º 47/94, fazendo-se também a 
transposição das disposições da Diretiva-Quadro que lhe dizem respeito. Como principal 
aspeto inovador deste capítulo surge a previsão da aplicação de taxas a utilizadores não 
licenciados, a calcular por estimativa. 

No quarto capítulo - gestão das bacias hidrográficas e administração do domínio hídrico - são 
tratadas as questões institucionais. É aqui criada e preliminarmente estruturada a Autoridade 
Nacional da Água, como sucessora do INAG, e que integra entre as suas competências, a 
exercer através dos seus organismos desconcentrados, aquelas que hoje são exercidas pelas 
DRAOT em matéria de gestão das bacias hidrográficas. A definição territorial dos organismos 
desconcentrados fica delimitada com base em conjuntos de regiões hidrográficas vizinhas, 
sendo cada região hidrográfica formada por conjuntos de bacias hidrográficas contíguas. Em 
contraste com o INAG, a Autoridade Nacional da Água terá autonomia financeira, para além da 
administrativa. É ainda mantido e reforçado o Conselho Nacional da Água, sendo proposta a 
substituição dos Conselhos de Bacia por Conselhos de Região Hidrográfica. 

O quinto capítulo - planeamento e ordenamento do domínio hídrico - faz a transposição 
extensiva de matérias importantes da Diretiva-Quadro e irá permitir a revogação do Decreto-
Lei n.º 45/94, embora os planos de recursos hídricos já aprovados continuem em vigor. Os 
planos de gestão de bacia hidrográfica, agora criados, terão de ser regulamentados, 
completando a transposição do anexo VII da Diretiva-Quadro. Este capítulo procede ainda a 
uma sistematização e hierarquização dos vários instrumentos de planeamento hoje existentes 
para a água e os terrenos marginais, sendo propostos alguns novos instrumentos especiais de 
ordenamento do território com incidência no domínio hídrico - orla costeira, estuários e 
albufeiras de águas públicas. São também contempladas várias importantes medidas de 
proteção e valorização do domínio hídrico, a pôr em prática pela Autoridade Nacional da Água. 

Prosseguindo a sua exposição, o Eng.º Pedro Serra apresentou o sexto capítulo - proteção das 
águas e controlo da poluição - referindo transpor para o direito nacional o essencial da 
Diretiva-Quadro, incluindo, nomeadamente, todas as obrigações e derrogações previstas para 
os objetivo de qualidade das águas. Este capítulo é, por isso, bastante extenso. Embora os 
autores tenham considerado a possibilidade de consolidar o direito nacional nestas matérias 
(nomeadamente o Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, o Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 
setembro e o Decreto-Lei n.º 263/98, de 1 de agosto), optou-se por não o fazer por razões de 
economia do documento agora apresentado. Por outro lado, pouco haverá a alterar nesses 
outros diplomas que não sejam as soluções institucionais derivadas das opções feitas no 
capítulo IV. Estes diplomas procedem à transposição de diretivas comunitárias que se 
encontram em vigor e não podem, consequentemente, ser revogados neste momento, 
embora a Diretiva-Quadro da Água apresente já prazos de revogação para algumas dessas 
diretivas. 

O capítulo VII - acesso à informação e participação nas decisões - é fortemente inovador, não 
se procedendo apenas à transposição da Diretiva-Quadro mas antecipando-se algumas 
obrigações pertinentes criadas pela Convenção de Aarhus. O capítulo VIII do anteprojeto - 
fiscalização, responsabilidade e contraordenações - inspira-se nas disposições correspondentes 
de vários diplomas atualmente em vigor, deixando claro que a entidade fiscalizadora é a 
Autoridade Nacional da Água. Por fim, o texto do capítulo IX - disposições finais e transitórias - 
é apenas esboçado, por motivos de prazo e oportunidade, embora contenha já uma lista, mas 
não exaustiva, da legislação complementar necessária. 

Entrando no período de discussão e já com a presença de Sua Exa. o Ministro do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, Eng.º José Sócrates, o Eng.º Mário Lino forneceu algumas 
informações complementares sobre a criação e funcionamento do GT que integrou. Considera 
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que a atuação do GT foi exigente e difícil pela abrangência e pelo tempo disponível para 
elaborar o documento. Tal como referido pelo Eng.º Pedro Serra, a transposição da Diretiva-
Quadro foi a ambição primacial do GT, reconhecendo que o anteprojeto apresentado ainda 
está longe de constituir um documento acabado. Reiterou a opinião de que esta é a altura 
ideal para se prosseguir o trabalho iniciado e para se elaborar uma nova Lei da Água. Realçou o 
papel do Eng.º Pedro Serra, que mesmo após a assunção de responsabilidades profissionais 
numa área de atividade distinta, continuou a manter a coordenação do grupo. Finalmente, 
salientou o envolvimento de outras pessoas, não pertencentes ao GT, na elaboração do 
documento apresentado, relembrando a reunião alargada de debate havida em Tomar em 
fevereiro de 2001. 

O Dr. Manuel Cunha Rêgo começou por reiterar o sentido das intervenções dos Eng.ºs Pedro 
Serra e Mário Lino, expressando contudo a preocupação do Ministério da Defesa Nacional 
quanto à jurisdição da ANAG sobre as águas marítimas. Louvou ainda o valor e a coragem 
postas na formulação do quinto capítulo. A Eng.ª Alexandra Brito questionou o tipo de 
abordagem futura do Conselho em relação ao documento agora apresentado. O Prof. Nunes 
Correia começou por referir o bom desempenho do Eng.º Pedro Serra na coordenação do GT. 
Salientou a excelente oportunidade que constitui a apresentação deste anteprojeto ao CNA 
neste momento, independentemente da próxima transição governamental, o que releva, aliás, 
um sinal da maturidade da política de ambiente em Portugal. Na sua opinião, o trabalho 
produzido envolveu muitas pessoas, para além dos membros do GT, que reuniram um acervo 
de informação, conhecimento e experiência que deverão ter a atenção dos próximos 
dirigentes políticos. O principal mérito deste documento foi o de conseguir transpor quase 
cabalmente a Diretiva-Quadro, conciliando essa tarefa central com a melhor tradição jurídica 
portuguesa nesta matéria, chamando a esse respeito a especial atenção para os capítulos II e 
V. Todavia, o documento apresenta alguns aspetos menos conseguidos e a necessitar de um 
maior aprofundamento, nomeadamente na definição das relações que se estabelecerão entre 
a administração e a sociedade. A aplicação deste diploma irá requerer uma administração com 
mais autoridade do que aquela que possui atualmente, sendo também importante que se 
alargue a participação dos utilizadores, nomeadamente no controlo da aplicação dos 
montantes das taxas e tarifas que irão pagar. Por outro lado, a desconcentração de 
competências da ANAG para as sua unidades regionais deverá ser clarificada, por forma a 
permitir um maior equilíbrio entre coordenação e descentralização. 

O Prof. Gonçalves Henriques começou por saudar o GT e o Eng.º Pedro Serra. Embora o 
contacto breve com o documento não lhe permita possuir uma opinião fundamentada sobre o 
seu conteúdo, entendeu tecer alguns comentários sobre as matérias abordadas. Em primeiro 
lugar importa aprofundar como se irão articular as novas obrigações impostas pela Diretiva-
Quadro com o direito nacional, afigurando-se-lhe, da leitura que fez do anteprojeto, que será 
necessário algum trabalho adicional nesse sentido. Sobre o regime económico e financeiro 
proposto, pareceu-lhe ser só aplicável a águas públicas, enquanto a Diretiva-Quadro exige a 
sua aplicação a todas as águas. Por outro lado, manifestou concordância sobre a opinião 
expressa pelo Prof. Nunes Correia quanto à necessidade e tipo de participação dos utilizadores 
no controlo da utilização das taxas e tarifas que pagam. Considerou também que a 
transposição do artigo 10.º da Diretiva-Quadro da Água - Abordagem combinada -, feita no 
capítulo VI do anteprojeto, é demasiado abrangente, sendo necessário delimitar os seus 
âmbitos de aplicação. 

A Dr.ª Filomena Araújo felicitou igualmente o GT pelo trabalho produzido. Da leitura 
necessariamente apressada que fez do documento, chama a atenção para a necessidade de 
melhor ponderar a centralização das questões da água numa única entidade, nomeadamente 
em matérias tão abrangentes como a qualidade da água. Na sua opinião alguns temas 
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deveriam também ter merecido um maior aprofundamento, tal como as relações entre a 
qualidade da água, a rega e os riscos para a saúde pública. A Eng.ª Teresa Sumavielle 
cumprimentou também o GT pelo bom trabalho efetuado. Todavia, e à semelhança de outros 
membros do Conselho, face à breve leitura que pôde fazer do documento, entendeu não o 
comentar em detalhe. Considerou natural que o anteprojeto careça de alguns ajustamentos 
antes da sua ultimação. Tendo em conta os utilizadores industriais que representa, 
questionou, tal como a Eng.ª Alexandra Brito, o envolvimento que o CNA terá no percurso 
futuro da elaboração e apreciação do anteprojeto. 

O Eng.º Pedro Serra referiu haver concordância com várias das observações antes proferidas, 
como aliás foi reconhecido pelos outros membros do GT que antes intervieram. Sobre as 
questões relacionadas com o domínio hídrico, nomeadamente as várias definições que são 
consideradas no documento, reconhece faltarem referências aos diplomas que originalmente 
as estabeleceram, esclarecendo, contudo, que a jurisdição da ANAG não se exercerá sobre as 
águas marítimas, embora reconheça que algumas interfaces terão de ser melhor resolvidas no 
texto final. Por outro lado, as taxas previstas no documento são de facto para os utilizadores 
do domínio hídrico, não se aplicando aos privados. Uma questão cuja oportunidade foi 
consensual no GT, mas sem unanimidade de pontos de vista, é a que se relaciona com as 
competências e relações entre a ANAG e as administrações regionais da água. Por último, no 
que concerne à discussão pública deste documento nada pode ser dito neste momento, 
cabendo ao próximo titular da pasta do ambiente decidir sobre a matéria, ressalvando, 
todavia, que o GT esgotou o seu mandato com a apresentação ao CNA do presente 
anteprojeto. O Eng.º José Oliveira Guia aproveitou para salientar a dificuldade por vezes 
sentida na articulação entre a administração pública e os interesses e a vida das empresas, 
matéria que espera possa evoluir favoravelmente com uma nova Lei da Água. 

O Eng.º Eira Leitão salientou o elevado número de membros do Conselho presentes nesta 22.ª 
reunião, efetuada no Porto. Expressou a opinião de que o trabalho valioso e útil produzido 
pelo GT não poderá, nem deverá, ser desperdiçado pelo próximo governo da república. Sobre 
o documento e a sua aplicabilidade, crê que ele assenta numa lógica funcional bastante 
aceitável, o que pode permitir uma mais eficaz articulação entre a administração e as 
empresas, nos termos a que o Eng.º José Oliveira Guia fez alusão. Todavia, embora a existência 
de uma Autoridade Nacional para a gestão da água possa, em si mesma, ser um contributo 
nesse sentido, tal organismo necessitará de acautelar os necessários meios materiais e 
humanos para concretizar o volume de trabalho requerido pelas inúmeras competências que 
lhe serão atribuídas, a nível central e regional. Uma lei não é um sistema de gestão, embora o 
enquadre, sendo necessário muito trabalho posterior para a aplicar com sucesso. O Eng.º 

Pedro Serra interveio para completar alguns dos seus pontos de vista sobre o anteprojeto, que 
considerou no global como um documento moderado. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território salientou ser esta uma 
ótima ocasião para se despedir deste órgão consultivo, cujo trabalho a favor da política da 
água e do ambiente reconheceu e enalteceu. Entende haver um claro consenso político e 
técnico sobre a necessidade e a oportunidade de rever o enquadramento legal e institucional 
de gestão dos recursos hídricos portugueses, nomeadamente face à recente conclusão dos 
planos de recursos hídricos nacionais e à implementação da Diretiva-Quadro da Água. Por isso, 
encarregou este GT de elaborar uma nova Lei da Água, cujo anteprojeto é hoje apresentado ao 
CNA, iniciativa que lhe parece de grande oportunidade. Como foi reconhecido por vários dos 
intervenientes, o anteprojeto não é um documento definitivo e, se o governo de que faz parte 
se mantivesse em funções, seguir-se-ia um período de discussão pública, depois a discussão 
intergovernamental e, por fim, a sua apresentação na Assembleia da República, concluindo 
assim existir muito espaço para a intervenção política na ultimação da nova Lei da Água. O 
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facto de o documento não estar em redação final deixa em aberto para os próximos 
governantes áreas onde afirmar o seu pensamento político, nomeadamente em relação aos 
níveis de autoridade, concentração e participação pública. A discussão à volta destas questões 
ocorreu, aliás, no seio do próprio GT, tal como foi relatado. Tem também a opinião de que o 
documento apresentado não é revolucionário, o que criaria grandes conflitos na sua aplicação, 
concordando com o conteúdo moderado do anteprojeto, até pelo consenso político que será 
necessário existir em torno desta lei. Revelou sair do governo com resultados na área dos 
recursos hídricos que considera honrosos e com a consciência de que estes dois últimos anos 
foram vibrantes e de fortes contributos para o desenvolvimento do país. Aproveitou o ensejo 
para agradecer o esforço dos membros do GT e em particular do seu coordenador, bem como 
ao ex. e atual Presidentes do INAG, Eng.º Mineiro Aires e Dr. Orlando Borges e ao seu adjunto 
para a área dos recursos hídricos, o Eng.º Hemitério Monteiro. Terminou a sua intervenção 
como Presidente do Conselho agradecendo a prestação do CNA, revelando partir já com 
saudade da ação lhe foi dado desenvolver nesta área. 

Nesta ocasião particular, o Eng.º Eira Leitão cumprimentou em nome do Conselho Sua Exa. o 
Ministro, realçando a convicção e o empenho sempre postos pelo titular da pasta do ambiente 
e do ordenamento do território na atividade do CNA, expressos, designadamente, no número 
de reuniões (nove) efetuadas em 2000 e 2001 e na comunicação ao plenário, em primeira 
mão, da aprovação da Diretiva-Quadro da Água. Exprimiu ainda a expetativa de que o 
Conselho Nacional da Água e o Eng.º José Sócrates se voltem a encontrar no futuro, neste ou 
noutro âmbito, para tratar das questões ligadas à gestão da água. Não havendo mais 
intervenções, deu por encerrada a sessão pelas 18h30. 
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Abriu a reunião Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Dr. 
Isaltino Morais, começando por saudar os membros do Conselho Nacional da Água na 
primeira reunião plenária a que tem a honra de presidir. Notando que o plenário não reúne 
desde março p.p., expressou o propósito de suscitar uma colaboração mais intensa do CNA no 
futuro próximo. Apresentou de seguida a ordem de trabalhos constante da convocatória da 
presente reunião, a saber: 

1. Ata da 22.ª reunião do CNA, efetuada em 21/03/2002; 

2. Resultados da Cimeira Mundial do desenvolvimento sustentável no domínio da água; 

3. Aplicação da Diretiva-Quadro comunitária sobre política da água; 

4. Linhas gerais da reforma do quadro legal e institucional de gestão da água. 

Propôs de seguida que os três últimos pontos da ordem de trabalhos fossem discutidos 
conjuntamente no final das apresentações que irão ser efetuadas para cada um dos temas, 
dadas as interligações das matérias neles focadas. 

O Eng.º Eira Leitão, cumprimentou os membros do CNA, informando que a reunião se iniciou 
mais tarde do que o previsto por impedimento de última hora do Sr. Ministro. Em relação ao 
1.º ponto da ordem de trabalhos, pôs à discussão a Ata da 21.ª reunião, que foi aprovada sem 
objeções e por unanimidade. Mencionou ainda pretender dar conta, em momento oportuno, 
de dois documentos que chegaram ao CNA, oriundos da Direção Regional do Ambiente e do 
Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo e do Instituto de Hidráulica, Engenharia 
Rural e Ambiente, e de satisfazer um pedido de intervenção, fora da ordem de trabalhos, por 
parte do presidente da AEPSA. 

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente apresentou um conjunto de tópicos sobre os temas 
da OT da reunião, deixando as apresentações de maior detalhe para os oradores que se lhe 
seguirão. Assim, sobre a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (CMDS), que 
decorreu de 25 de agosto a 4 de setembro passado em Joanesburgo, recordou alguns dos 
números deste importante acontecimento - mais de 21 000 representantes de 191 governos 
(82 Estados Membros das Nações Unidas foram representados ao mais alto nível), de 
organizações intergovernamentais e não governamentais, do setor privado, de universidades e 
centros de investigação. A preparação da Cimeira constituiu um processo longo e participado, 
relembrando as reuniões preparatórias que decorreram desde 2000. Destacou, a nível da 
União Europeia, os Conselhos Europeus de Lisboa (março de 2000), de Gotemburgo (junho de 
2001), de Laeken (dezembro de 2001) e de Barcelona (março de 2002), que impulsionaram a 
Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da UE, bem como o Conselho Europeu de Sevilha 
(junho de 2002), em que foram definidas as posições da UE para a Cimeira. Salientou também 
o contributo para a CMDS de outras iniciativas mundiais - a Agenda de Desenvolvimento de 
Doha, lançada na reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (Quatar, novembro 
de 2001), a Conferência das Nações Unidas sobre o Financiamento do Desenvolvimento 
(Monterrey, México, março de 2002) e a Cimeira Mundial da Alimentação (Roma, junho de 
2002). A Agenda de Doha e o Consenso estabelecido em Monterrey estabelecem o quadro 
para melhorar o acesso ao mercado mundial, aperfeiçoar as regras multilaterais para reger a 
globalização e mobilizar mais recursos financeiros para o desenvolvimento. A Cimeira Mundial 
da Alimentação estabeleceu um programa de medidas para reduzir a metade, em 2015, a 
proporção da população mundial flagelada pela fome. 

A CMDS constituiu uma oportunidade para os dirigentes mundiais reafirmarem os 
compromissos assumidos nas diferentes reuniões internacionais. Estes compromissos ficaram 
expressos nos dois documentos principais adotados na CMDS - o Plano de Implementação e a 
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Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável. O Plano de Implementação é 
um verdadeiro documento integrador das iniciativas adotadas parcelarmente nas várias 
reuniões precedentes e que estabelece os objetivo prioritários e os meios necessários para 
impulsionar a aplicação da Agenda 21, definidos com base nos principais desafios e 
oportunidades que emergiram desde o Rio, tendo em conta a necessidade de explorar 
sinergias e de adotar abordagens integradas e estrategicamente orientadas. 

O Plano de Implementação estabelece um vasto conjunto de medidas, algumas visando metas 
quantificadas, de que se destacam as seguintes, diretamente relacionadas com o tema desta 
reunião: as relativas à “água potável e saneamento”, onde se pretende reduzir a metade em 
2015 a proporção da população sem acesso à água potável e a serviços de saneamento básico; 
e as relativas aos “recursos hídricos”, onde se prevê desenvolver, até 2005, planos visando a 
gestão integrada das águas e desenvolver medidas para assegurar a eficiência da utilização dos 
recursos hídricos e a aplicação de instrumentos para a recuperação dos custos dos serviços da 
água, bem como apoiar os países em desenvolvimento na monitorização e avaliação dos 
recursos hídricos, em quantidade e em qualidade. Além destes temas foram igualmente 
alcançadas metas concretas noutros domínios importantes – energia, saúde, agricultura, 
biodiversidade, oceanos, pescas e químicos. Importará agora avançar nas ações concretas para 
a aplicação do Plano de Implementação, que deverão ser desenvolvidas a vários níveis 
espaciais e envolvendo governos, autoridades locais, organizações intergovernamentais e não 
governamentais e ainda empresas. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente continuou a sua 
apresentação, agora focando o ponto quatro da ordem de trabalhos. Relembrou a entrega 
pelo seu antecessor, na última reunião plenária do CNA, no Porto, de um documento base 
para um projeto de Lei da Água. Conforme teve já oportunidade de referir e como consta do 
respetivo Programa, é intenção do governo prosseguir esse trabalho embora com uma 
orientação política diferente no que respeita à estrutura, conteúdo e processo legislativo de 
aprovação. Enquanto o documento apresentado no Porto assumia o carácter de um projeto de 
diploma concentrado, incluindo anexos técnicos, o trabalho a desenvolver no futuro será 
constituído por duas partes: uma primeira, enquadradora e imutável, com as linhas de 
orientação estratégicas para o setor, com características de Lei de Bases da Água (este diploma 
será baseado no documento já entregue ao CNA) a ser apresentada à Assembleia da República 
após discussão pública, e uma segunda, baseada na regulamentação específica do primeiro 
documento, tendo como ponto de partida o anteprojeto do regime jurídico hoje entregue em 
formato digital. 

Este pacote legislativo deverá criar as condições para implementar: i) a abordagem integrada 
de proteção das águas; ii) a avaliação da qualidade através de uma abordagem ecológica; iii) o 
planeamento integrado a nível de bacia hidrográfica; iv) estratégias específicas para a 
eliminação da poluição; v) instrumentos económico-financeiros para promoção do uso 
sustentável dos recursos hídricos; e vi) uma maior divulgação da informação e participação do 
público. Os dois documentos deverão estar concluídos dentro de 6 meses e serão preparados 
por um grupo de trabalho, que informou ter agora instituído, o qual compreende um grupo 
executivo e uma comissão de acompanhamento, onde estarão também presentes 
organizações não governamentais, sem prejuízo, evidentemente, do acompanhamento que 
será efetuado por este Conselho Nacional. 

Os objetivo primaciais do documento a produzir serão os de contemplar linhas estratégicas de 
ação que constituam a reforma do quadro legal e institucional para a gestão dos recursos 
hídricos, enquadrando e consolidando o direito existente, nomeadamente através da 
transposição da Diretiva-Quadro da Água (DQA), que deverá estar concluída em 2003. No 
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processo de implementação da DQA a coordenação inter e intraministerial assumirá uma 
importância crucial, pelo que, para além da identificação das implicações deste processo a 
nível legal, administrativo, técnico e financeiro, também deverão ser identificadas as 
diferentes partes interessadas ou afetadas, tendo em vista a atribuição de responsabilidades. 
Neste sentido será criada uma Comissão Multisetorial, sendo de prever a participação, entre 
outros, de representantes dos Ministérios da Agricultura, da Economia e da Saúde. 

Finalmente, Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente 
informou que no âmbito da Estratégia Comum Europeia para a Implementação da DQA, o 
Ministério a que preside participa em vários grupos de trabalho e, no caso das bacias 
partilhadas com Espanha e no âmbito da Comissão de Acompanhamento e Desenvolvimento 
da Convenção Luso-Espanhola (CADC), tem constituído um grupo de trabalho a quem compete 
as ações coordenadas a desenvolver entre os dois países ibéricos. O que anteriormente 
referiu, nomeadamente no que respeita à conclusão do “anteprojeto jurídico de proteção da 
água” e ao desenvolvimento das metodologias e ações para a aplicação da Diretiva-Quadro (a 
nível de estratégia europeia e a nível luso-espanhol) evidencia a dinâmica de trabalho em 
curso e é fundamental para a integração na futura Lei da Água. Concluiu, considerando 
estarem-se a consolidar as principais medidas preconizadas no Plano Nacional da Água, em 
conformidade, aliás, com o compromisso assumido no Programa do XV Governo 
Constitucional. 

O Prof. Gonçalves Henriques procedeu à apresentação do ponto 2. da ordem de trabalhos, 
que será breve, dado o enquadramento do assunto já feito pelo Sr. Ministro e o texto mais 
detalhado distribuído no início da reunião. Começou por apresentar alguns dados estatísticos 
da Cimeira de Joanesburgo, na qual participaram 21340 pessoas e onde estiveram 
representados 191 governos. A Cimeira envolveu sete sessões plenárias temáticas, uma sessão 
de declarações políticas de chefes de estado e de governo ou seus representantes, uma sessão 
de declarações de representantes de organizações não governamentais, quatro mesas 
redondas e vários eventos paralelos, tendo sido negociados e adotados dois documentos 
principais - o Plano de Implementação e a Declaração de Joanesburgo sobre Desenvolvimento 
Sustentável. 

Das reuniões que antecederam a Cimeira de Joanesburgo será de destacar a 55.ª Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorreu em dezembro de 2000 - a Assembleia do 
Milénio -, convocada com vista a renovar os compromissos políticos em relação ao 
desenvolvimento sustentável e preparar as bases para reforçar a adoção de medidas 
concretas, pelos governos e pelas organizações internacionais, por forma a impulsionar a 
implementação da Agenda 21 e fazer face aos novos desafios e oportunidades. Na referida 
Assembleia do Milénio, onde foi decidida a realização da Cimeira de Joanesburgo, estabeleceu-
se um conjunto de objetivos prioritários e de metas quantificadas, que enquadraram os temas 
abordados na Cimeira. 

Não obstante as áreas em que não existia acordo antes no início da cimeira, foi possível chegar 
a um Plano de Implementação constituído por 10 capítulos, dois deles fundamentais: o 
capítulo sobre a erradicação da pobreza, onde são formuladas medidas concretas visando os 
objetivos traçados na Assembleia do Milénio; e outro, relativo aos padrões de consumo e de 
produção, que estabelece um quadro de programas de ação para um horizonte de 10 anos, 
visando a promoção da sustentabilidade da utilização dos recursos naturais e da energia, a 
promoção da sustentabilidade dos transportes e a redução da produção de resíduos e outras 
formas de poluição, por forma a evitar os seus efeitos adversos para a saúde humana e para o 
ambiente. 
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É pertinente destacar neste plano as seguintes medidas diretamente relacionadas com a água, 
algumas visando metas quantificadas: i) água potável e saneamento, onde se prevê reduzir a 
metade, em 2015, a proporção da população sem água potável e sem serviços de saneamento 
básico; e, ii) recursos hídricos, onde se prevê, até 2005, desenvolver planos de gestão 
integrada das águas, incluindo medidas para assegurar a eficiência da utilização dos recursos 
hídricos e a aplicação de instrumentos para a recuperação dos custos dos serviços da água. 
Além destas matérias e muitas vezes também com ligações à gestão e aproveitamento dos 
recursos hídricos, o Plano de Implementação apresenta também metas importantes nos 
domínios da energia, da saúde, da agricultura, da biodiversidade, dos oceanos, das pescas e 
dos químicos. 

Considerou os meios de implementação decisivos para alcançar os objetivos estabelecidos no 
plano. Nesse sentido foram dados passos importantes para garantir que os benefícios da 
globalização sejam partilhados por todos os países, apesar das fortes assimetrias existentes 
entre eles. No que respeita à ajuda pública ao desenvolvimento (ADP), os Estados Membros da 
UE comprometeram-se a atingir, até 2006, uma taxa média de ADP de 0,39% do produto 
nacional bruto (PNB). Este compromisso é um passo importante no sentido último de mobilizar 
para esse efeito 0,7% do PNB em APD. Será também necessário desenvolver um quadro 
institucional adequado, a vários níveis, para assegurar o desenvolvimento sustentável. 

No plano internacional será necessário reforçar o papel de liderança do Conselho Económico e 
Social das Nações Unidas no acompanhamento da aplicação e do desenvolvimento dos 
resultados da Cimeira, bem como a cooperação entre os organismos da ONU, as instituições 
de Bretton Woods e a Organização Mundial do Comércio. A nível nacional e regional será 
indispensável prosseguir os esforços para o desenvolvimento e aplicação efetiva das 
estratégias para o desenvolvimento sustentável, o reforço das estruturas institucionais e a 
prossecução da cooperação regional. Um outro aspeto inovador da Cimeira foi o envolvimento 
de novos atores, para além dos Estados Membros, nas parcerias criadas - as organizações 
intergovernamentais, as organizações não governamentais e as empresas. Estas parcerias 
representam iniciativas voluntárias envolvendo os vários agentes acima referidos e, em 
particular para a água, deve ser salientada a denominada parceria Água e Vida.  

No tocante à implementação das metas consagradas e à forma de acompanhamento desta 
implementação, o Plano de Implementação coloca, nas questões relacionadas com a água, a 
monitorização do acesso a água e ao saneamento dentro dos objetivos estabelecidos na 
Assembleia do Milénio, o que permite aproveitar os mecanismos nela estabelecidos, nos quais 
se incluem os indicadores de medição de progresso e os recursos financeiros. O Prof. 
Gonçalves Henriques conclui a sua apresentação, salientando a necessidade de alargar o 
acompanhamento dos objetivos ligados à água, nomeadamente através da articulação com 
outros processos internacionais (e.g. a World Water Vision), do desenvolvimento de 
mecanismos de acompanhamento regionais e do desenvolvimento de parcerias em matéria de 
águas, designadamente ao nível da UE. 

O Eng.º Eira Leitão agradeceu a exposição realizada pelo Prof. Gonçalves Henriques, propondo 
que se optasse pela discussão imediata e separada deste ponto da ordem de trabalhos, o que 
foi censensualmente aceite. O Prof. Francisco Ferreira crê existir um desafio muito importante 
na aplicação dos resultados da Cimeira de Joanesburgo. Enquanto a Cimeira do Rio versou 
essencialmente os aspetos ambientais, em Joanesburgo os aspetos do desenvolvimento 
sustentável foram centrais, tendo existido também uma maior interligação entre os temas 
abordados, o que salientou como positivo. Manifestou a opinião de que o Plano de 
Implementação representará uma excelente oportunidade para Portugal, no assumir da sua 
intervenção em termos internacionais e no rigor com que terá de aplicar os princípios 
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definidos. Assim, para além de documentos como a Diretiva-Quadro da Água e dos planos de 
recursos hídricos, esta Cimeira trouxe novas questões na área dos recursos hídricos, de que 
destacou, as questões relacionadas com a eficiência, a gestão integrada da água e os objetivos 
de abastecimento e saneamento. Igualmente salientou a necessidade de integrar algumas das 
ideias presentes em Joanesburgo na nova Lei da Água, acentuando que caberá também ao 
CNA pugnar pela aplicação em Portugal dos resultados da Cimeira de Joanesburgo no domínio 
da água. 

O Prof. Canelas de Castro começou por cumprimentar o novo Presidente do Conselho, 
sublinhando que as relações internacionais derivadas da Cimeira de Joanesburgo trarão novas 
oportunidades no plano nacional. Em relação às parcerias entre países, salientou as 
possibilidades políticas colocadas a Portugal, nomeadamente na colaboração com os países 
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) com vista à aplicação do Plano de 
Implementação, oportunidade que não deverá ser enjeitada. O Prof. Veiga da Cunha, para 
além da articulação entre desenvolvimento e ambiente, entendeu evidenciar a também 
importante articulação entre a ciência e o desenvolvimento, informando sobre uma reunião 
que antecedeu a Cimeira de Joanesburgo e onde se articularam os esforços científicos e 
tecnológicos na área do desenvolvimento sustentável. Sobe parcerias, informou ainda 
existirem verbas disponíveis em programas comunitários para a investigação científica e 
tecnológica no domínio da água, que podem e devem ser aproveitadas. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente concorda com a 
importância dada pelo Prof. Francisco Ferreira às metas estabelecidas à escala mundial na 
Cimeira de Joanesburgo, em que Portugal se deverá empenhar. Estas metas não deverão, 
todavia, fazer esquecer os objetivos que deveremos atingir a nível nacional, nomeadamente 
no setor da água e até 2006. Concorda igualmente com a opinião do Prof. Canelas de Castro, 
em relação à importância das parcerias com os PALOP, embora estejam previstas outras 
parcerias, nomeadamente com países da América Latina, no âmbito da União Europeia e 
juntamente com Espanha. Sobre a intervenção do Prof. Veiga da Cunha, revelou concordar 
com a necessária ligação entre o desenvolvimento sustentável e o progresso científico e 
tecnológico, notando a importância cada vez maior da ciência e tecnologia nos processos 
decisórios e na qualidade de vida dos portugueses. 

Concluindo este 2.º ponto, o Eng.º Eira Leitão interveio para dar sequência aos assuntos que 
tinha anunciado para serem abordados fora da ordem de trabalhos. Assim, informou que, na 
sequência do pedido às entidades representadas no CNA para enviarem contributos julgados 
pertinentes para a atividade do Conselho, foram recebidos dois documentos - do Presidente 
do IHERA, chamando a atenção para a nova legislação sobre regime jurídico das obras de 
aproveitamento hidroagrícola; da Diretora Regional de Ambiente e Ordenamento do Território 
de Lisboa e Vale do Tejo, onde se equaciona a futura orgânica de gestão da água a nível 
regional, face à experiência recente de atuação daquela Direção Regional. Por sugestão da 
própria Diretora Regional de Ambiente e Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo, 
foi acordado que o posterior envio do seu documento aos membros do Conselho. De seguida, 
deu a palavra ao Eng.º Levi Ramalho, que a tinha requerido para falar sobre a situação atual do 
mercado da água potável em Portugal. 

O Eng.º Levi Ramalho começou por congratular-se com a realização desta reunião do CNA no 
Dia Nacional da Água, indicando que, em nome da AEPSA, ia transmitir ao plenário algumas 
das preocupações do setor privado no domínio do abastecimento de água. As empresas 
privadas do setor iniciaram a sua atividade na distribuição em baixa, como forma de 
progressão para alcançar outras esferas de ação, nomeadamente de distribuição de água em 
alta. A evolução verificada torna necessário reequilibrar a situação das empresas privadas 
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portuguesas que operam neste domínio, de modo que elas não se retraiam em relação aos 
objetivos que desde o início as orientaram. Reconhecendo os desafios existentes ao nível da 
água potável a nível nacional e internacional, sugeriu que as Águas de Portugal (AdP) 
desempenhem um papel cativo na internacionalização das empresas privadas portuguesas, 
nomeadamente nos mercados dos PALOP. Na opinião da Associação que representa, é 
necessário articular os interesses dos setores privado e público, reforçando o primeiro mas 
sem desvirtuar o papel do segundo, ao contrário do que poderá estar a acontecer neste 
momento. Como Presidente da AEPSA tem sido frequentemente questionado sobre o modelo 
a adotar no setor do abastecimento da água em Portugal, não conseguindo dar uma resposta 
concreta, sendo assim urgente que o poder político clarifique a situação. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente em resposta ao 
Eng.º Levi Ramalho referiu que não irá adiantar nada do que futuramente será a estratégia do 
Ministério para as águas potáveis - e em particular a referente ao Grupo AdP - no contexto das 
metas nacionais a cumprir. A intervenção da AdP pode e deve contribuir para intensificar a 
colaboração com as empresas portuguesas, por forma a permitir a sua desejável 
internacionalização. Todavia, algumas questões terão de ser entretanto clarificadas, 
nomeadamente quanto à privatização dos sistemas multimunicipais (em alta), ou de partes do 
Grupo AdP, matéria em relação à qual revelou ter ainda dúvidas. Sobre a privatização dos 
sistemas de abastecimento em baixa, poderá justificar-se a ideia de que o anterior governo 
facilitava as posições das empresas do Grupo AdP, desvirtuando a concorrência, situação que 
irá em breve evoluir, nomeadamente através da possível venda da participação do Estado na 
Aquapor. De qualquer modo, pensa que continuam a existir boas oportunidades de 
investimento para os privados, mas havendo que amadurecer ideias e procedimentos e até 
reforçar a imagem dos privados junto dos decisores autárquicos. Observou que a decisão de 
abertura de concursos de concessão depende exclusivamente dos municípios, pelo que a 
capacidade de influência do MCOTA a esse nível é reduzida. Os municípios irão, todavia, ser 
auxiliados pelo Grupo AdP a elaborar bons cadernos de encargos, por forma a não serem 
surpreendidos com os resultados dos concursos. Concluiu, reafirmando que o papel do Grupo 
AdP será em breve esclarecido e que os grupos empresariais nacionais irão ter novas 
oportunidades - embora o abastecimento em alta permaneça, por motivos estratégicos, sob o 
controlo do Estado -, até para atingir as metas estabelecidas neste domínio para 2006. 

Dando início ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Orlando Borges informou que 
Portugal está em condições de ultrapassar os contenciosos comunitários que ainda subsistem 
sobre o estado de aplicação no nosso país das diretivas comunitárias relativas à água, cuja 
responsabilidade cabe ao INAG. Sobre a implementação da Diretiva-Quadro, revelou ter sido 
criado no seio do Instituto da Água uma Comissão de Acompanhamento Nacional, cujos 
objetivo incluem assegurar a aplicação da Diretiva-Quadro, salientado por fim a participação 
cativa que os representantes de Portugal têm tido na definição da Estratégia Comum para 
Implementação da mesma diretiva. 

O Eng.º Rui Rodrigues, do INAG, prosseguiu apresentando em detalhe o estado de aplicação 
das várias diretivas em Portugal. Esclareceu que a metodologia de verificação do cumprimento 
do normativo comunitário relativo às águas é sobretudo baseado na monitorização, que terá 
de ser orientada por objetivo e de modo a ultrapassar as situações de incumprimento 
detetadas, premissas que enquadraram a reformulação das redes de monitorização existentes. 
Explicitou de seguida a forma de reportar à Comissão Europeia o estado de aplicação das 
várias diretivas, quer das enquadradas pela Diretiva-Quadro - as Diretivas 76/464/CEE e 
80/68/CEE, relativas às substâncias perigosas, a Diretiva 75/440/CEE, relativa à qualidade das 
águas superficiais destinadas à produção de água para consumo humano, a Diretiva 
78/659/CEE, sobre a aptidão das águas doces para a vida piscícola - quer das não enquadradas 



 
23.ª Reunião Plenária 

01 de outubro de 2002 

 

 177 
 

por aquela - a Diretiva 76/160/CEE, relativa à aptidão de zonas para a prática de banhos, a 
Diretiva 91/676/CEE, relativa às zonas vulneráveis por poluição de nitratos, a Diretiva 
91/271/CEE, revista pela Diretiva 98/15/CEE, respeitantes ao tratamento de águas residuais 
urbanas. Informou ainda que a Diretiva das águas balneares irá ser reformulada, surgindo 
como muito importante a informação do público. 

A Eng.ª Simone Pio, também do INAG, realizou uma apresentação sobre a implementação da 
Diretiva-Quadro em Portugal. Recordou os exigentes prazos de implementação da Diretiva, 
salientando o importante esforço a realizar até 2004, os objetivo ambientais - de que destacou 
a prevenção da deterioração do estado ecológico dos meios hídricos e a proteção, melhoria e 
recuperação dos meios hídricos para alcançarem o bom estado (ou potencial) ecológico das 
águas de superfície e o bom estado químico das águas subterrâneas - e os elementos 
inovadores da Diretiva, nomeadamente a abordagem integrada da poluição das águas, a 
avaliação da qualidade das águas através de uma perspetiva ecológica, o planeamento 
integrado ao nível da bacia hidrográfica, a estratégia específica para a eliminação da poluição 
causada por substâncias perigosas, a utilização de instrumentos económico-financeiros para 
promover a utilização sustentável da água e a maior participação do público.  

Prosseguiu salientando um conjunto de pontos que estão a dificultar a aplicação da Diretiva-
Quadro, em particular a interpretação diversa do próprio texto, os prazos exigentes para a sua 
implementação e a operacionalização dos objetivo ambientais. A nível comunitário foi 
delineada uma estratégia comum para a aplicação da Diretiva-Quadro, que engloba um grupo 
de coordenação, formado pelos Diretores da Água dos Estados Membros, um grupo 
estratégico de coordenação, encarregue de coordenar os programas de trabalhos e os grupos 
de trabalho, encarregues do desenvolvimento de projetos, sendo também criados três fora 
consultivos. Estes projetos foram integrados em quatro áreas prioritárias - partilha de 
informação; desenvolvimento de linhas orientadoras; gestão de informação; e, aplicação, teste 
e validação.  

Apresentou de seguida a estratégia portuguesa para implementação da Diretiva, na qual se 
inclui a criação de uma Comissão de Acompanhamento e de uma Comissão Multisetorial. A 
nível ibérico revelou ter sido criado, no seio da Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento 
da Convenção Luso-Espanhola (CADC), um grupo de trabalho sobre a Diretiva-Quadro, a quem 
competirá refletir e propor ao plenário da CADC soluções, métodos e respetiva atribuição 
institucional quanto ao conjunto de ações coordenadas a desenvolver a nível luso-espanhol.  

Entrando no 4.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Marques Ferreira fez várias 
considerações sobre a reforma do quadro legal e institucional de gestão da água, ainda breves, 
dado que o grupo de trabalho que coordena com esse objetivo acabou de ser nomeado. Como 
antes já referido por Sua Exa. o Ministro, a ação deste grupo de trabalho terá como base: i) o 
documento elaborado pelo anterior GT e apresentado na anterior reunião do CNA; e ii) o 
documento hoje entregue, elaborado por uma equipa de juristas, documento esse muito 
direcionado para a proteção das águas. Um outro suporte importante da atividade do novo 
grupo de trabalho serão os diagnósticos elaborados no Plano Nacional da Água e nos planos de 
bacia hidrográfica. Acerca da estrutura do documento a produzir, tal como também já 
mencionado e ao contrário do anteprojeto apresentado no Porto, entende que se devem 
separar os princípios e as linhas políticas e estratégicas das preocupações e detalhes 
regulamentares, associados à operacionalização desses princípios. 

Apresentou as grandes orientações que irão nortear a ação do GT e que terão um âmbito mais 
abrangente do que o da Diretiva-Quadro, abarcando a gestão integrada por bacia hidrográfica, 
a coordenação da gestão das bacias compartilhadas, a subsidariedade, a prevenção, a 
abordagem combinada/integrada, os objetivo de qualidade e quantidade, a coesão, a água 
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como valor económico, o uso eficiente da água, o envolvimento e responsabilização dos 
agentes e a coordenação e articulação setorial. Partindo dos documentos e orientações 
referidas, as áreas a abordar no novo documento serão as seguintes: princípios e objetivos; 
domínio hídrico; administração do domínio hídrico; planeamento dos recursos hídricos 
(contemplando o conteúdo e a articulação dos planos); proteção e ordenamento do domínio 
hídrico (onde salientou a necessidade de se protegerem as grandes origens de água); 
utilizações do domínio hídrico (onde salientou a problemática do licenciamento e da Diretiva 
IPPC); qualidade e controlo da poluição (com realce para os objetivos de qualidade); 
infraestruturas hidráulicas (onde salientou o insuficiente enquadramento dos 
empreendimentos de fins múltiplos); regime económico-financeiro; articulação e coordenação 
setoriais; informação e participação pública; e, fiscalizações e sanções. De acordo com o 
correspondente despacho ministerial, o GT deverá apresentar o documento por si elaborado 
no prazo de 6 meses. 

Nesta ocasião, o Prof. Canelas de Castro exprimiu satisfação pelo aproveitamento que se irá 
fazer do anteprojeto elaborado pelo anterior grupo de trabalho, embora sobre esse 
documento gostasse de revelar as suas preocupações, enquanto jurista, acerca do respetivo 
ordenamento jurídico. Outra preocupação que o anterior documento suscita relaciona-se com 
a ideia de que a Diretiva-Quadro impõe a gestão por bacia hidrográfica, o que de facto não 
acontece. A gestão administrativa não terá de corresponder à unidade bacia, o que no caso 
português poderia mesmo colocar problemas por desajustamento com as estruturas 
existentes. Outra ideia fundamental relaciona-se com o facto de, quaisquer que sejam as 
estruturas que coordenem a gestão dos recursos hídricos nacionais, ser necessário uma forte 
articulação entre as diferentes estruturas da administração e a sociedade civil. 

O Prof. Francisco Ferreira fez alguns comentários sobre o estado de aplicação em Portugal das 
diretiva europeias relativas à água, solicitando informação no que diz respeito às diretivas 
sobre abastecimento de água para consumo humano e sobre as águas residuais urbanas, não 
mencionadas na apresentação feita pelo INAG. Por outro lado, revelou ser importante a 
cedência atempada às organizações não governamentais de ambiente (ONGA) dos relatórios 
sobre o estado de aplicação das várias diretivas e sobre a execução dos planos de ação 
elaborados para o seu cumprimento. A este propósito salientou, uma vez mais, a importância 
crucial da informação sobre matérias como o número de estações de tratamento de águas 
residuais, resultado das últimas análises efetuadas, etc., a disponibilizar por exemplo no 
SNIRH, onde o acesso a alguma informação deveria também ser melhorado. Por fim 
questionou a composição e funcionamento da Comissão Multisetorial criada no âmbito da 
implementação da Diretiva-Quadro da Água em Portugal e perguntou como poderão as ONGA 
acompanhar este processo, para além da sua participação no CNA, tal como estipulado na 
própria Diretiva. 

O Eng.º Eira Leitão congratulou-se com as intenções que irão sustentar a elaboração do novo 
projeto da Lei-Quadro da Água, referidas anteriormente pelo Dr. Marques Ferreira. De facto, 
este documento não deverá ser somente a transposição da Diretiva-Quadro da Água, que 
aborda sobretudo aspetos de qualidade, já que a gestão da água deve englobar a quantidade e 
a qualidade dos recursos de superfície e subterrâneos, bem como dos meios hídricos. Muitos 
dos problemas que afetam hoje os sistemas hídricos portugueses advém do esquecimento 
desta realidade, teoricamente aceite há muito tempo mas poucas vezes posta em prática. 
Igualmente, expressou concordância com a inclusão da problemática do ordenamento do 
território, referindo a propósito e como imagem que é impossível tratar das veias (a rede 
hidrográfica) sem tratar do corpo que as envolve. Salientou ainda a necessidade de ordenar o 
domínio hídrico, designadamente em torno das albufeiras, dos estuários e da orla costeira. 
Acerca das observações do Prof. Canelas de Castro, referiu não ser academismo defender o 
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planeamento e a gestão da água com base na unidade bacia hidrográfica, citando o exemplo 
alemão, país onde se voltou, recentemente e após as cheias catastróficas aí ocorridas, a 
equacionar a gestão por bacia hidrográfica, apesar das unidades administrativas ou Estados 
que enformam a República Federal Alemã. 

O Prof. Gonçalves Henriques teceu algumas reflexões sobre a integração da política da água 
nas políticas setoriais e nas políticas de ordenamento do território. Sem prejuízo da gestão da 
água por bacias hidrográficas, questionou se o modelo organizacional onde univocamente a 
unidade de gestão corresponde à bacia hidrográfica é a mais adequada para assegurar essa 
integração, tendo em atenção que a gestão dos outros domínios do ambiente e do 
ordenamento do território e dos outros setores utilizadores está desconcentrada de acordo 
com âmbitos territoriais distintos dos das bacias hidrográficas, referindo considerar mais 
importante, para a eficiente gestão da água, a integração também espacial desta gestão com a 
dos demais setores interessados. 

A Dr.ª Filomena Araújo apresentou os cumprimentos do Diretor-Geral da Saúde ao novo 
Presidente do Conselho, manifestando alguma preocupação pelas opções tomadas na 
aplicação da Diretiva-Quadro no nosso país. Embora a proteção da qualidade da água seja 
fundamental para a proteção da saúde, existirá uma necessidade de maior interligação entre 
as ações dos Ministérios da Saúde e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, 
nomeadamente ao nível da monitorização realizada. Finalizou informando que a Direção-Geral 
da Saúde está a preparar um documento sobre este tema para apresentação ao Conselho e 
revelando que Portugal já assinou, no âmbito da Organização Mundial de Saúde, o Protocolo 
Água e Saúde, o que irá obrigar a uma coordenação acrescida ao nível dos rios internacionais. 

A Dr.ª Francisca Cordovil pronunciou-se a propósito da experiência de aplicação do Fundo de 
Coesão, concordando com a necessidade e oportunidade das questões avançadas pela 
Diretora Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo em 
termos da compilação dos diplomas existentes no domínio da água, elaboração de um manual 
de licenciamento e clarificação ou reorganização das atribuições cometidas aos serviços e 
organismos do MCOTA. Sublinhou ainda a vantagem de uma clarificação urgente do papel dos 
grupos empresariais na concretização dos investimentos necessários para se atingirem as 
metas previstas até 2006 no domínio do saneamento básico. A Dr.ª Conceição Martins deu 
conta de algumas preocupações do GEOTA no domínio da água. Em primeiro lugar reforçou o 
referido pelo Prof. Francisco Ferreira sobre a participação das ONGA na Comissão 
Multisetorial. Quanto ao memorando acerca da criação do grupo de trabalho sobre a Diretiva-
Quadro na Convenção Luso-Espanhola, pediu informação sobre o andamento de dois assuntos 
importantes: a definição dos caudais ambientais (quanto, como e quando) e a caracterização 
dos anos de exceção. Finalmente, manifestou a importância dada pelo GEOTA à gestão dos 
recursos hídricos por bacia hidrográfica. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, em relação à 
primeira reunião do Conselho Nacional da Água a que preside, revelou vir com a curiosidade 
natural de quem têm uma experiência nova. Pediu desculpas pelo atraso verificado no início 
da reunião, o que, de algum modo, poderá ter limitado a participação dos membros do 
Conselho nos debates havidos. Manifestou a intenção de diligenciar para que a documentação 
sobre os temas abordados nas próximas reuniões plenárias seja enviada atempadamente, para 
que as reuniões se centrem menos na apresentação dos temas e mais na sua discussão. Espera 
dar futuramente a merecida atenção a algumas das intervenções proferidas, nomeadamente 
sobre a problemática da gestão por bacia hidrográfica. Propôs que num prazo máximo de três 
meses o plenário se volte a reunir, entre outros temas, para analisar o papel dos setores 
público e privado no mercado do abastecimento de água. Sobre a participação das ONGA, 
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revelou ser preocupação do Ministério estimular o seu envolvimento e colaboração, não só no 
domínio da água mas também noutras áreas tuteladas pelo MCOTA. Agradeceu, por fim, a 
presença dos conselheiros, deixando a reunião para satisfação de outros compromissos e 
ficando a representá-lo o Secretário de Estado Adjunto e do Ordenamento do Território, 
entretanto chegado. 

O Dr. Orlando Borges respondeu às questões colocadas acerca do ponto 3 da ordem de 
trabalhos, esclarecendo, nomeadamente, que as informações sobre os caudais ambientais e o 
regime de exceção dos rios luso-espanhóis estão a ser tratados e brevemente irão ser 
apresentadas. Quanto à ausência de informação sobre o estado de aplicação de algumas das 
diretivas comunitárias relativas à água, esclareceu que nem todas essas diretivas estão a cargo 
do INAG, pelo que algumas foram omitidas na apresentação efetuada. 

A terminar, o Eng.º Eira Leitão cumprimentou os membros do Conselho que pela primeira vez 
participaram nos seus trabalhos. Reforçou a apreciação de Sua Exa. o Ministro, sobre a 
necessidade de haver tempo suficiente para abordar, com adequada profundidade, os temas 
em agenda nas reuniões plenárias do CNA. Enfatizou, igualmente, ser objetivo antigo do CNA o 
envio antecipado da documentação apresentada nas reuniões, por forma a permitir a sua mais 
cuidada análise, o que nem sempre se tem revelado possível. Por fim, manifestou a ideia de 
que se está a entrar bem num novo ciclo na gestão da água em Portugal - correspondente à 
aplicação da nova legislação comunitária, da convenção luso-espanhola e dos planos de bacia 
hidrográfica - e assim, num novo ciclo na intervenção do Conselho. Sua Exa. o Secretário de 
Estado Adjunto e do Ordenamento do Território, não havendo mais intervenções, deu por 
encerrada a sessão às 19h30. 
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O Eng.º Eira Leitão começou por saudar os membros do Conselho Nacional da Água, em 
particular os que pela primeira vez participam numa reunião plenária, e abriu a reunião, 
presidida por Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Dr. 
Isaltino Morais, apresentando a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, 
como segue: 

1. Ata da 23.ª reunião do CNA, efetuada em 01/10/2002; 

2. Prevenção e controlo de acidentes de poluição em águas interiores e costeiras; 

3. Proteção contra situações hidrológicas extremas de cheias e de secas; 

4. Programa de atividades do CNA para 2003. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, pôs à discussão a Ata da 23.ª reunião, que foi 
aprovada sem discussão e por unanimidade, com duas propostas pontuais de alteração que 
serão tidas em conta na edição final da ata. 

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Paulo Cruz, Subdiretor Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do Território do Algarve, apresentou ao plenário o documento 
sobre prevenção e controlo de acidentes de poluição em águas interiores elaborado pelas 
Direções Regionais do Ambiente e do Ordenamento do Território (DRAOT) para a presente 
reunião. Após definir um acidente de poluição, como um fenómeno anormal, súbito e não 
planeado de degradação da qualidade dos meios hídricos, com consequências ambientais e/ou 
socioeconómicas significativas, tipificou os acidentes de poluição em águas interiores em 
relação às suas causas como: i) acidentes naturais, associados designadamente à ocorrência de 
temperaturas elevadas, situações extremas de cheias e secas e arrastamento de poluentes, 
que podem desencadear fenómenos de anóxia e florescência de cianobactérias e que, em 
consequência, podem provocar mortes de peixes ou inviabilizar uma origem de água; ii) 
acidentes com meios de transporte que contenham substâncias perigosas ou combustíveis; iii) 
acidentes com infraestruturas - de saneamento básico, de armazenamento de combustíveis, 
de armazenamento/tratamento de resíduos industriais, mineiras e industriais abrangidas pelas 
Diretivas SEVESO e IPPC; e iv) acidentes com descargas clandestinas ou camufladas, podendo 
ainda estabelecer como causa potencial os atos terroristas. 

Salientou que a dimensão e a gravidade do acidente estão geralmente associadas à quantidade 
e características do poluente, à época do ano em que o acidente ocorre e à sensibilidade do 
meio recetor. Em relação aos constrangimentos atualmente sentidos pelas DRAOT na 
intervenção face aos acidentes mencionados, destacou a sua articulação com outras 
entidades, a insuficiência de meios (humanos, logísticos e financeiros) e as dificuldades 
técnicas (identificação do tipo de análises/laboratórios, procedimentos para recolha e 
conservação de amostras e a morosidade na obtenção de resultados). Em relação aos 
problemas de articulação, revelou que, frequentemente e sem enquadramento legal, a 
responsabilidade do acompanhamento das ocorrências é sistematicamente remetida para as 
DRAOT, referindo também a ausência de procedimentos predefinidos para fazer face ao 
acompanhamento e à minimização das consequências dos diferentes acidente de poluição. 

Sobre a prevenção dos acidentes de poluição, referiu ser importante identificar as situações de 
risco, nomeadamente determinando a vulnerabilidade ambiental e socioeconómica das 
diferentes zonas, o que permitirá posteriormente definir medidas preventivas ao nível do 
licenciamento, fiscalização e definição de estações de monitorização e de alerta. Sobre este 
tópico apresentou, a título de exemplo, as cartas de risco de poluição por substâncias 
perigosas realizadas no âmbito dos planos de bacia hidrográfica.  
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Enquadrado pela Diretiva-Quadro da Água, nomeadamente pelo seu artigo 11.º, e pelos 
objetivos operacionais definidos nos planos de bacia hidrográfica e no Plano Nacional da Água, 
considerou importante elaborar planos de emergência - que intitulou Planos Rio Limpo -, onde 
se definam os procedimentos a adotar nas diferentes tipologias de ocorrências, 
nomeadamente ao nível da organização operacional, da identificação dos meios disponíveis e 
a disponibilizar e das medidas de minimização a adotar. O Eng.º Paulo Cruz terminou, 
propondo, para agilizar e tornar mais eficaz a resposta aos acidentes de poluição: i) a 
elaboração de uma listagem de laboratórios de referência para os diferentes tipos de análises 
a realizar; ii) a adoção de medidas que permitam evitar os “atrasos” administrativos; e iii) a 
criação de um Fundo de Emergência Ambiental. 

Prosseguindo no segundo ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Baganha Fernandes, da 
Direção-Geral da Autoridade Marítima, expôs detalhadamente o enquadramento dado pela 
Marinha aos acidentes de poluição em águas costeiras, em particular o Plano Mar Limpo 
(PML), definido pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 25/93, de 15 de abril e que tem 
como objetivo: i) estabelecer um dispositivo de resposta a situações de derrame de 
hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas; ii) definir as responsabilidades das entidades 
e organismos nacionais intervenientes; e iii) fixar as competências das autoridades 
encarregadas da coordenação e execução das tarefas que aquela resposta comporta. Referiu a 
estrutura definida legalmente para responder a esses acidentes, que constitui o Sistema de 
Autoridade Marítima (SAM) – conjunto de órgãos e serviços a quem é cometida a 
responsabilidade pela condução das operações de combate à poluição do mar por substâncias 
perigosas. 

O SAM possui um Conselho Consultivo a quem compete emitir pareceres e preparar e fornecer 
apoio humano e técnico, tendo em vista o adequado desenvolvimento das operações de 
combate à poluição. Em associação com o PML está ainda definida uma Comissão 
Interministerial (CIM-PML), coordenada pelo Ministro da Defesa Nacional, cujos objetivos são: 
i) garantir os meios necessários para uma eficaz coordenação interdepartamental dos setores 
envolvidos, bem como a afetação dos recursos indispensáveis à execução das medidas 
aprovadas no âmbito do PML; ii) avaliar o grau de execução das medidas constantes do PML; 
iii) informar o Conselho de Ministros sobre as orientações seguidas e as medidas adotadas no 
combate à poluição; e iv) avaliar a adequação dos sistemas de informação, de vigilância e de 
comunicações existentes e dos meios disponíveis. 

Em termos de aplicação, o PML engloba as fases de preparação e de intervenção, procurando a 
primeira fornecer às entidades responsáveis os meios necessários e as técnicas adequadas 
para o combate à poluição (através do estabelecimento de planos de intervenção, da 
efetivação das medidas de carácter logístico e organizacional inerentes aos planos de 
intervenção, da formação dos técnicos e do pessoal de intervenção e da realização de 
exercícios periódicos); a segunda engloba todas as operações e ações a levar a cabo de acordo 
com o plano de intervenção aplicável, desde a deteção da ocorrência de poluição até à 
eliminação dos resíduos recolhidos.  

O Eng.º Baganha Fernandes prosseguiu a exposição apresentando os princípios que orientam 
as entidades e estruturas chamadas a participar no PML: a) eliminar ou limitar o risco de 
poluição; b) reduzir as consequências do acidente de poluição, nomeadamente ao nível da 
saúde pública; c) reduzir ao mínimo possível a poluição do meio marinho, privilegiando a 
recolha dos produtos derramados. Tendo em conta estes princípios, salientou que a 
intervenção, em geral, adota os seguintes procedimentos sucessivos: contenção e recolha 
junto à fonte poluidora; contenção e recolha no mar; proteção física de locais sensíveis; 
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recolha e limpeza das costas e margens; aplicação criteriosa de dispersantes aprovados e 
autorizados; e, por fim, transporte de produtos recolhidos para tratamento e eliminação. 

Acentuou que, em termos de organização, a responsabilidade de execução do PML está 
cometida ao SAM, podendo as responsabilidades operacionais, de acordo com a gravidade da 
ocorrência de poluição, ser atribuídas à autoridade marítima de escalão adequado ou à 
autoridade portuária. Em termos operacionais disse estarem definidos quatro graus de 
prontidão, correspondendo o primeiro às situações em que o acidente de poluição assume 
características e dimensão nacionais. Referiu as estruturas operacionais envolvidas no PML, 
com os respetivos centros de operações - nacional, regional, local e pontuais, bem como as 
bases logísticas existentes no norte (Leixões), centro (Lisboa e Setúbal), sul (Portimão), Açores 
(Ponta Delgada) e Madeira (Funchal). Terminando a sua exposição, o Eng.º Baganha Fernandes 
apresentou a estrutura e composição dos planos de intervenção, já elaborados e aprovados, 
bem como o processo de avaliação de prejuízos e demais encargos resultantes de ocorrências 
de poluição em águas costeiras. 

Iniciando o debate sobre o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Pulido Valente referiu que 
em águas interiores é não só importante a coordenação da intervenção após um acidente de 
poluição, mas também a centralização da informação obtida antes e depois da ocorrência. Crê 
que para alguns casos de poluição que abranjam apenas um município, a coordenação poderia 
pertencer à respetiva câmara municipal, enquanto para acidentes que envolvessem mais do 
que um município a coordenação poderia caber ao Governo Civil. De qualquer modo, será 
importante que a entidade centralizadora e coordenadora da ação tenha autoridade de facto 
sobre os organismos intervenientes, bem como capacidade de decisão. Por fim, referiu ser 
também importante a elaboração dos relatórios de avaliação dos acidentes ocorridos, como as 
frequentes mortes de peixes em albufeiras do sul do país, determinando sobretudo as 
respetivas causas. 

Para o Prof. Francisco Ferreira o ponto de situação apresentado pelas DRAOT sobre os 
acidentes de poluição em águas interiores é preocupante, dada a inexistência de planos de 
emergência e de contingência e as limitações várias de funcionamento, não sendo ainda claro 
quem coordena a resposta às ocorrências. É um panorama preocupante, cuja resolução passa, 
frequentemente, pela boa vontade das pessoas, nomeadamente dos funcionários das DRAOT, 
situação que é premente alterar. Revelou ter a QUERCUS enviado aos Ministérios das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente a da Defesa Nacional uma proposta para que Portugal 
desenvolva um fundo para a prevenção e o combate aos acidentes de poluição por 
hidrocarbonetos, financiado pelo setor petrolífero através de uma taxa ambiental de 5 
cêntimos por barril de petróleo importado. Em caso de acidente, tal fundo, que poderia gerar 
seis milhões de euros por ano, ajudaria a ultrapassar a morosidade com que outros fundos 
internacionais podem ser mobilizados. Ainda em relação às águas costeiras, entende que se 
deve aprofundar a discussão sobre a zona de passagem de navios com substâncias perigosas, 
dentro ou fora da Zona Económica Exclusiva (ZEE). 

A Dr.ª Francisca Cordovil sublinhou a importância da monitorização na prevenção dos 
acidentes de poluição e na responsabilização dos agentes envolvidos. Neste âmbito 
questionou a frequência com que as entidades gestoras de infraestruturas têm de realizar 
análises de controlo e a fiscalização dessa atuação, face à necessidade de salvaguardar a 
qualidade do meio recetor e identificar as causas de eventuais acidentes. Recordou que o 
eventual incumprimento das diretivas vigentes pode fragilizar as posições portuguesas no 
âmbito dos financiamentos do Fundo de Coesão, chamando a atenção para a necessidade dos 
organismos responsáveis serem dotados dos meios materiais e humanos necessários e a 
possibilidade do seu financiamento através do pagamento dos respetivos serviços ao preço do 
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custo respetivo. Crê ser necessária a existência de instrumentos legais e financeiros que 
permitam fazer cumprir o princípio do poluidor-pagador, tais como seguros obrigatórios 
condicionantes dos processos de licenciamento de determinadas atividades. Acerca do PML, 
questionou a origem dos meios financeiros para a sua execução. 

A Dr.ª Filomena Araújo considerou o documento apresentado pelas DRAOT como um 
exercício interessante e útil na abordagem deste assunto. Todavia, crê que alguns pontos 
deverão ser reequacionados e aprofundados. Além do tipo de acidentes de poluição, será 
necessário definir os objetivos da gestão, devendo os Planos Rio Limpo incorporar objetivos 
ambientais, socioeconómicos e ligados aos riscos para a saúde pública. A colaboração formal e 
institucional deverá ser aprofundada, determinando com maior rigor as entidades envolvidas e 
as respetivas competências e responsabilidades, salientando que, em casos como os 
verificados nas albufeiras do Enxoé e do Roxo, há manifestas dificuldades em gerir as 
intervenções de uma forma integrada. Para algumas dessas situações de poluição as causas 
estão bem diagnosticadas, embora continuem a faltar análises específicas de risco para a 
saúde pública, consoante os tipos de ocorrência verificados, bem como a implementação de 
programas de monitorização preventiva, que permitam, caso a caso, decidir de forma 
fundamentada. 

O Prof. Veloso Gomes realçou o esforço de análise e de diagnóstico realizado na apresentação 
do Eng.º Paulo Cruz, com base na qual destacou: em primeiro lugar, a questão dos recursos 
humanos, nomeadamente ao nível da fiscalização, já que é vital existirem medidas de 
dissuasão aplicáveis no terreno; em segundo lugar, a questão dos laboratórios de referência, 
nomeadamente o papel a desempenhar pelo laboratório do Instituto do Ambiente. Acerca do 
PML, onde releva o papel meritório da Marinha portuguesa, entende que aquele Plano está 
sobretudo orientado para a resposta a acidentes de poluição, sendo importante acentuar mais 
a componente prevenção. Questões como as bandeiras de conveniência e o mau estado de 
conservação dos navios são bem conhecidas, sendo importante agir no sentido de diminuir os 
riscos inerentes e de prevenir os acidentes que possam ocorrer. Considerou ser esta a primeira 
vez em que as águas costeiras são verdadeiramente abordadas nas reuniões do CNA, 
congratulando-se com esse facto. 

O Dr. Rui Tomás Marques revelou que algumas das questões abordadas pelas DRAOT são já 
antigas, como o incompleto cadastro das fontes poluidoras e a importância das ações de 
monitorização. Por outro lado, julga essencial clarificar a articulação das diferentes entidades, 
nomeadamente as câmaras municipais e as DRAOT. Parece-lhe relevante a sensibilização dos 
magistrados para os crimes ambientais, afigurando-se-lhe também necessário aprofundar a 
jurisprudência nesta matéria. Levantou dúvidas sobre a existência de capacidade financeira 
para aplicar o PML em caso de necessidade, sugerindo ainda que as presentes questões 
fossem abordadas conjuntamente pelo CNA e pelo Conselho Nacional do Ambiente e do 
Desenvolvimento Sustentável (CNADS), onde foi recentemente discutida a estratégia europeia 
para as zonas costeiras, que inclui os meios financeiros a disponibilizar para esse tipo de 
operações. 

A Prof.ª Teresa Ferreira questionou a tipologia de acidentes apresentada pelas DRAOT, já que 
os que são classificados como acidentes naturais resultam, essencialmente, do excesso de 
nutrientes que vão ter às albufeiras, provocando a sua eutrofização continuada e insidiosa. A 
resolução deste problema ambiental passa obrigatoriamente pela gestão integrada e 
continuada das albufeiras e das respetivas bacias de drenagem. Revelou existir já uma 
proposta de regulamento sobre operação e segurança de barragens, que incluirá um 
articulado sobre gestão de albufeiras, o qual poderá contribuir para a diminuição dos 
acidentes de poluição nestas massas de água. 
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O Prof. Gonçalves Henriques recordou alguns instrumentos disponíveis, ou que o estarão a 
breve prazo, para remediação de danos ambientais, designadamente: i) a proposta de criação 
de um fundo excecional de 1000 milhões de USD para cobrir os acidentes provocados por 
derrames de hidrocarbonetos, que deverá ser aprovado por uma Conferência Diplomática no 
âmbito da Organização Marítimo Internacional em março próximo; ii) o Protocolo sobre 
responsabilidade civil por danos ambientais, no âmbito das Convenções da CEE/ONU de 
Helsínquia de 1992 sobre rios transfronteiriços e lagos internacionais e sobre acidentes 
industriais graves, cujas negociações técnicas foram concluídas em 26 de fevereiro pp. em 
Genebra, e que deverá ser adotado na Conferência Pan-Europeia de Ministros do Ambiente, a 
realizar em Kiev em maio pf.; iii) a proposta de Diretiva sobre responsabilidade ambiental, que 
prevê a obrigatoriedade de seguros para os danos provocados por determinadas atividades 
perigosas, cujos trabalhos estão em curso no Conselho da União Europeia (UE) e que se prevê 
possa ser adotada em 2003; e iv) a decisão do Conselho sobre crime ambiental, adotada pela 
UE.  

O Cmdt Rocha Afonso, em nome do GEOTA, colocou à discussão a contribuição importante 
dos combustíveis ainda utilizados pelos barcos na emissão de poluentes atmosféricos 
causadores de chuvas ácidas, atualmente em discussão na UE. Deixou também a reflexão de 
que é importante para Portugal a definição de uma política para os oceanos, relembrando que 
a ZEE de Portugal apresenta uma área que é cerca de 18x a área do território continental, 
sendo necessário apresentar no futuro uma atitude mais proativa e menos reativa aos 
acidentes. 

O Dr. Jacinto Leandro manifestou preocupação pelos acidentes de poluição que, muitas vezes, 
decorrem de ações que, apesar de ilegais, são levadas a cabo como se fossem normais. 
Enquanto Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras continuará a harmonizar o 
relacionamento com a DRAOT, por forma a diminuir os focos de poluição ambiental, sobretudo 
nas bacias hidrográficas de maior dimensão, e a combater os crimes ambientais registados, 
para o que serão necessários mais meios de intervenção. O Eng.º João Silva Costa considerou 
a apresentação do Eng.º Paulo Cruz sucinta, coerente e pragmática, embora para alguns dos 
aspetos focados existam trabalhos posteriores aos planos de bacia hidrográfica, 
nomeadamente em relação às cartas de risco de poluição por substâncias perigosas. Acerca da 
resposta operacional a acidentes de poluição marítima, relembrou a operação Ganso Patola, 
levada a cabo pelo ICN e pela DRAOT Norte, com a participação de 60 vigilantes da natureza e 
de 160 voluntários de organizações não governamentais de ambiente no dia 20 de novembro 
pp., que funcionou bem, aproveitando a ocasião para felicitar os intervenientes nessa 
operação. Entendeu pertinente revelar que existem 162 vigilantes da natureza nas áreas 
protegidas nacionais. 

Respondendo às intervenções antecedentes, o Eng.º Paulo Cruz informou existirem na DRAOT 
Algarve 12 vigilantes da natureza, tendo ainda a região cerca de 12 efetivos do Serviço de 
Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana. Apesar das 
limitações humanas, as ações das DRAOT ocorrem diariamente, principalmente nos aspetos 
preventivos, designadamente através dos pareceres emitidos nos processos de licenciamento 
e do reconhecimento da sensibilidade ambiental dos locais de risco. Referiu alguns exemplos 
da ação da DRAOT Algarve, em particular a consideração de medidas mais exigentes de 
segurança em empreendimentos de saneamento básico de grande dimensões e a imposição 
da construção de bacias de retenção nas zonas mais críticas da autoestrada para o Algarve. De 
qualquer forma, reafirmou que as maiores limitações continuam a existir na resposta da 
administração depois de uma ocorrência acidental. Para o Eng.º Baganha Fernandes a 
aplicação do princípio do poluidor-pagador nem sempre é fácil, pois a jurisprudência na área 
ambiental é ainda insuficiente, sendo absolvidos muitos dos acidentes na área marítima que 
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vão a julgamento. Acerca do possível estabelecimento dos corredores de tráfego marítimo 
mais longe da costa, entende que poderia provocar consequências inesperadas e negativas na 
eficácia do combate aos acidentes de poluição. De qualquer modo, algumas das cargas de 
maior perigosidade potencial, e.g. material nuclear, são já transportadas por fora da ZEE. Sem 
prejuízo do combate à poluição, considerou que tem sido feito um grande esforço a nível 
mundial para prevenir os acidentes de poluição marítima, que de facto decresceram em 
número ao longo dos anos 90, nomeadamente devido ao aumento dos níveis de inspeção e de 
vigilância e à publicação e aplicação de legislação mais restritiva. Reconhecendo haver 
dificuldades financeiras gerais no país, crê que, não obstante e com determinação, é possível 
responder eficazmente às ações previstas no PML. 

No entender de Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, é 
hoje claro que as questões do ambiente são transversais e que, consequentemente, é 
fundamental a cooperação na resolução de problemas como os provocados por acidentes de 
poluição. De qualquer modo, as apresentações feitas foram eficazes no diagnóstico das 
situações e das falhas existentes, que deverão ser objeto de análise e resolução próxima. 
Acerca do tema abordado, as questões da monitorização e da fiscalização sobressaem como 
centrais na prevenção de novas situações graves. Concordou com a importância da aplicação 
do princípio do poluidor-pagador, revelando ter produzido um despacho em que solicitava aos 
autarcas a aplicação de tarifas de abastecimento e de saneamento que correspondam, de 
forma mais realista, aos custos dos serviços prestados. Este aspeto torna-se, aliás, premente, 
já que a reavaliação dos investimentos no âmbito do PEAASAR revelou erros significativos, cuja 
correção implicará um muito maior esforço financeiro para os níveis de atendimento 
propostos nesse programa. A experiência do petroleiro Prestige, embora com consequências 
reduzidas para Portugal, permitiu detetar um conjunto de limitações que ainda existem no 
combate aos acidentes de poluição marítima, permitindo, igualmente, verificar a existência de 
uma boa capacidade operativa e de articulação, na qual salientaria o papel notável da Marinha 
portuguesa. Algumas ações desencadeadas, entre as quais voltou a salientar a operação Ganso 
Patola, deverão ser encaradas na ótica de exercícios, aliás previstos no PML. Sobre a 
oportunidade de se estabelecer Planos Rio Limpo, considera que é um bom momento para se 
avançar nesse sentido. Quanto à insuficiência dos recursos humanos, apesar da existência de 
excelentes funcionários no Ministério, reconheceu que o MCOTA possui problemas 
complicados neste domínio, revelando que ao contrário de outros ministérios, onde os 
quadros de pessoal estão preenchidos a níveis superiores a 65%, o MCOTA possuí em média os 
seus quadros com preenchimento inferior a 45%. De qualquer forma, as metodologias de 
trabalho terão de evoluir, por forma a aumentar a eficácia das ações empreendidas, mesmo 
com as limitações de pessoal que continuarão a existir. Como principal conclusão das 
intervenções realizadas, salientou a necessidade de se elaborarem Planos Rio Limpo, à 
semelhança do PML, que contenham um diagnóstico atualizado das situações de risco, o 
levantamento dos meios necessários ao combate dos acidentes, o estabelecimento de cadeias 
de responsabilidade a diferentes níveis e a preparação de planos de emergência. 

Iniciando o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Rui Rodrigues apresentou ao plenário os 
documentos do INAG sobre as cheias no rio Douro e sobre o sistema português de vigilância e 
alerta de cheias. Introduzindo o tema, referiu ser a sua apresentação baseada num programa 
exaustivo de caracterização de cheias levado a cabo pelo INAG e que tem como objetivo 
principal apoiar o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos, nas capacidades 
preditivas deste e na identificação de zonas vulneráveis a inundações. Este Sistema é 
impulsionado por outro programa central do INAG - a reestruturação das redes de 
monitorização de recursos hídricos. Sobre as cheias no rio Douro, começou por caracterizar as 
cheias históricas registadas na cidade da Régua, localidade escolhida não só pela convivência 
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ancestral que o local mantém com as cheias daquele rio, mas também por refletir já as 
características principais da formação das cheias na bacia hidrográfica do Douro, pois apenas 
há a acrescentar a contribuição das bacias dos rios Paiva e Tâmega para avaliar as condições de 
cheia na zona da foz.  

De acordo com a análise estatística efetuada sobre os valores históricos de cheias em 
condições pristinas, o limiar de 10000 m3/s corresponde a um período de retorno de 16 anos, 
embora desde 1989 não se observe no rio Douro uma cheia daquela magnitude. A magnitude 
das cheias de 27 de dezembro de 2002 e de 3 de janeiro de 2003 (ambas com cerca de 7400 
m3/s) foi enquadrada nas cheias históricas, constatando-se que os valores de ponta então 
observados foram inferiores, quer aos da cheias de 2001 (com 8550 m3/s), quer aos da cheia 
de 1996 (com cerca de 8900 m3/s). Da análise realizada aos aproveitamentos portugueses e 
espanhóis instalados na bacia hidrográfica do Douro, é possível deduzir que, apesar da 
regularização que introduzem no escoamento natural do rio, não possuem grande capacidade 
para laminar cheias. Notou, aliás, que os aproveitamentos hidráulicos portugueses situados 
naquela bacia, basicamente a fio-de-água, representam apenas 27% das capacidades brutas 
das albufeiras espanholas de Almendra (no rio Tormes, afluente da margem esquerda do troço 
internacional do Douro) e de Rycobayo (no rio Esla, afluente da margem direita do Douro 
próximo da fronteira de Miranda). Em súmula e como consequência, as cheias no Douro vão 
necessariamente continuar a ocorrer.  

Prosseguiu a caracterização detalhada das cheias do rio Douro, nomeadamente quanto à 
respetiva cinemática. Da análise a que procedeu foi possível concluir que as grandes cheias do 
Douro têm na sua génese a passagem sucessiva de sistemas frontais, com o sistema mais 
cativo a ocorrer no final da cadeia. Isto faz com que o hidrograma de cheia seja bi-modal, em 
que o segundo pico “cavalga” sobre a recessão do primeiro - que poderá ser, ele próprio, uma 
ciclóide resultante da justaposição de pequenos picos. Terminando a exposição sobre as cheias 
no Douro, o Eng.º Rui Rodrigues concluiu com as seguintes ideias-chave, que considerou 
importantes para a correta perspetivação do fenómeno e na sua posterior gestão: a) as cheias 
não são hoje mais frequentes do que no passado; b) as cheias não são provocadas por má 
gestão da água (a gestão das últimas duas cheias seguiu os procedimentos regulares e em 
nada agravou as condições naturais); c) durante uma parte significativa do tempo de duração 
das cheias mais recentes não se produziu energia hidroelétrica, não havendo assim qualquer 
gestão economicista; e d) grande parte dos problemas sentidos foram reportados de locais 
com ocupações abusivas dos leitos de cheia. 

Sobre o Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos, apresentou a sua estrutura atual, 
facilitadora da circulação rápida de dados entre as várias entidades envolvidas, 
nomeadamente nas situações de cheias - INAG, DRAOT, CPPE, Proteção Civil e as autoridades 
espanholas, no caso das bacias internacionais. O sistema montado tem capacidade de previsão 
hidrológica e hidráulica, funcionando também para as situações de seca, nomeadamente 
através do controle dos volumes de água armazenados nas albufeiras. 

O Prof. Veloso Gomes felicitou a profundidade do trabalho elaborado pelo INAG, não obstante 
o que entendeu tecer algumas considerações sobre o mesmo. Em primeiro lugar, o estudo 
realizado sobre as cheias no rio Douro foi motivado pela crença popular de que as cheias no 
Douro têm aumentado, o que se provou não ocorrer. De facto, a preocupação das populações 
advém das inundações provocadas pelas cheias, em relação às quais não se poderá elaborar 
apenas um tratamento hidrológico, até porque junto à foz, nas zonas mais críticas - Gaia, 
Afurada e Ribeira -, a gravidade da inundação depende do estado das marés e do 
estrangulamento da barra. Finalizou, informando existir na Procuradoria Geral da República 
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um documento oficial onde se realiza uma pesquisa histórica sobre as cheias no rio Douro em 
400 anos. 

O Prof. Betâmio de Almeida realçou o bom trabalho realizado pelo INAG, embora existam 
outras facetas desta problemática que não foram abordadas. Uma delas diz respeito ao poder 
das opiniões não fundamentadas que são veiculadas pela comunicação social, como a de que 
as alterações climáticas que se estarão a verificar na Terra têm como consequência o aumento 
da intensidade e da frequência das cheias, o que as análises detalhadas realizadas para o 
Douro demonstram ser falso. Aproveitou a ocasião para questionar o INAG sobre as ações que 
irá empreender para divulgar este documento junto da opinião pública, o que poderá 
contribuir para a modificação de atitudes preconcebidas sobre o assunto. 

Para o Eng.º Eira Leitão o trabalho realizado sobre as cheias no rio Douro é muito bom ao nível 
da análise hidrológica efetuada. Todavia, os problemas relacionados com as cheias e com as 
secas não se esgotam na hidrologia, surgindo outros aspetos, nomeadamente culturais, 
sociais, ambientais e económicos, que devem ser equacionados. Sobre esta problemática, 
considerou ainda ser premente proceder a uma correta gestão dos recursos hídricos, incluindo 
intervenções de regularização de caudais, nomeadamente nos afluentes dos rios Douro e Tejo, 
onde a construção de novos aproveitamentos hidráulicos deve voltar a ser encarada. Por fim, 
salientou que a correta resolução dos problemas causados por cheias e por secas passará, 
necessariamente, pela gestão conjunta dos recursos e dos meios hídricos, portanto, também 
através das políticas e ações de ordenamento do território. 

O Dr. Orlando Borges reconheceu que a problemática sobre as cheias e as secas ultrapassa a 
abordagem hidrológica apresentada, que, de qualquer modo, é essencial na avaliação do 
problema. Por outro lado, e como o próprio trabalho refere no seu início, procurou responder 
à opinião generalizada de que: i) as cheias no Douro estavam a aumentar; e ii) a gestão 
“economicista” teria contribuído para aumentar a cheia, tendo claramente demonstrado a 
falsidade de ambas as afirmações. O trabalho agora apresentado foi recentemente concluído, 
o que é natural dado que a última cheia se registou já em janeiro de 2003. Acerca da 
divulgação do trabalho, além desta sua apresentação no CNA, está prevista uma próxima 
apresentação no Conselho de Bacia do Douro e, numa versão mais simples, às populações 
envolvidas, nomeadamente aos habitantes da cidade da Régua. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente reconheceu que as 
pessoas exigem hoje da administração respostas mais rápidas a ocorrências extremas como as 
cheias, mesmo quando, como ficou hoje demonstrado, o fenómeno é antigo e não está a 
aumentar de intensidade nem de frequência. As maiores perturbações que ocorrem afetam as 
zonas onde se regista uma ocupação incorreta dos leitos de cheia, ou onde a ocupação do solo 
na bacia de drenagem promoveu a sua excessiva impermeabilização. A desejável divulgação do 
estudo apresentado irá requerer uma forte atitude pedagógica, já que considerou ser difícil 
romper as opiniões preconcebidas veiculadas pelos órgãos de comunicação social. 

O Sr. António Santos Mendes questionou os representantes do INAG sobre qual a entidade 
que regula a gestão da água na albufeira de Castelo do Bode em situações de cheia. Em 
resposta, o Eng.º Rui Rodrigues informou existir desde 1998 legislação que instituiu as 
Comissões de Gestão de Albufeiras, que, em situações de cheia, reúnem em comité, presidido 
pelo Presidente do INAG e que integra outras entidades, no caso de Castelo do Bode, a CPPE e 
a Proteção Civil. É também o INAG que dialoga e concerta ações com as autoridades 
espanholas, relembrando ainda ter sido o grupo das cheias o primeiro a terminar o trabalho no 
âmbito da Convenção Luso-Espanhola de 1998. De qualquer forma e tal como referido para o 
caso do Douro, as cheias não podem ser evitadas por completo, pelo que continuarão a 
ocorrer e não apenas em Portugal. O Dr. Orlando Borges revelou ainda que, no caso específico 
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da albufeira de Castelo do Bode, o comité permanente reuniu durante a última ocorrência de 
cheia, tendo-se tomado decisões que, sempre, se procuram manter o mais consensuais 
possível. 

Inserindo o 4.º e último ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão procedeu à 
apresentação do Programa anual de atividades do CNA para 2003, nos seus pontos essenciais. 
A elaboração deste programa, além de corresponder à disciplina legal, tem representado um 
salutar hábito do Conselho, permitindo realizar o balanço das atividades desenvolvidas e 
perspetivar as ações futuras. Do conteúdo do documento começou por salientar o capítulo 
introdutório, que relembra a natureza, constituição e finalidades do CNA. Referiu depois os 
princípios que orientam a atuação do Conselho, salientando que os seus trabalhos assentam, 
não só nas atividades desenvolvidas em sessão plenária, mas também no funcionamento de 
grupos de trabalho, que fundamentam os pareceres emitidos em plenário. Por outro lado, 
salientou a necessidade da participação de mais entidades representadas no CNA, 
pertencentes ou não à orgânica do MCOTA, na proposição e tratamento de temas para análise 
e na justificada reapreciação de alguns assuntos já abordados no Conselho, no sentido de 
contribuir para o seu aprofundamento e aplicação. Deu conta das atividades desenvolvidas em 
2002, aproveitando para publicamente agradecer a colaboração da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, na pessoa do Prof. Veloso Gomes, e da Direção Regional do 
Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte, na pessoa do seu Diretor, o Eng.º Arnaldo 
Machado, na organização da 22.ª reunião plenária do CNA, que teve lugar no Porto. 

Passando às atividades programadas para o ano corrente, o Eng.º Eira Leitão destacou, sem 
prejuízo da inclusão de matérias cuja importância política ou técnica entretanto avulte, os 
seguintes temas: i) a reforma do quadro legal e institucional de gestão da água (nova Lei da 
Água); ii) a aplicação dos planos de bacia hidrográfica, do Plano Nacional da Água, dos planos 
de ordenamento de albufeiras e da orla costeira, do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água e do já referido PEAASAR; iii) a transposição e aplicação da Diretiva-Quadro sobre política 
da água, e a aplicação da Convenção Luso-Espanhola de 1998; iv) a estrutura e funcionamento 
do mercado dos sistemas de abastecimento urbano de água potável; v) a prevenção e redução 
das doenças veiculadas pela água; e vi) a economia e preço dos serviços hídricos. Alguns dos 
temas referidos no Programa de atividades em apreço foram já tratados na presente reunião 
plenária e outros, como o referente às implicações na gestão da água de grandes projetos, de 
fins únicos ou múltiplos (para rega, abastecimento urbano, produção de energia elétrica, 
armazenamento e regularização de caudais, designadamente o empreendimento de Alqueva), 
poderão ser brevemente debatidos, como certamente o Sr. Ministro dará conta em seguida. 

A terminar, apresentou a execução e estimativa orçamental do Conselho, que dos 91 160 
euros orçamentados para o seu funcionamento em 2002 apenas gastou cerca de 87 000, 
incluindo a afetação de uma verba significativa aos serviços dependentes da Secretaria-Geral 
do MCOTA, que assegura o apoio logístico ao CNA. Para 2003 as verbas destinadas a custear o 
desenvolvimento das atividades do CNA totalizam o montante de 85 796 euros, montante esse 
que, apesar da redução verificada, se espera venha a ser suficiente para assegurar o normal 
prosseguimento dos objetivo do Conselho. A Dr.ª Francisca Cordovil sublinhou a importância e 
a oportunidade de alguns dos temas propostos para próxima discussão pelo Conselho, 
designadamente a questão do mercado da água e da aplicação do PEAASAR, cuja anunciada 
revisão será necessário ultimar em breve. Não havendo outras intervenções, o Programa de 
atividades foi considerado unanimemente aprovado.  

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente revelou ser sua 
intenção convocar a próxima reunião do CNA para fins de maio/princípio de junho e realizá-la 
no Alqueva, onde, além daquele empreendimento de fins múltiplos, seriam abordados a 
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revisão do PEAASAR e a estrutura e funcionamento do mercado da água potável. Não havendo 
mais intervenções, deu por encerrada a sessão às 18h45. 
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Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Dr. Amílcar Theias, 
cumprimentou o Conselho Nacional da Água, a que afirmou ter a honra de presidir, 
agradecendo a presença dos seus membros em Alqueva e, em particular, a presença do Sr. 
Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e Pescas, Dr. Sevinate Pinto, o que revela 
uma vez mais o carácter transversal da gestão dos recursos hídricos. Por outro lado, o dia e o 
local escolhidos para esta reunião confirmam o importante papel deste órgão de consulta do 
governo no âmbito dos recursos hídricos portugueses. Expressou o desejo de que a relação 
entre o Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente e o CNA seja pautada 
pela proximidade e pela ação, informando que pretende, até ao fim do verão, apresentar ao 
Conselho para apreciação a proposta de Lei-Quadro da Água, projeto que deverá representar 
uma proposta sólida e duradoura e suscitar um consenso tão alargado quanto possível.  

O Eng.º Eira Leitão começou por saudar os membros do governo presentes pela primeira vez 
numa reunião plenária do Conselho Nacional da Água, bem como alguns dos vogais que, 
também pela primeira vez, participam nos trabalhos do Conselho, e abriu a reunião 
apresentando a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 24.ª reunião do CNA, efetuada em 28/02/2003; 

2. Dia Mundial do Ambiente, comemorado nesta data e subordinado ao tema Water - 
two billion people are dying for it; 

3. Conceção e desenvolvimento do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, pôs à discussão a Ata da 24.ª reunião, que foi 
aprovada sem discussão e por unanimidade.  

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Matias Ramos apresentou uma 
extensa comunicação enquadrada pelo lema do Dia Mundial do Ambiente em comemoração 
nesta data, tema que considerou ambicioso. Aproveitando o facto de a reunião se realizar em 
Alqueva, apresentou sumariamente um conjunto de modelos físicos desenvolvidos pelo LNEC, 
salientando ainda o importante papel, desde há vários séculos, das obras hidráulicas no 
panorama da gestão dos recursos hídricos em Portugal e no mundo. Ainda enquadrando o 
tema, referiu a frase de J. F. Kennedy, Presidente dos EUA, que sugeriu a atribuição conjunta 
dos prémios nóbeis da paz e da ciência a quem resolvesse o problema da água no nosso 
planeta. Relembrou os graves problemas atuais da gestão dos recursos hídricos mundiais, 
nomeadamente o facto de 1,2 mil milhões de pessoas não terem acesso a água potável e de 
mais de 2,4 mil milhões não terem acesso a serviços de saneamento. Consequentemente, a 
mortalidade associada aos problemas da água é muito grande, originando mais de 5 milhões 
de óbitos/ano. Relembrou o papel central que estas questões tiveram na Cimeira de 
Joanesburgo, concluindo que a água se estará a tornar no recurso natural mais valioso no 
início do século XXI.  

Em associação com a disponibilidade dos recursos hídricos surgem ainda outros problemas 
importantes, como o das catástrofes (cheias, inundações e secas) e das ações que têm de se 
concretizar para minorar os efeitos destas ocorrências extremas. Outro dos problemas 
associados é o do consumo, que tem crescido de forma desproporcionada com o crescimento 
da população, já que os níveis de exigência têm aumentado, embora muitas vezes na sensação 
ilusória da abundância ilimitada do recurso. Há, todavia, problemas com os recursos hídricos, 
de quantidade, de qualidade e de variabilidade no espaço e no tempo, que obrigam a uma 
gestão criteriosa da água, nomeadamente no nosso país.  

Prosseguiu, salientando em particular o caso da utilização da água na agricultura, 
nomeadamente comparando o panorama observado nos países do sul da Europa com os dos 
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países do norte, sendo claro que apenas os primeiros necessitam de regularizar caudais para 
rega. Embora a quantidade de recursos hídricos disponíveis por habitante não seja muito 
distinta em Portugal e nos restantes países da União Europeia, o stress hídrico é muito 
diferente entre os vários países, sendo, por exemplo, de 1,1% na Alemanha, contra mais de 
50% em Portugal e mais de 70% em Espanha. Esta realidade faz com que o custo integral dos 
serviços de abastecimento de água seja mais facilmente suportado pelos consumidores nos 
países do norte da Europa, em contraste com os países do sul, sendo consequentemente 
muito importante aumentar a eficiência do consumo, por exemplo, aplicando em Portugal o 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), cujo enquadramento, justificação e 
principais objetivo relembrou. Teceu ainda algumas considerações sobre a produção de 
energia elétrica a partir da água, salientando o decréscimo ultimamente verificado na relação 
entre a potência de origem hídrica e a potência instalada noutros tipos de centros 
eletroprodutores. 

Identificou ainda um conjunto de desafios futuros que se colocam no campo da gestão dos 
recursos hídricos, como os acréscimos de consumo, as alterações climáticas e os problemas 
transfronteiriços, os quais podem mesmo aumentar a relevância da água como origem de 
conflitos internacionais. Concluindo, considerou ser fundamental para Portugal que a gestão 
dos recursos hídricos seja aprofundada nas suas vertentes principais, da quantidade e da 
qualidade, e com uma aplicação cuidada nas bacias partilhadas com Espanha, salientando a 
existência de um acórdão bem elaborado (Convenção de Albufeira de 1998) mas a necessitar 
de uma aplicação e desenvolvimento cuidados.  

Sua Exa. o Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e Pescas começou por 
agradecer o convite para estar presente nesta reunião do CNA, efetuada no Dia Mundial do 
Ambiente, simbolicamente comemorado em Alqueva. Revelou ter gostado da apresentação 
feita pelo Eng.º Matias Ramos, aproveitando para tecer alguns comentários acerca do tema 
abordado. Sobre a ilusória abundância de recursos hídricos, constata que essa mesma ilusão se 
verifica em relação aos alimentos que consumimos, que muitas pessoas encaram como 
provindo diretamente do supermercado. Salientou a forma clara como foram apresentadas as 
grandes diferenças existentes nas disponibilidades hídricas e no balanço hídrico entre os países 
do sul e os países do norte da Europa, o que releva a muito maior necessidade de água 
regularizada no sul, referindo ser a rega uma condição necessária à competitividade da 
agricultura portuguesa. Constituindo a agricultura o maior consumidor de água em Portugal, o 
problema da eficiência com que a água é utilizada na rega parece-lhe de uma importância 
primacial, comentando que quem solucionasse o problema da água deveria receber também, 
não apenas os prémios nóbeis da ciência e da paz, mas também o prémio nóbel da agricultura. 

Para o Prof. Joanaz de Melo olhamos geralmente para a água como um recurso a usar (por 
vezes a abusar), embora ela seja muito mais do que isso, no que se reflete na paisagem, na 
biodiversidade, nos recursos pesqueiros, etc. Consequentemente, qualquer lógica de 
desenvolvimento sustentável implicará a consideração destas outras componentes da água. 
Na sua opinião confirma-se a inexistência de uma gestão dos recursos hídricos em Portugal, 
conceito que parece continuar no papel mas sem ser de facto implementado, designadamente 
nos domínios da gestão por bacia hidrográfica, do aumento da eficiência de utilização da água 
e na clara transição da gestão da oferta, dominante até ao momento, para a gestão da procura 
de água. Sobre a temática das cheias/inundações e das secas, considera ser esse um problema, 
essencialmente, de ordenamento do território e não, estritamente, de construção de mais 
infraestruturas, o que deve ser visto sempre como uma ação complementar. Entende que na 
última década houve um grande investimento em infraestruturas hidráulicas, mas na sua 
opinião continua por justificar a eficiência económica de muitos desses investimentos. 
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O Prof. José Pereira Miguel salientou as relações profundas existentes entre saúde e água, 
relembrando a esse nível o interesse para a saúde pública de instrumentos como a Diretiva-
Quadro da Água. Considerou ainda importante que na elaboração da nova Lei-Quadro da Água 
fosse tido em conta o Protocolo Água e Saúde vigente. Informou estar disponível no site da 
Direção-Geral de Saúde um documento onde se discutem as implicações para a saúde das 
medidas contempladas no Plano Nacional da Água e manifestou disponibilidade para 
prosseguir, no âmbito das atividades próximas futuras do CNA, a análise e o debate da 
temática ambiente, água e saúde. 

A Dr.ª Paula Chainho revelou agrado pela análise económica comparativa apresentada para os 
vários tipos de utilizações da água na palestra do Eng.º Matias Ramos, embora no caso do 
maior consumidor, a agricultura, os seus efeitos poluentes não tenham sido quantificados e 
incorporados nos custos apurados. Manifestou a opinião de que o futuro da gestão dos 
recursos hídricos passará, não por uma gestão baseada na oferta, mas sim na poupança e no 
uso eficiente da água, relembrando que a Diretiva-Quadro da Água estabelece como objetivo 
primordial da gestão dos recursos hídricos a manutenção do potencial ecológico. 

O Prof. Veiga da Cunha sublinhou alguns aspetos da mesma apresentação, relembrando que 
os objetivos principais da Cimeira de Joanesburgo relativos aos recursos hídricos repetiam, 
essencialmente, o antes proposto nesse mesmo domínio na Cimeira do Milénio. De qualquer 
modo e apesar destes objetivos serem sucessivamente retomados, como por exemplo no 3.º 
Fórum Mundial da Água, realizado durante março pp. em Quioto, não se obtiveram até ao 
momento os importantes meios financeiros necessários para os concretizar. 

O Dr. Jacinto Leandro expressou uma série de preocupações dos municípios, nomeadamente 
em relação à qualidade da água nos sistemas multimunicipais, sem a qual não há 
desenvolvimento socioeconómico ambientalmente sustentado, e relativamente à utilização de 
verbas do Fundo de Coesão no âmbito do abastecimento de água e do saneamento de águas 
residuais. 

O Eng.º João Bau começou por revelar ter sido o acesso à água, pela primeira vez, reconhecido 
num documento da ONU como um dos direitos do homem, acentuando que a questão dos 
recursos hídricos possui não apenas dimensão económica mas também vital. Sobre o 
financiamento necessário à concretização dos objetivo estabelecidos na Cimeira de 
Joanesburgo, revelou as discussões ocorridas ao nível da Associação de Distribuidores de Água 
da União Europeia, nomeadamente colocando a hipótese do aumento das tarifas. Considerou 
também relevante, tendo em conta o cenário atual da utilização e gestão dos recursos 
hídricos, a revisão dos cenários de desenvolvimento, através da utilização de perspetivas de 
uso mais conservacionistas, considerando também importante a aplicação em Portugal do 
PNUEA. 

O Eng.º Daniel Campelo considerou que, em resultado da estrutura dos sistemas de 
abastecimento multimunicipais e da junção de municípios de dimensão e disponibilidades de 
água muito distintas, alguns possam ser injustificadamente penalizados, o que não aconteceria 
com a implementação de sistemas com menor dimensão. Considerou este cenário tanto mais 
problemático quanto mais deprimido economicamente for o município penalizado pela 
integração num sistema multimunicipal. 

O Eng.º Bulhão Martins começou por saudar os senhores Ministros, os conselheiros e, em 
particular, o Eng.º Matias Ramos pela apresentação efetuada, onde entende que a questão da 
utilização da água na agricultura portuguesa foi abordada de forma muito clara e objetiva. 
Sobre às observações da Dr.ª Paula Chainho, comentou que, sendo de facto a agricultura o 
setor que mais água consome em Portugal, será expectável que provoque alguma poluição, 
continuando-se, por isso, a implementar formas de minorar os efeitos negativos da atividade 
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agrícola. No entanto, considera que seria muito mais grave a inexistência de agricultura do que 
o efeito poluidor que inevitavelmente tem, já que para rendibilizar a atividade agrícola no país 
é inevitável o recurso à rega. 

Para o Prof. António Quintela a resolução do problema da ilusão da abundância de água 
passará também por uma nova educação e cultura do homem, que ponha em evidência que a 
satisfação das necessidades humanas não passa, obrigatoriamente, pelo aumento dos níveis 
de consumo. O Eng.º José Pinto Leite expressou a sua preocupação pela qualidade das águas 
superficiais do Alentejo, descrevendo algumas das colaborações e projetos conjuntos que a 
Direção Regional a que preside tem mantido com os serviços regionais do Ministério da Saúde. 
Igualmente e após anos de articulação institucional mais difícil, a colaboração com os serviços 
do Ministério da Agricultura começa a melhorar, nomeadamente em relação às explorações 
pecuárias existentes nas bacias de albufeiras de águas públicas. Todavia e apesar dos 
progressos, considera necessário prosseguir esforços, nomeadamente através do incremento 
das boas práticas agrícolas e da implementação, até 2006, dos sistemas inter e multimunicipais 
de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. 

O Dr. José Paulo Martins expressou dúvidas acerca da referência ao empreendimento de 
Alqueva como um exemplo de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento que, em sua 
opinião, não passa pela construção de infraestruturas deste tipo. Questionou de seguida o 
estado de elaboração da nova Lei-Quadro da Água e de aplicação do Plano Nacional da Água, 
do Programa Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, 
2000-2006 (PEAASAR) e do PNUEA. O Prof. José Empis cumprimentou o plenário e os 
Ministros presentes, congratulando-se por a comemoração do Dia Mundial do Ambiente se 
processar em Alqueva. Revelou também ter apreciado a apresentação do Eng.º Matias Ramos 
e as várias intervenções, em particular a do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural 
e Pescas. Considerou ser o ambiente uma realidade inabalável, embora as preocupações 
ambientais não devam fazer esquecer a componente humana, entidade fundamental do 
planeta Terra. 

A Dr.ª Francisca Cordovil, acerca de uma questão colocada sobre a ineficiência dos 
investimentos realizados, entendeu deixar para reflexão a ideia de que o investimento resolve 
uma parte dos problemas mas não é o único meio de atuar. Na sua ótica, são necessários uma 
estratégia de investimento e recursos, técnicos e financeiros, para manter em funcionamento 
os sistemas construídos, designadamente os sistemas multimunicipais de abastecimento de 
água e de saneamento de águas residuais. Revelou preocupação com as novas competências 
atribuídas às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), dada a falta de 
recursos que revelam, o que espelha a separação por vezes existente entre o legislador e a 
realidade da administração. Salientou ainda outras questões importantes como a 
concretização da nova Lei da Água, a aplicação dos vários planos de recursos hídricos e a 
gestão das perdas de água, quer as resultantes da ineficiência dos sistemas de abastecimento 
quer dos consumos não cobrados.  

O Dr. Orlando Borges confirmou a intenção de apresentar ao CNA até ao final do verão a 
proposta da nova Lei-Quadro da Água, tal como já referido pelo Sr. Ministro das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente. Revelou estar já estruturada e proposta 
superiormente uma equipa para implementar o PNUEA, estando igualmente em ação uma 
unidade de acompanhamento das medidas do Plano Nacional da Água. O Eng.º Luís Machado 
apresentou alguns dados sobre a evolução recente do PEAASAR, dando conta da 
implementação de três sistemas multimunicipais e do grande esforço de normalização em 
curso, até pela pressão que existia nomeadamente ao nível do bloqueamento dos 
financiamentos comunitários, relevando a esse nível o importante papel dos municípios, mas 
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também da AdP. Por fim revelou que um grupo de trabalho tem estado a repensar o 
enquadramento do setor nacional do abastecimento de água aos níveis organizacional, 
funcional e legal. 

Comentando as intervenções antecedentes, o Eng.º Matias Ramos acentuou que o conceito 
de desenvolvimento sustentável pode perder algum significado com a utilização excessiva que 
lhe é dada, questionando se a inexistência de reservas de água numa zona com stress hídrico 
pode ser considerado como um exemplo de desenvolvimento sustentável, ou se será 
igualmente sustentável a água custar em Luanda cem vezes o preço da gasolina. Sobre a 
justificação da construção de infraestruturas hidráulicas, deu como exemplo a 
barragem/albufeira de Castelo do Bode, sem a qual Lisboa atualmente “morreria de sede”. 
Concordou com a necessidade de equilibrar a gestão da procura e da oferta de água, sendo 
que todas as infraestruturas deveriam possuir análises de custos-benefícios, embora a 
ponderação dos valores ambientais envolvidos seja por vezes difícil de quantificar. Sobre o 
controlo de cheias voltou a referir o papel importante de algumas infraestruturas na mitigação 
dos seus efeitos, dando como exemplo o caso do Baixo Mondego. Por fim, expressou a opinião 
de que as perdas de água continuarão sempre a existir, embora seja necessário que se procure 
reduzir essas perdas nos sistemas de adução e distribuição. 

O Eng.º Eira Leitão começou por relembrar os prazos definidos pelo Sr. Ministro para a 
conclusão da proposta de nova Lei-Quadro da Água, o que irá naturalmente implicar a criação, 
ainda durante o próximo verão, de um grupo de trabalho do Conselho para proceder à sua 
apreciação. Em resultado das intervenções havidas, não só na presente, como em anteriores 
reuniões, manifestou a disponibilidade e o interesse do CNA para abordar temas como a 
estrutura e o financiamento dos sistemas de abastecimento urbano de água potável e a 
relação entre água e saúde, temas que têm sido, aliás, incluídos a título indicativo nos últimos 
programas anuais de atividades do Conselho.  

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, encerrando este 
ponto da ordem de trabalhos, agradeceu a exposição do Eng.º Matias Ramos. Disse ter 
apreciado muitos dos comentários proferidos, destacando o da Dr.ª Francisca Cordovil, 
nomeadamente quando salientou a necessidade de recursos técnicos e financeiros integrados 
numa estratégia de ação de médio/longo prazo, por forma a manter em funcionamento de 
forma sustentada os sistemas que forem financiados. Todavia, considera necessário ter em 
atenção o grande desequilíbrio externo que Portugal apresenta, sendo necessária uma gestão 
cuidada dos recursos financeiros disponíveis, com uma boa dose de realidade e de 
pragmatismo. No mesmo sentido, entende necessário modificar a estrutura da economia 
portuguesa, apostando em setores produtivos, como o da agricultura. Por fim, voltou a 
expressar o seu empenho no cumprimento dos prazos apresentados para conclusão da 
proposta de nova Lei-Quadro da Água.  

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Marques Ferreira fez uma 
apresentação sobre as características e a situação atual do empreendimento de Alqueva. 
Começou por referir a evolução histórica do projeto, desde a solução inicial desenvolvida nos 
anos 50 e integrada no Plano de Rega do Alentejo, até ao esquema hoje em execução, cujos 
objetivos foram redefinidos na perspetiva de concretizar o projeto de Alqueva como um 
empreendimento de fins múltiplos. Prosseguiu apresentando o enquadramento 
socioeconómico da região onde se insere o projeto de Alqueva, salientando a esse nível o 
envelhecimento populacional observado em muitos concelhos e o seu baixo nível económico. 
Os objetivos que norteiam a atividade da Empresa de Infraestruturas do Alqueva (EDIA) foram 
estabelecidos por Resolução do Conselho de Ministros de 1993 e visam, para além da criação 
de uma reserva estratégica de água, a criação de condições de desenvolvimento regional pela 
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potenciação de recursos disponíveis, suscetíveis de fixar e atrair populações e atividades 
económicas, gerando, designadamente, um novo tipo de agricultura, invertendo 
decisivamente a tendência para o despovoamento da região e consolidando uma base 
económica sustentável a prazo. 

Prosseguiu, apresentando as várias componentes do projeto e o respetivo estado de execução, 
designadamente a barragem e central de Alqueva, a barragem e central de Pedrógão e os 
sistemas adutor e de rega. Neste âmbito, informou ainda sobre a situação atual de alguns 
componentes fulcrais no projeto de Alqueva, designadamente as barragens dos Álamos e do 
Loureiro, os canais de adução Alqueva - Álamos, Álamos - Loureiro e Loureiro - Alvito. Deu 
igualmente conta das várias ações complementares executadas com a implementação do 
projeto, como a construção da nova Aldeia da Luz, o restabelecimento de acessibilidades e os 
extensos trabalhos de mitigação dos impactes sobre a componente ambiental e 
arqueológica/patrimonial. Referiu o enquadramento e as ações levadas a cabo no importante 
domínio da qualidade da água na albufeira de Alqueva, revelando a razoável situação atual e 
as expetativas quanto à sua melhoria próxima. Por fim, apresentou a calendarização detalhada 
das ações em concretização e a desenvolver, perspetivando a sua evolução futura, num 
projeto que caracterizou como uma obra de gerações. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente agradeceu a 
intervenção, salientando mais uma vez a necessidade de empreendimentos como o de 
Alqueva serem rendibilizados, produzindo bens transacionáveis, e se desenvolverem com 
respeito das legitimas preocupações ambientais. De seguida e perante a necessidade de se 
ausentar da reunião, face a um compromisso agendado para o Porto, pediu ao Eng.º Eira 
Leitão que moderasse a sessão e o informasse das conclusões obtidas e ao Sr. Ministro da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas que passasse a presidir à reunião. 

O Prof. Joanaz de Melo revelou concordar com a necessidade de se fazerem investimentos 
produtivos, embora grande parte do investimento no projeto de Alqueva tenha sido até agora 
só em infraestruturas de betão. Questionou o modelo de desenvolvimento agrícola adotado, já 
que o contexto que existia aquando da decisão de construir o empreendimento de Alqueva é 
muito diferente do atual, porquanto surgiram entretanto documentos balizadores como a 
Diretiva-Quadro da Água e a nova Política Agrícola Comum (PCA). Considera assim necessário 
produzir bens agrícolas de qualidade, por exemplo utilizando a marca Portugal, e não tentar 
colocar no mercado os mesmos produtos que outros países com condicionantes edafo-
climáticas muito diferentes das nossas. Revelou que esta proposta já existe em documentos 
escritos, sendo agora necessário colocá-la em prática. Reconhecendo o grande esforço já 
realizado na minimização e compensação dos impactes ambientais do projeto de Alqueva, é 
sua opinião que muito ainda está por fazer, designadamente ao nível dos corredores 
ecológicos, da qualidade da água, dos caudais ecológicos, da dinâmica do estuário do 
Guadiana e do risco de contaminação de solos.  

O Eng.º Bulhão Martins saudou, em nome dos agricultores portugueses, a concretização do 
projeto de Alqueva, embora seja ainda necessário colocar de facto a água à disposição dos 
agricultores. Questionou a efetivação do calendário apresentado para o empreendimento até 
2025, bem como se a componente agrícola continua a ser um objetivo central do 
empreendimento de Alqueva. Expressou ainda a opinião de que o Plano de Ordenamento da 
Albufeira de Alqueva (POAA) é excessivamente restritivo para a atividade agrícola, 
questionando a possibilidade deste instrumento ser flexibilizado no que diz respeito ao acesso 
direto à água da albufeira por parte dos agricultores. Manifestou profundo acordo com a 
opinião do Prof. Joanaz de Melo relativamente ao modelo de desenvolvimento desejável para 
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a agricultura portuguesa, através da produção de produtos com elevado valor acrescentado, o 
que só com adequada disponibilidade de água se poderá concretizar.  

Sua Exa. o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas teceu algumas 
considerações sobre a questão do financiamento global do empreendimento, em particular 
das redes de rega, primária e secundária. Informou a situação da infraestrutura 12, que apesar 
de construída apresenta graves problemas de execução, o que inibiu a sua utilização e 
paralisou a rega de um bloco de 5 000 ha. Em relação ao custo da água, relembrou a 
intervenção do Eng.º Matias Ramos, onde se constatava, por um lado, a maior necessidade de 
água para rega nos países do sul e, por outro, o custo naturalmente mais elevado dessa água 
nesses países. Consequentemente, para se produzirem culturas competitivas torna-se 
necessária uma cuidadosa ponderação do preço da água a cobrar aos agricultores, sendo certo 
que em Portugal tal preço não deverá refletir integralmente o seu custo, exigindo um 
comportamento social solidário. Sobre esse tema relembrou ainda que o preço da água a 
cobrar em Alqueva para rega será mais do dobro daquele que é pago noutros regadios 
coletivos nacionais. Concordou com a opinião de que, para o modelo de agricultura 
portuguesa passar pela produção de qualidade necessitará obrigatoriamente de rega, tal como 
com a afirmação de que o POAA é demasiado restritivo em relação à atividade agrícola. Sobre 
a calendarização das obras revelou ser intenção do governo mantê-la tal como previsto, para 
que a valência agrícola se mantenha determinante no empreendimento de Alqueva, embora 
num projeto desta natureza e dimensão todas as suas valências devam ser maximizadas. 

A Dr.ª Isabel Gaivão começou por cumprimentar o plenário na primeira vez em que participa 
numa reunião do CNA, propondo-se apresentar alguns comentários que, na ótica da saúde 
pública, as intervenções anteriores suscitaram. Começou por enfatizar uma vez mais as 
ligações fundamentais existentes entre a água, o ambiente e a saúde pública, designadamente 
das crianças, relembrando a esse nível a ocorrência de cólera na região do Alentejo nos anos 
70 e, também, problemas mais recentes de saúde pública relacionados com o abastecimento 
de água potável, como o verificado na cidade de Évora em 1993. Considerou não ser possível 
atuar na área da saúde pública sem uma correta ligação intersetorial e sem uma rigorosa 
análise de risco sanitário. Prosseguiu expressando preocupação pela qualidade da água da 
albufeira de Alqueva e no restante rio Guadiana, para abastecimento de populações e para 
utilizações de recreio, sendo por isso necessário um cuidado particular com o tipo de 
agricultura que se irá desenvolver na bacia de drenagem da albufeira e com o ordenamento do 
território nessa área. Por fim, considerou fundamental aprofundar o estudo dos impactes na 
saúde ocasionados pelo empreendimento de Alqueva, nomeadamente através das adequadas 
ações e níveis de monitorização. 

O Eng.º Bernardo Alabaça, começando por felicitar a EDIA pela concretização do 
empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, esclareceu que, ao contrário da informação 
contida no documento Alqueva - Características e Situação Atual, de que o aeroporto de Beja 
deixaria de ser militar para passar a ser civil, o mesmo passará a ter uma utilização conjunta. 

O Dr. Rui Coelho começou por apresentar a posição assumida pelo governo de que o turismo é 
uma prioridade do país, reconhecendo as vantagens competitivas deste setor económico. 
Todavia, considera que tem sido passada para a opinião pública a ideia de que o turismo é um 
predador dos recursos naturais, ideia essa que estará também adquirida em algumas das 
entidades representadas no CNA e com a qual revelou não concordar. Em particular, em 
relação aos campos de golfe, deu conta dos modernos e eficientes sistemas de rega, com 
utilização de águas residuais, existentes em alguns e dos certificados ambientais que, 
atualmente, muitos dos utilizadores dessas infraestruturas exigem. 
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O Dr. Marques Ferreira, comentando as intervenções anteriores, começou por esclarecer 
alguns aspetos do financiamento do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, em 
particular da rede primária de rega. Sem se pronunciar em detalhe sobre o modelo de 
agricultura praticar na região, considerou também muito importante o desenvolvimento de 
uma marca, nomeadamente de uma marca Alqueva, que apresentará um enorme potencial, 
não só na área agrícola mas também noutras vertentes, referindo mesmo a existência de 
produtos já registados com essa designação. Na sua opinião, este empreendimento representa 
um projeto de coesão, de regiões e até de países, tendo unido nos mesmos objetivos 
sucessivos governos portugueses. Em relação ao enunciado dos objetivo do empreendimento 
antes apresentado, esclareceu que ele não pressupõe qualquer seriação da sua importância 
relativa, sendo certo que a rega continuará a ser crucial para o projeto, até porque o carácter 
rural da região constitui uma mais-valia múltipla. Sobre a utilização direta da água armazenada 
na albufeira de Alqueva para rega, entende ser uma questão a reanalisar pela EDIA, INAG e 
DRAOT Alentejo, sendo que quem captava água no rio Guadiana antes da construção da 
albufeira o pode continuar a fazer. Afirmou que a situação da qualidade da água na albufeira 
de Alqueva tem evoluído favoravelmente desde a construção da ETAR de Badajoz, embora seja 
necessário continuar a desenvolver esforços no sentido de melhorar e manter os parâmetros 
de qualidade. O Dr. Marques Ferreira agradeceu ainda a correção acerca da utilização do 
aeroporto de Beja e manifestou não perfilhar a opinião de que o setor do turismo constitui um 
grande problema para o ambiente e os recursos naturais, embora no projeto de Alqueva sejam 
necessárias cautelas. 

O Eng.º Eira Leitão agradeceu as várias intervenções realizadas no decurso dos trabalhos desta 
reunião do CNA, acentuando o seu elevado nível. Do conteúdo das diversas intervenções 
proferidas salientou a elevada consciência que todas elas revelaram sobre os problemas 
ligados à gestão global e integrada da água. Por fim, expressou um agradecimento particular 
aos dois oradores da sessão, pelas excelentes intervenções produzidas, e ao Dr. Marques 
Ferreira, pela boa hospitalidade demonstrada. Não havendo mais intervenções, com a 
aquiescência do Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, deu por 
encerrada a sessão às 14h00, lembrando que após o almoço, e conforme anunciado, terá lugar 
a visita orientada ao aproveitamento hidráulico de Alqueva, englobando a barragem, a central 
hidroelétrica e a estação elevatória dos Álamos. 
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Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, Dr. Amílcar Theias, 
iniciou a reunião, saudando o plenário do Conselho Nacional da Água, agradecendo o 
empenho do grupo de trabalho do CNA na elaboração da Apreciação sobre os projetos de 
decreto-lei que lhe foram submetidos e realçando a qualidade do trabalho produzido. O Eng.º 
Eira Leitão, assumindo a condução da reunião, deu conta da presença, a título extraordinário, 
de dois dos membros do grupo de trabalho encarregue da elaboração dos diplomas em 
apreço, os Eng.ºs Pedro Serra e Mário Lino, e apresentando a ordem de trabalhos constante 
da respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 25.ª reunião do CNA, efetuada em 05/06/2003; 

2. Projeto de Lei-Quadro da Água e projeto de Decreto-Lei sobre a Titularidade dos 
Recursos Hídricos. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 25.ª reunião à discussão. A 
ata foi aprovada por unanimidade, após ser introduzida uma retificação de pormenor. 

Entrando no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão iniciou a apresentação de 
uma síntese da Apreciação n.º 01/CNA/2004 sobre os diplomas integrantes da Lei-Quadro da 
Água: o projeto de Decreto-Lei sobre Proteção dos Recursos Hídricos e o projeto de Decreto-
Lei sobre Titularidade dos Recursos Hídricos, ambos recebidos para parecer do Conselho em 
27/11/2003. Referiu a criação do Grupo de Trabalho X (GT X) a quem coube elaborar a 
Apreciação n.º 01/CNA/2004, a qual, tal como referido na Informação n.º 10/CNA/2003, 
pretendeu resumir os aspetos mais relevantes, positivos ou negativos, contidos nas várias 
partes dos projetos, sugerindo ainda alguns procedimentos que possam vir a contribuir para 
retificar ou minimizar os aspetos questionáveis. A Apreciação visa basear e fundamentar o 
Parecer do Conselho Nacional da Água sobre o conteúdo da Lei-Quadro. 

Apresentou a composição do GT X, do qual, por escolha do próprio grupo, foi relator-
coordenador, sendo secundado nessa função pelo Prof. Bento Franco. Na Apreciação realizada 
foram tidas em atenção as apreciações formuladas por algumas entidades que foram trazidas 
ao seu conhecimento, nomeadamente do Prof. Gonçalves Henriques, da Dr.ª Laudemira 
Ramos, da QUERCUS e da Eng.ª Fernanda Ambrósio. O GT X desenvolveu os seus trabalhos ao 
longo de nove reuniões, com frequência semanal, uma das quais com os Drs. Robin de 
Andrade e Marques Ferreira, envolvidos na elaboração dos projetos de diploma. Após 
enquadrar os dois projetos de Decreto-Lei em análise, apresentou os seus antecedentes, 
salientando os três despachos ministeriais que, sucessivamente, determinaram a elaboração 
dos diplomas. 

O Prof. Bento Franco iniciou a exposição, mencionando o índice da Apreciação que, além de 
uma introdução, contém uma apreciação na generalidade, uma apreciação na especialidade e 
a conclusão. Em termos genéricos, a análise dos dois diplomas permite considerar correta a 
opção de, para além da simples transposição da Diretiva-Quadro da Água (DQA), se ter 
avançado para a elaboração de uma Lei-Quadro da Água, nomeadamente tendo presentes os 
seguintes pressupostos: i) a tomada de consciência da comunidade nacional e internacional 
para o novo posicionamento que as sociedades devem adquirir face à importância estratégica 
da água e ao seu valor patrimonial; ii) o atual quadro normativo português sobre a proteção e 
utilização dos recursos hídricos; e iii) a dispersão, fragmentação e por vezes inconsistência 
desse quadro normativo. 

A Apreciação considera que o atual projeto de Lei-Quadro representa um esforço oportuno e 
bem conseguido de inserção no sistema jurídico português, sendo também correta a opção 
pela separação do projeto relativo à titularidade dos recursos hídricos. A organização interna 
dos dois projetos, que contemplam a generalidade dos tópicos relevantes, de forma 
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equilibrada e bem sequenciada, foi considerada adequada. Por outro lado, a Apreciação 
considerou determinante a publicação dos decretos regulamentares e dos decretos-leis que 
complementarão os projetos de Lei-Quadro da Água e da Titularidade dos Recursos Hídricos, 
diplomas esses fundamentais para concluir a transposição da Diretiva-Quadro e para assegurar 
a aplicabilidade do novo quadro legislativo.  

Sobre o enquadramento institucional, a apreciação considerou transparecer ambiguidade 
entre considerar a bacia hidrográfica ou a região hidrográfica como unidade de planeamento e 
gestão dos recursos hídricos, aspeto com fortes implicações nas águas costeiras e subterrâneas 
associadas. Por outro lado, não é referida explicitamente a definição da forma de 
administração das águas costeiras. A Apreciação questionou também a constituição proposta 
para as diferentes regiões hidrográficas, por não individualizar as bacias luso-espanholas. O 
modelo institucional delineado no diploma, sendo híbrido, pode gerar sobreposições 
funcionais e duplicações desnecessárias, fruto da ambiguidade na definição dos organismos, 
suas funções e articulação de competências. De acordo com a opinião do grupo de trabalho, 
um modelo que tenha por base organizativa a região hidrográfica (ARH) é o que melhor 
permite a gestão integrada dos recursos hídricos. Considerou-se, ainda, que será possível 
assegurar uma boa integração das várias componentes da gestão ambiental com o 
ordenamento do território (CCDR), mesmo atribuindo as competências essenciais de 
licenciamento e fiscalização dos recursos hídricos às ARH.  

Em relação à participação dos utilizadores nos órgãos executivos previstos no modelo 
institucional proposto, a Apreciação considerou que esta deve ser alargada, quer através da 
administração pública ligada a outros departamentos ministeriais, quer através das 
Associações de Utilizadores. A constituição das ARH deverá ser melhor definida, 
nomeadamente por forma a assegurar uma adequada operacionalidade. 

Sobre o ordenamento e planeamento dos recursos hídricos, a Apreciação considerou 
francamente positivo o propósito de articulação do ordenamento do território com o 
planeamento dos recursos hídricos, mas reconheceu ser excessiva a instituição de múltiplas 
figuras e níveis de planeamento, que deverão ser substituídas por instrumentos mais leves e 
operacionais. O diploma precisa mal a natureza e a justificação das infraestruturas hidráulicas, 
vertente essencial da gestão e utilização da água nas condições hidrometeorológicas 
portuguesas, considerando também o GT X que a autorização da utilização dos recursos 
hídricos por tais infraestruturas, designadamente em fins múltiplos, carece de uma definição 
mais objectiva no plano técnico-jurídico. 

O regime económico e financeiro está bem sustentado no diploma, mas o facto de não se 
definirem as taxas a cobrar, respetivos montantes e destino (objeto dos diplomas 
regulamentares a publicar) torna impossível uma apreciação definitiva sobre esta matéria. A 
Apreciação considerou ainda ser imperioso fazer preceder a implementação do novo regime 
de estudos rigorosos sobre o seu impacte socioeconómico nos diferentes setores utilizadores 
da água. 

Em relação ao diploma sobre a Titularidade dos Recursos Hídricos, verificou-se a preocupação 
de não introduzir alterações significativas no atual regime jurídico sobre titularidade das águas 
e terrenos conexos, embora existam disposições que contradizem esse propósito, com 
consequências que importa sopesar. 

Em termos conclusivos, o Prof. Bento Franco afirmou que da avaliação resulta serem os 
projetos de Decreto-Lei respeitantes à Lei Quadro da Água e à Titularidade dos Recursos 
Hídricos de toda a oportunidade e constituírem um documento fundamental para a eficaz e 
sustentável gestão da água em Portugal. A Apreciação considerou também de toda a 
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pertinência e urgência a aprovação dos decretos-lei, cuja entrada em vigor e aplicação 
deveriam, aliás, merecer um forte estimulo e um largo consenso. 

Os dois projetos completam, integram e consolidam o quadro legislativo vigente, indo no 
sentido de adequar as instituições e os instrumentos de gestão da água aos condicionamentos 
sociais, económicos e ambientais do país. Não obstante o elevado mérito e oportunidade da 
iniciativa, a Apreciação revelou persistirem no projeto de Lei-Quadro da Água alguns aspetos 
mal resolvidos, dos quais, em síntese, se entendeu destacar os seguintes: i) um défice na 
abordagem das utilizações de água para abastecimento humano e para as atividades 
económicas; ii) lacunas e indefinições relativamente ao ordenamento, planeamento e 
administração dos recursos hídricos costeiros e estuarinos; iii) referência insuficiente às águas 
subterrâneas e à importância da sua utilização e proteção, conjuntamente com as águas de 
superfície e com os ecossistemas aquáticos associados; iv) a deficiente estruturação das 
unidades de gestão e do modelo institucional, sobretudo a nível regional, com ambiguidades 
na definição das competências e na articulação dos órgãos e organismos intervenientes; v) um 
modelo económico e financeiro bem sustentado e que nas suas linhas-mestras é correto, mas 
com necessidade de clarificação quanto ao modo como vai ser precisado e concretizado; e vi) 
insuficiente consideração das infraestruturas de regularização, nomeadamente de fins 
múltiplos, atendendo às condições hidrometeorológicas portuguesas. 

A Apreciação notou ainda uma deficiente sistematização de conceitos, definições e 
procedimentos relativos à Titularidade dos Recursos Hídricos e a existência de algumas normas 
daquele projeto suscetíveis de inconstitucionalidade, bem como imprecisões na entrada em 
vigor e na implementação dos dois Decretos-Lei, ao remeter para os diplomas em preparação 
que complementam a Lei-Quadro da Água e que são essenciais para a sua exequibilidade. 
Tudo ponderado, a Apreciação realizada recomenda que o Conselho Nacional da Água dê 
parecer favorável aos projetos de Decreto-Lei em apreço, desde que eles sejam sujeitos a uma 
cuidada revisão, em aspetos de fundo e de forma, considerando que eles constituem 
documentos de elevado potencial e alcance para a sociedade portuguesa. 

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente agradeceu uma vez 
mais o trabalho desenvolvido em tão curto espaço de tempo pelo GT X, felicitando os 
intervenientes pela qualidade da apresentação efetuada e abrindo o período de discussão. 

O Prof. Humberto Rosa começou por manifestar o seu apreço pelos projetos de diploma em 
apreço e pelo trabalho do GT X, embora identifique uma divergência significativa em relação à 
opinião contida na Apreciação sobre o tópico das infraestruturas hidráulicas, cujo tratamento 
no projeto de Lei-Quadro da Água lhe merece concordância. Ao nível do detalhe comentou 
ainda a utilização do termo proteção integrada na Lei-Quadro da Água, que considerou 
adequada, em contraste com o referido na Apreciação. Em relação ao diploma sobre a 
titularidade, questiona a opinião subjacente a esse projeto de Decreto-Lei, cuja bondade é 
mencionada na Apreciação do GT X, de deliberadamente não alterar o regime de titularidade 
vigente, referindo achar confusa a inclusão das obras nos leitos dos cursos de água na 
definição de recursos hídricos. 

Para o Prof. Veiga da Cunha todos teremos consciência da importância da água, que é um 
recurso especial (renovável, móvel e insubstituível) e que liga profundamente as pessoas numa 
relação montante-jusante, assente na solidariedade dos diferentes utilizadores. Considerou ser 
de equacionar a necessidade da existência de uma nova Lei da Água, em particular tendo em 
conta que mais legislação pode não significar, necessariamente, melhor gestão, sobretudo 
quando a legislação publicada não é aplicada. Na sua opinião, tendo em atenção o cenário 
atual da gestão dos recursos hídricos em Portugal, a resolução dos problemas existentes não 
passará apenas pela publicação de nova legislação. Sobre a questão dos encargos das 
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estruturas de gestão considera ser ponto assente que “a água deverá pagar a água” e, 
consequentemente, a implementação de um novo quadro de gestão não trará novos encargos 
ao orçamento de Estado. Considerou, ainda, que a gestão dos recursos hídricos deverá ser 
eficiente, equitativa, forte, transparente e participada, sendo necessário passar da retórica à 
prática, ou seja, que este tema passe a ser uma prioridade nacional, o que deverá merecer o 
empenho de todo o governo. Por fim, considerou importante um maior envolvimento da 
sociedade na discussão da Lei-Quadro, dando o exemplo da discussão havida em torno da 
nova lei da água francesa. 

A Dr.ª Paula Chainho afirmou ter gostado da Apreciação do GT X, aproveitando o ensejo para 
revelar que a LPN considera muito importante o trabalho subsequente de aplicação da 
Diretiva-Quadro da Água, cujo corpo principal é transposto pela Lei-Quadro em análise. Tendo 
em conta os exigentes prazos de implementação da diretiva, questionou o envolvimento da 
sociedade civil, nomeadamente das ONG de ambiente, nessa aplicação. 

O Prof. Paulo Pinto congratulou-se por o articulado da Lei-Quadro da Água introduzir o 
conceito ecocêntrico na gestão dos recursos hídricos nacionais, embora continuem a subsistir 
no projeto de diploma alguns aspetos antropocêntricos que lhe suscitam crítica. Nos projetos 
em apreciação crê também ser insuficiente o previsto em termos da participação e 
envolvimento das populações na proteção e gestão dos recursos hídricos, salientando ainda a 
necessária educação ambiental para a água, que deverá acompanhar a aplicação da Lei-
Quadro. 

O Dr. Rui Tomás Marques manifestou possuir algumas divergências, mas de pormenor, em 
relação à Apreciação do GT X. Concorda com a opinião do GT X de que a abordagem das zonas 
costeiras é manifestamente insuficiente, referindo a esse propósito a não consideração da 
estratégia europeia para gestão de zonas costeiras na elaboração dos diplomas. Concordou, 
também, com a opinião expressa na Apreciação de que o artigo 34.º da proposta de Lei-
Quadro se encontra redigido de forma pouco clara. Disse esperar que os dois projetos 
contribuam para solucionar matérias que continuam a funcionar de forma insuficiente, 
nomeadamente as relacionadas com a inspeção e fiscalização dos usos da água. Por fim, 
salientou a necessidade de se estabelecer um pacto de regime, até 2006, para concretizar os 
objetivos da Lei-Quadro. 

O Prof. Veloso Gomes reconheceu a importância da legislação em análise e da correspondente 
Apreciação, considerando urgente a aplicação dos diplomas. Em relação às zonas costeiras e 
estuarinas, concorda com a opinião expressa na Apreciação de que a sua abordagem nos 
projetos é insuficiente e pouco clarificadora, embora esta seja uma questão antiga. Igualmente 
considerou pouco clarificadora a abordagem e definição adotadas para as às águas costeiras e 
para o domínio público marítimo, que, de acordo com o diploma, passaria a englobar a zona 
económica exclusiva. Quanto ao diploma relativo à Titularidade dos Recursos Hídricos 
concordou com o teor da Apreciação, quando afirma que alguns artigos podem ser 
inconstitucionais. Manifestou, também, a disponibilidade da EUROCOAST/Portugal para um 
encontro com vista à discussão da legislação em apreço no que diga respeito às águas costeiras 
e estuarinas. Por fim, questionou a delimitação geográfica das regiões hidrográficas, na sua 
componente costeira, já que estas regiões vão integrar nas bacias hidrográficas as águas 
costeiras associadas. Esta divisão pode apresentar problemas na sua articulação com outras 
divisões espaciais da zona costeira atualmente em vigor, o que deve ser ponderado. 

O Eng.º Pedro Serra esclareceu não ser a dominialidade uma matéria ligada com a 
transposição da Diretiva-Quadro da Água, tendo sido objetivo do projeto de diploma integrar 
legislação dispersa e antiga, embora preservando a maioria dos conceitos. Reconheceu, 
contudo, que a criação do novo conceito de recursos hídricos pode não ter clarificado o 
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conceito. Sobre a Lei-Quadro e as definições de águas costeiras, esclareceu que o projeto 
apenas pretendeu aplicar à zona costeira um estatuto especial de proteção. Reconheceu, 
contudo, que as questões ligadas à gestão das águas costeiras e ao domínio público marítimo 
deveriam merecer uma ampla discussão, embora em relação a determinados aspetos da sua 
administração seja difícil promover grandes alterações. Relativamente às questões 
institucionais, embora seja de enquadrá-las na perspetiva da gestão dos recursos hídricos, é 
importante reconhecer que existem outros conceitos ambientais cuja abordagem deverá ser 
realizada de forma integrada, para o que a estrutura das CCDR se mostra, atualmente, a mais 
adequada. Assim, considerou ser a solução proposta no projeto de Lei-Quadro equilibrada, 
preservando a intervenção das CCDR, mas criando as ARH com competências no domínio do 
planeamento dos recursos hídricos e da aplicação dos montantes das taxas ambientais, numa 
perspetiva de participação dos utilizadores. Em relação às regiões hidrográficas internacionais, 
expressou discordância com a opinião do GT X de que a junção dessas bacias com bacias 
nacionais, numa mesma região hidrográfica, poderá dificultar a gestão das últimas. A 
racionalidade das regiões propostas teve em conta outros fatores, dando o exemplo das bacias 
hidrográficas do Guadiana e do Sado, a integrar numa mesma região hidrográfica, dada a 
ligação que se estabelecerá na gestão dos recursos hídricos dessas bacias através do 
empreendimento de Alqueva. Sobre as questões económicas, esclareceu que os custos a 
recuperar irão incluir, não só aos custos de investimento e de manutenção, mas também os 
custos de escassez e as externalidades ambientais, existindo, consequentemente, não apenas 
uma taxa de utilização, mas taxas ambiental e de regularização contempladas na nova lei. 
Desta forma, questionou a Apreciação quando preconiza que a taxa de utilização deva 
reverter, sobretudo, para melhorar a qualidade dos meios hídricos, já que essa é a finalidade 
da taxa ambiental.  

O Prof. António Quintela considerou os projetos de Decreto-Lei e a Apreciação do GT X como 
documentos de grande fôlego. Todavia, entende ser necessária uma revisão formal dos 
projetos de diploma, nomeadamente em relação às definições neles apresentadas. 

O Eng.º Jorge Bochechas manifestou concordância com a Apreciação no que diz respeito ao 
tópico da monitorização, tal como esta é exigida no âmbito da Diretiva-Quadro, em particular 
na sugestão do envolvimento de entidades com trabalho já desenvolvido nesse âmbito. A esse 
propósito, lembrou que a Direção-Geral dos Recursos Florestais, no âmbito das suas 
competências, tem procedido à monitorização piscícola das águas interiores portuguesas, 
revelando ainda a participação daquela entidade num projeto europeu cujo objetivo é o 
desenvolvimento de um índice de integridade biótica com base na ictiofauna. Por fim, 
questionou o que acontecerá com a revogação do Decreto-Lei n.º 236/98, prevista com a 
publicação da Lei-Quadro. Aquele Decreto-Lei transpôs para o sistema jurídico português uma 
série de diretivas comunitárias que se deveriam manter em vigor até 2013, nomeadamente a 
referente às águas piscícolas.  

O Prof. Gonçalves Henriques revelou concordar genericamente com a Apreciação do GT X. 
Abordando alguns aspetos, que considerou relevantes, começou por expressar ser 
fundamental, num diploma com a natureza da Lei-Quadro, a existência de um preâmbulo, até 
porque os princípios mencionados no artigo 3.º da Lei-Quadro são limitados. Sobre a questão 
da delimitação das regiões hidrográficas, não crê ser relevante isolar as bacias luso-
espanholas, sendo mais importante estabelecer regiões que tenham em conta as ligações 
hidrológicas/hidráulicas das bacias que as venham a integrar. A esse nível, discordou da 
proposta separação das bacias do Tejo e do Sado, já que irá provocar a separação do 
importante aquífero comum e, desta forma, dificultar a sua gestão. Na sua opinião e ao 
contrário do expresso na Apreciação do GT X, os planos específicos de gestão dos recursos 
hídricos devem continuar a ser previstos, tal como estabelecido na Lei-Quadro e na Diretiva-
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Quadro da Água. Em relação às atribuições das CCDR e das ARH, concordou com o conteúdo 
da Apreciação, de que estas necessitam de ser clarificadas, nomeadamente em relação à 
monitorização, que, no seu entender, deve estar associada ao licenciamento e à fiscalização. 
Sobre a delimitação das águas costeiras, a Lei-Quadro estabelece aquela que é definida na 
Diretiva-Quadro da Água, embora outros limites se possam continuar a aplicar no âmbito de 
outra legislação. Acerca das visões antropocêntrica e ecocêntrica, esclareceu que toda a 
política europeia de ambiente é claramente antropocêntrica. Por fim e sobre a aplicação da 
Diretiva-Quadro da Água, crê que para além da estratégia comum de implementação deveria 
existir uma estratégia nacional, com um envolvimento importante da sociedade civil. 

O Prof. Joanaz de Melo considerou ser a Lei-Quadro da Água um avanço significativo em 
relação ao quadro legal hoje existente em Portugal, embora alguns aspetos fiquem aquém das 
expetativas, designadamente a dominialidade das águas subterrâneas. Em relação a alguns dos 
tópicos antes abordados, considera ser de primordial importância a implementação da nova 
legislação e a participação do público, para além do papel dos utilizadores, que não poderão 
ser meros recetores de informação. Igualmente importante para a implementação da 
legislação será a articulação entre o planeamento e o licenciamento, bem como a eficaz 
aplicação dos instrumentos económicos. A esse respeito, embora a Lei-Quadro apresenta 
critérios para a aplicação das taxas previstas, deveria apresentar também prazos para a 
respetiva implementação. Por fim, considerou que a legislação em análise continua a dar uma 
importância excessiva às obras públicas, devendo a gestão dos recursos hídricos assentar 
numa gestão sustentável e num adequado ordenamento do território. Considera também que 
a gestão das águas estuarinas e costeiras permanece pouco clara. 

O Dr. Jorge Mota Prego salientou a importância e as implicações do projeto de Lei-Quadro e 
da Diretiva-Quadro da Água para a saúde, sendo naturalmente necessário o envolvimento de 
diferentes intervenientes na sua aplicação, incluindo os representantes da área da saúde 
pública. Referiu ainda a relevância do conceito de risco para a saúde, que deveria 
explicitamente surgir em associação com a abordagem da água para consumo humano, ou da 
água a utilizar pelo homem para outras finalidades. 

O Eng.º Bulhão Martins, como membro do GT X, mas procurando o necessário 
distanciamento, reconheceu a elevada qualidade da Apreciação, considerando interessante a 
capacidade para pessoas com perspetivas distintas sobre a gestão dos recursos hídricos terem 
chegado, com naturalidade, a um documento de compromisso. Lembrou ser o setor agrícola o 
maior consumidor de água e, portanto, inegável o seu impacte na gestão dos recursos hídricos, 
embora este consumo apresente uma grande especificidade e um papel que, muitas vezes, 
deve ser considerado nobre. Relevou a importância histórica do regadio em Portugal e as 
marcas profundas que estabeleceu na cultura e na paisagem do país, salientando que o 
regadio em Portugal assenta não só em grandes obras públicas mas também em pequenas 
estruturas. A CAP reconhece que a Apreciação do GT X é globalmente objetiva, fornecendo 
pistas para uma boa revisão dos projetos em apreciação. Por fim, recordou as propostas 
contidas na Apreciação acerca da participação dos utilizadores na gestão dos recursos hídricos 
e manifestou apreensão acerca da anunciada elaboração dos 15 diplomas que completarão a 
Lei-Quadro, elaboração que deveria também contar com o acompanhamento e participação 
dos setores utilizadores.  

O Eng.º Mário Lino esclareceu que a versão dos projetos de diploma e análise não representa 
a versão apresentada pelo grupo de trabalho encarregue da sua elaboração, mas uma versão 
trabalhada pelo jurista Dr. Robin de Andrade a partir daquela proposta pelo grupo de trabalho. 
Em alguns aspetos, o texto do jurista não seguiu as propostas daquele grupo de trabalho, 
apesar da excelente intervenção jurídica realizada. Sobre algumas das questões, como a 
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relativa à titularidade dos recursos hídricos subterrâneos, revelou ser praticamente impossível 
alterar o regime atualmente vigente, dadas as avultadas indemnizações a pagar aos detentores 
desse direitos. Manifestou a opinião de que a Apreciação do GT X é pouco concreta em 
algumas das sugestões que formula, sendo, todavia, clara noutras, como na opção pelo reforço 
das competências das ARH. A Apreciação constitui, todavia, um importante contributo para 
que o trabalho realizado até ao momento possa ser melhorado, até porque todos deverão 
reconhecer a importância deste processo para o país. 

O Prof. José Gonçalves apresentou uma análise crítica, elaborada pela CCDR Centro, sobre as 
implicações nas CCDR da aplicação do modelo institucional proposto na Lei-Quadro da Água. 
Em primeiro lugar, referiu o ordenamento do território, em relação ao qual os principais 
instrumentos estão hoje atribuídos às autarquias e às CCDR, embora a Lei-Quadro considere 
insuficientemente estas entidades nos processos de planeamento e de gestão da água, o que 
dificultará a integração do ordenamento do território e da gestão da água, ambos transversais. 
Em segundo lugar, no modelo proposto, parece existir alguma compartimentação entre níveis 
de atuação, que contrariam as novas dinâmicas de planeamento, as quais apontam mais para 
uma gestão por objetivo. O planeamento estático, por períodos mais ou menos longos, retira 
maleabilidade à gestão. As novas dinâmicas de planeamento e gestão preconizam também um 
maior envolvimento da comunidade e dos setores, o que, na prática, leva a que os tradicionais 
níveis de planeamento, gestão e ação sejam cada vez mais próximos. Embora o modelo agora 
proposto pretenda implementar tal participação com os conselhos consultivos, também 
propõe uma clara estratificação nas políticas da água, que, de uma forma simplificada, se pode 
resumir ao seguinte: o INAG faz o planeamento, as ARH a gestão e as CCDR o licenciamento e a 
fiscalização. Em terceiro lugar, considerou que a fiscalização pode e deve ser efetuada por 
diversas entidades, tal como prevê a atual legislação, enquanto que o licenciamento, se 
isolado, retira capacidade crítica a quem exerce essa competência, uma vez que o 
licenciamento é consequência de um acto de gestão, não se vendo assim qualquer vantagem 
em tal separação. Em quarto lugar e face à atual conjuntura, será evidente a dificuldade de se 
criarem organismos complexos de raiz, como serão as ARH, sem um planeamento prévio que 
clarifique ao pormenor as ações necessárias, embora não se deva excluir que de uma forma 
ponderada e numa outra conjuntura se avance para estruturas mais dedicadas de gestão da 
água. Tendo em conta o carácter pluridisciplinar e abrangente do planeamento e gestão dos 
recursos hídricos, considerou ser mais fácil gerir a região hidrográfica no âmbito das CCDR, 
evitando-se, assim, a dissociação da água das restantes componentes ambientais (ar e solo), o 
que parece ir em sentido inverso aos conceitos de abordagem combinada e licenciamento 
integrado.  

O Prof. José Gonçalves entende, também, que a não coincidência dos limites territoriais das 
CCDR com os das regiões hidrográficas não representará um grande obstáculo, parecendo à 
partida mais complicado implementar mecanismos de articulação entre o INAG, as ARH e as 
CCDR, devido à dispersão de competências pelos três organismos. Fez alguns comentários 
sobre aspetos de detalhe dos diplomas, designadamente em relação às competências 
daquelas entidades. Em relação aos conselhos consultivos para representação dos utilizadores 
previstos na Lei-Quadro, considerou serem excessivos, devido à existência dos Conselhos 
Regionais, consagrados na orgânica das CCDR e que terão de ser consultados nesta matéria. 
Por fim e sintetizando as opiniões formuladas, entende que as competências que o projeto de 
diploma comete às ARH poderão ser asseguradas, pelo menos durante uma primeira fase, 
pelas CCDR, dotando-as de meios semelhantes aos previstos para as primeiras e vinculando as 
atividades do planeamento e da gestão da água ao INAG, enquanto Autoridade Nacional da 
Água. 
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O Dr. Eduardo Martins, não sendo especialista em determinados aspetos das matérias 
abordadas, considera que o CNA terá capacidade para avaliar os projetos de decreto-lei em 
apreço. A Administração dos Portos, através do Instituto a que preside, está integrada no 
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação, pelo que considerou ser útil uma 
pequena reflexão sobre as questões institucionais envolvidas. O Ministério das Obras Públicas, 
Transportes e Habitação tem apresentado uma disponibilidade total para que, em matérias 
ambientais, se articulem competências com o Ministério das Cidades, Ordenamento do 
Território e Ambiente nas áreas portuárias. Assim, matérias como as da titularidade e do 
regime económico-financeiro, tal como propostos nos diplomas em análise, terão de ser 
cuidadosamente avaliadas nas suas consequências nas áreas portuárias, na procura de 
soluções conciliatórias e mais equitativas do que aquelas que são propostas, por forma a 
permitir o desenvolvimento do sistema portuário português. Concluiu, manifestando a sua 
disponibilidade para analisar as propostas em conjunto, de modo a ajustar o modelo proposto. 

O Dr. Marques Ferreira, não pretendendo responder à totalidade das observações e questões 
colocadas, entendeu fazer os seguintes comentários sobre as que entendeu mais relevantes. 
Começou por elogiar a Apreciação do GT X, que, apesar das observações críticas, recomenda a 
aprovação dos dois projetos de Decreto-Lei. Todavia, em alguns casos, a Apreciação apresenta 
soluções de detalhe que não considera ajustadas para uma Lei-Quadro, devendo integrar os 
seus diplomas complementares. Sobre as questões do litoral e dos estuários, a abordagem 
adotada pelo grupo redator teve em conta a prevista publicação de uma Lei-Quadro para o 
litoral. Desta forma, a Lei-Quadro só abrange a zona litoral quando tal é exigido na Diretiva-
Quadro da Água. Admitiu, no entanto, a referência aos estuários pela importância que 
possuem, embora só relativamente ao recurso água e não ao ordenamento do território, o que 
extravasaria o âmbito dos diplomas. Sobre as infraestruturas hidráulicas, partilha da opinião 
do Prof. Humberto Rosa, concordando também com o Dr. Rui Tomás Marques na necessidade 
de existir uma estratégia para a gestão das áreas costeiras, embora seja questionável a sua 
inclusão no presente diploma. Na sua opinião, muitas das sugestões apresentadas constituem, 
essencialmente, recomendações para a implementação da Diretiva-Quadro. Quanto à questão 
das derrogações, há óbvios lapsos nos projetos de diploma, que serão corrigidos. Sobre o 
capítulo das definições, esclareceu que a sua versão final só será feita no termo deste 
processo, pelo que a versão apresentada deve ser encarada como provisória. Acerca das 
entidades envolvidas nas ações de monitorização requeridas pela Diretiva-Quadro da Água, 
apesar de não eliminar à partida a participação de nenhuma entidade, considerou justificado 
existir somente uma instituição com responsabilidade nessa matéria, que deverá ser o INAG. 
Concordou, também, com a opinião do Prof. Gonçalves Henriques sobre a unidade do aquífero 
Tejo-Sado, embora seja uma matéria difícil de solucionar. Sobre as críticas expressas em 
relação ao modelo institucional proposto, justificou a opção tomada como uma boa forma de 
integrar a gestão dos recursos hídricos nas restantes componentes do ambiente e do 
ordenamento do território, nomeadamente no processo de licenciamento a executar pelas 
CCDR, considerando ainda ser fundamental separar o ato do planear do ato de licenciar. Em 
relação à questão das áreas portuárias, que se manifesta sobretudo em associação com a 
titularidade, revelou ter expressado ao Sr. Ministro a intenção do grupo redator de integrar as 
observações feitas sobre esta matéria, embora sem alterar o espírito dos diplomas. 

O Prof. Bento Franco reafirmou a posição expressa na Apreciação de que será justificado 
existirem ARH fortes e capazes de gerir um recurso que é estruturante, apesar dos argumentos 
de carácter conjuntural apresentados anteriormente. De qualquer modo, a serem criadas, as 
ARH terão que estar apetrechadas com os adequados meios técnicos e humanos, por forma a 
serem capazes de exercer as competências que lhe forem cometidas, não podendo integrar 
somente um órgão de cúpula. Revelou ainda discordar da opinião expressa de que a 
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integração entre os recursos hídricos e as restantes componentes ambientais se tornaria mais 
difícil com a criação das ARH, já que atualmente e ao nível das próprias CCDR, esta articulação 
tem de ser feita entre departamentos distintos.  

O Prof. Fernando Santana começou por salientar a capacidade de síntese revelada na 
Apreciação do GT X. Na sua opinião e contrariamente ao expresso na Apreciação, a Lei-Quadro 
deveria ser mais enquadradora e apresentar menos detalhe, embora o figurino misto proposto 
se possa considerar aceitável. Alertou para a ausência da definição de recurso hídrico na Lei-
Quadro, sugerindo uma redação mais feliz para os princípios apresentados no documento. 
Acerca do artigo das derrogações, cuja redação considerou pouco clara, haverá que referir 
expressamente o seu carácter transitório. Manifestou ainda concordância com a opinião do 
Eng.º Pedro Serra em relação às taxas previstas na nova lei. Por fim, considerou que o sucesso 
da nova legislação passará pela sua aplicação, sendo mesmo lamentável o diploma não ser já 
mais concreto em relação às taxas e ao respetivo sistema de aplicação. 

O Eng.º Guedes Marques revê-se no trabalho do GT X, em que participou, embora um dos 
pressupostos iniciais da Apreciação realizada tenha sido o de comentar os diplomas em análise 
mas sem sugerir alternativas de redação para o texto proposto. A questão institucional terá 
sido, também no âmbito do GT X, a mais controversa, questionando se em relação à divisão de 
competências proposta a nível regional entre as CCDR e as ARH, não se poderia propor o 
contrário, ou seja, que o planeamento dos recursos hídricos ficasse como competência das 
CCDR, enquanto o licenciamento passaria para as ARH. A concluir, deixou uma referência 
sobre o licenciamento, considerando não ser adequado os próprios utilizadores procederem 
ao licenciamento, sendo que a proposta de Lei-Quadro considera demasiadas entidades com 
participação nesse processo.  

Na opinião do Dr. Jacinto Leandro o modelo institucional proposto deverá ser aperfeiçoado, 
nomeadamente nas parcerias da administração local com a administração central e nas 
necessárias cautelas em relação aos atos de licenciamento.  

O Eng.º Eira Leitão começou por referir que, embora ausente da reunião, o Dr. Carlos 
Encarnação, enquanto membro do GT X, contribuiu para a elaboração da Apreciação e 
sustenta as opiniões nela expressas. Enalteceu o nível das intervenções realizadas, embora 
considere que algumas das observações tenham assumido um carácter de pormenor, pelo que 
não as abordará de seguida. Em relação à problemática do litoral e independentemente de se 
esperar a publicação de uma lei do litoral, a Diretiva-Quadro da Água é clara na necessidade de 
se concretizar uma gestão e o ordenamento dos recursos hídricos por região hidrográfica, 
englobando esta as águas costeiras e os estuários, que não podem, assim, ser ignorados na 
legislação em apreço. Considerou que alguns assuntos abordados nos diplomas e as sugestões 
feitas no decorrer da presente reunião terão de ser cuidadosamente reavaliados, 
designadamente os relacionados com a dominialidade e a gestão integrada das águas. Sobre a 
titularidade das águas subterrâneas, a manutenção do regime vigente não implica que os 
projetos de Decreto-Lei não considerem mecanismos de intervenção na gestão do seu uso. 
Acerca da exclusão de bacias hidrográficas nacionais das regiões hidrográficas internacionais, 
proposta na Apreciação, mantém os argumentos aí expressos e que resultaram da 
interpretação feita pelo GT X do texto da Diretiva-Quadro da Água. Esclareceu que a 
Apreciação não considerou dispensáveis os planos específicos de gestão de recursos hídricos, 
aliás previstos na própria Diretiva-Quadro, mas criticou que a maior parte dos instrumentos de 
proteção e valorização dos recursos hídricos previstos na Lei-Quadro da Água pressuponham a 
existência de planos. Sobre a problemática das infraestruturas hidráulicas, clarificou o cerne da 
Apreciação nesse aspeto e que, no essencial, refere não ser possível, num país com as 
características hidrometeorológicas de Portugal, dissociar os aspetos de qualidade da água dos 
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relacionados com a quantidade. Em relação ao financiamento, manifestou a opinião de que o 
conhecimento, por parte dos utilizadores, do destino e da aplicação das diferentes taxas que 
vão pagar será vantajoso para a aceitação do sistema proposto, ao contrário da integração 
direta dessas taxas nos orçamentos da administração. Quanto à necessária integração das 
outras componentes ambientais na gestão dos recursos hídricos, deu como exemplo a 
estrutura e o funcionamento do próprio Conselho Nacional da Água. Nesse domínio e numa 
primeira abordagem, entende não ser de menosprezar a possibilidade, antes referida pelo 
Prof. José Gonçalves e pelo Eng.º Guedes Marques, de o planeamento dos recursos hídricos 
ser realizado pelas CCDR. Finalizando a sua intervenção e tendo em conta a Apreciação do GT 
X, nomeadamente a sua conclusão (capítulo IV), bem como as intervenções dos membros do 
Conselho durante a presente reunião, propôs uma redação para o Parecer do CNA sobre os 
dois projetos de diploma em apreço, que foi aprovado por consenso unânime e fica anexo à 
presente ata.  

Sua Exa. o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente agradeceu o 
trabalho realizado pelos vários intervenientes na elaboração, acompanhamento e apreciação 
dos dois projetos de decreto-lei. Reconhecendo não ser especialista na temática da gestão de 
recursos hídricos, repetiria uma frase proferida pelo Prof. António Quintela no decurso da 
reunião e com a qual concorda - a de que os projetos hoje em apreço, bem como a Apreciação 
do GT X e o consequente Parecer do Conselho constituem documentos de grande fôlego e 
mérito. Concordou também com as opiniões expressas de que, independentemente da 
qualidade da legislação produzida, será necessário um empenho alargado para que a sua 
aplicação seja um sucesso, até por se estar em presença de questões que ultrapassam uma 
legislatura, requerendo uma perspetiva de regime. Em relação à participação pública, 
concordando com a necessidade de alargar o seu âmbito, notou que a elaboração dos projetos 
de diploma contou com um grau suficiente de envolvimento da sociedade civil, 
nomeadamente através da intervenção do CNA, recomendando ao Conselho que a Apreciação 
e o Parecer produzidos sejam inseridos no site do INAG na internet. Sobre o modelo 
institucional proposto, o tema que maior discussão parece suscitar, considerou interessante o 
debate havido durante a reunião, embora entenda necessário ter como propósito central não 
criar mais instituições sem vantagens evidenciadas e bem definidas, muito embora a criação 
das ARH pressuponha a retirada de algum “lastro” das instituições existentes. Considerou 
ainda importante conhecer a opinião do Ministério das Finanças sobre o modelo proposto e 
referiu concordar com a necessidade de a legislação a publicar, pela sua relevância, possuir um 
preâmbulo. Por fim, mencionou o plano de implementação da Diretiva-Quadro que o INAG 
está a executar, mas em relação ao qual é necessário um atento seguimento. Em relação à 
questão da titularidade concordou com a dificuldade e os inconvenientes de alterar o regime 
vigente, que não impede uma gestão cuidada das águas. Não havendo mais intervenções, deu 
por encerrada a sessão às 19h00. 

 

PARECER 

O Conselho Nacional da Água, na sua 26.ª reunião plenária, efetuada a 17 de fevereiro de 
2004, analisou a Apreciação n.º 01/CNA/2004 elaborada pelo Grupo de Trabalho X do 
Conselho, traduzida na avaliação na generalidade e na especialidade dos projetos de Decretos-
Lei respeitantes à Lei-Quadro da Água e à Titularidade dos Recursos Hídricos. 

Tendo em atenção o conteúdo daquela Apreciação e as opiniões expressas pelos membros do 
Conselho durante a reunião, mencionadas na correspondente ata, o Conselho Nacional da 
Água dá parecer favorável aos dois projetos de decreto-lei, desde que eles sejam objeto de 
uma cuidada revisão à luz das observações e recomendações formuladas, para que o novo 
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quadro legal possa constituir o instrumento-base para a gestão global e integrada dos recursos 
hídricos portugueses, tendo em conta os renovados padrões de exigência que a realidade 
nacional impõe e a legislação comunitária exige. 

O Conselho Nacional da Água considera que os referidos decretos-lei, cuja aprovação se torna 
imperativa a breve prazo, constituem documentos de grande potencial e alcance para a 
sociedade portuguesa, tendo em vista a adequada ponderação de todos os fatores em jogo, 
que determinaram a elaboração dos diplomas, e uma eficaz consecução das importantes 
estratégias e ações, no domínio dos recursos hídricos, que deles resultam. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, iniciou a reunião afirmando ser uma honra presidir ao Conselho 
Nacional da Água, ao qual pertence desde a sua constituição em 1994. Revelou a intenção de 
cumprir a agenda programada para a presente reunião até às 13h00, com um pequeno 
intervalo entre os pontos 3 e 4 da OT. Afirmou reconhecer no CNA o órgão de auscultação de 
mais alto nível em matéria de recursos hídricos, o qual, sendo presidido pelo Ministro 
responsável pelo setor, refletirá em grande parte da sua atuação o impulso que o seu 
presidente lhe entender dar. Mas entende ser o Conselho mais do que isso, pois alcançou um 
prestígio e uma dinâmica própria, nomeadamente fruto da atuação segura do Secretário-
Geral, que lhe conferiu uma notória eficácia e sobriedade institucional. Acentuou ser o CNA 
uma câmara da maior importância, na medida em que nele estão representados a 
administração, as organizações não governamentais de ambiente, as associações profissionais 
e económicas e especialistas no domínio dos recursos hídricos, onde, com serenidade e 
tranquilidade, se têm estabelecido diálogos frutíferos entre os diferentes setores interessados. 
Considera que gerir a água é, em boa parte, dirimir conflitos e que o CNA permite o 
cruzamento ao mais alto nível de saberes e de perspetivas distintas sobre a gestão dos 
recursos hídricos portugueses.  

A realidade portuguesa ao nível dos recursos hídricos apresenta a particularidade de 
apresentar, simultaneamente, problemas de 1.º geração, ligados ao abastecimento e 
saneamento de águas residuais, e uma nova geração de problemas, característicos das 
sociedades mais desenvolvidas. Na turbulência normal da vida pública, o CNA tem sido um elo 
de reflexão continuada, salientando ainda a qualidade e a importância dos pareceres até agora 
produzidos pelo Conselho. Tal como previsto legalmente, espera reunir o plenário do Conselho 
pelo menos duas a três vezes por ano, sendo convocadas mais reuniões se assim se justificar.  

Considerou irónico que o principal problema que o atual governo tem entre mãos na área 
ambiental diga respeito ao assunto que foi debatido na última reunião do CNA, ou seja, o 
projeto legislativo que transpõe a Diretiva-Quadro da Água, que deveria ter sido feita até 
dezembro de 2003. Não adiantará muito mais sobre este tópico, já anteriormente discutido, 
relembrando todavia as várias fases do processo, nomeadamente o seu início, quando um 
primeiro anteprojeto, já muito adiantado mas não ultimado, foi entregue ao CNA pelo então 
Ministro do Ambiente Eng.º José Sócrates, em março de 2002. O Ministro que lhe sucedeu, Dr. 
Isaltino Morais, declarou que se iria prosseguir o trabalho utilizando como base o documento 
de março de 2002, embora não se tenham verificado substanciais desenvolvimentos no 
decurso do seu mandato. O Ministro seguinte, Dr. Amílcar Theias, reafirmou a vontade de 
prosseguir o trabalho em curso e, partindo dos elementos antecedentes, promoveu a 
elaboração de uma nova versão, que foi dada como formalmente concluída e apresentada ao 
CNA para parecer. As observações e recomendações do CNA foram incorporadas numa nova 
versão dos diplomas legais sobre proteção e titularidade dos recursos hídricos. Os ministros 
que seguidamente tiveram a tutela dos recursos hídricos promoveram também a elaboração 
de outras propostas, nomeadamente o Dr. Nobre Guedes, que submeteu a discussão pública 
um projeto unificado, curiosamente com várias semelhanças com o anteprojeto do Ministro 
José Sócrates. Informou que a estratégia do atual governo para concluir com celeridade este 
processo é a de aproveitar, tanto quanto possível, o que foi feito até ao momento, 
nomeadamente as versões juridicamente mais buriladas, introduzindo cirurgicamente algumas 
opções políticas, o que classificou como uma atitude de grande pragmatismo. Revelou 
também não ser sua intenção trazer de novo ao Conselho a legislação em causa, já objeto de 
parecer, o qual obviamente será tido em conta na elaboração da versão final dos diplomas que 
vão constituir a Lei da Água. Por fim, afirmou ser desejável que os temas a abordar em 
reuniões do CNA conjuguem aspetos conjunturais, como a seca de 2005, com aspetos 



 
27.ª Reunião Plenária 

29 de abril de 2005 

 

 211 
 

estruturantes e de reflexão aprofundada, tal como a presente situação e as perspetivas de 
evolução do PEAASAR  

O Eng.º Eira Leitão, assumindo a condução da reunião, agradeceu as palavras elogiosas que o 
Sr. Ministro dirigiu ao Conselho e a si próprio e congratulou-se com o facto de um membro 
relevante do CNA ser o seu atual Presidente. Após dar as boas vindas aos novos membros 
presentes, apresentou a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, como 
segue: 

1. Ata da 26.ª reunião do CNA, efetuada em 17/02/2004; 

2. Programa de atividades e estimativa orçamental para 2005; 

3. Prevenção e controlo dos efeitos das secas; 

4. Modelo empresariais para a indústria da água e cumprimento dos objetivo do 
PEAASAR.  

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou à discussão a Ata da 26.ª reunião, 
que foi aprovada por unanimidade.  

Entrando no 2.º ponto da OT, o Eng.º Eira Leitão procedeu à apresentação dos pontos 
essenciais do Programa de atividades do Conselho para 2005. Através da elaboração deste 
programa dá-se cumprimento a um requisito legal, mas a sua elaboração anual tem 
representado uma oportunidade para fazer o balanço das atividades desenvolvidas e 
perspetivar a agenda futura, naturalmente sujeita a critérios de oportunidade política. Do 
documento começou por realçar a natureza e a constituição do CNA, que neste momento e 
após as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84/2004, de 14 de abril, é constituído por 
um Presidente, um Secretário-Geral, quarenta e sete vogais natos e doze vogais convidados. 
Salientou que essas alterações tiveram o intuito de aumentar a eficácia de intervenção e 
promover a renovação sistemática da composição do Conselho (através da limitação da 
duração dos mandatos), detalhando algumas modificações verificadas, nomeadamente, a 
redução, ainda que ligeira, do número de membros e a inclusão de representantes das 
entidades pertinentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, dando ao CNA uma 
efetiva dimensão nacional. Após destacar os princípios orientadores da ação do Conselho, 
salientou a necessidade da participação de mais entidades representadas no CNA, incluídas ou 
não na estrutura do MAOTDR, na proposição e tratamento prévio de temas para análise.  

Deu conta das atividades desenvolvidas em 2004, nomeadamente da realização de apenas 
uma reunião plenária, em que foram apreciados os projetos de diploma sobre a proteção e a 
titularidade dos recursos hídricos, facto a que não terá sido alheio a sucessão de titulares no 
Ministério do Ambiente. Durante aquele ano foi ainda preparada, encontrando-se em fase 
final de edição, uma publicação sobre os primeiros dez anos de vida do Conselho, onde se 
registam aspetos relevantes da atividade do CNA desde a sua constituição em 1994. A 
publicação procura não só enquadrar e reter as atas das 26 reuniões plenárias realizadas nesse 
período, mas também divulgar documentos de maior relevância elaborados pelos seus grupos 
de trabalho, contendo ainda vários testemunhos prestados por ex-presidentes e pelo decano 
do CNA.  

Em relação às atividades programadas para o ano de 2005, o Eng.º Eira Leitão destacou os 
seguintes temas, em parte já enunciados nos anos pretéritos: i) a ultimação e implementação 
do novo quadro legal e institucional de gestão da água em Portugal; ii) a aplicação dos planos 
de bacia hidrográfica, dos planos de ordenamento de albufeiras e da orla costeira e do 
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água; iii) a aplicação e o desenvolvimento da 
Convenção de Albufeira sobre as águas das bacias hidrográficas luso-espanholas; iv) a 
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articulação da gestão da água com o ordenamento do território, a conservação da natureza e o 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas; e v) a interligação da gestão com a saúde 
publica, o desenvolvimento das atividades económicas e os grandes projetos hidráulicos, de 
fins únicos ou múltiplos. A concluir, apresentou a execução orçamental do Conselho, que dos 
78 968 € disponíveis para 2004 gastou cerca de 72 689 €. Para o corrente ano as verbas 
destinadas a custear as atividades do Conselho totalizam 83 955 €, montante esse que 
permitirá assegurar o normal prosseguimento dos objetivo do Conselho. Posto à votação, o 
Programa anual de atividades foi aprovado por unanimidade. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional referiu que caberá a todos os membros do Conselho cumprir o Programa de 
atividades, considerando pertinente que outros ministérios proponham temas para análise 
pelo CNA, voltando a realçar o papel do Conselho como um fórum alargado de discussão dos 
temas relacionados com a água. Introduzindo o 3.º ponto da OT, realçou a gravidade da seca 
que o nosso país atravessa, em particular nalgumas regiões, sendo que uma das primeiras 
ações que tomou enquanto Ministro foi a de ultimar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
7/2005, destinada a enquadrar o acompanhamento e mitigação dos efeitos da seca. Assim e 
na sequência do desenvolvimento da situação, considerou relevante que na presente reunião 
os conselheiros fossem informados acerca da forma como se está a processar o 
acompanhamento dos problemas levantados. 

O Presidente do INAG, Dr. Orlando Borges, começou por afirmar que o INAG tem 
acompanhado em permanência as situações de seca, mesmo com condições menos severas do 
que as presentes, permitindo o trabalho desenvolvido nessas situações sustentar a elaboração 
da RCM atrás referida. O relatório quinzenal sobre a seca seguidamente apresentado é o 
primeiro a ser estruturado em concordância com o estabelecido naquela RCM. Sobre tal 
relatório entendeu salientar alguns pontos, nomeadamente a criação de mecanismos 
específicos de acompanhamento da situação, através da Comissão para a Seca 2005, e a 
definição e coordenação das medidas de emergência que venham a ser consideradas 
necessárias. Essas medidas serão adequadas à severidade e à duração da seca que afeta cada 
região, segundo quatro níveis de intervenção crescente.  

Prosseguiu, apresentando a estrutura da Comissão para a Seca 2005, que é coordenada 
politicamente pelo Secretário de Estado do Ambiente e tecnicamente pelo INAG e cujo 
secretariado tem como uma das incumbências a produção do relatório quinzenal sobre a 
evolução da situação. Do relatório agora apresentado, respeitante ao período de 15 a 30 
março, destacou as suas principais conclusões nas áreas da meteorologia, hidrologia, 
agricultura, abastecimento público e Convenção Luso-Espanhola, dizendo em relação a este 
último tópico que na bacia hidrográfica do rio Douro se verificarão condições de exceção se a 
precipitação acumulada na bacia, desde o início do ano hidrológico até 1 de junho, for inferior 
a 65% da média acumulada para o mesmo período. Finalizou, mencionando as ações em curso 
e a desenvolver a curto prazo para acompanhamento da presente situação de seca. 

O Prof. Veiga da Cunha começou por referir ser a primeira vez desde que ocorrem secas em 
Portugal que se enquadra o seu acompanhamento de forma tão clara, através da RCM antes 
referida, embora a prevenção e a gestão das situações de seca deva ser realizada antes que 
essas situações se manifestem. Sobre o Programa de Acompanhamento e Mitigação dos 
Efeitos da Seca, entende-o como um documento em evolução. Assim, deixou algumas notas 
sobre o documento, no sentido de contribuir para tal evolução, nomeadamente quanto à 
definição de seca, meteorológica ou hidrológica, considerando faltarem referências ao 
escoamento fluvial. Igualmente notou a ausência de uma análise socioeconómica e ambiental 
dos efeitos da seca, já que a importância da seca é função, não só das disponibilidades de 
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água, como também da sua procura. Outro dos pontos que salientou relaciona-se com a 
classificação das medidas apresentadas, que considerou discutível, e com o âmbito de 
aplicação dessas medidas, onde além do nível municipal, prevalecente em relação a muitas das 
ações, deveria ser também considerado o nível da bacia hidrográfica. Em relação ao relatório 
quinzenal agora presente, considerou-o na globalidade bem estruturado, embora entenda 
mais adequada a elaboração de relatórios mensais, e sugeriu o enquadramento da seca 
presente nas secas anteriormente verificadas em Portugal. Por fim, referiu ser importante 
sensibilizar a opinião pública para a problemática da seca e para a necessidade de poupar 
água, sugerindo como ações adicionais de sensibilização a produção de documentação que 
abordasse tópicos como: o que é uma seca? como ocorre uma seca? ou, como poupar água?  

O Prof. Fernando Santana começou por cumprimentar o novo Presidente do CNA, desejando-
lhe felicidades, e saudou o trabalho entretanto realizado pela Comissão da Seca 2005, 
questionando todavia a falta de avaliação do custo da atual seca para o país. O Eng.º Jaime 
Baptista apresentou alguma informação adicional ao relatório em apreço, acerca da qualidade 
da água para consumo humano no contexto da presente situação de seca. 

O Eng.º Bulhão Martins saudou o Ministro, referindo a tarefa árdua que encontra pela frente 
em matéria de recursos hídricos, desde logo pela situação de seca que o país atualmente 
atravessa. A seca está a provocar importantes impactes na agricultura, na medida em que a 
água é um fator limitante da produção agrícola num clima mediterrânico. A esse nível, 
relembrou que em termos da atividade agrícola mais de 70% da área utilizada é de sequeiro e 
que a presente seca pode, por exemplo, impedir a retirada de cortiça no ano que decorre. 
Considerou também muito positiva a RCM sobre a seca, na qual a CAP se revê, bem como o 
relatório apresentado. Por fim e em relação à Lei-Quadro da Água, entende que os prazos 
propostos para a sua conclusão são ambiciosos, acentuando o carácter transversal da gestão 
dos recursos hídricos e o necessário envolvimento nessa gestão de setores como o da 
agricultura, importante utilizador da água em Portugal. 

O Prof. Gonçalves Henriques cumprimentou o Sr. Ministro e sobre o relatório apresentando 
considerou ser necessário reforçar a fundamentação técnico-científica adotada, dando como 
exemplo a falta de referência ao índice de Palmer que é nele utilizado, desenvolvido nos anos 
40, quando existem métodos de avaliação de secas mais recentes publicados, nomeadamente 
por investigadores portugueses, e a ser utilizados noutros países. Sobre as relações luso-
espanholas, considerou que o relatório deveria ser mais lato, parecendo-lhe também ser 
necessário reforçar a abordagem das questões da qualidade da água para além da relativa à 
sua utilização para consumo humano. Concluiu, referindo que as situações de seca são tidas 
em conta na Diretiva-Quadro da Água e que o LNEC elaborou recentemente um estudo sobre a 
atual seca, nomeadamente quanto à sua possível previsão precoce. 

O Eng.º João Bau começou por também cumprimentar o novo Presidente do CNA e por elogiar 
a RCM sobre a seca, recentemente publicada, embora considere nela faltar uma abordagem 
mais incisiva da bacia hidrográfica e dos Conselhos de Bacia Hidrográfica, sobre os quais não 
existe mesmo qualquer referência. Considera também ser necessário dar um maior ênfase à 
forma como os utilizadores são informados, havendo que reforçar, por exemplo, as mensagens 
sobre as formas de poupar água, assim como associar àquela campanha uma outra sobre 
conservação da energia. Neste plano, afirmou que gostaria que o MAOTDR privilegiasse a 
adoção do termo conservação da água em vez de uso eficiente da água. 

A Dr.ª Paula Chainho iniciou a sua intervenção manifestando satisfação por um membro do 
CNA ser hoje Ministro do Ambiente. Sobre a atual seca, fenómeno recorrente em Portugal, 
entende que será necessário adotar medidas de médio e longo prazo e alterar a forma como a 
água ainda é encarada em muitos círculos de intervenção, sendo necessário ter presente os 
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impactes das secas sobre os ecossistemas, nomeadamente se não se mantiverem regimes 
adequados de caudal ecológico. Considerou ainda muito importante a necessidade de 
minimizar as perdas de água, dando conta da disponibilidade das ONGs para colaborar com o 
Ministério do Ambiente numa campanha de informação sobre as causas, os efeitos e a formas 
de mitigação das secas. 

O Prof. Poças Martins afirmou que, do ponto de vista do abastecimento público, é importante 
constatar a evolução notável registada em Portugal na última década, com novos sistemas de 
captação, transporte e tratamento, o que permite que as consequências da situação de seca 
atual não sejam muito acentuadas. Considerou importante prever o que acontecerá em 2006, 
se as condições de seca persistirem, o que poderia ser considerado como um teste “à rutura” 
para alguns dos sistemas de abastecimento existentes. Deve igualmente ser ponderado até 
que ponto se deverá reservar água para esse cenário mais desfavorável, até porque as pessoas 
mostram baixa tolerância perante as limitações que as secas possam levar a introduzir no 
abastecimento urbano de água. 

Começando por cumprimentar o novo Presidente do CNA, o Prof. João Levy relembrou que o 
problema da seca é semelhante ao problema geral da economia no país, sendo necessário não 
só poupar, no curto prazo, mas também aumentar a produtividade dos sistemas de 
abastecimento. Considerou ainda que, face à evolução previsível de disponibilidades e 
consumos, será eventualmente necessário considerar no futuro, pelo menos a nível 
universitário e tecnológico, a dessalinização da água do mar. 

O Prof. Oliveira da Silva, reforçando a intervenção do Eng.º Jaime Baptista, enfatizou o 
problema da qualidade da água e a necessidade de aumentar a frequência da sua 
monitorização. Por outro lado, não vê no documento apresentado cenários de intervenção em 
função do que poderá acontecer nos próximos meses, nomeadamente a ocorrência, ou não, 
de precipitação significativa. Considera também que o trabalho da Comissão da Seca 2005 não 
deveria excluir o funcionamento de um núcleo de intervenção rápida. Prosseguiu, abordando a 
problemática e a importância das origens subterrâneas de água na presente situação, 
nomeadamente no Algarve, quer em termos quantitativos quer qualitativos, sugerindo um 
acompanhamento especial deste tópico, até pela pressão existente para a abertura ilegal de 
furos. Concluiu, considerando que se estará na altura ideal para se definir uma estratégia de 
gestão para os recursos hídricos em Portugal, nomeadamente para os subterrâneos.  

A Dr.ª Lurdes Carvalho referiu que o ICN, em articulação com o INAG e a DGRF, prevê o 
acompanhamento da situação de seca e dos seus efeitos na biodiversidade, em particular na 
diversidade piscícola, através da monitorização a realizar no rio Guadiana e nas ribeiras do 
Algarve. Subsequentemente e em função da situação detetada, sobretudo nos pegos de menor 
dimensão e com maior carga piscícola, serão concretizadas ações que irão desde a remoção de 
biomassa piscícola de espécies exóticas até à conservação ex-situ de exemplares de espécies 
mais ameaçadas, como o saramugo, Anaecypris hispanica, para posterior repovoamento dos 
locais de origem em condições ambientalmente mais favoráveis.  

O Eng.º Bulhão Martins registou com satisfação as referências agora feitas à Convenção Luso-
Espanhola de Albufeira, já que na citada RCM os mecanismos da Convenção não são referidos. 
Para o Dr. Miguel Barreto e em relação às questões da energia hidroelétrica, será necessário 
assegurar a produção sustentada do sistema energético nacional, para o que considerou 
importante agilizar os processos de licenciamento de novos aproveitamentos hidroelétricos, 
designadamente dos de pequena dimensão. 

Em resposta, o Dr. Orlando Borges registou as propostas e as preocupações manifestadas 
pelos conselheiros, que nalguns casos participam na Comissão da Seca 2005, pelo que essas 
suas propostas serão aí tidas em devida conta. Sobre uma das observações do Prof. Veiga da 
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Cunha, referiu que no site do INAG se pode encontrar documentação onde se perspetiva o que 
pode acontecer no futuro próximo. Quanto à questão levantada pelo Prof. Fernando Santana, 
afirmou que a contabilização dos prejuízos da atual seca está a ser feita. Em relação à 
problemática dos ecossistemas, entende que a intervenção da representante do ICN terá sido 
clara quanto ao trabalho em curso e que em relação à qualidade da água é notório o reforço 
da monitorização, bem como o acompanhamento das situações mais problemáticas através da 
elaboração de planos de contingência. Referiu, por fim, que a RCM apresenta uma nota sobre 
a Convenção Luso-Espanhola de Albufeira.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional afirmou rever-se em muitos dos comentários antes produzidos, que na maior parte 
dos casos não constituem matérias esquecidas mas cuja abordagem pode ser melhorada, o 
que, enquanto Ministro e através dos organismos que tutela, naturalmente promoverá. Após 
esta intervenção, teve lugar um breve intervalo. 

Recomeçando a sessão, o Eng.º Jaime Baptista introduziu o ponto 4. da OT através de uma 
exposição sobre a evolução recente e as perspetivas para os serviços urbanos de águas em 
Portugal. Começou por apresentar as principais características dos serviços de abastecimento 
público de água potável e de saneamento de águas residuais, bem como por realçar a sua 
importância, como serviços estruturais das sociedades modernas. Estes “serviços de interesse 
económico geral” são considerados essenciais ao bem-estar dos cidadãos, à saúde pública, às 
atividades económicas e à proteção do ambiente, devendo obedecer aos princípios da 
universalidade de acesso e da igualdade de tratamento, da continuidade e qualidade do 
serviço, da eficiência e equidade de preços e da ética. Apresentou a evolução histórica do setor 
desde a década de 70 até à primeira metade da década atual, em relação à qual referiu o 
PEAASAR, cujas linhas de ação estratégicas para o período 2000-2006 relembrou.  

Continuando, o Eng.º Jaime Baptista referiu a organização atual do setor, nomeadamente com 
as entidades gestoras de sistemas de titularidade estadual em regime de concessão e as 
entidades gestoras de sistemas de titularidade municipal, nos regimes de gestão direta, de 
concessão ou de delegação. Em relação ao abastecimento público de água e ao saneamento 
de águas residuais urbanas, a evolução verificada é semelhante no sentido do nível local para o 
nível regional, com a consequente redução do número de operadores. Em relação aos 
indicadores da situação atual do setor, apresentou informação referente à evolução dos níveis 
de cobertura da população com serviços de abastecimento de água - melhoria significativa na 
última década, de 80 para 92%, relativamente próximo da meta de 95% definida para 2006, 
cobertura mais elevada em “alta” mas condicionada à realização da “baixa” e necessidade de 
algum esforço adicional - e de saneamento de águas residuais - melhoria significativa na última 
década, de 31 para 50% com tratamento e 61-71% só com drenagem, distante da meta de 90% 
estabelecida para 2006 e necessidade de um grande esforço adicional. Ainda em relação aos 
indicadores do setor, referiu dados sobre a evolução positiva da qualidade da água para 
consumo humano, embora com valores ainda longe do visado. Sobre os objetivo a atingir no 
setor, recordou a missão, as orientações estratégicas e os outros aspetos a assegurar no 
enquadramento desses objetivo, assim como as metas a atingir em abastecimento de água 
(em relação à cobertura de serviço, qualidade da água distribuída e eficiência da utilização de 
recursos hídricos) e em saneamento de águas residuais (em relação à cobertura de serviço e à 
rejeição e tratamento de águas residuais.  

Prosseguindo a sua exposição, o Eng.º Jaime Baptista apresentou e enquadrou as questões-
chave do setor: 1. clarificação do papel dos diferentes atores do setor; 2. racionalização das 
fontes de financiamento disponíveis; 3. garantia de uma adequada capacidade de geração de 
receitas do setor; 4. resolução das elevadas dívidas do setor; 5. maximização de potenciais 



 
27.ª Reunião Plenária 

29 de abril de 2005 

 

 216 
 

economias de escala, de gama e de processo; 6. consolidação de um adequado efetivo modelo 
de regulação; e 7. definição clara e estabilidade temporal do modelo de ordenamento do 
setor. Concluindo, afirmou ser necessário materializar esse modelo de ordenamento para o 
setor através de um novo Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Saneamento de 
Águas Residuais (PEAASAR 2007-2013), sem prejuízo da resolução imediata de algumas das 
questões-chave antes mencionadas. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional começou por afirmar que o PEAASAR será em breve revisto, nomeadamente tendo 
em conta que o horizonte temporal da sua primeira fase se encontra próximo do final. 
Posteriormente, porventura no verão de 2006, estará assim disponível um documento 
estratégico de conteúdos equivalentes aos do atual PEAASAR. Na sequência, informou que se 
encontra em desenvolvimento aquela que é a principal tarefa estruturante da ação do 
MAOTDR, a proposta do QREN (Quadro de Referência da Estratégia Nacional) que substituirá o 
QCA III. Por tudo isto é imprescindível que a atualização do PEAASAR possa estar pronta em 
tempo útil, até pela ótica cada vez mais restritiva existente na obtenção de fundos 
comunitários, que, todavia, deverão continuar a apoiar os financiamentos neste setor. 
Manifestou a opinião de que não é ainda oportuno aprofundar a discussão acerca do modelo 
empresarial de gestão urbana da água, tanto mais que, apesar das oscilações e imperfeições 
verificadas, Portugal tem construído um edifício neste domínio que apresenta boa solidez e um 
considerável desenvolvimento, que, por exemplo, permitiram uma resposta eficaz a uma 
situação de seca como a que atualmente ocorre. Reconheceu serem necessários ajustamentos 
no modelo existente, por forma a mobilizar os meios adequados para se atingirem os níveis de 
qualidade objetivados, desde que salvaguardado o interesse público, embora o debate sobre 
os diferentes modelos possíveis se torne frequentemente demasiado ideológico. Concluiu, 
solicitando a participação do CNA na revisão do PEAASAR e na elaboração do próximo 
documento relativo aos conceitos estratégicos a adotar neste domínio. 

O Prof. João Levy, em nome da AEPSA, afirmou que as empresas portuguesas devem ser 
otimistas ao verem técnicos com reconhecida experiência no abastecimento urbano de água à 
frente do Ministério do Ambiente, do IRAR e da AdP e ao observar o conteúdo do programa do 
atual governo, onde se reconhece o papel importante do setor privado. Observou que Portugal 
tem registado piorias ao nível do crescimento económico (p. ex. crescimento do PIB e do 
número de falências) e que a prática do setor do abastecimento de água e do saneamento de 
águas residuais, nos últimos doze anos, tem demonstrado que o modelo prevalecente tem sido 
o estatal, deixando pouco espaço para as entidades privadas. No seu entender, o 
prosseguimento dessa mesma prática conduzirá aos mesmos resultados económicos, pelo que 
se coloca o desafio da mudança, através da qual se contribua, mais seguramente, para a 
recuperação da economia nacional. Em detalhe, solicitou que o governo esclarecesse a 
estratégia que pretende seguir nesta área, como delimitará os setores e qual o papel do 
Estado no mercado dos sistemas abastecimento de água e de saneamento de águas residuais. 

O Prof. Poças Martins, na sequência da apresentação do Eng.º Jaime Baptista e enquadrado 
pela intervenção do Sr. Ministro, reconheceu encontrarmo-nos numa situação em que quem 
decide conhece muito bem o domínio em apreço, o que permite abordar os problemas com 
otimismo, otimismo desde logo sustentado pela evolução favorável do setor nos últimos anos. 
Apesar de algumas alterações pontuais, reconhece haver alguma continuidade no modelo 
seguido desde os anos 90, referindo também a contribuição fulcral da AdP para a melhoria da 
situação do abastecimento de água potável e do saneamento de águas residuais. Concluiu, 
referindo que se imporá resolver, a curto prazo e na perspetiva da estabilidade e da 
sustentabilidade económica do sistema vigente, a questão das tarifas em alta e em baixa, o 
que permitirá manter a evolução positiva antes assinalada.  
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O Prof. Pereira Vieira felicitou o Eng.º Jaime Baptista pela exposição feita e referiu ir 
concentrar-se no conteúdo do seu último slide, acerca dos mecanismos associados ao 
estabelecimento de um novo PEAASAR. Também importante será a avaliação prévia da 
aplicação do atual Programa, parecendo-lhe importante que, no futuro, os aspetos qualitativos 
venham a ser tidos em conta com maior profundidade e o programa inclua um aspeto 
importante do ciclo urbano da água - as águas pluviais. 

A Dr.ª Francisca Cordovil, de forma breve, referiu alguns aspetos do Fundo de Coesão - fundo 
que se destina a auxiliar os Estados Membros a aplicar diretivas comunitárias -, 
nomeadamente o facto de, entre 1990 e 2006, os cerca de três mil milhões de euros afetos a 
projetos de ambiente serem essencialmente em abastecimento de água e saneamento básico. 
Neste contexto, o PEAASAR foi um instrumento estratégico fundamental, mas entendeu 
realçar que deveriam ser, igualmente centrais, os planos de bacia hidrográfica e o Plano 
Nacional da Água, já que foram instrumentos financiados pelo Fundo de Coesão e não há, até 
agora, não há resultados da sua aplicação, em parte por ainda não ter sido transposta a 
Diretiva-Quadro da Água. O PEAASAR promoveu uma alteração no modo de gestão que 
considerou fundamental mas complexa, sendo possível constatar agora que o calendário de 
execução previsto era demasiado ambicioso. Na sua opinião, dever-se-á dedicar mais tempo às 
fases preparatórias dos investimentos, para que os projetos se encontrem prontos a ser 
executados aquando da disponibilização de financiamento e manifestou alguma preocupação 
quanto à estratégia para o próximo período de programação dos fundos comunitários. Acerca 
da situação de seca, mostrou otimismo em relação à possibilidade de transformar as 
dificuldades presentes em oportunidades, enquanto sobre a exposição do Eng.º Jaime Baptista 
manifestou alguma preocupação no que respeita à situação dos sistemas não regulados pelo 
IRAR. 

O Cmdt. Rocha Afonso desejou felicidades ao novo Presidente do CNA, notando que a água, 
como bem essencial para a manutenção da vida na Terra, deveria ser objeto de um 
planeamento nacional de longo prazo, sem dependência de políticas partidárias, sugerindo 
mesmo a elaboração de uma estratégia nacional para a água. Nesta fase, em que o primeiro 
ciclo de reforço dos sistemas de abastecimento urbano de água e de saneamento de águas 
residuais se encontra próximo do fim, considerou ser desejável abordar a problemática da 
água numa perspetiva proativa e não reativa, como aconteceu no passado recente. 

O Prof. António Monteiro referiu que os indicadores apresentados não refletirão a melhoria 
do setor, nomeadamente a sua capacidade para reagir a situações de seca como aquela por 
que atualmente se verifica. Entendeu ainda deixar algumas considerações sobre a revisão do 
PEAASAR, nomeadamente em relação: i) aos objetivo a estabelecer, que terão de ser 
ponderados com cuidado e critério; ii) à correta avaliação das necessidades em baixa; e iii) à 
conceção, construção e implementação dos sistemas. 

O Dr. Rui Tomás Marques felicitou o Sr. Ministro, após o que teceu algumas considerações 
sobre o PEAASAR, acentuando que os portugueses geralmente são bons no diagnóstico e na 
definição das soluções, mas maus no cumprimento dos prazos previstos, atitude que importa 
alterar. Em relação aos modelos empresariais de gestão da água, referiu ser fundamental que 
os modelos implementados sobrevivam aos ciclos políticos. Sobre o abastecimento de água 
considera ser importante a resolução de problemas existentes quanto à compatibilização de 
usos e à qualidade da água nas origens, salientando ainda a importância da monitorização do 
estado das infraestruturas ao longo da sua vida útil. 

O Eng.º João Bau começou por questionar o Eng.º Jaime Baptista quanto à disponibilização aos 
membros do CNA dos elementos citados no documento que sustentou a apresentação feita. 
No seu entender, as questões abordadas não são apenas técnicas mas também políticas, até 



 
27.ª Reunião Plenária 

29 de abril de 2005 

 

 218 
 

pela natureza particular do bem que é a água. Sobre os modelos de gestão do mercado da 
água e, nomeadamente, sobre se os sistemas de abastecimento em alta são monopólios 
naturais, salientou que se adotaram soluções distintas em diferentes países. Quanto ao 
PEAASAR, considerou muito importante analisar o seu estado de aplicação, até porque 
parecem existir resultados diferentes consoante a fonte de informação, questionando se a 
solução futura passará pela concorrência do Estado com as empresas privadas. Referiu que 
quaisquer desenvolvimentos terão que ter em conta os princípios da nova cultura da água, 
bem como a vasta experiência técnica e científica existente nesta matéria. Finalizou a sua 
intervenção, considerando importante conservar em Portugal os centros de decisão em áreas 
socialmente relevantes. 

O Eng.º Jaime Baptista registou as várias observações proferidas em relação à sua 
apresentação inicial, que na maior parte coincidiram quanto ao seu conteúdo. Sobre o modelo 
empresarial de gestão da água a prosseguir, entende que, enquanto presidente do organismo 
regulador, não deverá propor um modelo específico, embora considere ser necessário 
clarificar o modelo existente, para o que, na sua apresentação, deu algumas pistas, 
complementares ou mesmo antagónicas, cabendo ao poder político decidir sobre tal matéria.  

O Eng.º Eira Leitão começou por constatar que o Conselho se está a renovar, realçando o valor 
e a qualidade das intervenções proferidas pelos novos membros, continuando assim a 
cumprir-se a função do CNA. Em segundo lugar reteve, em parte como resultado do debate 
efetuado, alguns temas para serem abordados em próximas reuniões do Conselho, 
nomeadamente a aplicação da Convenção Luso-Espanhola de Albufeira; a relação entre a 
gestão da água e a saúde pública e o novo PEAASAR 2007-2013 e os seus conceitos 
estratégicos. Considerou ainda importante abordar a relação entre o ordenamento do 
território e a gestão da água, nomeadamente com o auxílio da DGOTU, tema esse que é menos 
genérico do que, à primeira vista, pode parecer e que apresenta importantes implicações 
sociais, ambientais e económicas. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional referiu a intenção do Secretário de Estado do Ambiente participar na presente 
reunião, o que não pôde todavia fazer, por se encontrar no Gerês com o Sr. Primeiro Ministro. 
Embora gostasse de dar réplica, nomeadamente no campo técnico e científico, a muitas das 
questões formuladas, vai-se coibir de o fazer, já que, no seu entendimento, tal procedimento 
desvirtuaria a natureza do CNA. Não obstante, considerou a sessão muito enriquecedora, em 
particular no que toca ao relançamento da formulação e aplicação do PEAASAR. Não havendo 
mais intervenções, deu por encerrada a sessão às 13h30. 
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O Eng.º Eira Leitão abriu a reunião, apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 27.ª reunião do CNA, efetuada em 29/04/2005; 

2. Lei da Água e seus diplomas complementares - situação atual e perspetivas; 

3. Gestão da água e saúde pública; 

4. Planos de ordenamento da orla costeira e estratégia para o litoral. 

Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 27.ª reunião a apreciação, 
tendo sido aprovada por unanimidade e sem emendas.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, expressou satisfação pela realização da segunda reunião do 
CNA a que preside, no quadro da prevista efetivação, tal como referiu na anterior reunião, de 
duas a três reuniões anuais. Considerou importante e revelador da ação do Conselho que 
temas que não abordam a água strictu senso façam parte da agenda do CNA, tal como já 
aconteceu no passado e irá suceder na presente reunião com a intervenção sobre saúde 
pública, fazendo a necessária interligação entre as políticas de ambiente e outros aspetos 
importantes das políticas públicas. Previamente à abordagem do ponto 2 da OT, informou 
terem sido aprovados ontem às 18h30 na Assembleia da República, por uma larga maioria 
(91% dos deputados), a Lei da Água e a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, o que se 
pode considerar uma coincidência feliz com o agendamento deste tópico para a presente 
reunião do CNA. Por fim, propôs ao plenário a antecipação do ponto 3 da OT, face aos 
compromissos do Sr. Subdiretor-Geral da Saúde que irá proceder à respetiva apresentação. 

No início do 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Subdiretor-Geral da Saúde introduziu a 
apresentação sobre gestão da água e saúde pública, salientando que a perspetiva atual da 
saúde é holística, sendo um resultado da influência de fatores biológicos, psicológicos, sociais e 
ambientais, salientando-se de entre estes e com naturalidade a água. O Eng.º Paulo Diegues 
procedeu à apresentação do documento “Riscos para a saúde pública associados à utilização 
da água”. Começou por referir que a gestão do binómio ambiente/saúde deverá refletir em 
permanência a ponderação dos riscos, numa perspetiva integradora das atividades dos 
diversos intervenientes. Assim, a existência de micro-organismos, parasitas e substâncias na 
água que, devido ao seu elevado número e concentração, possam pôr em risco a saúde das 
populações, exige uma atitude pró-ativa por parte dos serviços de saúde, em cooperação com 
as demais entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, por forma a garantir a 
proteção da saúde e a prevenção da doença. Essa proteção requer uma atuação sobre o 
conjunto do ciclo hidrológico, o mais a montante possível do ponto de utilização da água. 

Prosseguindo, o Eng.º Paulo Diegues referiu os Programas de Vigilância Sanitária, bem como a 
avaliação e gestão do risco, tendo por base o desenvolvimento de estudos epidemiológicos. 
Identificou os agentes patogénicos (vírus, bactérias e protozoários) responsáveis por doenças 
relacionadas com a água, bem como a sua evolução temporal nos últimos cinco anos em 
Portugal. Sobre as doenças não infeciosas, salientou como agentes mais relevantes e passíveis 
de causar efeitos adversos para a saúde o chumbo, arsénio, pesticidas, flúor, nitratos e 
biotoxinas. Concluiu, referindo ser necessário: i) reforçar as atividades de vigilância sanitária 
no âmbito das diferentes utilizações da água; ii) desenvolver programas de monitorização 
ambiental e epidemiológicos; iii) promover a investigação no âmbito da água e saúde, a nível 
de agentes patogénicos, da toxicidade, da avaliação da exposição da epidemiologia e da 
perceção e da comunicação de risco; e iv) desenvolver parcerias de cooperação com entidades 
públicas ou privadas. 
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O Prof. Pereira Vieira começou por se congratular com a exposição efetuada, a primeira 
realizada de forma estruturada sobre um tema tão pertinente. Da apresentação reteve a ideia 
de que são necessários mais estudos epidemiológicos e com uma maior estabilidade na 
avaliação, já que vários dos trabalhos apresentados têm descontinuidades temporais ou 
espaciais, formulando ainda a sugestão de que se completassem as análises epidemiológicas 
respeitantes a doenças crónicas. Acerca do controlo de emissões no ambiente, a maior parte 
da informação apresentada diz respeito aos efluentes domésticos, sendo escassa a respeitante 
a um conjunto de substâncias emergentes, como os resíduos tóxicos ou os nutrientes, em 
relação às quais o documento poderia ser mais completo. Um outro aspeto que salientou diz 
respeito à nova metodologia de controlo da água para consumo humano da Organização 
Mundial de Saúde, a qual propõe que as entidades façam análise e avaliação de risco desde a 
bacia hidrográfica até ao consumidor, substituindo com esta abordagem o controlo de 
qualidade no fim da linha. De facto, o controlo no fim do ciclo apresenta várias limitações, 
como o facto de os organismos indicadores não estarem muitas vezes correlacionados com os 
organismos patogénicos/doenças, de os resultados das análises só serem conhecidos à 
posteriori e de o esforço de amostragem ser pouco significativo. A nova metodologia é 
operacionalizada através de “planos de segurança da água”, referindo ainda a importância da 
qualidade da água na fonte e a concretização de um projeto piloto, com a aplicação deste tipo 
de plano num sistema multimunicipal. Conclui, informando que um manual metodológico para 
o desenvolvimento dos planos de segurança da água se encontra disponível no site do IRAR e 
que irá em breve ser publicado em papel. 

O Eng.º Jaime Baptista felicitou a Direção-Geral de Saúde por mostrar ao Conselho a 
complexidade do tema em discussão, razão para que a sua abordagem deva ser sustentada e 
ponderada. Referiu que se têm dado passos importantes nos últimos anos em Portugal, tendo 
o IRAR assumido o papel de Autoridade competente, informando que no mês de outubro 
apresentará o relatório sobre a qualidade da água para consumo humano em 2004, na 
sequência do que tem vindo a ser feito nos últimos anos, onde se podem comprovar as 
melhorias verificadas, nomeadamente ao nível da monitorização, que há 10 anos era de 50% e 
que entre 2003 e 2004 passou de 83 para 86%, mas cujo objetivo é o de atingir 100%. Também 
em relação ao cumprimento dos valores máximos admissíveis (VMA), parâmetro que há 10 
anos rondava os 75%, se verifica atualmente um valor de 98%. Salientou ainda que, dos 
relatórios apresentados pelas entidades gestoras, só 35% foram aprovados pelo IRAR em 2003, 
indicador que passou para 99% em 2005, revelando o esforço feito a este nível. Por fim, 
informou considerar importante o manual metodológico referido pelo Prof. Pereira Vieira, 
disponível no site do IRAR, salientando ainda um conjunto de outros documentos 
apresentados no mesmo site. 

O Prof. Veiga da Cunha começou por saudar a intervenção da Direção-Geral da Saúde, que lhe 
suscitou os comentários que se seguem. O conjunto de estatísticas dos casos notificados que 
têm a ver com qualidade da água são, na realidade, também causados por outros fatores, 
sendo importante fazer um esforço na deteção dos casos, de facto, ocasionados pela utilização 
da água. Importa também dispor de uma estimativa dos custos em termos de cuidados de 
saúde relacionados com a qualidade da água, tal como em relação a todos os demais aspetos 
envolvidos na gestão da água. Concluindo, salientou o Protocolo Água e Saúde das Nações 
Unidas, referido no documento da Direção-Geral da Saúde e aprovado recentemente por 
vários países, que, considerou, deveria ser ratificado rapidamente por Portugal. 

O Subdiretor-Geral da Saúde referiu que há atualmente a consciência clara de que, apesar dos 
problemas existentes, o aumento da esperança de vida se deve, também, aos maiores 
cuidados com a qualidade da água consumida e com o tratamento mais eficaz das águas 
residuais. A perspetiva holística da saúde humana faz, todavia, com que a resolução dos 
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problemas seja global e complexa, nomeadamente ao nível dos fatores ambientais. Não será 
possível, naturalmente, monitorizar por rotina todos os possíveis fatores ambientais 
causadores de doença, mas a água será, seguramente, um fator importante, embora não 
conheça nenhum estudo cientifico europeu sobre a relação entre a água e os fatores 
determinantes da saúde pública. Por fim, referiu que três projetos sobre esta temática serão 
financiados e começarão em breve a ser desenvolvidos. O Eng.º Paulo Diegues referiu ainda 
que a Direção-Geral da Saúde também se preocupa com a qualidade da água na origem, 
nomeadamente no que diz respeito à ocorrência de cianobactérias. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional salientou que o seu Ministério está muito empenhado numa maior articulação com o 
setor da saúde e não apenas no domínio da água. Sua Exa. o Secretário de Estado do 
Ambiente, Prof. Humberto Rosa, informou a esse respeito que o Plano Nacional Ambiente e 
Saúde, que deverá ser colocado em discussão pública ainda este ano, além do Instituto do 
Ambiente e da Direção-Geral da Saúde irá ter a contribuição de várias outras entidades, muitas 
delas integrantes do CNA. Sua Exa. o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, 
Prof. Rui Baleiras, referiu, uma vez mais, a necessidade de outros setores relacionados com a 
água, como a indústria, a energia, a agricultura, a investigação e ensino e a utilização 
doméstica/municipal (ciclo urbano da água), bem como outras áreas do ambiente e do 
ordenamento do território, apresentarem as suas visões e preocupações no âmbito do 
Conselho Nacional da Água. 

O Eng.º Eira Leitão acentuou que a transversalidade é mesmo uma das características 
intrínsecas do Conselho, sendo que no passado já se registaram intervenções no plenário 
provenientes de setores e atividades exteriores ao Ministério do Ambiente, designadamente 
por parte da agricultura, e, na presente sessão, por parte da saúde, a que, desejavelmente, se 
deverão seguir intervenções noutros domínios no futuro próximo, orientação essa claramente 
apontada nos últimos programas anuais de atividades do CNA. 

No início do 2.º ponto da ordem de trabalhos foram distribuídas aos membros do Conselho a 
Lei da Água e a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, na sua versão final. Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
apresentou de forma sintética a evolução registada na elaboração da Lei da Água, que teve 
várias versões, uma das quais, quase final, apresentada ao CNA e objeto de apreciação e 
parecer no início de 2004. O GT X do Conselho produziu então um importante documento de 
apreciação sobre essa proposta de Lei, sendo que posteriormente uma outra versão chegou a 
ser objeto de discussão pública. Ao tomar posse e com o objetivo de concluir o processo de 
elaboração da lei em questão, foi decidido adotar uma abordagem pragmática que, todavia, 
ainda incluiu várias extenuantes sessões de trabalho para que no dia 5 de junho a proposta de 
Lei da Água pudesse ser aprovada em Conselho de Ministros e depois apresentada à 
Assembleia da República. Embora a bancada parlamentar que apoia o governo pudesse ter, 
com toda a legitimidade democrática, política e jurídica, aprovado desde logo a lei, foi feito um 
esforço de conciliação por forma a tornar este diploma numa lei de regime. O entendimento 
conseguido terá sido facilitado por dois fatores: i) o facto de a lei ter uma importante 
componente técnica; e ii) a promoção de uma intensa fase negocial, até porque todos os 
partidos apresentaram propostas de alteração à lei, várias das quais foram mesmo 
incorporadas na sua versão final. Assim, a Lei que acabou por ser aprovada por 91% dos 
deputados é a proposta do governo enriquecida pelo processo de debate construtivo 
entretanto levado a cabo. Para Sua Exa. o Ministro, a Lei aprovada vai introduzir profundas 
alterações e contem matérias socialmente sensíveis. Assim, embora antecipe críticas quanto à 
forma como a lei irá ser implementada, crê que, quanto aos fundamentos e à essência, há uma 
plataforma expressiva de apoio sociopolítico.  
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Prosseguindo, notou que além da Lei da Água foi também aprovada a Lei da Titularidade dos 
Recursos Hídricos, realçando a importância que o domínio hídrico apresenta na tradição 
jurídica portuguesa e a necessidade que se sentiu de clarificar as inconsistências e os múltiplos 
estratos em que a legislação existente se encontrava dividida. Os dois diplomas vêm ainda 
compatibilizar a legislação preexistente com os conceitos da Diretiva-Quadro da Água, pelo 
que o edifício legal estabelecido se revela sólido. Quanto aos próximos procedimentos, 
começou por referir os outros diplomas complementares imprescindíveis para a aplicação da 
Lei da Água, salientando o decreto-lei que transcreve os anexos da Diretiva-Quadro e com cuja 
aprovação Portugal deixa de estar em incumprimento quanto à sua transposição. Além deste 
diploma, mencionou ainda o Decreto-Lei sobre o Regime Económico e Financeiro, também 
aprovado na generalidade no Conselho de Ministros de 5 de junho e que terá sido importante 
para mostrar aos restantes ministérios a sustentabilidade económica e financeira da Lei da 
Água. Este diploma foi objeto de posterior discussão e irá ser articulado com os outros 
departamentos ministeriais e setores económicos envolvidos, considerando que em breve 
existirão condições para a sua aprovação na especialidade. Um outro diploma complementar 
importante refere-se ao regime jurídico de utilização dos recursos hídricos, onde se 
estabelecem as orientações para o respetivo licenciamento e que deverá também ser 
aprovado no início do próximo ano. Posteriormente, outros diplomas, com maior ou menor 
urgência, serão aprovados de acordo com a calendarização definida na própria Lei da Água 
agora aprovada. 

A Dr.ª Luísa Branco fez em seguida uma apresentação sobre a Lei da Água - contributos 
comunitário e nacional. Começou por referir a Diretiva-Quadro da Água e o conjunto de 
normas que contém dirigidas aos Estados Membros e que dividiu em: i) normas que implicam 
uma obrigação de resultado (relacionadas com os objetivos ambientais e com os 
procedimentos a eles ligados, amortização do custo dos serviços hídricos, planeamento e 
gestão de bacias e regras de utilização dos recursos hídricos); ii) normas de “conduta” 
(coordenação relativamente às bacias internacionais, obrigação de informação ao público e de 
informação aos serviços da Comissão e outros Estados Membros); e iii) normas “induzidas” 
relativas à organização administrativa de gestão da água (eleição da região hidrográfica para o 
planeamento e gestão das bacias hidrográficas). Salientou que a Lei da Água e o diploma 
complementar que se reporta aos seus anexos completam a transposição da Diretiva-Quadro. 
Apresentou a calendarização das ações a desenvolver por cada Estado Membro no âmbito da 
implementação da Diretiva-Quadro da Água, referindo, nomeadamente, os programas de 
monitorização (2006), a aprovação dos planos de gestão de bacia hidrográfica (2009), a política 
de preços (2010), a aplicação dos programas de medidas e da abordagem combinada (2012) e 
a consecução dos objetivo ambientais (2015). A finalizar, mencionou ainda os vários diplomas 
regulamentares que terão de ser elaborados e publicados após a publicação da Lei da Água, 
bem como os atos legais (portarias) necessários para assegurar a sua aplicação. 

O Eng.º Bulhão Martins, sem prejuízo da posição que a CAP já tomou e entenda tomar sobre 
os diplomas agora aprovados, considerou importante a continuação do trabalho desenvolvido 
para a aplicabilidade dos diplomas, trabalho esse em que a CAP gostaria de participar, até pela 
preocupação que os mesmos têm suscitado entre os agricultores, sobretudo no que se refere 
ao regime económico-financeiro. Antecedendo a entrada em vigor da nova legislação, entende 
ser necessário realizar um estudo acerca do seu impacte económico nos setores utilizadores, 
deixando um apelo para que os processos subsequentes associados à aplicação da nova 
legislação tenham a participação cativa da sociedade civil. 

A Dr.ª Paula Chainho começou por se congratular com a ideia de se abrir a proposta de temas 
para análise no CNA a entidades como a LPN, referindo que irá colocar esse propósito à 
consideração da direção da Liga. Sobre a Lei da Água notou ter a LPN já manifestado a sua 
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posição, embora considere ter existido uma insuficiente participação pública na respetiva 
discussão. Todavia e em face do muito trabalho ainda por fazer para a aplicação do diploma, 
considera que essa participação ainda será possível, nomeadamente por parte das ONGA. 
Finalizando a sua intervenção, preconizou a reativação a breve prazo dos Conselhos de Bacia 
Hidrográfica. 

A Dr.ª Teresa Leitão felicitou, em nome da APRH, os responsáveis pela elaboração e aprovação 
da Lei da Água. Teceu em seguida alguns comentários sobre a necessidade de se proceder à 
utilização integrada dos recursos hídricos, considerando que antecedendo ações como a 
dessalinização da água do mar se deve gerir corretamente os abundantes recursos superficiais 
e subterrâneos em água doce disponíveis. A esse nível, salientou que um dos aspetos da Lei 
aprovada poderá prejudicar à utilização integrada, aspeto esse que se relaciona com a 
monitorização de todas as captações subterrâneas. Por isso, entende que se deverá proceder à 
classificação dessas origens, com uma base científica sólida, agrupando-as quanto às suas 
características e assim reduzindo o número de amostras a analisar. 

O Prof. Gonçalves Henriques congratulou-se com o completar de um longo ciclo ligado à 
gestão dos recursos hídricos nacionais, felicitando igualmente a qualidade da apresentação 
feita pela Dr.ª Luísa Branco. Salientou um aspeto importante e inovador da Lei da Água em 
comparação com a Diretiva-Quadro da Água, que é o de clarificar o processo e os instrumentos 
de planeamento. No seu entender, todas as pessoas envolvidas na aplicação da Lei da Água e, 
consequentemente, da Diretiva-Quadro da Água, terão muito trabalho pela frente, dando 
conta de que uma das diretivas filhas da Diretiva-Quadro, sobre substâncias perigosas, estará 
pronta brevemente, o mesmo devendo acontecer com a diretiva relativa às águas 
subterrâneas. Por fim, referiu que se encontra também em fase final de discussão a revisão da 
diretiva sobre as águas balneares. 

O Eng.º Pedro Serra associou-se às congratulações pela aprovação dos dois diplomas, 
referindo que a apresentação da Dr.ª Luísa Branco deixou bem evidente o muito trabalho a 
realizar no futuro próximo. Destacou seguidamente três aspetos que considerou relevantes: i) 
- a regulamentação do modelo institucional; ii) - o novo modelo económico-financeiro; e iii) - o 
regime de atos autorizativos ambientais. Prosseguiu, afirmando que, com a aprovação da Lei 
da Água poderá criar-se um vazio legal, já que o Decreto-Lei n.º 46/94 é revogado, o que 
limitará, até à aprovação do diploma sobre utilização dos recursos hídricos, o licenciamento 
das utilizações do domínio público hídrico.  

O Prof. Veiga da Cunha concordou com a importância da aprovação ontem, na Assembleia da 
República, da nova Lei da Água, mas relembrou as aspirações e os esforços realizados desde 
1977 no sentido de se renovar a legislação de 1919 e dar corpo a um conjunto de ideias sobre 
gestão de recursos hídricos à época contrárias ao sustentado pelo establishment. De qualquer 
modo, considera a aprovação dos referidos diplomas apenas o princípio do muito trabalho a 
desenvolver. Nessa perspetiva, seria importante a efetiva e rápida implantação das ARH, 
embora iniciada de forma embrionária. Gostaria ainda de ver analisadas as razões que terão 
levado o PSD e o CDS-PP a votar favoravelmente a proposta do governo PS, bem como as que 
terão levado os restantes partidos a votar contra os dois diplomas em apreço. 

O Eng.º Jaime Braga, correspondendo ao apelo do Sr. Ministro, irá colocar à consideração da 
Direção da CIP a proposta de temas para futura análise no CNA. Em relação à Lei da Água, 
começou por felicitar o governo por ter resolvido o problema gerado com a não transposição 
oportuna da Diretiva-Quadro da Água, embora reconheça a existência de alguma preocupação 
das atividades económicas com a Lei agora aprovada. Referiu ainda os problemas encontrados 
pelas empresas recém-formadas, que desde a sua criação (atualmente em dois dias) até 
possuírem todas as licenças para conseguirem funcionar, nomeadamente ambientais, podem 
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esperar vários anos. Por fim, salientou a importância da utilização eficiente da água e o 
trabalho ainda a realizar nesse âmbito.  

O Prof. José Manuel Martins solicitou esclarecimentos sobre o modo como as ARH irão 
funcionar, nomeadamente quanto à utilização das pessoas que, atualmente nas CCDR, se 
encontram divididas por diferentes direções de serviços e ao espaço físico onde as mesmas 
pessoas irão exercer a atividade. O Dr. Orlando Borges começou por referir que, nos moldes 
definidos pelo Sr. Ministro, tem havido participação das ONGs e dos representantes dos 
utilizadores na elaboração dos diplomas complementares, dando como exemplo a reunião 
havida recentemente entre o Sr. Ministro e a CAP. Sobre a questão colocada pelo Eng.º Pedro 
Serra, esclareceu que a Lei da Água aprovada, no seu artigo 94.º, estabelece que só após a 
aprovação do diploma sobre utilização dos recursos hídricos, num prazo de três meses após a 
sua entrada em vigor, o Decreto-Lei n.º 46/94 será revogado, não ocorrendo, 
consequentemente, qualquer vazio legal. 

O Eng.º Eira Leitão começou por lembrar o papel de algum relevo que o Conselho 
desempenhou no processo longo de elaboração da Lei da Água, que teve o seu início em 2002 
quando o então Ministro do Ambiente, Eng.º José Sócrates, apresentou ao CNA um 
anteprojeto da Lei da Água. Posteriormente, em 2003/2004, o Conselho apreciou a versão do 
diploma, então chamada de Lei-Quadro da Água, assim como do diploma sobre Titularidade 
dos Recursos Hídricos. A apreciação foi efetuada pelo GT X do Conselho, que integrou os 
grandes setores utilizadores, a administração, as universidades e as ONG’s. Salientou também 
que, apesar dos diferentes pontos de vista, foi possível chegar a uma apreciação consensual, 
que sustentou o parecer dado pelo plenário do CNA em 2004 e que foi tida em conta na 
elaboração das posteriores versões dos diplomas. A concluir, deixou uma nota de 
reconhecimento a três pessoas singulares: ao Eng.º José Sócrates, por ter deixado na posse do 
CNA o anteprojeto inicial de Lei da Água, ao Dr. Amílcar Theias, por ter solicitado ao Conselho 
a apreciação do projeto de Lei-Quadro da Água, e ao Prof. Nunes Correia, atual Ministro do 
Ambiente, por ter concluído, com celeridade e de forma positiva, o processo.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional lembrou as ideias da sua intervenção inicial e repescou sinteticamente algumas das 
questões entretanto colocadas. Em relação às preocupações da CAP, julga legítimo tranquilizar 
os agricultores, tanto quanto possível, quanto à aplicação da legislação aprovada e a aprovar. 
Reconhecendo que todos os utilizadores deverão pagar uma taxa, essa taxa será estabelecida 
com critérios de racionalidade económica, mas também com preocupações sociais e de 
equidade. Sobre as observações da representante da LPN, considerou injustas as críticas de 
falta de participação pública ao longo do processo de elaboração da legislação aprovada. 
Acerca da necessidade de elaboração de uma nova Lei da Água, onde a necessidade em 
transpor a Diretiva-Quadro foi determinante, lembrou que a sua génese remonta ao Conselho 
Europeu de 1995, onde foi requerida a elaboração de uma nova diretiva-quadro que 
estabelecesse os princípios básicos de uma política sustentável da água na União Europeia. 
Mencionou outras diligências anteriores, como o Seminário Ministerial sobre Política 
Comunitária da Água, realizado em 1988, cujas conclusões salientavam a necessidade de 
legislação comunitária sobre qualidade ecológica, levando a que o Conselho tivesse, nesse 
mesmo ano, solicitado à Comissão a apresentação de propostas para melhorar a qualidade das 
águas de superfície da União Europeia. Antes disso e a nível interno lembrou que em 1985 o 
Eng.º Carlos Pimenta lhe expressou a vontade de se fazer uma nova lei da água, em parte 
influenciado pela lei espanhola de 1985, bem como intervenções anteriores, nomeadamente 
as registadas nos anos 70 em torno da APRH e de pessoas como o Prof. Veiga da Cunha e o 
Eng.º Eira Leitão. Quanto ao processo final de elaboração da Lei, expressou publicamente o 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas Dr.ªs Conceição Cordovil e Ana Felício e pelo 
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Eng.º Eira Leitão, cuja contribuição permitiu, num curto espaço de tempo, ultimar a Lei que 
viria a ser aprovada no Parlamento. 

Após um breve intervalo, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional introduziu o 4.º ponto da ordem de trabalhos, referindo que se 
iniciará com a apresentação pelo INAG da atual posição dos planos de ordenamento da orla 
costeira (POOC), o último dos quais (Vilamoura - Vila Real de S. António) foi recentemente 
aprovado. Além de ser, consequentemente, uma boa altura para se fazer um ponto de 
situação, o agendamento deste tópico reflete também a necessidade de se discutir o que 
fazer, após esta fase, em relação à gestão e ordenamento da zona costeira, nomeadamente a 
possibilidade de, à imagem da Lei da Água, os enquadrar através de uma lei de costas. Assim, 
por forma a fazer assentar ideias sobre a estratégia a adotar para o litoral português, informou 
ter constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo Prof. Veloso Gomes, para elaborar as 
bases para a denominada Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira.  

O Dr. Orlando Borges realizou uma apresentação sobre o ordenamento da orla costeira em 
Portugal, começando por fazer o seu enquadramento a nível internacional - Carta Europeia do 
Litoral, Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Gestão Integrada das Zonas Costeiras - e a nível nacional - Decreto-Lei n.º 302/90, de 26 de 
setembro, Decreto-Lei n.º 201/92, de 29 de setembro e Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de 
setembro (que introduziu no ordenamento jurídico nacional os POOC e que foi alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 218/94, de 20 de agosto), Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/98, de 10 
de julho, Lei n.º 48/98, de 11 de agosto e Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro. 
Prosseguiu, apresentando a sequência de ações para o ordenamento do litoral, 
nomeadamente a elaboração da Estratégia para a Gestão do Litoral em 1993 e o início de 
elaboração dos POOC em 1994. Sobre os POOC, que abrangem uma faixa ao longo do litoral, 
compreendendo terrenos do domínio público e do domínio privado, referiu que as propostas 
decorrentes privilegiam a utilização pública das áreas do domínio público, procurando articular 
os interesse privados e locais com os imperativos resultantes da necessidade de proteção e 
conservação do litoral, numa perspetiva integrada e global. Apresentou em seguida os 
objetivos dos POOC, bem como os seus componentes e tipologias de intervenção. Fez o ponto 
de situação dos nove POOC existentes para Portugal, que estarão em vigor entre 2008 e 2015, 
apresentando também os investimentos previstos para cada plano. 

Referiu também o Dr. Orlando Borges que, em 2003, com a publicação da Lei Orgânica do 
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, se deu a transferência de um 
conjunto de competências relativas à gestão da orla costeira do INAG para o ICN, 
nomeadamente a gestão integrada das zonas costeiras e a promoção da elaboração, avaliação 
sistemática e revisão dos POOC, sendo então preconizada a constituição de uma Agência para 
o Litoral. Posteriormente, a RCM n.º 22/2003, de 18 de fevereiro, criou o Programa Finisterra, 
cujo objetivo principal foi o de imprimir um novo impulso e possibilitar a concretização das 
intervenções previstas nos POOC e de outras ações complementares. Realçou a dispersão e 
indefinição de competências na gestão do litoral e apresentou as tipologias de intervenção 
previstas naquele programa, através de uma estrutura assente no Gabinete Coordenador do 
Programa Finisterra e no Conselho Consultivo do mesmo. Salientou que o Gabinete 
Coordenador, que deveria integrar funcionários do Instituto da Água, do Instituto de 
Conservação da Natureza e do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, não conseguiu 
concretizar a generalidade dos objetivos do Programa Finisterra, tendo atuado sobretudo em 
situações pontuais. Por fim, apresentou uma listagem dos projetos e obras na zona costeira 
em conclusão pelo INAG, bem como um índice preliminar de uma futura lei de costas. 
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O Prof. Veloso Gomes procedeu à apresentação do documento “Sobre a elaboração de uma 
estratégia para a gestão integrada da zona costeira nacional”, enquadrando-o em várias 
iniciativas internacionais e nacionais sobre esta temática. Mencionou o Despacho n.º 4//2005, 
de 5 de setembro, do Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, que determinou a criação de um grupo de trabalho com o objetivo 
de desenvolver as bases de uma estratégia que sustente uma política de ordenamento, 
planeamento e gestão da zona costeira portuguesa, continental e insular, nas suas vertentes 
terrestre e marinha, que coordena e cuja constituição apresentou. Deu conta dos aspetos que 
considerou essenciais para a definição daquelas bases estratégicas, designadamente o carácter 
dinâmico do litoral, a influência antrópica, os resultados dos trabalhos técnicos e de 
investigação realizados, os princípios constantes da Recomendação 2002/413/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio, a avaliação das instituições, dos 
instrumentos e dos meios de financiamento disponíveis e o quadro legislativo atual. A 
estratégia a propor pelo grupo de trabalho deverá estabelecer, nomeadamente, os princípios e 
os objetivos fundamentais a que ela deverá obedecer, as linhas de orientação decorrentes, as 
opções fundamentais para um adequado ordenamento, planeamento e gestão da faixa 
costeira, os domínios de intervenção prioritários e a tipologia das medidas a integrar num 
plano de ação a médio prazo. Julga também importante definir orientações quanto à 
integração e articulação de políticas, à monitorização e à avaliação dos ecossistemas costeiros. 
De acordo com o estabelecido no citado despacho ministerial, o grupo de trabalho deverá 
entregar o seu relatório final até ao dia 31 de dezembro de 2005.O Prof. Veloso Gomes 
prosseguiu a sua apresentação com uma reflexão sobre a elaboração da Estratégia para a 
Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional, nomeadamente sobre a necessidade de se 
perspetivar as intervenções a médio e longo prazo e de enunciar as ações a executar, 
apontando os meios a aplicar e as ações de controlo da sua implementação. Mencionou a 
existência de diversos conflitos de interesses e a dificuldade em fazer previsões de longo prazo 
acerca da evolução dos sistemas físicos, sociais e económicos e salientou as restrições 
socioeconómicas que estarão presentes nos próximos anos, a necessidade de uma intensa 
mobilização e responsabilização da sociedade civil e as limitações de tempo face aos 
compromissos assumidos perante a União Europeia. Finalizando a sua apresentação, referiu 
um conjunto de temas prioritários, como a requalificação das zonas costeiras, a possibilidade 
de esta poder ser uma “bandeira” de mobilização da sociedade civil, a utilização do domínio 
público marítimo, as situações de risco de exposição de aglomerados às ações do mar, a 
extração de inertes, os POOC, o turismo e as atividades de lazer. 

Antecipando o período de debate, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional lançou o repto para que este fosse o ponto de 
partida, não só para a implementação da estratégia para a gestão integrada da zona costeira 
portuguesa, mas também para a elaboração de uma verdadeira lei de costas, documento que 
deverá ser apreciado pelo CNA. Revelou que a situação existente nesta área aquando do início 
de funções do atual governo apresentava várias situações pouco claras e mesmo desastrosas, 
apresentando a esse respeito a génese e evolução do Programa Finisterra que, embora 
concebido com grande fôlego, acabou por não funcionar conforme planeado, até pela 
indisponibilidade de verbas. Na avaliação feita sobre este tema foi considerado ser necessário 
começar de novo, pelo que criou o grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Veloso Gomes e 
que integra bons conhecimentos e experiência de diversas áreas, nomeadamente o próprio 
Prof. Carlos Sousa Reis, coordenador do Programa Finisterra. Considerou ser necessário 
centrar as intervenções na zona costeira, a curto prazo, no INAG, clarificando a sua articulação 
com outras entidades, nomeadamente com as CCDR e no, futuro próximo, com as 
administrações de região hidrográfica (ARH), cujas competências nesta matéria deverão ser 
fortes, o que torna improvável a criação de uma agência para o litoral. Por fim e em relação a 
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sugestão do Prof. Veloso Gomes para que a requalificação do litoral se torne uma “bandeira” 
da sociedade civil, manifestou ser sua intenção fazer com que a requalificação se acentue em 
2006, dando um sinal claro da necessidade de se aplicarem os POOC e repondo a legalidade 
em várias situações.  

O Prof. José Manuel Martins iniciou o debate apresentando a experiência da CCDR Centro em 
relação ao litoral, salientando desde logo a natureza transversal das intervenções naquela 
área. Reconheceu a complexidade do tema, dada a existência de muitos interesses associados 
e de muitas instituições envolvidas. Sobre a gestão integrada de zonas costeiras, relembrou a 
necessidade de esta se basear em intervenções flexíveis, que abranjam de uma forma holística 
a região a gerir, ao contrário dos POOC, devendo ainda promover a atribuição de 
responsabilidades, a implementação de ações de monitorização e o desenvolvimento de 
indicadores de desempenho. Por fim, mostrou disponibilidade para futuramente abordar em 
mais detalhe a situação na região centro, em particular algumas das situações críticas ali 
existentes. 

O Prof. Carlos Sousa Reis deixou três breves notas sobre o documento distribuído pelo INAG. 
Em primeiro lugar, referiu o excessivo pormenor com que foram feitas referências aos 
investimentos previstos para a orla costeira nos POOC, que tiveram génese no Instituto da 
Água e que atingem mais de 100 milhões de euros, mas sem distinguir as intervenções já 
realizadas e a realizar, nem tão pouco como e quando as ações previstas se poderão 
concretizar, o que se revela fundamental num período de conhecidas dificuldades financeiras. 
Em segundo lugar, relativamente ao Programa Finisterra, que mereceu um grande destaque e 
análise crítica no documento do INAG, acentuou que, entre outros aspetos já antes referidos, 
nunca lhe foram atribuídos os meios financeiros nacionais e comunitários previstos, nem 
assegurados os necessários meios humanos e materiais. Por fim, considerou o enunciado da 
hipotética lei das costas pouco claro, não sendo também esclarecedoras as referências ao 
respetivo objeto e finalidade, e salientou ser urgente rever o quadro legal existente sobre a 
gestão das zonas costeiras nacionais, que deverá ser integrado, de fácil compreensão, acessível 
ao comum dos cidadãos e compatível com a nova Lei da Água. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu a intervenção anterior, corroborando que o índice da possível lei de costas 
apresentado pelo INAG deverá estar desatualizado, não só pelo teor da Lei da Água como 
também pelo da Lei sobre Titularidade dos Recursos Hídricos.  

A Dr.ª Paula Chainho congratulou-se com a reflexão que está a ser efetuada sobre as zonas 
costeiras como ponto de partida para a resolução dos problemas existentes, embora note que 
o tema das espécies invasoras não figurou como tópico das apresentações realizadas. Na 
opinião do Dr. Rui Tomás Marques, a definição de uma estratégia para o litoral deveria ser 
conduzida diretamente pelo Gabinete do Primeiro Ministro, ainda que catalisada pelo 
Ministério do Ambiente, até pela grande vontade política que será necessária para lidar com as 
situações de impunidade existentes nesta área. De qualquer forma, será importante 
operacionalizar a estratégia em definição, nomeadamente através de uma correta articulação 
entre as perspetivas do INAG e do ICN sobre as zonas costeiras. 

A Eng.ª Valentina Calixto salientou que esta matéria tem experimentado na região do Algarve 
pontos altos e baixos nas preocupações dos sucessivos governos. Referindo ser o litoral uma 
prioridade na atuação da CCDR Algarve, deu conta da existência de uma equipa de projeto na 
região que permitiu a concretização de várias ações no âmbito da implementação dos três 
POOC aplicáveis. Por fim, assinalou a existência de problemas legais graves de 
incompatibilidade entre instrumentos de ordenamento do território, salientando ainda o 
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trabalho positivo desenvolvido em conjunto com o Instituto Portuário e dos Transportes 
Marítimos. 

O Cmdt. Rocha Afonso revelou o envolvimento antigo do GEOTA nas questões do litoral, 
salientando como exemplo o programa Coast Watch. Com base na informação obtida sobre 
proteção do ambiente marinho, no âmbito desse e de outros programas, procederam mesmo 
à elaboração de uma estratégia para os oceanos. Na sua opinião, embora a definição de uma 
estratégia seja importante, será essencial o reforço da autoridade do Estado para disciplinar a 
utilização do litoral e sua proteção. Chamou a atenção para a existência de uma tese de 
mestrado onde se identifica a intervenção de nove ministérios e de 36 entidades responsáveis 
em situações de poluição marinha, situação que urge corrigir. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu as várias intervenções efetuadas neste último ponto da ordem de 
trabalhos, referindo que está em preparação um documento de reflexão sobre as questões 
ligadas à poluição marinha. Quanto às propostas de temas apresentadas durante a presente 
sessão, para serem tratadas em próximas reuniões do Conselho, salientou a importância da 
relação entre o ordenamento do território e a gestão da água, bem como as intenções 
manifestadas pela Confederação dos Agricultores Portugueses e pela Liga para a Proteção da 
Natureza. Não havendo mais intervenções, deu por encerrada a sessão, às 14h00. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, abriu a reunião salientando o grande interesse de alguns 
pontos inseridos na ordem de trabalhos da presente reunião, após o que o Eng.º Eira Leitão 
apresentou a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 28.ª reunião plenária do CNA, efetuada em 30/09/2005; 

2. A articulação da gestão da água com o ordenamento do território; 

3. A atualização do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de 
Águas Residuais (PEAASAR II); 

4. Relatório e programa de atividades do CNA relativos a 2005/2006. 

O Eng.º Eira Leitão deu então as boas vindas aos membros do Conselho que pela primeira vez 
participam nas suas sessões plenárias. Em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, 
colocou a Ata da 28.ª reunião a apreciação dos presentes, que entenderam aprová-la por 
unanimidade e sem emendas. Salientou, por fim, o trabalho meritório do Eng.º Francisco 
Godinho na conscienciosa elaboração das atas das reuniões do Conselho. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional apresentou a Prof. Graça Saraiva, 
personalidade que considera particularmente habilitada para a abordar o tema em questão e 
que irá fazer hoje no plenário o respetivo enquadramento, nas suas várias vertentes, na 
intenção de aprofundar o debate sobre esta importante área de intervenção no âmbito da 
gestão da água. A Prof. Graça Saraiva expressou satisfação por estar pela primeira vez 
presente numa reunião plenária do CNA e deu conta da recente constituição do Grupo de 
Trabalho XI do Conselho Nacional da Água, do qual é coordenadora-relatora, e que tem como 
objetivo elaborar uma apreciação sobre a articulação da gestão da água com o ordenamento 
do território. Começou por salientar a complexidade associada às áreas potenciais de interface 
entre as duas temáticas, nomeadamente tendo em conta as dimensões do desenvolvimento 
sustentável - ambiental, económica, institucional e social - e os aspetos relacionados, direta e 
indiretamente, com a água e com o território, como as atividades e os usos, os padrões de 
consumo, a energia, a demografia, os riscos, a segurança, a biodiversidade e as alterações 
climáticas. Mais especificamente, apresentou os tópicos a abordar pelo GT XI: a) 
caracterização da situação atual no domínio da gestão da água e do ordenamento do território 
atendendo aos aspetos que mutuamente mais interferem; b) instrumentos de intervenção 
disponíveis; c) balanço da aplicação dos demais instrumentos com identificação dos 
constrangimentos mais relevantes detetados na sua aplicação; d) principais linhas de política e 
instrumentos de intervenção a inovar; e e) propostas de atuação futura ao nível de estratégias, 
de procedimento e de relacionamento entre as entidades envolvidas.  

Em relação ao primeiro tópico, a Prof.ª Graça Saraiva referiu como questões importantes a 
abordar pelo GT XI as referentes às escalas e domínios de intervenção, à identificação de 
complementaridades, conflitos e disfunções, à compatibilização dos interesses público e 
privado e aos riscos naturais e para a saúde pública. Sobre o segundo tópico salientou como 
aspetos relevantes a analisar o enquadramento legislativo atual ao nível dos recursos hídricos 
e do ordenamento do território, bem como o quadro institucional existente. Acerca do terceiro 
ponto a abordar pelo GT XI, mencionou como importantes as questões relacionadas com o 
domínio hídrico e os procedimentos de licenciamento, a Reserva Ecológica Nacional (REN) e a 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), as áreas inundáveis e zonas adjacentes, as zonas vulneráveis 
e de proteção e os planos especiais com enfoque na água, como os POOC e os POA. No âmbito 
do quarto ponto mencionou que o GT XI irá ter em conta o regime económico e financeiro 
previsto na nova Lei da Água, os planos de gestão de bacia hidrográfica (PGBH) e outros 
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instrumento previstos na Lei da Água (planos de ordenamento de estuários, proteção e 
reabilitação dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos), a eficácia da articulação a nível regional 
(PGBH e planos regionais de ordenamento do território, PROT) e a articulação com políticas 
setoriais, nomeadamente a agrícola e de desenvolvimento rural, a energética e a do turismo. 
Por fim e em relação ao último tópico a abordar pelo GT XI, referiu como questões que irão 
merecer atenção o estabelecimento de orientações estratégicas e integradoras, a clarificação 
de procedimentos e de competências entre entidades, nomeadamente entre as CCDR e as 
ARH, a integração eficaz e operacionalizada da gestão da água e do ordenamento do território 
ao nível dos planos municipais de ordenamento do território (PMOT), a fiscalização eficaz e a 
informação e participação do público. 

O Eng.º Eira Leitão esclareceu que, no plano formal, a formação e os objetivos do trabalho do 
GT XI foram oportunamente objeto de uma informação que o Sr. Ministro despachou 
favoravelmente há dois dias, mas cuja razão de ser é anterior e se tem avolumado, sendo aliás 
um dos temas sistematicamente propostos em alguns dos anteriores programas anuais de 
atividades do CNA. Acresce o interesse manifestado pelo Sr. Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e das Cidades, Prof. João Ferrão, em que esta matéria fosse 
abordada no âmbito do Conselho, abordagem que agora principia com a formação e o início da 
atividade do GT XI. A partir da reflexão que o grupo realizará sobre o assunto deverá ser 
elaborada uma Apreciação que irá sustentar a respetiva discussão na próxima reunião plenária 
do CNA. Consequentemente, a apresentação introdutória do tema agora feita pela Prof.ª 
Graça Saraiva teve sobretudo o intuito de ampliar a análise do tema, permitindo a recolha de 
sugestões quanto aos aspetos que os conselheiros entendam devam ser abordadas pelo GT XI. 

Iniciando o debate, a Prof.ª Teresa Ferreira começou por se congratular pela escolha do tema 
e pela oportunidade da sua abordagem no CNA, bem como pela composição do GT XI. Sobre a 
temática, apresentou como tópicos que deveriam merecer a atenção da análise do GT XI a 
análise dos importantes nós de conflito existentes na interface entre o ordenamento do 
território e a gestão dos recursos hídricos e a necessidade de estruturar as intervenções de 
ordenamento nos recursos hídricos em função do grau de degradação (ou naturalidade) dos 
ecossistemas. A esse nível, sugeriu ainda que o GT XI tivesse em conta a definição de 
indicadores de saúde do ecossistema, cuja utilização pudesse auxiliar a conciliação de 
interesses divergentes em função dos nós de conflito detetados. 

O Eng.º Jaime Baptista enfatizou a necessidade de se proporcionar uma proteção acrescida às 
origens de água para abastecimento público, avançando-se ainda para a definição de “reserva 
estratégica de água”. Referiu ainda a este nível que o PEAASAR II já define objetivos concretos 
de proteção das origens. Para o Dr. Paulo Brito da Luz o peso importante da agricultura 
enquanto utilizador de água não terá sido suficientemente refletido na apresentação e na 
composição do GT XI. Na opinião do Prof. Francisco Avillez o tema a abordar é da maior 
importância, mas tal como antes referido, o peso da agricultura, não só enquanto utilizadora 
de água, mas também enquanto maior utilizadora do território, terá sido subestimado na 
apresentação dos tópicos a abordar pelo GT XI, não obstante as várias pessoas com formação 
de base agronómica que o integram. 

O Eng.º Eira Leitão esclareceu que desde a constituição do primeiro grupo de trabalho do 
Conselho se prevê que a respetiva composição possa ser reajustada na medida em que 
ocorram indisponibilidades ou no decurso dos seus trabalhos o justifique, sendo portanto 
possível, caso o grupo de trabalho o entenda, a inclusão de alguém mais diretamente ligado ao 
setor agrícola. A Eng.ª Ana Caramujo deu conta da intervenção realizada no concelho do 
Porto, onde, para uma área essencialmente urbana, foi possível delimitar zonas com risco de 
cheias através de um método empírico. 
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O Eng.º Bulhão Martins propôs que o trabalho do GT integrasse na sua avaliação as políticas 
ambiental e agrícola, dando conta da preocupação da CAP sobre a intenção do Ministério da 
Agricultura em não satisfazer compromissos financeiros assumidos em 2004 e relativos a 
medidas agroambientais. Considera muitas dessas medidas importantes em termos de 
ordenamento do território e de proteção dos recursos hídricos, nomeadamente tendo em 
atenção o número significativo de agricultores e a área agrícola envolvidos. Por fim, referiu 
que, pela sua natureza, a eficácia ambiental destas medidas requer a sua aplicação sustentada 
durante vários anos. 

A Dr.ª Teresa Leitão salientou a importância dos recursos hídricos subterrâneos, a par dos de 
superfície, na interface entre o ordenamento do território e a gestão de recursos hídricos, 
nomeadamente ao nível da definição e proteção das zonas de infiltração máxima. A Prof.ª 
Graça Saraiva agradeceu os vários contributos para o equacionamento do tema, enfatizando 
uma vez mais o carácter exploratório da apresentação efetuada, cujo objetivo principal foi, 
efetivamente, recolher sugestões para integração no trabalho a desenvolver pelo GT XI. Em 
relação à sugestão feita sobre indicadores do estado dos ecossistemas, julga que a sua inclusão 
na análise a efetuar seria demasiado detalhada para os objetivos da apreciação do GT XI, 
concordando com a necessidade de se determinarem possíveis nós de conflito. Acerca da 
importância da agricultura no tema a abordar, manifestou total concordância sobre a 
relevância do setor, o que aliás foi enunciado na apresentação e que será devidamente tido 
em conta ao longo do trabalho.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional considerou particularmente importante a reflexão do GT XI em vertentes concretas 
da gestão da água, como os aspetos administrativos e funcionais decorrentes da futura criação 
das ARH e da sua articulação com as CCDR e o INAG, e não tanto nos planos conceptual e 
teórico de análise dos processos. A este nível, relembrou que ARH serão criadas através da 
separação de uma estrutura (CCDR) onde as várias competências ambientais estavam juntas, 
embora muitas vezes aquela separação possa constituir a melhor forma de integrar diferentes 
valências, o que a história da gestão da água em Portugal parece corroborar. Nessa perspetiva, 
explicitou que a nova Lei da Água promove uma gestão especializada da água, o que, 
impedindo a subordinação desta componente ambiental às demais, não deve, todavia, 
contrariar a necessária perspetiva de integração e de desenvolvimento regional, pelo que o GT 
XI deverá clarificar as interfaces existentes sobre esse aspeto concreto. 

Sendo-lhe pedido para introduzir o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Serra 
procedeu à apresentação dos principais resultados obtidos pelo grupo de trabalho constituído 
por Despacho Ministerial de agosto de 2005 para avaliar o desenvolvimento e atualizar o 
PEAASAR. Começou por apresentar o mandato do GT e o âmbito territorial dos sistemas de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais criados, salientando a criação de 
vinte novos sistemas plurimunicipais em “alta” no decurso da aplicação do PEAASAR 2000-
2006. Em relação aos níveis de atendimento apresentou os dados existentes para o nível 
médio de cobertura potencial em “alta” (abastecimento de água, 93% da população e 
saneamento de águas residuais, 89%) e em “baixa” (abastecimento de água, 93% da 
população, recolha de águas residuais, 76% e tratamento de águas residuais, 80%), sendo que 
estes valores serão obtidos após a conclusão das obras incluídas na programação até final de 
2008.  

Em seguida, deu conta das infraestruturas existentes nos sistemas em alta após a conclusão 
das obras ainda em curso em vários desses sistemas e dos investimentos realizados de cerca 
de 3 400 milhões de euros, a que haverá que acrescentar, para a conclusão das infraestruturas 
dos novos sistemas plurimunicipais, investimentos complementares estimados em 800 
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milhões de euros, elevando assim o investimento total em alta para 4 200 milhões de euros. 
Esse montante ultrapassa em cerca de 77% do previsto no PEAASAR 2000-2006, o que se 
deverá ao facto de as estimativas terem sido feitas na ausência de estudos detalhados e à 
necessidade de se assegurar novas exigências decorrentes de legislação ambiental entretanto 
aprovada. Sobre os sistemas em “baixa”, para os quais o PEAASAR não previa qualquer tipo de 
integração territorial, referiu a predominância dos serviços municipais e municipalizados, 
seguidos das empresas municipais e das concessões.  

Abordou de seguida o problema das tarifas, muito variáveis consoante os municípios e nas 
quais a margem, resultante da diferença entre a tarifa em “alta” e “baixa”, não é suficiente 
para pagar o serviço prestado, situação particularmente crítica no caso do saneamento de 
águas residuais e que releva problemas de sustentabilidade. Em síntese e sobre a aplicação do 
PEAASAR 2000-2006 salientou como aspetos positivos: i) o aumento significativo das taxas de 
atendimento e da qualidade do serviço; ii) o contributo importante para o cumprimento da 
legislação ambiental; iii) a melhoria nas condições de saúde pública; iv) a redução nos 
desequilíbrios e assimetrias regionais; v) a constituição ou consolidação de parcerias 
Estado/autarquias e o reforço do associativismo municipal; vi) o impulso importante no 
sentido da empresarialização e da sustentabilidade dos serviços; e vii) o reforço da intervenção 
do regulador.  

Por outro lado e como dificuldades persistentes referiu: i) o atraso na realização dos 
investimentos em baixa que compromete em parte os sucessos alcançar em alta; ii) o 
acréscimo significativo de custos dos sistemas multimunicipais relativamente às projeções do 
PEAASAR; iii) a ausência de uma estratégia para articulação das vertentes em alta e em baixa; 
iv) a ausência de uma política tarifária sustentável do setor que reduza as assimetrias que 
subsistem, contribuindo para a coesão nacional; v) a ausência de uma estratégia clara para o 
setor nos últimos três anos, que paralisou os decisores municipais e retraiu os empresários; vi) 
a ausência ou baixa densidade de intervenção do regulador para a maioria das entidades 
gestoras municipais; vii) as omissões na aplicação da legislação ambiental; viii) a falta de uma 
política de outsource do Grupo AdP; ix) as inconsistências no quadro legal e contratual; e x) a 
falta de uniformização das bases dos vários tipos de concessão.  

Continuando a sua exposição, o Eng.º Pedro Serra identificou os grandes desafios existentes de 
natureza estrutural, operacional, económica e financeira e ambiental, bem como as 
orientações estratégicas, salientado os fatores críticos de atuação para a sustentabilidade do 
setor do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais, que deverão ser 
ultrapassados através da redução das ineficiências e da promoção de uma subsidiação 
diferenciada dos investimentos, de modo a atingirem-se tarifas socialmente aceitáveis. 
Considerou que a estratégia a desenvolver neste domínio para o período 2007-2013 deverá 
assumir como princípio incontornável a criação de condições para a cobertura dos custos do 
serviço, como forma de garantir a sustentabilidade futura do setor, e apresentou as medidas 
que considera fundamentais para a concretização dos objetivo fixados no plano estratégico, 
designadamente: a conclusão dos sistemas em “alta” e a continuação da infraestruturação em 
“baixa”; a definição de critérios de acesso aos fundos estruturais e critérios de elegibilidade 
dos projetos; o alargamento do leque de soluções institucionais de gestão empresarial; a 
integração territorial de sistemas plurimunicipais vizinhos e a criação de sistemas integrados 
para a “baixa”, articulados com os sistemas em “alta” e com um regime tarifário uniformizado; 
a implementação efetiva da legislação ambiental; a promoção de modelos de financiamento 
que potenciem o investimento privado e promovam a concorrência de mercado no acesso aos 
contratos de gestão e de prestação de serviços e o reforço dos mecanismos de regulação e 
inspeção. Sobre o modelo de organização pretendido e tendo em conta que os modelos de 
gestão atuais não garantem, por si só, o sucesso do PEAASAR II, salientou a reconfiguração dos 
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sistemas plurimunicipais existentes (nomeadamente através da sua fusão), a revisão e 
uniformização dos pressupostos de base das concessões e a organização territorial e adoção 
de modelos de gestão empresarial na vertente em “baixa”. Mais especificamente, salientou 
que o novo modelo de organização deverá incorporar os ativos da “baixa” das autarquias nas 
concessionárias dos sistemas multimunicipais e promover a celebração de contratos entre as 
partes envolvidas, que esclareçam as suas obrigações financeiras e de serviço público, 
identifiquem as fontes de financiamento e garantam a sustentabilidade da gestão dos 
sistemas. 

No que respeita à gestão das “baixas”, considerou interessante o recurso à figura da concessão 
de serviço público, ou affermage, sendo que as concessões deverão ser feitas por períodos de 
tempo razoáveis e renovadas por períodos subsequentes até que seja feita a recuperação do 
investimento inicial. Em relação ao acesso a fundos comunitários, deverá ser dada prioridade 
às soluções que ofereçam economias de escala, boa qualidade técnica e garantias de 
sustentabilidade. O Eng.º Pedro Serra procedeu ainda à apresentação de um conjunto de 
sugestões para a otimização da exploração dos sistemas e dos modelos de financiamento e 
tarifários, a prosseguir com o objetivo de garantir o necessário equilíbrio de exploração. O 
tarifário dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais deverá 
assegurar a cobertura dos custos dos serviços, ter em conta os custos de escassez e ambientais 
e ser socialmente aceitável, tendo o GT proposto para o efeito a criação de um fundo de 
equilíbrio tarifário associado à afetação seletiva dos apoios comunitários. A finalizar, 
apresentou os protagonistas (autarquias, AdP, iniciativa privada, IRAR e INAG) e as medidas 
consideradas necessárias pelo GT para a implementação do PEAASAR 2007-2013, salientando, 
a esse nível, a reformulação do quadro legal, o reforço da intervenção do regulador dos 
serviços (IRAR), o reforço da ação do regulador ambiental (INAG) e a implementação de 
mecanismos de monitorização do plano estratégico.   

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional relembrou que se encontra em curso uma fase de recolha de opiniões sobre o 
PEAASAR II, para que o documento seja assumido pelos principais protagonistas do processo. 
Revelou ser seu propósito aprovar a versão final do documento até ao próximo verão, embora 
o plano diga respeito ao período 2007-2013, permitindo assim iniciar a sua aplicação de forma 
atempada, o que considerou muito importante tendo em conta as tarefas “ciclópicas” a 
cumprir. De qualquer modo, entende que, com uma discussão construtiva e com o 
envolvimento dos vários interlocutores, essas tarefas poderão ser levadas a bom termo. 
Informou ainda que, dada a grande importância do documento, é sua intenção solicitar o 
Parecer do Conselho Nacional da Água sobre o plano estratégico em apreço.  

O Eng.º Eira Leitão reconheceu com agrado o interesse uma vez mais manifestado pelo Sr. 
Ministro relativamente à intervenção do CNA, intervenção essa que será certamente 
concretizada com a qualidade e empenho que se reconhece à atuação do Conselho. Nesse 
sentido, revelou ter já encetado contactos para a constituição, a breve prazo, de um grupo de 
trabalho para elaborar uma Apreciação sobre o PEAASAR II, que permita sustentar a discussão 
em plenário e o sequente parecer do Conselho. 

O Eng.º Jaime Baptista, como membro do grupo de trabalho que procedeu à elaboração do 
PEAASAR II, revelou estar solidário com o documento obtido, embora considerasse oportuno 
tecer alguns comentários sobre o mesmo. Em junho de 2003 o IRAR, através da publicação 
“Contribuições para o desenvolvimento dos serviços urbanos de águas e resíduos em 
Portugal”, identificou um conjunto de onze aspetos que deveriam ser tidos em conta num 
processo de reorganização do setor, por forma a melhor salvaguardar os interesses dos 
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utilizadores, bem como a viabilidade económica e os interesses dos agentes do setor, que de 
seguida se apresentam, bem como a resposta que, segundo o IRAR, o PEAASAR II lhes dá.  

O país deve continuar a fazer uma clara aposta estratégica no setor, tendo como objetivo 
servir, de forma regular e contínua, a maior percentagem possível da população, com um 
elevado nível de serviço, a um preço eficiente e justo e dentro de uma perspetiva 
ambientalmente sustentável - O PEAASAR II responde a este requisito na medida em que define 
objetivo claros que não se limitam aos níveis de cobertura da população, mas incluem outros 
aspetos, como as perdas de água, a qualidade da água e a proteção das origens, a reutilização 
de águas residuais e a separação das águas pluviais. 

O modelo de reorganização do setor deve promover economias de escala, garantido um 
adequado nível de integração espacial das entidades gestoras - O PEAASAR II responde a este 
requisito na medida em que preconiza um reforço da integração espacial das entidades em alta 
e a promoção da integração espacial das entidades em baixa, especialmente importante. 

O modelo de reorganização do setor deve promover economias de gama, garantido um 
adequado nível de integração horizontal dos serviços de águas e de saneamento - O PEAASAR 
II responde a este requisito na medida em que preconiza um reforço da integração dos serviços 
de águas e de saneamento, mantendo os resíduos sólidos autónomos. 

O modelo de reorganização do setor deve promover economias de processo, através da 
adequação do nível de integração vertical dos serviços, mesmo que como passo intermédio 
mantenha a separação entre alta e baixa - O PEAASAR II responde a este requisito na medida 
em que preconiza um reforço da integração vertical entre a alta e a baixa, sendo esta uma 
característica bem marcante deste plano e essencial para fechar o ciclo do serviço. 

O modelo de reorganização do setor deve promover a integração de fontes de financiamento 
disponíveis, de modo a promover um desenvolvimento regional equilibrado, evitando o 
reforço das assimetrias existentes - O PEAASAR II responde genericamente a este requisito na 
medida em que equaciona a necessidade de serem desenvolvidos mecanismos que permitam 
mitigar as diferenças tarifárias no espaço nacional. Define além disso critérios de elegibilidade 
aos fundos estruturais, o que se considera essencial. 

A necessidade de uma política de preços correspondentes aos custos reais dos serviços, desde 
que assegurada uma gestão eficiente e garantida a proteção de situações sociais extremas -  O 
PEAASAR II responde a este requisito na medida em que preconiza a elaboração de um 
Regulamento Tarifário aplicável a todo o país, em que serão acautelados estas preocupações. 

A necessidade de promover a concorrência pelo mercado em condições de transparência, 
salvaguardando cuidadosamente o interesse das partes e dos utilizadores - O PEAASAR II 
responde genericamente a este requisito, mas deveria ser mais enfatizada a necessidade de 
reforçar, em articulação com a política da concorrência, os mecanismos que assegurem os 
princípios de igualdade de tratamento, de transparência e de não discriminação. Seria 
interessante que o PEAASAR II estabelecesse orientações nesta matéria, de que decorresse a 
clarificação da posição do Estado relativamente às empresas Aquapor e Luságua.  

A necessidade de o Estado manter a sua responsabilidade de garante destes serviços básicos 
essenciais e indispensáveis, intervindo diretamente no que for mais estratégico - O PEAASAR II 
responde a este requisito na medida em que o papel do Estado se mantém presente no setor. 

A necessidade de salvaguardar os direitos e obrigações da administração local no setor - O 
PEAASAR II responde a este requisito na medida em que salvaguarda a liberdade de opção por 
parte dos municípios, podendo realizar essa função direta ou indiretamente. 
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O reforço do envolvimento do setor empresarial privado, precedida de uma clara separação 
funcional entre as áreas de intervenção do setor empresarial público e do setor privado, 
favorável ao investimento e à confiança dos atores intervenientes - O PEAASAR II não responde 
totalmente a este requisito na medida em que, embora abra perspetivas interessantes ao setor 
privado, nomeadamente em termos de concessões e contratos de gestão, deixa no entanto um 
elevado grau de incerteza sobre a sua materialização. 

A consolidação do modelo de regulação de serviços e ambiental eficaz e eficiente - O PEAASAR 
II responde a este requisito na medida em que reafirma esses princípios. 

Em conclusão, na opinião do IRAR o projeto de PEAASAR II constitui um bom documento, que 
implicou um louvável esforço de uma vasta equipa e em que foram ouvidos os representantes 
de todos os agentes do setor. Pode e deve, no entanto, ainda beneficiar de uma melhor 
clarificação dos aspetos assinalados, de forma a desenvolver o setor de uma forma 
estruturalmente mais correta e mobilizadora da participação de todos os agentes envolvidos. 
A finalizar a sua intervenção, salientou ser também uma sugestão do IRAR que as linhas 
mestras do reordenamento do setor constantes deste PEAASAR II venham a ser objeto de uma 
Resolução de Conselho de Ministros que possa substituir a Resolução n.º 72/2004. 

O Prof. Pereira Vieira começou por felicitar o nível técnico do trabalho produzido, 
nomeadamente em relação à metodologia utilizada no balanço do PEAASAR I e sobre os 
importantes novos tópicos contidos no PEAASAR II, tal como a proteção da qualidade da água 
nas origens ou a investigação e desenvolvimento. Quanto às razões para o aparente insucesso 
na aplicação do PEAASAR I, considerou que um dos problemas poderá ter residido no próprio 
modelo de gestão aplicado. Apresentou um conjunto de tópicos que considera importantes 
para a boa concretização do PEAASAR II, nomeadamente a monitorização do plano, antes 
inexistente, a definição do modelo de gestão e a forma de participação das instituições de 
investigação e desenvolvimento. 

O Prof. João Levy considerou que, em síntese, o PEAASAR II pretende estender o modelo 
aplicado à “alta” também à “baixa”, financiando as obras em “baixa” e promovendo a criação 
de empresas plurimunicipais, faltando, todavia, clarificar a forma como tal se irá processar. 
Embora considere que os objetivo do plano sejam genericamente os da AEPSA, entende 
necessário esclarecer se o governo pretende que haja um controlo total do Estado sobre o 
setor das águas e resíduos, ou se pretende obter um contributo importante do setor privado, 
sendo que esse envolvimento parece ser contrariado pelo conteúdo do PEAASAR II. Revelou 
não ser intenção das empresas privadas do setor entrar em confronto com o governo, mas 
solicitou a clarificação do modelo a implementar, nomeadamente no que toca à participação 
dos privados e ao fomento da concorrência. 

O Prof. Fernando Santana cumprimentou em primeiro lugar o grupo de trabalho pelo 
documento apresentado, reconhecendo qualidade ao projeto de PEAASAR II, nomeadamente 
por abordar os aspetos essenciais a concretizar. Salientou as questões da recuperação dos 
custos dos serviços através das tarifas e da integração da “alta” e da “baixa”, bem como as 
várias opções organizacionais que o documento esquematiza, que considerou todas legítimas. 
Todavia, para que a concretização do PEAASAR II consiga uma importante mobilização do setor 
privado, entende ser necessário oferecer mais garantias ao seu envolvimento, nomeadamente 
através do recurso a outsourcing. Por fim e em relação aos mecanismos de perequação e ao 
Fundo de Equilíbrio Tarifário propostos, considerou importante que as tarifas correspondentes 
ao primeiro escalão de consumo sejam iguais em todo o país. 

O Prof. Veiga da Cunha felicitou o grupo de trabalho pelo documento apresentado, que 
considerou como um bom ponto de partida, questionando os autores do trabalho por terem, 
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em comparação com o PEAASAR I, reduzido algumas das metas a atingir. Na sua opinião, o 
relatório apresentado menciona várias vezes a cobertura integral dos custos dos serviços mas 
não refere os custos ambientais e de escassez, o que deveria fazer. O documento deveria 
igualmente promover uma melhor articulação do plano estratégico com outras linhas de ação, 
nomeadamente com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, acrescendo que a 
aplicação do PEAASAR II vem reforçar a urgência da implementação da nova Lei da Água, 
nomeadamente no que respeita à implantação das administrações de região hidrográfica. 
Quanto às tarifas - aspeto crucial na implementação do modelo proposto - considerou que a 
promoção das tarifas reais, embora moduladas, proposta no PEAASAR II, deverá igualmente 
promover o uso eficiente da água. Considerou ainda que a tarifa a praticar deverá também 
contar com mecanismos de solidariedade, que deverão ser estabelecidos não tanto em relação 
ao poder de compra de cada uma das regiões, mas atendendo a noções como a do direito à 
água. A finalizar a sua intervenção, apresentou ao plenário um conjunto de exemplos de 
outras áreas onde distintos mecanismos de solidariedade são aplicados, como o do 
complemento solidário para os idosos e o da nova lei do arrendamento urbano.  

O Eng.º João Bau considerou o trabalho apresentado com muito mérito, nomeadamente a 
informação apresentada e as propostas nele contidas. Não obstante, na sua opinião o 
documento deveria ter evitado rever em baixa as metas propostas para o PEAASAR I e deveria 
ter apresentado os pressupostos utilizados no cálculo dos investimentos. Por outro lado, o 
documento é também omisso em relação ao problema do chumbo, nomeadamente nas 
canalizações domiciliárias, considerando ainda justificado uma referência sobre a certificação 
dos operadores. Na sua perspetiva o documento apresentado é marcadamente centralista, 
não considerando compromissos políticos assumidos em relação ao poder local. Afirmou ainda 
não partilhar a opinião de que o setor privado é mais eficiente nos domínios de atividade em 
apreço, como as experiências noutros países podem corroborar, e reconheceu ser a definição 
das tarifas uma das questões centrais, mas discorda da criação do Fundo de Equilíbrio Tarifário 
enquanto instrumento de coesão territorial e da inexistência de mecanismos de solidariedade 
que garantam o direito à água.  

O Eng.º Jaime Braga começou por referir um aspeto delicado e não consensual que se 
relaciona com as perspetivas de participação do setor privado na concretização do PEAASAR II, 
que podem ser consideradas insuficientes, concluindo com uma observação sobre aparentes 
falhas de conceito ou metodológicas em relação a alguns aspetos do tratamento de águas 
residuais. 

A Dr.ª Francisca Cordovil teceu alguns esclarecimentos relativamente à execução do PEAASAR 
I e salientou que o plano também promoveu a realização de investimentos em “baixa”, 
embora tenham predominado os investimentos em “alta”. Comentando as intervenções 
anteriores, o Eng.º Pedro Serra começou por referir que a estimativa de investimento feita no 
PEAASAR I era reconhecidamente preliminar. Quanto à monitorização da aplicação do próximo 
plano estratégico, considerou estar assegurada, não só através do IRAR no âmbito das suas 
competências próprias, mas também através da Comissão de Acompanhamento do Plano e do 
INSAAR. Acerca da questão do mercado, relembrou a natureza de monopólio natural que os 
sistemas em causa apresentam, embora o plano pretenda promover determinados setores de 
mercado, referindo a esse nível o outsourcing e o modelo de affermage propostos no plano. 
Relativamente aos custos ambientais e de escassez referiu estarem ambos inseridos nos custos 
do serviço, reconhecendo ainda a complexidade e sensibilidade social da questão das tarifas, 
embora considere os modelos propostos como capazes de dar uma resposta a essa questão. 
Por fim, manifestou disponibilidade para discutir o documento com todas as pessoas e 
entidades envolvidas.  
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional referiu identificar-se, no essencial, com o documento apresentado pelo grupo de 
trabalho, embora considere que alguns melhoramentos podem ser introduzidos, para o que 
aguarda com interesse o Parecer do CNA. 

Entrando no 4.º ponto da orden de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou os aspetos mais 
relevantes do Programa de atividades do Conselho Nacional da Água para 2006. Anualmente, 
através da elaboração deste programa dá-se cumprimento a um requisito legal, mas a sua 
realização tem sobretudo representado uma oportunidade para regularmente dar conta das 
atividades efetuadas e perspetivar as ações futuras do Conselho. Do Programa relembrou a 
constituição do CNA, que atualmente e após as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
84/2004, de 14 de abril, é constituído por um Presidente, um Secretário-Geral, quarenta e oito 
vogais natos – nos quais se inclui desde há dois dias um novo vogal, a Confederação do 
Turismo Português - e treze vogais convidados. Referiu que no início do seu décimo segundo 
ano de vida útil, o CNA procurará confirmar e reforçar a capacidade de intervenção que se lhe 
reconhece, enquanto órgão consultivo do governo, na imprescindível interação da 
administração pública e da sociedade civil na gestão global e integrada na água em Portugal. 
Sobre as linhas orientadoras da atuação do CNA relembrou que essa atuação, para além do 
funcionamento em plenário, deverá continuar a recorrer à intervenção de grupos de trabalho, 
o que está de momento a suceder com a entrada em funcionamento do GT XI e com a 
constituição a breve prazo do GT XII. 

Prosseguindo a apresentação, o Eng.º Eira Leitão relembrou as atividades desenvolvidas em 
2005, nomeadamente a realização de duas reuniões plenárias, em que foram analisadas as 
seguintes matérias: prevenção e controlo de cheias, modelos empresariais para a indústria da 
água e cumprimento dos objetivo do PEAASAR, situação e perspetivas da Lei da água e 
respetivos diplomas complementares, gestão da água e saúde pública e planos de 
ordenamento da orla costeira e estratégia para o litoral. No final de 2005 e após mais de um 
ano de preparação, foi publicado o livro “Os dez primeiros anos de vida do Conselho Nacional 
da Água”, que regista em 516 páginas aspetos relevantes da atividade do Conselho desde a sua 
constituição em 1994 e foi apresentada, com a presença de Sua Exa. o Primeiro Ministro, numa 
sessão solene realizada no dia 22 de dezembro nas instalações do CNA. 

Sobre as atividades programadas para 2006, destacou os seguintes temas, alguns dos quais já 
em análise através da atuação dos dois grupos de trabalho supramencionados: i) a 
implementação do novo quadro legal e institucional de gestão da água em Portugal (Lei da 
Água, normas técnicas transpostas dos anexos à Diretiva-Quadro da Água, diplomas 
complementares sobre utilização da água, regime económico-financeiro e estrutura 
institucional); ii) a aplicação das diretivas comunitárias sobre qualidade da água e sobre 
proteção das espécies e respetivos habitats; iii) a execução dos planos de bacia hidrográfica, 
dos planos de ordenamento de albufeiras e da orla costeira e do Programa Nacional para o 
Uso Eficiente da Água; iv) a aplicação e desenvolvimento da Convenção de Albufeira sobre as 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas; v) a definição e estruturação do PEAASAR II; 
vi) a articulação da gestão da água com o ordenamento do território, a conservação da 
natureza e o Programa Nacional para as Alterações Climáticas; vii) a proteção, reabilitação e 
valorização dos recursos hídricos; viii) a interligação da gestão com as atividades económicas, 
nomeadamente com a agricultura e com a indústria; e ix) a concretização de novos projetos 
hidráulicos, em fins únicos ou múltiplos. Apresentou a execução orçamental do Conselho, que 
dos 83 955 € disponíveis para 2005 gastou cerca de 73 402 €. Para o ano de 2006 as verbas 
destinadas a custear as atividades do Conselho totalizam 80 060 €, montante esse que deverá 
permitir o normal prosseguimento dos objetivos do Conselho. Referiu ainda o anexo ao 
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Programa, com a lista dos vários membros do Conselho no final de 2005. Posto à votação, o 
Programa anual de atividades foi aprovado por unanimidade. 

Em relação ao programa de atividades, o Prof. Veiga da Cunha referiu que poderia ser útil 
completar a lista dos membros apresentada em anexo com os respetivos contactos, podendo 
ainda a mesma ser mais detalhada quanto à forma de representação dos vogais natos. Sua 
Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
agradeceu as várias intervenções efetuadas durante o decurso da reunião e deu por encerrada 
a sessão, às 13h25. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, iniciou a reunião realçando o interesse dos temas a abordar na 
presente reunião, após o que o Eng.º Eira Leitão apresentou a ordem de trabalhos constante 
da respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 29.ª reunião plenária do CNA, realizada em 10/03/2006; 

2. Decretos-Leis sobre o Regime de Utilização dos Recursos Hídricos e o correspondente 
Regime Económico-Financeiro. Situação atual; 

3. Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 
(PEAASAR) 2007-2013. Parecer. 

O Eng.º Eira Leitão, na sequência das boas vindas aos membros do Conselho que pela primeira 
vez participam nas suas sessões plenárias e em relação ao 1.º ponto da ordem de trabalhos, 
colocou a Ata da 29.ª reunião a apreciação dos presentes, que a aprovaram por unanimidade, 
com duas pequenas alterações propostas pelo Eng.º Pedro Serra e pelo Eng.º João Bau. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional considerou que, tal como a 
Diretiva-Quadro da Água promove o início de um a longa jornada que, no horizonte 
estabelecido no próprio documento, se prolonga por duas a três décadas, a aprovação da Lei 
da Água portuguesa representa também o início de um processo longo, em que nos cabe o 
privilégio de dar os primeiros passos. A Lei da Água, bem como a Lei sobre Titularidade dos 
Recursos Hídricos, foram assumidas como documentos abrangentes, indo muito para além da 
mera transposição da Diretiva-Quadro da Água, ao integrar, harmonizar e clarificar um 
conjunto de legislação sobre recursos hídricos, algumas muito antigas, que se encontravam 
dispersas em “estratos” produzidos em diferentes períodos. Todavia, o processo legislativo 
requer a elaboração de outros diplomas, alguns dos quais deverão ser aprovados com carácter 
de urgência. Nesse sentido, foi já aprovado um decreto-lei que, no essencial, procede à 
transposição dos anexos técnicos da Diretiva, sendo que, dos diplomas a aprovar, relevam pela 
sua importância os Decretos-Leis sobre o Regime de Utilização dos Recursos Hídricos e o 
correspondente Regime Económico-Financeiro. Estes dois diplomas irão dar corpo ao 
usualmente denominado licenciamento, sendo mesmo os pilares do futuro sistema nacional 
de gestão da água em Portugal.  

Ambos os diplomas estão preparados, sendo intenção do Ministério fazê-los aprovar no mais 
breve prazo possível. De qualquer modo, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional reconheceu ser a legislação em causa complexa e 
ter grandes implicações, pelo que foi previamente colocada à consideração dos representantes 
dos utilizadores e dos responsáveis pela sua aplicação. Assim, no momento presente, procede-
se à recolha do volume substancial de comentários feito sobre as propostas de diplomas, quer 
pelas associações de utilizadores, quer pelos organismos ligados à gestão da água. Este 
material será posteriormente analisado internamente no espaço de algumas semanas, após o 
que se seguirá o processo legislativo. Por esta razão, entendeu ser prematuro a distribuição 
dos projetos de diplomas no decorrer da presente reunião do CNA, muito embora o 
envolvimento de muitas pessoas e organismos na sua preparação faça com que essas versões 
sejam conhecidas de muitos dos conselheiros presentes. Por fim, apresentou a Dr.ª Laudemira 
Ramos e o Dr. Sérgio Vasques, assessores do seu gabinete e que irão proceder à apresentação 
da estrutura-base e dos aspetos mais relevantes dos dois diplomas. 

A Dr.ª Laudemira Ramos iniciou a sua exposição sobre o projeto de Decreto-Lei do Regime de 
Utilização dos Recursos Hídricos apresentando o seu objeto e âmbito. O diploma em questão é 
complementar à Lei da Água, pelo que assume de forma inequívoca todas as determinações 
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contidas nessa lei. A matéria versada neste diploma era já objeto de regulamentação anterior, 
não impondo a obrigação de licenciamento a novos tipos de utilização. Há, no entanto, 
alterações significativas, sobre as quais a apresentação irá ser focada. Em primeiro lugar, o 
diploma põe fim a uma filosofia de um certo desincentivo às atividades económicas 
relacionadas com a água, procurando criar um novo quadro de relacionamento entre o Estado 
e os utilizadores dos recursos hídricos, baseado na exigência do cumprimento da lei, mas 
também no reconhecimento inequívoco de direitos aos utilizadores. O diploma promove a 
eliminação do princípio da precariedade de todas as licenças de utilização do domínio público 
hídrico, prevendo, pelo contrário (artigo 31.º), que a revogação de um título por razões alheias 
ao utilizador esteja sujeita a uma audição prévia do seu titular e que, sempre que tenham sido 
realizados investimentos em instalações fixas, o utilizador seja ressarcido do valor do 
investimento realizado, na parte ainda não amortizada. 

Ainda dentro da nova abordagem do relacionamento do Estado com os utilizadores dos 
recursos hídricos, este diploma introduz o princípio dos direitos do utente privativo, prevendo 
que cabe ao Estado e às demais entidades competentes ou aos seus respetivos órgãos e 
agentes, a garantia dos direitos do uso privativo dos bens públicos, objeto de um título de 
utilização, respondendo civilmente perante o interessado, nos termos gerais, por todos os 
danos que advierem da falta, insuficiência ou inoperância das providências adequadas à 
garantia desses direitos. O diploma concretiza alguma simplificação administrativa constante 
da Lei da Água, nomeadamente através da figura da “autorização” para algumas utilizações de 
leitos, margens e águas particulares, podendo mesmo tal “autorização” ser substituída por 
mera “comunicação” às autoridades competentes quando se trate de captações de água com 
meios de extração de potência igual ou inferior a 5 CV, ou nos casos que venham a estar 
previstos nos regulamentos dos planos de gestão de bacia ou nos planos especiais de 
ordenamento do território aplicáveis (artigo 13.º). O pedido de autorização é menos exigente 
em termos administrativos e pode ser tacitamente deferido. 

Acerca das utilizações sujeitas a licenciamento e concessão, começou por relembrar o prazo 
máximo foi fixado pela Lei da Água, de 10 anos para as licenças e de 75 anos para as 
concessões. Salientou que a captação de águas públicas está sujeita genericamente a licença, 
exceto quando se trate de abastecimento público, de rega de áreas superiores a 50 ha ou de 
produção de energia elétrica, casos em que se aplica a figura da concessão. Para as 
concessões, o prazo será  estabelecido tendo em conta a natureza e a dimensão dos 
investimentos associados, bem como a sua relevância económica e ambiental (artigo 21.º). 
Quando no termo do prazo fixado para a concessão o titular demonstre ter realizado 
investimentos devidamente autorizados pela ARH e que não tenham ainda sido recuperados, a 
administração poderá: i) reembolsar o titular do valor não recuperado; ou ii) prorrogar a 
concessão pelo prazo necessário para permitir a recuperação do investimento. A finalizar a sua 
apresentação, mencionou alguns aspetos da transação e cedência temporária de títulos de 
utilização. 

Na sequência, o Dr. Sérgio Vasques apresentou os aspetos que considera mais relevantes no 
projeto de Decreto-Lei do Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, que é 
enquadrado pelos princípios da utilização sustentável, da equivalência e do utilizador-pagador 
e ponderação social. O novo regime contem, como instrumentos, a taxa de recursos hídricos, 
as tarifas dos serviços públicos de águas e os contratos-programa relativos à gestão de 
recursos hídricos. Deu conta da incidência, consoante os diferentes usos, da base de cálculo e 
dos valores da taxa de recursos hídricos, bem como do esquema de liquidação e da posterior 
afetação da receita. A propósito dos valores da taxa, referiu que estes tiveram em conta a 
experiência obtida com a aplicação do Decreto-Lei n.º 45/94, bem como a experiência obtida 
noutros Estados Membros, sendo que os valores propostos são baixos, sendo nalguns casos 
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mesmo valores simbólicos, que deverão contribuir para o uso eficiente da água por parte dos 
utilizadores.  

Salientou ainda, em relação aos pequenos contribuintes, a dispensa de título e de taxa, a 
isenção para as pequenas captações e para habitação própria e permanente de pessoas com 
baixos rendimentos, a isenção para equipamentos de apoio à pesca tradicional já existentes e 
a isenção técnica do pagamento de taxas até ao montante de 20 euros. Sobre as tarifas dos 
serviços públicos de águas, referiu os princípios que as enquadrarão, da recuperação de custos 
e da transparência, enquanto, relativamente aos contratos-programa, destacou os que 
respeitam à cooperação entre as administrações, central e local, e entre os setores público e 
privado. A terminar a sua intervenção, deu conta da aplicação progressiva da taxa de recursos 
hídricos, com uma redução de 50% do seu valor para os títulos emitidos no primeiro ano de 
vigência do novo Regime de Utilização.  

Iniciando o debate, a Eng.ª Fernanda Santiago questionou a base de incidência da 
componente da taxa de recursos hídricos aplicada aos efluentes, ou seja, se é aplicada às 
condições de descarga constantes do título de utilização ou às condições observadas no 
autocontrolo desses efluentes, considerando, além disso, que se a taxa se aplicar às condições 
de descarga os três parâmetros utilizados poderão ser insuficientes. Em resposta, o Dr. Sérgio 
Vasques esclareceu que a matéria tributável da taxa de recursos hídricos relativa aos efluentes 
será determinada com base nos valores máximos constantes dos títulos de utilização ou, em 
alternativa, com base nos valores determinados em processos de autocontrolo, acrescentando 
que a utilização de apenas três parâmetros foi, para já, considerada suficiente. 

A Dr.ª Lurdes Carvalho indagou se o licenciamento das utilizações no domínio público hídrico 
por parte das futuras administrações de região hidrográfica (ARH) ao abrigo do diploma em 
análise, sendo este domínio parte integrante da Reserva Ecológica Nacional (REN), não será um 
processo paralelo à autorização já necessária por esse facto. Em resposta, a Dr.ª Laudemira 
Ramos referiu que a necessidade de licenciamento das utilizações dos recursos hídricos 
decorre do estabelecido na Lei da Água, embora seja necessário respeitar um conjunto de 
requisitos para obtenção de autorizações, licenças ou concessões, apesar do esforço 
desenvolvido para unificar e simplificar aquele processo.  

O Eng.º Bulhão Martins transmitiu ao plenário as preocupações da CAP sobre as duas 
propostas de diploma, sobretudo em relação ao regime económico e financeiro, que foram 
transmitidos por escrito ao Sr. Ministro do Ambiente. Começou por referir a ideia que a CAP 
tem afirmado em diversos fora que a água é uma importante fonte de desenvolvimento 
económico com carácter transversal, lamentando a aparente falta de articulação que terá 
existido na preparação dos diplomas entre os Ministérios da Agricultura e do Ambiente. 
Enfatizando a importância da água como fator de competitividade na agricultura portuguesa, 
considerou ser necessário ter em conta direitos adquiridos, bem como os investimentos feitos 
por privados e pelo próprio Estado em obras de regadio, embora reconheça serem as atuais 
versões dos diplomas em anexo mais equilibradas que as antecedentes. Considerou ainda ser 
vantajoso simplificar o processo de licenciamento, isentando de taxa algumas pequenas 
utilizações de água para a agricultura, bem como atrasar o início de implementação do novo 
regime económico e financeiro até 2010, tal como acontecerá em Espanha. Por fim, referiu 
que o coeficiente de escassez irá penalizar a atividade agrícola nas regiões onde a água é mais 
necessária, o que deve ser repensado face às externalidades positivas da agricultura. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional registou as preocupações, compreensíveis, do setor agrícola expressas pela CAP, 
afirmando serem excelentes as relações entre os Ministérios do Ambiente e da Agricultura, 
não apenas na área dos recursos hídricos, mas também noutras áreas. O Prof. Francisco 
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Avillez reconheceu ser a atual proposta de taxa de recursos hídricos (TRH) equilibrada, 
ultrapassando no essencial o que havia criticado em relação a anteriores versões do diploma, 
embora nos perímetros públicos o valor da taxa passe a constituir uma importante 
componente dos custos. A concluir, pediu um esclarecimento quanto à aplicabilidade, ou não, 
do coeficiente de escassez à componente U da taxa.  

A Dr.ª Paula Chainho questionou em que componente da TRH se encontram englobados os 
custos ambientais decorrentes da utilização dos recursos hídricos, informando que a LPN irá 
em breve enviar um parecer sobre os dois documentos apresentados. O Eng.º Jaime Braga 
teceu alguns comentários acerca dos mesmos diplomas, nomeadamente quanto à articulação 
de competências de licenciamento entre as CCDR e as futuras ARH, quanto à integração da 
Diretiva IPPC no processo de licenciamento, relativamente à aplicação do regime de cauções, 
quanto ao reflexo da taxa no aumento dos custos da produção termoelétrica, quanto aos 
acréscimos muito significativos no valor da taxa para algumas ocupações do domínio público 
hídrico e, por último, relativamente à aplicação do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos. A 
Eng.ª Paula Sarmento, na sequência de um parecer já dado pela CCDR do Alentejo, colocou 
uma questão relativa ao licenciamento em zonas de infiltração máxima.  

Para o Eng.º José Vieira da Costa os diplomas não têm em conta a qualidade da água na 
origem, como julga adequado, à parte o que resulta do coeficiente de escassez. O Eng.º 
Oliveira e Sousa alertou para os problemas que existirão em relação às associações de 
utilizadores do setor agrícola, onde menos de 15% dos agricultores que fazem regadio se 
encontram associados e organizados. Informou o Conselho da criação recente da Federação 
Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG), que agrupa 80% do regadio público e que 
poderá, em complementaridade da CAP, dar sugestões importantes sobre o conteúdo dos dois 
diplomas. Quanto ao teor dos documentos, salientou haver uma melhoria em relação às suas 
versões anteriores, embora entenda que continua a faltar a consideração das externalidades 
positivas da rega, tais como a manutenção de habitats e o combate à intrusão salina. Por fim, 
questionou a entrada em vigor da taxa de recursos hídricos já em 2007, dificultando a 
adaptação das associações de regantes ao novo quadro legal, por comparação com Espanha 
que a começará a aplicar somente em 2010. 

O Dr. Orlando Borges começou por informar encontrar-se quase pronto o diploma que irá 
regulamentar a constituição e funcionamento das Associações de Utilizadores. Acentuou 
deverem os dois diplomas em discussão ser perspetivados de uma forma integrada, não se 
podendo considerar, por exemplo, a criação de novos contratos-programa sem a cobrança da 
taxa de recursos hídricos. Quanto à aplicação da taxa, notou que os diplomas consagram a sua 
universalidade, embora depois considerem algumas exceções. Em relação ao uso eficiente da 
água, entende que ele só constituirá uma preocupação efetiva quando a água tiver um valor e 
este for de facto pago, sendo que a análise efetuada sobre o impacte económico da taxa de 
recursos hídricos nos custos agrícolas não revelou efeitos significativos.  

O Eng.º Eira Leitão começou por salientar que a filosofia inovadora dos projetos de Decretos-
Leis apresentados decorre, no essencial, da inovação contida na própria Lei da Água. Secundou 
os comentários do Prof. Francisco Avillez quanto à evolução importante dos diplomas agora 
apresentados, relativamente a versões prévias dos mesmos, para o que terá contribuído o 
envolvimento dos representantes dos setores utilizadores na sua preparação. Considera que 
os valores propostos para as diferentes componentes da taxa de recursos hídricos não irão 
alterar substancialmente a economia dos diferentes setores utilizadores, sendo que a TRH será 
fundamental para garantir a gestão racional e sustentada dos recursos hídricos nacionais, ao 
que se deverá associar no mais breve prazo, como fator determinante, a implementação das 
administrações de região hidrográfica. 
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A Dr.ª Laudemira Ramos informou estar de momento a trabalhar no texto dos dois projetos 
de diploma, pelo que algumas das questões e sugestões levantadas no decorrer da reunião 
poderão ainda ser incorporadas, assumindo igual atitude em relação aos comentários que 
foram formalmente enviados. Quanto à relação dos diplomas com a Diretiva IPPC, reconhece 
que o artigo 23.º do diploma sobre o Regime de Utilização dos Recursos Hídricos deverá ser 
melhorado, embora a simplificação administrativa vá conduzir a que não existam dois 
processos de licenciamento paralelos. Em relação às zonas de infiltração máxima, referiu 
coincidirem estas em absoluto com as que são delimitadas na REN. Sobre as cauções 
estabelecidas, entende que elas se deverão aplicar somente aos novos licenciamentos, embora 
as antigas licenças/concessões possam transitar para o novo regime com as adaptações que se 
justifiquem. Por fim, referiu que caso as atuais utilizações se revelem danosas para a qualidade 
da água, pode haver lugar à revisão dos títulos de utilização já existentes.  

Em resposta a algumas das questões colocadas, o Dr. Sérgio Vasques começou por esclarecer 
que o coeficiente de escassez apenas se aplica à componente A da taxa de recursos hídricos. 
Quanto à estrutura da TRH, esta teve como base um estudo profundo efetuado pelo INAG, 
com a preocupação fundamental de alterar os comportamentos relativamente à utilização da 
água, além do que todas as componentes da taxa são atravessadas por preocupações 
ambientais. Sobre os aparentemente grandes acréscimos da taxa de ocupação do domínio 
público hídrico para algumas utilizações, tal deve-se, simplesmente, ao facto de essas 
utilizações pagarem atualmente valores de taxa irrisórios, notando ainda que falta 
regulamentar como será utilizado o Fundo para a Proteção dos Recursos Hídricos, 
nomeadamente pela via dos contratos-programa. Acerca das externalidades positivas da 
agricultura, um tópico interessante nomeadamente em termos académicos, considerou 
estarem já consideradas noutros âmbitos, por exemplo, em termos fiscais através da aplicação 
do IRS e do IVA.  

Nesta ocasião, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional cumprimentou a Confederação do Turismo Português (CTP), 
enquanto novo membro do Conselho Nacional da Água, bem como o Eng.º José Vieira da 
Costa, novo Presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, presente pela 
primeira vez numa reunião do CNA. Na sequência, o Dr. Manuel Dias afirmou estar a CTP, 
como sempre esteve, empenhada em contribuir para que a gestão dos recursos naturais, 
nomeadamente da água, seja o mais adequada e sustentada possível no âmbito da atividade 
turística em Portugal.  

Passando ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão deu conta do processo de 
constituição do Grupo de Trabalho XII do Conselho Nacional da Água para proceder à 
Apreciação do PEAASAR 2007-2013, na sequência da orientação estabelecida na anterior 
reunião do Conselho. Realçou que a Apreciação que a seguir será apresentada pelo Prof. 
António Monteiro, coordenador-relator do GTXII, como é prática usual, se destina a sustentar 
a discussão do assunto no presente plenário, bem como a prestação do Parecer solicitado 
sobre o PEAASAR 2007-2013 (também denominado PEAASAR II). 

O Prof. António Monteiro iniciou a sua exposição apresentando a constituição do Grupo de 
Trabalho XII e os objetivo da apreciação realizada, a saber: sustentar o balanço efetuado em 
relação ao cumprimento do PEAASAR 2000-2006 e identificar os principais problemas que, no 
seu termo, ficarão por resolver; traçar uma perspetiva global e pronunciar-se sobre as opções 
fundamentais e a orientação estratégica que o PEAASAR 2007-2013 assume; e pronunciar-se 
sobre os objetivos operacionais nele traçados e sobre o conjunto de medidas propostas para a 
sua concretização. O GT XII entende que, de uma forma geral, a caracterização da situação de 
referência apresentada no Plano é adequada, descrevendo de forma clara os objetivos que o 
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PEAASAR 2000-2006 se propunha atingir e a insuficiência da estimativa global inicial dos 
investimentos necessários para atingir as metas estabelecidas. Todavia, na análise da situação 
de referência seria útil complementar a informação disponibilizada, nomeadamente através da 
utilização de alguns indicadores sobre os diferentes sistemas. Os problemas identificados no 
Plano retratam e sistematizam com detalhe as principais situações verificadas, apontando, na 
generalidade, para a resolução prioritária da gestão dos sistemas em “baixa”, dado que, em 
muitos casos, as redes municipais estão aquém das necessidades dos serviços. 

Ainda em relação ao balanço do PEAASAR 2000-2006, considerou que o relativo insucesso do 
modelo de parcerias público-privadas de empresarialização dos sistemas, com participação de 
capitais privados, se deveu a várias das razões apontadas no PEAASAR II, tais como as baixas 
tarifas que não permitem a sustentabilidade dos sistemas, as necessidades de pesados 
investimentos para garantir a universalidade do serviço e a dificuldade política de se 
praticarem tarifas que permitam recuperar os respetivos custos. Entende que este insucesso 
se deveu também a outros condicionalismos, como a celebração de protocolos de integração 
“alta-baixa” a nível de alguns sistemas multimunicipais, que criaram expetativas de 
financiamentos complementares a fundo perdido que poderão ter deixado em suspenso a 
tomada de decisão relativa aos modelos de gestão. Em termos de financiamento, é previsível 
que os fundos do QREN se venham a revelar insuficientes para os investimentos em falta, 
exigindo o recurso a outras fontes de financiamento, não se mostrando o setor 
suficientemente atrativo ao investimento direto privado através de capitais próprios. Este 
facto releva pelo facto da maioria dos sistemas se encontrar em fase de obra, o que implicará 
um esforço importante das fontes nacionais de financiamento, pelo menos até 2010, para 
concluir os projetos aprovados no período de programação do QCA III. 

Prosseguindo a sua exposição, o Prof. António Monteiro abordou as opções fundamentais e 
orientação estratégica do PEAASAR 2007-2013, referindo que a proposta de reorganização do 
setor preconiza um reforço da integração espacial das entidades em alta e a promoção da 
integração espacial das entidades em baixa, sempre que essas integrações permitam a geração 
de economias de escala e de gama. O modelo de reorganização do setor faz referência ao 
princípio de solidariedade e coesão nacional, com vista à manutenção de sistemas tarifários 
socialmente aceitáveis, mas não deixa de invocar o princípio da equidade com vista ao 
reconhecimento dos municípios que já fizeram um esforço técnico financeiro considerável. Na 
opinião do GT XII será necessária uma melhor clarificação de algumas orientações estratégicas 
e objetivos operacionais do PEAASAR II, para favorecer a mobilização e participação mais 
equilibrada dos agentes envolvidos e responder cabalmente às necessidades de reforço do 
envolvimento do setor privado.  

O PEAASAR II aborda genericamente a necessidade de promover a concorrência no mercado 
da água, mas deveria ser mais enfatizada a necessidade de reforçar, em articulação com a 
política da concorrência, os mecanismos que assegurem os princípios de igualdade de 
tratamento, de transparência e de não discriminação. O GT XII considera que o PEAASAR II 
deveria estabelecer orientações nesta matéria, incorporando algumas das recentes 
recomendações da Autoridade da Concorrência e do IRAR. Neste sentido, o GT recomenda o 
desenvolvimento de uma política de outsourcing pelas entidades gestoras, concessionárias do 
Estado ou dos municípios, para promover a eficiência dos sistemas e permitir assegurar o 
desenvolvimento de um mercado de operação e manutenção eficiente e eficaz. Ainda em 
relação às orientações estratégicas do Plano em apreciação, face à solução jurídica de 
verticalização da “alta” com a “baixa” ser, de alguma forma, complexa, o GT considera 
importante realçar que se deve seguir a recomendação do PEAASAR II relativamente a este 
ponto, de testar previamente com a Comissão Europeia a solução jurídica a adotar. 
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A Apreciação considera os objetivos definidos no Plano Estratégico 2007-2013 adequados e 
consonantes com o atual estádio de desenvolvimento e de conhecimento da realidade do país 
e entende desejável a preparação das regras procedimentais, medidas e estudos necessários 
para o seu oportuno arranque. Para viabilizar a agregação dos sistemas multimunicipais mais 
rentáveis com outros que apresentem uma menor sustentabilidade, a apreciação recomenda a 
adoção de medidas de compensação económico-financeira destinadas a incentivar a 
integração dos sistemas multimunicipais geograficamente vizinhos, sempre que isso se revelar 
racional, medidas essas que deverão ter um carácter excecional, só sendo adotadas quando se 
revelarem imprescindíveis para a sustentabilidade técnica e económica dos sistemas, 
devidamente avalizada pelo IRAR. 

No entender do GT, o PEAASAR II dá um relevo excessivo à componente do juro de 
financiamento de capitais alheios e ao aval do Estado. A Apreciação considera também que 
devem ser garantidas as necessárias condições de concorrência e de regulação do setor, 
atendendo aos grandes constrangimentos às contrapartidas financeiras nacionais que irão 
resultar (até 2010) da sobreposição dos últimos anos de execução dos projetos aprovados no 
período do PEAASAR 2000-2006 com os primeiros anos do PEAASAR 2007-2013. Será 
necessário identificar, a curto prazo, investimentos suficientemente amadurecidos, que 
preencham todas as condições de elegibilidade no âmbito do QREN, para que sejam garantidas 
as necessárias taxas de execução no início do novo PEAASAR. 

Para que se transmita confiança aos diferentes intervenientes do setor, os critérios de acesso 
às comparticipações a fundo perdido e os mecanismos a adotar, nomeadamente os critérios 
de elegibilidade a financiamentos comunitários, devem ser definidos previamente e 
conhecidos pelo mercado. Nesse domínio, o GT XII considera que a percentagem de 
financiamento a fundo perdido não deve ser dependente da natureza da entidade executora. 
Em todas as alternativas, a percentagem de financiamento a fundo perdido deverá ser 
estabelecida de acordo com as necessidades e características evidenciadas pelo projeto, com 
referência a uma tarifa socialmente aceitável e tendo em conta a prioridade da intervenção.  

No estabelecimento dos modelos de financiamento e na definição da política tarifária será 
necessário ter em conta a capacidade de mobilização atempada da contrapartida nacional. 
Atendendo às condições topográficas e de dispersão de certos aglomerados existentes em 
zonas rurais do país, o GT XII entende que a sustentabilidade dos sistemas de saneamento 
deve obrigar à análise de soluções descentralizadas e adaptadas à realidade local, por exemplo 
privilegiando soluções de baixa tecnologia em pequenos aglomerados. Assim, considera que 
pode ser uma solução adequada manter o tipo e nível de serviço existente, reabilitando os 
sistemas com soluções de custo reduzido. A apreciação considera igualmente importante o 
reforço e alargamento do âmbito da regulação dos serviços, com uma presença do IRAR mais 
efetiva, por forma a garantir uma maior igualdade da proteção dos direitos dos utilizadores, 
independentemente do tipo de entidade gestora que lhes presta serviço. Entende que uma 
regulação mais abrangente contribuirá para a consolidação da política tarifária, por aumentar 
a confiança e a adesão das populações a eventuais aumentos de tarifas, controlar os riscos de 
ineficácia e de ineficiência e contornar constrangimentos de natureza política. O GT XII 
recomenda, também, que seja promovido um quadro de responsabilização efetiva das 
entidades operadoras, incluindo o acionamento das necessárias penalizações quando se 
verificarem situações de incumprimento. 

O GT XII concorda ser muito relevante e de fulcral importância a monitorização do Plano 
Estratégico e recomenda que os indicadores de monitorização sejam estabelecidos 
previamente ao início da sua execução, devendo constituir uma componente contratual e ter 
os resultados publicitados periodicamente, para permitir a correção atempada de novas metas 
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e ações de planeamento. Os indicadores deverão também contemplar a monitorização dos 
estudos preparatórios e dos projetos, incluindo a dos elementos de base, autorizações, 
licenciamentos de diferente ordem e aspetos afins, que poderão ser inibidores do normal 
desenvolvimento dos empreendimentos. 

A revisão da lista das zonas sensíveis, com o aumento do número de sistemas que têm que 
incrementar os níveis de tratamento, levam a que este critério seja da maior relevância na 
definição de prioridades de investimento no período 2007-2013, garantindo assim a efetiva 
proteção dos meios recetores e minimizando eventuais consequências financeiras para o 
Estado português, decorrentes da aplicação de sanções no âmbito de processos de 
contencioso comunitário. Deverá estar presente a dinâmica da aprovação de eventuais novas 
exigências normativas e a sua transposição para o direito interno, pelo que se recomenda uma 
cuidada ponderação e acompanhamento por parte do “regulador de serviços” e do “regulador 
ambiental”, por forma a assegurar uma aplicação coerente e equilibrada. 

Em conclusão, o Prof. António Monteiro, com base na apreciação efetuada e atrás sintetizada, 
afirmou que o GT XII recomenda que o Conselho Nacional da Água dê parecer favorável ao 
PEAASAR 2007-2013, desde que nas fases subsequentes de desenvolvimento e 
operacionalização daquele Plano se tenham em conta as observações e recomendações que 
são expressas na apreciação que o GT efetuou e acaba de apresentar. 

O Eng.º João Bau iniciou o debate referindo-se essencialmente ao conteúdo do PEAASAR II, 
sobre o qual reconheceu ser necessário alguma clarificação, nomeadamente quanto aos 
modelos de gestão, já que não faz sentido equacionar um único modelo. Afirmou não 
subscrever as razões justificativas dos atrasos na implementação do PEAASAR I que foram 
apresentadas, nas quais não se incluem, por exemplo, a grande rotação de ministros na pasta 
do ambiente durante o seu período de implementação, embora reconheça que esses atrasos 
não devem passar em claro. Em relação ao PEAASAR II, salientou a necessidade de 
financiamento para a substituição de redes de águas pluviais, a ausência de referência à 
certificação e a perspetiva demasiado centralista. Por outro lado e em divergência com o 
conteúdo da Apreciação do GT XII, não encontra razões objetivas para justificar, à priori, ser a 
gestão privada mais eficaz do que a pública, ainda para mais sendo a água um produto 
comercial singular, tal como mencionado na própria Diretiva-Quadro. Por outro lado, 
manifestou discordância quanto à política de preços, sendo que a coesão tarifária deverá ser 
financiada através dos impostos e não através das tarifas de água. Considerou, por fim, que o 
mecanismo de perequação proposto não será eficaz para a incorporação de preocupações 
sociais. 

O Eng.º Jaime Braga, na qualidade de membro do GT XII, começou por afirmar ter a 
apresentação do Prof. António Monteiro revelado o essencial do trabalho final produzido pelo 
grupo de trabalho, apesar da dificuldade em conciliar pontos de vista aparentemente 
antagónicos. De qualquer forma, estes diferentes pontos de vista terão deixado em aberto 
algumas das questões abordadas na Apreciação, sobretudo em relação à participação dos 
privados no negócio da água. A esse nível, enfatizou a opinião de que será necessário para o 
país que hajam operadores privados nesta área, sendo a esse nível importante atender ao 
parecer da Autoridade da Concorrência. 

O Cmdt. Rocha Afonso elogiou o trabalho efetuado pelo GT XII sobre o PEAASAR II que, dada a 
sua natureza estratégica, deveria ser mais proativo e menos reativo no seu conteúdo. Quanto 
ao teor da Apreciação, sugeriu que o mesmo acentuasse que a gestão da água deverá ser 
sustentada numa abordagem “sistémica”, manifestando reservas quanto à gestão privada dos 
serviços de água e de saneamento, concordou com a possibilidade de desenvolver soluções 
adaptadas às realidades locais e com menores custos de investimento, salientando a 
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importância de se proceder a ações de autocontrolo (p. ex. contadores de águas residuais) e a 
necessidade de enquadrar as tarifas de água num contexto mais alargado de uma reforma 
fiscal ambiental. Por fim, considerou fundamental para a sustentabilidade dos sistemas a 
redução das perdas de água resultantes de fugas nas redes de abastecimento e a melhoria das 
condições de operação de muitas estações de tratamento de águas residuais em exploração.  

A Eng.ª Rafaela Matos reconheceu a valia do trabalho do GT XII, entendendo como muito 
positiva a forma como o processo de elaboração do PEAASAR II decorreu, com o envolvimento 
e participação dos vários elementos interessados, nomeadamente no âmbito da Comissão de 
Acompanhamento do Plano, da qual fez parte. Enfatizou as questões relacionadas com a 
investigação e o desenvolvimento e lançou o repto para que, no âmbito do CNA, fosse criada 
uma agenda estratégica de investigação no domínio da água que permitisse ajustar os 
trabalhos de investigação realizados com as necessidades do país nessa área, sendo ainda 
importante coordenar essa iniciativa com as agendas de investigação e desenvolvimento 
internacionais, tal como a que é definida no âmbito do 7.º Programa Comunitário de 
Investigação.  

O Prof. Gonçalves Henriques corroborou integralmente a intervenção anterior, afirmando que 
a Apreciação poderia conter, nas suas conclusões, uma referência explícita à problemática da 
investigação. Por outro lado, considerou ser importante referir na Apreciação a inovação 
tecnológica, para além da investigação, sendo que o texto respeitante à investigação e 
desenvolvimento apresentado na pág. 32 deveria ser clarificado em alguns aspetos. Por fim, 
referiu a necessidade de se estabelecer um Programa Nacional de Investigação no domínio da 
água, inexistente em Portugal, ao contrário do que sucede em muitos outros Estados 
Membros, tarefa para a qual o PEAASAR II poderá propiciar uma excelente oportunidade de 
reflexão.  

O Prof. João Levy interveio acerca do PEAASAR II e da Apreciação do GT XII, grupo do qual fez 
parte, começando por referir que se fosse a AEPSA a autora do Plano o seu conteúdo seria 
muito distinto, ou seja, seria mais direto, menos burocrático, mais flexível e com uma aposta 
mais clara na intervenção dos privados. Em relação à Apreciação efetuada, revelou que a 
mesma foi, como se poderia esperar, uma sucessão de compromissos por parte dos diferentes 
membros do grupo de trabalho, entendendo relevar a crítica que é feita nas conclusões à forte 
participação do Grupo AdP no modelo de extensão da “alta” à “baixa”. A AEPSA bateu-se para 
que o Plano contivesse outras soluções alternativas e para que todas essas alternativas 
pudessem ter acesso a fundos comunitários. Neste âmbito, esclareceu que não pugna pela 
privatização da água mas sim pela concessão dos serviços, sendo que subscreve as 
recomendações finais da Apreciação do GT XII, bem como as emanadas da Autoridade da 
Concorrência.  

O Dr. Marques Ferreira começou por expressar as suas dúvidas quanto à importância de 
alguns dos protocolos assinados como elementos inibidores da implementação dos sistemas 
em “baixa”, tal como é referido na Apreciação. O PEAASAR II identificou os problemas que 
ficaram por resolver com o anterior Plano Estratégico, sendo que, para alguns deles, se torna 
necessário desenvolver diferentes soluções, através de um modelo de referência que não seja 
de aplicação obrigatória e permita alguma flexibilidade conceptual. Por fim, manifestou a 
opinião de que está por demonstrar que a gestão privada seja mais eficaz e eficiente do que a 
pública, não só neste como noutros domínios de atividade. 

O Eng.º Pedro Serra começou por afirmar não se rever na Apreciação do GT XII, que lhe 
merece os seguintes comentários de carácter geral: não parece reconhecer as propostas 
formuladas no PEAASAR II, solicitando o esclarecimento de questões que estão explicitamente 
ali referidas; está todo ele inquinado por uma perspetiva de promoção dos interesses de 
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alguns agentes do setor privado e da privatização dos serviços; e está concebido na perspetiva 
de que o PEAASAR deveria acomodar todos os interesses corporativos do setor, perdendo 
frequentemente de vista aquilo que são os fins últimos das entidades gestoras dos serviços 
hídricos, ou seja, a prestação destes serviços ao universo dos consumidores com a qualidade 
apropriada e a preço razoável.  

Mais especificamente, entendeu destacar quanto ao envolvimento do setor privado as duas 
questões fundamentais que coloca o PEAASAR II: a intervenção dos agentes privados no 
mercado das concessões e outras modalidades de privatização material da gestão dos sistemas 
municipais, e o outsource. Em relação à primeira questão, o Plano propõe os seguintes 
objetivos e adota a seguinte estratégia, conforme a política do governo: não põe em causa os 
contratos em vigor; não fecha nenhuma das modalidades de privatização hoje existentes no 
nosso quadro legal, criando novas; adota os princípios da igualdade e da não discriminação; 
preconiza a adoção de medidas tendentes à criação de melhores condições de acesso ao 
mercado e maior transparência. Neste aspeto, pode mesmo dizer-se que o PEAASAR 2007-
2013 antecipa algumas das recomendações da Autoridade da Concorrência, como sejam a 
regulamentação e o reforço dos poderes de intervenção do IRAR na regulação dos 
procedimentos pré-contratuais das concessões municipais e da constituição das empresas 
municipais de capitais maioritariamente públicos, reforço da independência do IRAR e o 
reforço das condições de concorrência neste mercado, reduzindo os prazos das concessões 
municipais e introduzindo o modelo do arrendamento destes serviços (lease ou affermage). 
Em relação com este último aspeto, considera que o Plano Estratégico vai mais longe do que a 
Autoridade da Concorrência, pois a separação da gestão dos ativos da gestão da operação que 
é ali preconizada reduz a responsabilidade e o risco financeiro associados à operação, sem 
contudo os anular. Esta questão é, aliás, fundamental nas críticas formuladas, já que a 
separação do mercado das obras públicas do mercado da gestão dos sistemas põe em causa os 
interesses de alguns operadores privados, operadores esses de que se faz porta-voz a AEPSA. 
Por outro lado, a adoção do modelo de integração vertical dos serviços hídricos, com a 
concessão da “baixa” em regime de affermage como é proposto no PEAASAR II, irá permitir 
uma alteração qualitativa da participação das empresas privadas no setor e o seu aumento 
quantitativo. 

Finalizando a sua intervenção, o Eng.º Pedro Serra salientou que o PEAASAR II propõe que o 
outsource seja promovido nas empresas do Grupo AdP. Não havendo na prática um mercado 
municipal de outsource, público ou privado, apenas as empresas do Grupo AdP promovem 
outsource. O objeto primário da atividade destas empresas é a prestação destes serviços aos 
utilizadores nas condições de universalidade, qualidade e preço já referidas. O outsource não é 
um objetivo em si mesmo mas um meio para o cumprimento mais eficiente da missão dessas 
empresas, embora nem todas as atividades possam ou devam ser objeto de outsource. Por 
fim, referiu ter mais comentários sobre outros aspetos que considera importantes na 
Apreciação do GT XII, estranhando que ela contenha comentários sobre questões que 
extravasam o âmbito do PEAASAR II, como o endividamento das autarquias. 

Na opinião do Eng.º Jaime Baptista, o mais relevante, para além das diferentes opiniões e 
posições manifestadas sobre o assunto, será a defesa da qualidade de um serviço que é 
prestado aos cidadãos, considerando natural que os membros do Conselho apresentem 
diferentes opiniões quanto ao Plano e à Apreciação efetuada. Na opinião do IRAR, o PEAASAR 
II é globalmente equilibrado, sendo que os comentários do Instituto foram oportunamente 
entregues e divulgados, nomeadamente na anterior reunião do CNA. Avizinhando-se o 
momento da decisão, o governo terá, seguramente, o interesse dos cidadãos em conta, 
devendo a posterior aplicação do Plano envolver a participação empenhada de todos os 
intervenientes, públicos e privados. 
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O Prof. António Monteiro refutou a afirmação feita de que todo o conteúdo da Apreciação se 
encontra “inquinado” por interesses privados, até porque ela visa, sobretudo, esclarecer 
situações e critérios contidos no PEAASAR II que o GT XII entendeu serem menos claros. Em 
relação ao outsourcing, a Apreciação sugere que seja apresentado o mercado que irá existir 
nesse âmbito e, embora reconhecendo a existência de soluções mais ou menos ajustadas, não 
deve perder-se de vista o facto de se viver numa economia de mercado, sendo que algumas 
das questões levantadas, como a relativa aos capitais próprios, fazem sentido 
independentemente dos ciclos políticos do país. Acerca da investigação e desenvolvimento, 
considerou suficiente o conteúdo da Apreciação, que se pretendia sintética e que deverá ser 
lida como um todo e não apenas ao nível das suas conclusões e recomendações. 

O Eng.º Eira Leitão aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho desenvolvido em tão curto 
espaço de tempo pelo GT XII na elaboração da referida Apreciação que, como será facilmente 
entendido, dada a matéria em apreço e a composição diversificada do grupo de trabalho, não 
terá sido um processo isento de dificuldades. O Eng.º Pedro Serra, em relação à questão do 
investimento com capitais próprios, salientou que, de facto, as empresas recorrem 
predominantemente a capitais alheios. Em relação ao outsouce esclareceu que as entidades 
gestoras serão empresas com know how na área, sendo que não existe nenhum princípio de 
outsource que obrigue a externalizar todas as atividades do Grupo AdP. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional enalteceu o esforço realizado pelo GT XII na elaboração da Apreciação, 
nomeadamente pelo seu relator-coordenador, Prof. António Monteiro, sendo que nesta área 
se cruzam questões técnicas e políticas. Assim e sobretudo por essa razão, o contraditório, tal 
como o agora realizado, é salutar e necessário, embora seja difícil chegar a um consenso. O 
debate feito revelou algumas tensões (mais do que contradições) internas no Conselho, sendo 
que o governo não se irá deixar perder na controvérsia estéril entre setor privado versus setor 
público. Reconheceu ser necessário esperar por um balanço dos primeiros anos de 
implementação do PEAASAR II para dirimir questões como a do envolvimento do setor privado 
numa área que é eminentemente de interesse público, apesar de o novo Plano permitir ao 
setor privado um amplo espaço de intervenção. O PEAASAR II será um passo de gigante em 
relação ao abastecimento de água e ao saneamento de águas residuais em Portugal, embora 
reconheça que o Plano possa ser melhorado, nomeadamente quanto ao esclarecimento de 
alguns tópicos abordados na Apreciação e no debate havido na presente reunião. Aliás, 
algumas das questões refletem incertezas e dificuldades que ainda subsistem, por exemplo, 
em relação ao QREN e à perequação dos custos. Por outro lado, embora reconheça a 
necessidade do modelo de verticalização proposto, haverá que clarificar a forma como será 
concretizado, por forma a criar algum equilíbrio. Concluindo a sua intervenção, voltou a 
acentuar que algumas das questões colocadas só serão esclarecidas em definitivo durante a 
aplicação do Plano, notando que ele não é um plano de execução mas sim um plano 
estratégico. 

Findo o debate, o Eng.º Eira Leitão apresentou uma proposta de Parecer do CNA sobre o Plano 
em apreço, baseada no conteúdo do último parágrafo (pág. 42) das conclusões da Apreciação 
elaborada pelo GT XII. Comentando essa proposta, o Eng.º Pedro Serra afirmou não a poder 
votar favoravelmente, dado a mesma condicionar a aprovação do PEAASAR II à consideração 
de todas as recomendações que estão contidas na Apreciação e, como antes referiu, discordar 
de muitas dessas recomendações. O Prof. Gonçalves Henriques e o Dr. Orlando Borges, 
sugeriram, em alternativa à parte controvertida da proposta “desde que sejam tidas em 
conta”, a utilização de uma expressão do tipo “sem prejuízo de serem ponderadas”. 
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O Prof. João Levy começou por referir ser natural que, tendo sido o PEAASAR II elaborado, no 
essencial, pela AdP, os restantes intervenientes no setor não se identifiquem com as propostas 
feitas e, consequentemente, tenham críticas a apresentar. Em consequência, a Apreciação 
procurou elaborar uma crítica construtiva e consensual, já que muitas das opiniões da AEPSA 
acabaram por não ser expressas no documento produzido pelo GT XII. O Eng.º João Bau 
lembrou os aspetos fundamentais do PEAASAR II com os quais não concorda, considerando 
natural a ausência de unanimidade num tema difícil como o ora abordado. Para a Dr.ª Paula 
Chainho o Parecer deverá ponderar não só a Apreciação do grupo de trabalho mas também o 
debate ocorrido no decurso da presente reunião do Conselho. 

O Eng.º Jaime Baptista manifestou discordância acerca da afirmação de que o PEAASAR II foi 
elaborado pelo Grupo AdP, sendo que se irá abster de votar o Parecer do Conselho por ter 
feito parte do grupo de trabalho que preparou o Plano. A Eng.ª Fernanda Santiago expressou 
também acordo quanto à proposta feita pelo Prof. Gonçalves Henriques e pelo Dr. Orlando 
Borges em relação ao trecho em discussão. Relativamente ao mesmo, Sua Exa. o Secretário de 
Estado do Ambiente sugeriu a adoção de uma expressão do tipo “sem prejuízo de poderem 
ser tidas em conta”, redação essa que, na ausência de quaisquer outras sugestões ou 
propostas, foi adotada e incorporada na proposta de Parecer.  

Após ser introduzida tal alteração, o Eng.º Eira Leitão apresentou o texto final de Parecer, que 
se anexa à presente ata. Colocado o mesmo à votação, foi aprovado por larga maioria, com 
três abstenções, dos Eng.ºs Jaime Baptista, Oliveira e Sousa e Pedro Roldão, e com três votos 
contra, da Dr.ª Paula Chainho, do Eng.º João Bau e do Prof. João Levy. 

Encerrado o 3.º e último ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão deu conta da 
atividade em curso de um outro grupo de trabalho do Conselho, o GT XI, coordenado pela 
Prof.ª Graça Saraiva e que vai resultar numa Apreciação sobre a articulação entre a gestão da 
água e o ordenamento do território, documento que está a ser finalizado e vai ser apresentado 
na próxima reunião plenária do CNA.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu as várias intervenções efetuadas durante o decurso da reunião, bem como 
a forma como decorreu o debate do último ponto da ordem de trabalhos, o que relevou, uma 
vez mais, os méritos que prestigiam esta órgão consultivo do governo. A finalizar, revelou ser 
sua intenção trazer ao plenário a Apreciação do GT XI no próximo outono, dando por 
encerrada a sessão às 13h25. 

 

PARECER 

Na sua 30.ª reunião plenária, efetuada a 23 de junho de 2006, o Conselho Nacional da Água 
analisou e discutiu o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 
Residuais (PEAASAR) 2007-2013 e a Apreciação n.º 01/CNA/2006 elaborada pelo Grupo de 
Trabalho XII do Conselho, que procedeu à avaliação na generalidade e na especialidade do 
mencionado Plano.  

Tendo em atenção o teor daquela Apreciação, as respetivas conclusões e as opiniões e 
posições expressas pelos membros do Conselho durante a reunião plenária, registadas na 
correspondente ata, o Conselho Nacional da Água dá parecer favorável ao referido Plano 
Estratégico, sem prejuízo de nas fases subsequentes do seu desenvolvimento e 
operacionalização poderem ser tidas em conta as observações e recomendações constantes da 
Apreciação n.º 01/CNA/2006, quanto às opções fundamentais do PEAASAR 2007-2013 e às 
medidas operacionais nele propostas, para que a execução do Plano possa favorecer a 
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mobilização e participação equilibrada de todos os agentes envolvidos e constituir um 
instrumento para a resolução das questões fundamentais do setor de abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais durante o seu período de aplicação. 
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a reunião apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 30.ª reunião plenária do CNA, realizada em 23/06/2006; 

2. Potencial hidroelétrico nacional. Situação atual e perspetivas da sua futura utilização;  

3. Articulação entre a gestão da água e o ordenamento do território. 

Na sequência das boas vindas aos convidados especiais para a presente sessão e em relação ao 
1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 30.ª reunião a apreciação dos vogais 
presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, salientou a 
preocupação em estruturar agendas para as reuniões do Conselho onde os diversos setores 
utilizadores da água se possam rever, pelo que foi com particular satisfação que se entendeu 
incluir o presente ponto na ordem de trabalhos. Expressou o seu agradecimento às entidades 
que se dispuseram a colaborar na apresentação que vai ser feita, apelando a que outros 
setores utilizadores da água venham a fazer o mesmo em futuras reuniões do CNA, dando 
corpo a uma faceta que pode ser considerada uma das mais-valias da atividade do Conselho. 
Considera que frequentemente a gestão dos recursos hídricos tem de articular e dirimir 
conflitos entre setores utilizadores, pelo que estes têm uma palavra importante a dizer sobre a 
matéria. Em relação ao setor que hoje traz a sua perspetiva ao Conselho, a produção 
hidroelétrica assume uma importância significativa em Portugal, que poderá ser mais 
valorizada como uma das alternativas aos combustíveis fósseis, face à problemática das 
alterações climáticas, apesar dos impactes ambientais que lhe estão associados. 

O Eng.º Victor Baptista, da REN, iniciou a sua apresentação salientando que a mesma, em vez 
de seguir o texto previamente distribuído, procurará, sobretudo, apresentar factos. Começou 
por apresentar a REN - Redes Energéticas Nacionais, que é a concessionária de serviço público 
da rede nacional de transporte de energia, da rede de transporte de gás natural em alta 
pressão, do armazenamento subterrâneo em gás natural e de receção, armazenamento e 
regaseificação de gás natural, sendo seu objetivo principal a promoção das condições de 
garantia e segurança de abastecimento e respetiva monitorização. Deu conta da repartição da 
produção do sistema elétrico nacional, salientando a contribuição média da produção hídrica, 
entre 13% em regime seco e 36% em regime húmido e o correspondente saldo importador, de 
9% e 1%, respetivamente, em regime seco e húmido.  

Deu conta dos principais eixos da política energética portuguesa, relativos à dependência 
energética, aos recursos endógenos, à diversificação das origens de aprovisionamento e aos 
compromissos ambientais (Protocolo de Quioto e Diretiva das Energias Renováveis) e do seu 
objetivo central - intensificar o aproveitamento dos recursos nacionais renováveis, 
nomeadamente a hidroeletricidade. Sobre a importância dos aproveitamentos hidroelétricos, 
na ótica do setor elétrico, salientou a capacidade de regularização, o serviço dinâmico (reserva 
de energia e potência, rapidez de resposta e regulação de frequência), a fiabilidade e os baixos 
custos de operação e manutenção. Por outro lado e na ótica da sociedade, salientou nos 
aproveitamentos hidroelétricos de fins múltiplos (incluindo o abastecimento urbano, a rega e 
os caudais ecológicos), a capacidade de regularização/amortecimento de cheias, a 
navegabilidade, os fins lúdicos, a redução de emissões atmosféricas e os impactos 
socioeconómicos.  

Prosseguindo a sua apresentação, o Eng.º Victor Baptista deu exemplos concretos da 
importância da produção hidroelétrica em situações críticas de satisfação de pontas de 
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consumo, em situação críticas de falhas de equipamento e na perspetiva da 
complementaridade com a energia eólica, tendo em conta as perspetivas de evolução do 
sistema eletroprodutor nacional. A esse respeito e a concluir a sua intervenção, deu conta do 
desenvolvimento previsto do setor hidroelétrico em Portugal, a curto e a médio prazo, bem 
como da evolução do setor elétrico numa ótica de sustentabilidade, que deverá: i) manter em 
aberto todas as opções de produção de energia, sobretudo a hídrica; ii) analisar, sob todas as 
vertentes, as diferentes soluções de cada projeto; e iii) partilhar os benefícios com as 
comunidades locais (disponibilidade de água, fins lúdicos,...), sendo que a gestão do setor 
elétrico, mesmo em situações de escassez de água, integra as preocupações sociais e 
ambientais associadas à utilização de um recurso vital para a sobrevivência da vida e das 
atividades humanas. A concluir, o Eng.º Victor Baptista afirmou que, face ao potencial 
disponível, às características intrínsecas e às mais-valias económicas, sociais e ambientais 
associadas, a hidroeletricidade é uma parcela fundamental no desenvolvimento do parque 
eletroprodutor português. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional iniciou o debate sublinhando o enquadramento do setor hidroelétrico numa 
perspetiva mais vasta e com fortes preocupações sociais, nomeadamente na gestão de 
situações de cheia e de seca. O Prof. Sá da Costa, da APREN, começou por manifestar total 
concordância com a apresentação efetuada. A eletricidade é a forma mais nobre de utilização 
da energia, sendo necessário gerir a sua oferta e procura ao nível do milésimo de segundo, o 
que levanta vários problemas, alguns já apresentados pelo Eng.º Victor Baptista. Embora a 
energia eólica possa ser previsível, necessita de formas de produção alternativas para garantir 
ajustamentos em curto espaço de tempo, sendo que, dos recursos energéticos que temos e 
que devemos aproveitar, a água sobressai, nomeadamente pela experiência tecnológica, com 
mais de um século, que o país possui sobre produção hidroelétrica. A esse propósito deu o 
exemplo de Espanha que ao elevado nível de utilização do vento associa uma elevada 
capacidade de regularização hídrica, sendo que o menor desenvolvimento do setor 
hidroelétrico português, a continuar, terá custos óbvios.  

O Prof. Francisco Ferreira começou por afirmar que para além dos recursos hídricos 
disponíveis no nosso país, Portugal apresenta igualmente importantes valores naturais, o que 
suscita uma reflexão complexa sobre o fomento da produção de energia hidroelétrica, sendo 
que na apresentação do Eng.º Victor Baptista notou a ausência de referência a compromissos 
internacionais na área do ambiente que Portugal subscreveu para além do Protocolo de 
Quioto, especificamente no âmbito da conservação da natureza. Em relação a esta questão, 
citou o aproveitamento do Baixo Sabor, afirmando que, caso a sua componente hidroelétrica 
assuma importância determinante, justificando a construção do aproveitamento apesar dos 
valores naturais envolvidos, admite que seja de analisar, como alternativa, o retomar do 
aproveitamento de Foz Côa. Quanto aos custos relacionados com o não fomento da produção 
hidroelétrica apresentados pelo Eng.º Victor Baptista, será necessário aprofundar o respetivo 
conteúdo e transparência e, também, equacionar a aplicação alternativa dos 
financiamentos/fundos comunitários noutras áreas ambientais. Referiu ainda a necessidade de 
olhar para os novos centros eletroprodutores numa perspetiva integrada e global, por 
exemplo, através de um plano nacional energético/ambiental, sendo conveniente que se 
procure harmonizar as posições extremas que vêm a ser manifestadas em relação ao 
desenvolvimento de novas infraestruturas hidroelétricas. 

O Prof. Joanaz de Melo começou por manifestar a sua desilusão face à apresentação feita. A 
REN tem como principal objetivo e preocupação a garantia de fornecimento de eletricidade, o 
que ninguém menosprezará, mas a apresentação realizada, salientando a importância da 
produção hidroelétrica para esse objetivo, ignorou os conflitos que gera existentes na área 
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ambiental. Por outro lado, a apresentação omitiu outros aspetos que considera importantes, 
como as potencialidades em formas alternativas de produção energética, como a solar, e a 
questão da poupança de energia e da redução dos picos de consumo. Assim e na sua opinião, a 
exploração do potencial hidroelétrico português tem custos e tem alternativas, sendo 
necessário ponderar seriamente o local de implantação de futuros aproveitamentos 
hidroelétricos e tornar o preço da produção da energia hidroelétrica mais transparente. Por 
fim e sobre as virtudes das barragens no controlo de cheias, considerou não serem estas 
infraestruturas capazes de resolver esse problema, que terá de ser solucionado com ações 
adequadas de ordenamento do território. 

O Eng.º Matias Ramos cumprimentou o Eng.º Victor Baptista pela sua exposição, notando, a 
propósito de algumas das anteriores intervenções a perceção estritamente utilizadora e 
dissociada da forma como são produzidos e disponibilizados alguns bens essenciais como a 
água, a eletricidade e o dinheiro, bem típica das atuais sociedades desenvolvidas. Questionou 
a forma como a REN se irá adaptar ao previsto aumento de produção de energia eólica e as 
respetivas implicações na satisfação dos consumos de eletricidade. 

O Eng.º Vicente Reis, da EDIA, começou por manifestar também concordância com o conteúdo 
da apresentação efetuada, nomeadamente quanto à importância das centrais reversíveis com 
bombagem. Deu conta das atividades da EDIA no âmbito da produção hidroelétrica que, para 
além das centrais de Alqueva e de Pedrógão, irá contemplar a instalação de pequenas centrais 
associadas aos canais de rega e às estações elevatórias, onde serão instalados grupos 
reversíveis.  

O Dr. António Castro, da EDP Produção, salientou a importância dos novos empreendimentos 
hidroelétricos para o setor elétrico português no contexto atual (com aumento da produção de 
energia eólica e com limitações de sustentabilidade económica para outras formas de energia, 
como a solar) e para a problemática central da redução das emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE), esclarecendo não existirem subsídios diretos aos custos de produção da 
hidroeletricidade. 

O Prof. Sá da Costa realçou também as limitações económicas ainda existentes para o 
aproveitamento da energia solar a grande escala, sendo que, na sua opinião, esta será uma 
fonte de energia mais ajustada à microgeração. Em relação à questão da redução das emissões 
de GEE, reconhece não ser a produção de energia através de fontes renováveis a única via para 
alcançar as metas estabelecidas, embora seja a via mais eficaz, já que outras ações, como as 
relacionadas com os transportes, irão requerer a alteração de comportamentos, o que se 
afigura mais longo e difícil. Relativamente aos custos, considerou ser a hidroeletricidade a 
forma mais barata de geração de eletricidade, sendo que muitas espécies com valor de 
conservação podem perigar face às alterações climáticas previstas.  

O Prof. João Levy considerou que a necessidade de equacionar diferentes alternativas para 
produção de energia elétrica poderá ser resolvida através de uma análise multicritério, embora 
subsistam dificuldades como a existência de critérios não dimensionáveis ou de dimensões não 
compatíveis. Sugeriu ainda a possibilidade de se realizarem inquéritos aos consumidores 
elétricos sobre estas matérias, à semelhança do que foi realizado pela AEPSA aos 
consumidores de água.   

Em resposta a algumas das questões levantadas, o Eng.º Victor Baptista começou por referir 
que outras componentes ambientais, como a conservação da natureza, são envolvidas nas 
matérias que abordou, nomeadamente ao nível das avaliações de impacte ambiental 
requeridas não só pelos sistemas eletroprodutores como também pela expansão da 
infraestrutura da rede elétrica nacional. Relativamente à questão da transparência dos 
números e dos custos apresentados, frisou que a transparência está nos “genes” da REN, já 
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que é uma imposição legal decorrente do contrato de concessão com o Estado. Por outro lado, 
na apresentação não foram mencionadas outras formas de produção energética, já que o seu 
objetivo era apresentar o setor hidroelétrico português. De qualquer modo, realçou estarem 
previstas novas formas de produção de energia (por exemplo, ondas e biomassa), cujas 
estimativas para o horizonte de 2025 podem ser encontradas no relatório de monitorização 
sobre o Setor Elétrico Nacional. Relativamente à questão dos subsídios e das remunerações e 
embora a REN, enquanto empresa regulada, possa receber subsídios ao investimento em 
associação com a construção de linhas e de outras infraestruturas, estes são devidamente 
contabilizados pela ERSE na fixação das tarifas. Quanto à garantia de qualidade do serviço 
prestado face à crescente potência eólica instalada, concordou ser uma preocupação em 
relação à qual a REN está atenta. A esse propósito revelou os estudos em curso que avaliam o 
grau de variabilidade do vento e o que isso implica em termos da reserva operacional 
necessária, onde se incluirá, obviamente com destaque, a produção hídrica. 

O Eng.º Eira Leitão considera ter sido lógica a abordagem da hidroeletricidade, mas não de 
outras formas de produção de eletricidade, na presente reunião plenária, dado se estar no 
âmbito do Conselho Nacional da Água. O tema em apreço surge, aliás, na sequência da 
apresentação de outros temas ligados a distintas utilizações da água. Referiu ter também 
apreciado a apresentação do Eng.º Victor Baptista e, ainda mais, o documento sobre o tema 
enviado aos membros do Conselho, até porque nele são indicadas as potencialidades dos 
pequenos aproveitamentos hidroelétricos, dissemelhantes dos grandes aproveitamentos ao 
nível da garantia de produção, mas também dos impactes e da ocupação do território que 
ocasionam.  

Considerou que a necessidade de aumentar a eficiência energética, e não só em relação à 
eletricidade, não está em causa, mas no momento da escolha de diferentes alternativas de 
produção de energia, a hidroelétrica assumirá um papel importante. Esta importância deriva 
dos aspetos económico-energéticos e sócio-ambientais, estes últimos contemplados nos 
estudos de impacte ambiental, mas também de finalidades complementares com a bombagem 
nas horas de vazio do diagrama de cargas e a laminagem de cheias. A esse respeito informou 
que o tema da previsão, controlo e proteção contra cheias, de acordo com uma sugestão do 
INAG, será brevemente abordado numa reunião do CNA, havendo igualmente uma proposta 
da CAP para que o uso eficiente da água na agricultura possa ser brevemente tratado no 
Conselho. A finalizar a sua intervenção, o Eng.º Eira Leitão afirmou ser necessário encontrar 
um meio termo em relação às posições drásticas que por vezes são assumidas em relação à 
produção hidroelétrica, sobretudo tendo em conta o facto de o país não dispor de muitos 
recursos naturais endógenos disponíveis para produzir energia.  

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Prof. Humberto Rosa, começou por reafirmar a 
necessidade de cumprir o Protocolo de Quioto e a importância do aproveitamento do 
potencial hidroelétrico nessa perspetiva. Todavia, considera que têm de ser atendidos outros 
problemas ambientais, como a perda de biodiversidade, matérias em relação às quais o país 
também tem metas e objetivo a cumprir. Sabendo-se que as alterações de uso do solo são as 
principais causas de perda de biodiversidade, os processos de avaliação de impacte ambiental 
serão a sede própria para, caso a caso, avaliar as consequências ambientais positivas e 
negativas dos novos aproveitamentos hidroelétricos propostos. Sua Exa. o Ministro do 
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional manifestou total 
concordância com as observações antes proferidas pelo Sr. Secretário de Estado, considerando 
ser este processo a melhor solução possível para resolver o dilema. De qualquer modo, referiu 
que a estratégia atual em relação a novos projetos, para que estes não fiquem paralisados, 
passará muito pela implementação de ações de mitigação exigentes e eficazes e pela 
compensação “generosa” pelos impactes negativos causados.  
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Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, a Prof. Graça Saraiva apresentou ao plenário 
uma síntese do conteúdo da Apreciação n.º 02/CNA/2006, elaborada pelo Grupo de Trabalho 
XI do Conselho, que coordenou. Começou por referir os temas cuja abordagem foi proposta na 
Informação do Secretário-Geral do Conselho n.º 03/CNA/2006, de 1 de março - i) 
caracterização da situação atual nos domínios da gestão da água e do ordenamento do 
território, nos aspetos que mutuamente mais interferem; ii) antigos e novos instrumentos de 
intervenção a inovar; iii) forma como tais instrumentos vem sendo aplicados e 
constrangimentos mais relevantes que se detetam na sua aplicação transversal; iv) principais 
linhas de política e instrumentos de intervenção a inovar; e v) propostas com vista à 
introdução de alterações estratégicas, de procedimento e de relacionamento das entidades 
envolvidas, entre si e com os utentes -, bem como a recomendação contida no despacho do Sr. 
Ministro para que “o trabalho a desenvolver tenha presente a constituição das ARH previstas 
na Lei da Água e sua articulação com as CCDR que, em conjunto com as câmaras municipais, 
detêm as principais responsabilidades em matéria de OT”.  

Deu conta da estrutura geral da Apreciação, com sete capítulos, a saber: capítulo 1 - 
introdução; capítulo 2 - instrumentos de intervenção disponíveis nos domínios da gestão da 
água e do ordenamento do território; capítulo 3 - quadro institucional atual e quadro dos 
procedimentos; capítulo 4 - análise e balanço da aplicação dos principais instrumentos de 
intervenção e gestão. Identificação de problemas, condicionantes e conflitualidades; capítulo 5 
- análise transversal de instrumentos de planeamento; capítulo 6 - recomendações e propostas 
de atuação futura ao nível das orientações e estratégias de procedimento e de relacionamento 
entre as entidades envolvidas; e capítulo 7 - recomendações de âmbito global e conclusões. 

Referiu os aspetos essenciais dos vários capítulos da Apreciação, salientando que para cada 
um dos temas e instrumentos de intervenção analisados, foram apresentados quadros-ficha de 
análise e diagnóstico, com os respetivos objetivos, descrição, legislação aplicável, entidades 
com competência e problemas, condicionantes e conflitualidades.  

Em relação ao capítulo 6, realçou que foram elaborados quadros de diagnóstico e 
recomendações para os instrumentos de intervenção (por exemplo os futuros PGBH) e para os 
aspetos institucionais, nomeadamente em relação às futuras ARH. Quanto ao capítulo 7, a 
Prof.ª Graça Saraiva começou por referir a metodologia adotada, que procedeu à identificação 
dos pontos fortes e fracos e à apresentação das recomendações do GT XI, referindo o seu 
horizonte temporal e âmbito de aplicação. Nas recomendações relacionadas com 
instrumentos de intervenção existentes, de nível estratégico, salientou as seguintes: assegurar 
que os instrumentos de nível estratégico, nomeadamente os de nível regional (PROT e 
PBH/PGBH), tenham uniformidade na identificação de problemas, potencialidades e opções 
estratégicas; criar uma base de informação geo-referenciada, de âmbito nacional, a 
desenvolver através do SNIT (Sistema Nacional de Informação do Território); elaborar guiões 
técnicos que facilitem a interpretação e aplicação dos diplomas legais e as orientações 
estratégicas para elaboração dos instrumentos de gestão do território (IGT).Sobre as 
recomendações de nível operacional relacionadas com instrumentos de intervenção 
existentes, realçou a necessidade de delimitar cartograficamente, em sede de PGBH, todas as 
áreas estabelecidas como domínio público hídrico, procedendo-se à sua transposição para os 
PMOT, nomeadamente para os PDM de 2.ª geração, bem como a necessidade de se prever 
ações de monitorização que permitam acompanhar as opções de planeamento estabelecidas 
nos IGT. Em relação às recomendações, de nível operacional, relacionadas com aspetos 
institucionais, salientou a importância em aproveitar a oportunidade de mudança, 
harmonizando procedimentos de licenciamento e clarificando as regras de apresentação da 
informação necessária ao licenciamento, por forma a simplificar e reduzir os prazos de 
resposta e melhorando a eficiência e a transparência. Referiu ainda a necessidade de 
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promover formas de associação e contratualização entre utilizadores, a prever nos programas 
de medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos.  

A finalizar a sua apresentação, deu conta das conclusões da Apreciação, salientado as 
seguintes: necessidade de melhor integrar as políticas e os instrumentos disponíveis nos dois 
domínios em apreço; necessária absorção do conceito e objetivo de atingir o bom estado 
ecológico das massas de água pelos IGT, nomeadamente os PDM; aplicação de outros critérios 
ecológicos, nomeadamente através da tradução espacial em corredores ambientais associados 
às massas de água; estabelecimento do novo regime de utilização dos recursos hídricos e 
aplicação do regime económico e financeiro associado; desenvolvimento do SNIRH; 
necessidade de aumentar a integração com objetivo de conservação de natureza, da 
biodiversidade e da paisagem; necessidade de ter em conta os cenários de alterações 
climáticas, com o acréscimo provável de riscos associados a cheias, secas, incêndios, 
desertificação; e o aumento da eficácia na articulação com outras políticas setoriais 
(agricultura e florestas, energia, saúde e turismo). 

O Eng.º Eira Leitão começou por expressar o seu agradecimento pelo trabalho desenvolvido 
pelo GT XI, que permitiu uma extensa recolha e análise de informação sobre os temas 
abordados. Acentuou e reconheceu a importância do envolvimento dos Secretários de Estado 
do Ambiente e do Ordenamento do Território e das Cidades no trabalho desenvolvido e referiu 
as dificuldades que o grupo de trabalho sentiu na elaboração da Apreciação, face à natureza 
inovadora do trabalho e à separação que continua a subsistir entre os dois domínios de 
atuação. Por fim, considerou que o aprofundamento dos temas em apreço deverá prosseguir, 
dada a sua relevância, tanto para a gestão dos recursos hídricos como para o ordenamento do 
território português. 

O Prof. Gonçalves Henriques afirmou ter sido particularmente proveitoso e clarificador para 
os membros do GT a reflexão feita conjuntamente no decorrer da elaboração da Apreciação. 
Do seu conteúdo salientou alguns aspetos, já antes mencionados pela Prof.ª Graça Saraiva: a 
necessidade de harmonizar a informação produzida nos vários departamentos do ministério, a 
necessidade de harmonizar os critérios utilizados na elaboração dos instrumentos de gestão 
do território e a necessidade de simplificar os procedimentos, nomeadamente ao nível da 
avaliação de impacte ambiental, permitindo a agilização dos licenciamentos. 

A Eng.ª Valentina Calixto referiu que o trabalho elaborado pelo GT XI, em particular a 
identificação de problemas e de conflitualidades, não contou com o envolvimento de todas as 
CCDR, envolvimento esse que poderá enriquecer trabalhos futuros sobre as mesmas matérias. 

O Prof. Joanaz de Melo felicitou o grupo de trabalho, o Ministro e o Conselho pela apreciação 
de qualidade elaborada, salientando ser este um tema que desde há muito tempo preocupa o 
GEOTA. Na sua opinião, a concretização das recomendações contidas na apreciação 
contribuirá, decisivamente, para a resolução de vários problemas existentes. De entre os 
temas analisados na Apreciação realçou os futuros planos de ordenamento de estuários, cuja 
importância pode ser determinante na gestão destes sistemas, a avaliação ambiental de 
planos, área em que Portugal está manifestamente atrasado, e a necessária compatibilização 
das bases de dados existentes. Por fim, considerou ser necessário, envolver em futuras 
abordagens destes temas outros setores importantes, como o agrícola e o florestal, e salientou 
a importância de se considerar a Reserva Ecológica Nacional (REN) como uma verdadeira rede 
ecológica e não como um conjunto de proibições. 

O Arqt. Victor Campos salientou a utilidade da Apreciação, nomeadamente quanto à 
sistematização de informação feita. Expressou a opinião de que importa passar à ação, 
resolvendo os problemas identificados, sendo que o momento presente, fruto de 
circunstâncias relacionadas com a revisão do regime jurídico dos instrumentos de 
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ordenamento do território e com a ultimação do Programa Nacional de Ordenamento do 
Território (PNPOT), poderá representar a altura certa para o fazer. Na sua opinião, os planos 
regionais de ordenamento do território (PROT) serão os instrumentos privilegiados para 
incorporar os planos setoriais, sendo que nesse âmbito as questões relacionadas com os 
recursos hídricos serão integradas de forma homogénea nos vários PROT. Informou que a 
DGOTDU está a preparar um guião para elaboração dos novos planos diretores municipais 
(PDM), lançando um desafio quanto à elaboração de um guião temático sobre gestão da água, 
para o qual o conteúdo da Apreciação poderá dar um importante contributo. Relativamente ao 
Sistema Nacional de Informação do Território (SNIT) e ao Observatório do Ordenamento do 
Território e Urbanismo, informou estarem ambos em estruturação, concordando com a 
importância que terão na avaliação dos resultados da política de ordenamento do território. 
Quanto à fiscalização, embora a DGOTDU não possua competências a esse nível, que 
pertencem à IGAOT, haverá trabalho de verificação de resultados que entende a Direção-Geral 
a que preside poderá executar.  

A Prof.ª Graça Saraiva agradeceu os elogios, críticas e sugestões feitas sobre o trabalho 
desenvolvido, o que terá revelado, entre outras coisas, uma leitura cuidada da Apreciação por 
parte dos membros do Conselho. Relativamente ao aprofundamento da integração com outros 
setores, sobretudo o agrícola e florestal, concordou com a sua importância e necessidade, 
sugerindo ao CNA prosseguir a análise efetuada envolvendo o Plano de Desenvolvimento 
Rural, em discussão. 

O Eng.º Eira Leitão manifestou disponibilidade para que o aprofundamento do tema analisado 
pelo GT XI possa continuar na esfera do CNA, embora a natureza mais operativa das fases 
subsequentes do trabalho a desenvolver recomende a sua execução por outras instituições. 
Relativamente à articulação com outros setores, como o agrícola, relembrou terem sido 
matérias cuja inclusão chegou a estar prevista no índice da Apreciação agora apresentada, mas 
que os condicionalismos de tempo não permitiram abordar. O Prof. Carlos Sousa Reis felicitou 
pelo conteúdo e oportunidade do trabalho desenvolvido pelo GT XI. Não obstante, considerou 
pertinente fazer constar das recomendações e conclusões da Apreciação a necessidade de 
serem elaboradas cartas de sensibilidade das zonas costeiras nacionais, instrumento de 
ordenamento indispensável à Gestão Integrada de Zonas Costeiras (GIZC). 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, Prof. João 
Serrão, começou por saudar a iniciativa, considerando que a importância do tema abordado 
releva da profunda clivagem ainda existente entre o ordenamento do território e o ambiente. 
Esta separação tem representado uma limitação na intervenção nas duas áreas, sendo que a 
Apreciação realizada contribuirá para que a articulação entre o ordenamento do território e a 
gestão da água se torne mais eficaz. Tal como já antes referido pelo Arqt. Victor Campos, o 
momento atual mostra-se de excecional oportunidade para a ação política, não apenas por 
estarem a ser elaborados instrumentos importantes de ordenamento do território, mas 
também por, no âmbito do PRACE, estarem a ser preparadas as novas leis orgânicas dos 
ministérios. Em relação aos sistemas de informação, manifestou concordância quanto ao papel 
de relevo que terá o Observatório Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo, já que 
somente com a informação recolhida se poderá proceder a uma avaliação fundamentada 
sobre a eficácia da aplicação dos instrumentos de ordenamento do território disponíveis. Por 
fim, considerou que a Apreciação realizada irá contribuir para o estabelecimento de tópicos e 
linhas de trabalho, que possibilitem a concretização de várias das sugestões e recomendações 
nela formuladas. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente considerou que a qualidade da Apreciação 
elaborada pelo GT XI irá contribuir para que se torne num documento de referência, 



 
31.ª Reunião Plenária 

06 de dezembro de 2006 

 

 259 
 

salientando as recomendações apresentadas sobre os processos de avaliação de impacte 
ambiental. Relativamente à divergência ainda existente nas abordagens utilizadas pelas áreas 
do ordenamento do território e do ambiente, manifestou expetativa de que a água possa 
representar a alavanca necessária para que a necessária articulação entre os dois domínios se 
acentue progressivamente e com sucesso.  

A finalizar a sessão, o Eng.º Eira Leitão agradeceu as intervenções efetuadas, solicitando à CAP 
e ao INAG a preparação dos temas que, em princípio, serão submetidos à próxima reunião do 
Conselho. Fez ainda referência às comemorações dos 60 anos do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, que é, desde a formação do CNA, um dos seus 48 vogais natos, e constitui 
instituição prestigiada que já foi presidida pelo atual Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional e de que é hoje presidente o Eng.º Matias Ramos, 
a quem cumprimentou pelo meritório trabalho desenvolvido pelo Laboratório, nomeadamente 
no domínio da água. Com a anuência do Sr. Ministro, deu por encerrada a sessão às 14h00. 
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a reunião apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 31.ª reunião do CNA, efetuada em 06/12/2006; 

2. Uso eficiente da água na agricultura portuguesa; 

3. Conteúdo e metodologia para a elaboração dos próximos planos de gestão de bacia 
hidrográfica; 

4. Escassez de água e seca - tema prioritário da presidência portuguesa da UE; 

5. Programa de atividades do CNA para 2007 e correspondente estimativa orçamental. 

Após expressar as boas vindas aos novos membros do Conselho e entrando no 1.º ponto da 
ordem de trabalhos, colocou a Ata da 31.ª reunião à apreciação dos vogais presentes, que a 
aprovaram por unanimidade. 

Iniciando a sua intervenção, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, cumprimentou os novos vogais 
convidados do CNA e realçou que a atividade do Ministério nos últimos dois anos teve como 
elemento central a reavaliação de planos e programas estratégicos, para que, no início de um 
novo ciclo de fundos comunitários, pudessem existir linhas de orientação bem definidas. 
Desses documentos salientou o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento 
de Águas Residuais II, PEAASAR, 2007-2013, bem como a Estratégia Nacional para os Efluentes 
Agropecuários e Agroambientais, ENEAPAI, documento este que considerou relevante para 
resolução de um problema ambiental importante no nosso país. Embora menos importante 
para a água mas com alguns pontos de contacto, salientou ainda o Plano Estratégico para os 
Resíduos Sólidos Urbanos II, 2007-2013. Estes documentos, em formato de papel, foram 
distribuídos no início da reunião, considerando ser esta uma boa prática para documentos 
desta natureza, independentemente da divulgação digital dos mesmos.  

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Bulhão Martins começou por 
salientar a grande abrangência do tema em análise, pelo que a sua apresentação terá como 
objetivo fornecer elementos de discussão, bem como estabelecer pontes com outros setores 
utilizadores da água. Embora a agricultura nacional tenha uma imagem negativa quanto à 
utilização da água, a avaliação dessa utilização através de índices como o Water exploitation 
index revela uma realidade um pouco distinta, com Portugal situado no meio da tabela dos 
países da União Europeia. Por forma a enquadrar a rega no nosso país, começou por 
apresentar o balanço hídrico mensal para Portugal continental, a relação 
precipitação/evapotranspiração nas várias bacias hidrográficas e a variação interanual da 
precipitação, com alternância de ciclos de seca e de ciclos chuvosos, resultando clara a 
necessidade da prática da rega em Portugal. Tal necessidade é maior em bacias hidrográficas 
com maior escassez de água, como a do Sado, onde ao imperativo da rega se associa uma 
maior suscetibilidade à desertificação física, social e económica.  

Prosseguindo a sua apresentação, o Eng.º Bulhão Martins caracterizou o regadio no continente 
português, incluindo a área irrigável em proporção da SAU, o consumo total de água pela 
agricultura, a área regada por tipo de rega (gravidade e pressão) e a sua evolução temporal, as 
culturas dominantes por concelho e o tipo de rega (gravidade, aspersão, localizada) por 
concelho. Salientou ainda a maior importância relativa dos recursos subterrâneos no total da 
água utilizada na rega (64%), o que diferencia Portugal dos restantes países europeus. A título 
de exemplo, apresentou ainda a relação entre a evolução da população em zonas rurais da 
bacia hidrográfica espanhola do Guadalquivir e a intensidade do regadio nessas zonas, sendo 
que as zonas com maiores índices populacionais têm, também, maior intensidade de regadio.  
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A finalizar a sua apresentação e após apresentar as metas relativas à eficiência da rega, 
constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), sistematizou para o 
regadio português um conjunto de pontos fortes (melhoria da competitividade e garantia de 
rendimentos mais estáveis; desenvolvimento económico e social das zonas rurais; prevenção 
do abandono rural; diversificação dos sistemas culturais; manutenção das paisagens e suporte 
de habitats e da biodiversidade; prevenção de incêndios florestais; promoção da recarga de 
aquíferos; depuração de águas poluídas e redução da dependência alimentar e energética) e 
fracos (consumo excessivo face à importância económico-social do setor; poluição gerada por 
utilização excessiva de fertilizantes e pesticidas; sobre-exploração de aquíferos; aumento da 
erosão; destruição de habitats em resultado da conversão sequeiro-regadio e conflitos de 
usos), bem como medidas capazes de promover um uso mais eficiente da água nesta atividade 
produtiva.  

Na sequência, o Eng.º Oliveira e Sousa realizou uma apresentação sintética sobre o 
Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia, que engloba uma área de 15 900 ha e 
abrange os distritos de Portalegre, Évora e Santarém. Deu conta dos indicadores hidrológicos e 
da evolução de áreas e volumes de água distribuídos no Aproveitamento, salientando a maior 
eficiência com que a água é atualmente utilizada em culturas como a do arroz. Por fim, deu 
conta das conclusões de um estudo sobre o efeito da utilização de fertilizantes químicos na 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas no perímetro do Vale do Sorraia. 

A concluir as exposições sobre o ponto 2. da O.T., o Prof. Francisco Avillez começou por dar 
conta das funções a desempenhar no futuro pela agricultura portuguesa: - a produção de bens 
alimentares e de matérias primas agrícolas e florestais baseadas em processos produtivos 
economicamente competitivos, ecologicamente sustentáveis e respeitadores da segurança 
alimentar e do bem-estar animal; a valorização sustentada dos recursos naturais, paisagísticos 
e patrimoniais do espaço rural; e a diversificação e reforço do tecido económico e social das 
zonas rurais -, bem como os processos de reconversão necessários para esse desempenho. 
Referiu o papel importante da agricultura de regadio nessa reconversão, dada a sua maior 
competitividade económica, a importância de algumas opções produtivas na conservação da 
natureza e da biodiversidade e a função determinante do conjunto de atividades não agrícolas 
a montante e a jusante da agricultura de regadio, na diversificação e reforço do tecido 
económico e social das zonas rurais. Deu conta da evolução recente do regadio em Portugal, 
com decréscimos da superfície regada de 1989 a 2006, bem como das características 
essenciais da atual agricultura de regadio no nosso país.  

Relativamente às tendências de evolução do regadio em Portugal, apresentou a metodologia e 
as principais conclusões de um estudo sobre o futuro dos regadios públicos. Ao nível das áreas 
regadas referiu como principais conclusões - a redução, na próxima década, de cerca de 15% 
da área atualmente regada; o decréscimo das áreas ocupadas pelo arroz, cereais de regadio e 
beterraba e para o aumento das áreas de culturas hortícolas, culturas permanentes e 
pastagens e forragens; a evolução da área do milho dependente da procura de bioetanol; a 
evolução da área do arroz dependente da evolução da procura futura e dos pagamentos 
agroambientais; o futuro do tomate para indústria dependente da reforma da respetiva OCM; 
os acréscimos nas áreas de hortícolas, frutícolas e olival condicionados pelos riscos inerentes a 
este tipo de atividades; a tendência para a extensificação da produção agrícola de regadio e 
para a redução das áreas regadas dependente da evolução futura dos preços da água de rega.  

Sobre a evolução futura do volume da água de rega, o Prof. Francisco Avillez realçou as 
variações nos volumes de água utilizados nos próximos cinco anos, entre os 0% e os -45%, as 
variações mais acentuadas, no longo prazo, do volume de água de rega (entre os -13% e os -
61%), os volumes da água de rega decrescentes para níveis de preços mais elevados. Em 
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relação às conclusões sobre as receitas futuras com a venda de água de rega salientou os 
acréscimos no curto-médio prazo da receita total da venda em consequência da introdução da 
TRH, que mais que compensa as quebras de receitas decorrentes das reduções previstas no 
volume de água de rega, as variações, no longo prazo, das receitas das associações de regantes 
entre os -10% e os -51%, o impacto positivo da adoção de uma taxa de rega constante por 
hectare de área beneficiada sobre as receitas futuras. A concluir a sua apresentação, 
recomendou a criação de condições que promovam a sustentabilidade futura da agricultura de 
regadio em Portugal, a definição de uma política de preços da água de rega nos 
aproveitamentos que promova o desenvolvimento sustentável das zonas rurais aonde se 
encontram localizados e a adoção de medidas de política de desenvolvimento rural capazes de 
promoverem o maior desenvolvimento do regadio.Iniciando o debate, o Prof. Francisco 
Ferreira comentou a elevada qualidade dos dados constantes da apresentação do Prof. 
Francisco Avillez sobre a atividade agrícola, lamentando a menor qualidade dos dados 
respeitantes à utilização da água pelo setor. A esse respeito, questionou a aplicação do PNUEA, 
seis anos após a sua aprovação, referindo ainda que o preço da água deveria refletir todos os 
custos de investimento. 

O Eng.º Hélder Careto considerou faltar uma base de dados completa dos utilizadores, 
classificando as questões relacionadas com a qualidade da água como preocupantes, 
sobretudo em situações de escassez. Na sua opinião, a resolução de vários dos problemas que 
afetam a gestão da água passará pela implementação de adequados instrumentos 
económicos, através da aplicação do princípio do utilizador-pagador. 

O Prof. Veiga da Cunha felicitou a qualidade das apresentações, que continham informação 
importante, nomeadamente por permitir perspetivar qual a pressão que a agricultura irá 
colocar sobre os recursos hídricos, sendo que a perspetiva apresentada aponta para uma 
diminuição dos consumos agrícolas de água, o que considerou favorável. Questionou ainda 
qual a perspetiva de evolução da relação entre as águas superficiais e subterrâneas utilizadas 
no regadio, sendo que a utilização destas últimas poderá ser considerada uma mais-valia, por 
não requerer a construção de grandes infraestruturas públicas.  

O Dr. Paulo Brito da Luz deu conta de algumas iniciativas, no âmbito da investigação e 
desenvolvimento, que têm sido realizadas em Portugal sobre o tópico em discussão, e que têm 
contribuído para melhorias importantes na eficácia do regadio, de que o exemplo dado sobre 
o arroz no Vale do Sorraia é bem exemplificativo. Outras áreas de investigação e 
desenvolvimento, como a da proteção integrada, têm igualmente contribuído 
significativamente para a redução dos efeitos negativos da agricultura sobre a qualidade dos 
recursos hídricos.  

Comentando as intervenções antecedentes, o Eng.º Bulhão Martins concordou com as falhas 
ainda existentes no recenseamento eficaz dos utilizadores e na avaliação dos consumos 
efetuados em muitos regadios, sobretudo os de pequena dimensão, embora nos perímetros 
de rega públicos os consumos sejam cada vez mais monitorizados. A este nível referiu haver 
uma clara evolução positiva em resultado da aplicação de algumas das ações contidas no 
PNUEA, embora as deficiências de monitorização antes referidas dificultem uma quantificação 
dessa melhoria. Considerou, por outro lado, que a interligação entre a aplicação da Diretiva-
Quadro da Água e a atuação no setor agrícola tem sido pouco eficaz, nomeadamente ao nível 
do Ministério da Agricultura, salientando ainda a importância de considerar o princípio da 
subsidiariedade na implementação da Diretiva-Quadro da Água às atividades agrícolas. Por fim 
e tendo em conta os aproveitamentos hidráulicos em construção, referiu que o consumo 
agrícola de recursos hídricos superficiais deverá aumentar no futuro face aos recursos 
subterrâneos. 
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O Eng.º Oliveira e Sousa informou que os dados referentes aos consumos efetuados pelos 
regadios públicos são mantidos na atual Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, considerando ainda importante desmistificar a palavra subsídio no espectro das ajudas 
financeiras dadas aos agricultores, perante o papel que desempenham na preservação 
ambiental. A Dr.ª Paula Chainho considerou positiva a informação existentes sobre os regadios 
públicos. Relativamente à existência de uma base de dados dos utilizadores, a Dr.ª Luísa 
Branco informou que o INAG identificou essa necessidade há muito tempo, tendo este 
Instituto, em conjunto com as CCDR’s, vindo a delinear e a estruturar o SNITUR, que deverá 
estar operacional em 2008. 

O Prof. Francisco Avillez informou que o estudo realizado e apresentado se encontra 
disponível para consulta. Salientou ainda que nos regadios privados pagam integralmente os 
seus custos de manutenção e exploração, enquanto que os regadios públicos esses custos se 
encontram em revisão. Por fim, referiu as diferente abordagens a empregar na avaliação dos 
impactes socioeconómicos da aplicação da taxa de recursos hídricos (TRH) nos regadios 
públicos e privados. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional felicitou as apresentações realizadas, salientando a postura construtiva que, no 
âmbito deste Conselho, a CAP tem demonstrado. Reteve como muito positiva, na 
apresentação do Prof. Francisco Avillez, a constatação de que a TRH não terá um impacte 
importante no setor agrícola. Referiu que em 2007 se comemoram os 20 anos da Lei de Bases 
do Ambiente, onde se encontra consagrado o princípio do utilizador-pagador, princípio esse 
que, em matéria de recursos hídricos, é enquadrado pela Diretiva-Quadro da Água. Assim, o 
necessário sistema de taxas criado foi estruturado por forma a ser coerente e ter a 
sensibilidade necessária aos problemas dos vários setores utilizadores, em particular o 
agrícola. Relativamente à questão do custo da água, esclareceu que a necessidade de ela 
reflita todos os custos associados deve ser encarada com cautela, tal como explicitado pela 
própria Diretiva-Quadro, podendo as contribuições fiscais ser redistribuídas em situações 
específicas que o justifiquem. Por fim, fez uma referência ao Plano de Desenvolvimento Rural 
que, embora ainda em elaboração, irá ser articulado com a aplicação da Diretiva-Quadro da 
Água, bem como à possibilidade de, com sucesso, compatibilizar regadio competitivo e 
produtivo com a preservação dos valores naturais, tal como sucede no âmbito do plano do 
perímetro de rega do Mira, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A 
esse respeito, o Eng.º Eira Leitão salientou uma vez mais a importância das abordagens 
transversais sobre os usos da água que sistematicamente são efetuadas no âmbito do 
Conselho. 

Iniciando o 3.º ponto da ordem de trabalhos, a Dr.ª Luísa Branco deu conta do que o INAG 
está a realizar no âmbito da divulgação do processo de planeamento em curso, tal como 
estabelecido na legislação nacional. A Lei da Água incumbe o INAG, enquanto Autoridade 
Nacional, de promover a execução e enquadrar as Administrações de Região Hidrográfica 
(ARH) na elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH), que deverão estar 
completados até ao final de 2009. No âmbito da respetiva participação pública, que envolve 
várias componentes, o calendário do programa de trabalhos para elaboração dos PGRH 
deveria ser divulgado três anos antes, informando terem já decorrido sessões de divulgação 
desse calendário em Conselhos de Bacia Hidrográfica. Deu conta do trajeto percorrido até ao 
momento, em particular a reflexão interna levada a cabo sobre as causas para a reduzida 
participação pública no decurso da elaboração dos anteriores planos de bacia hidrográfica, 
nomeadamente de natureza sociológica, jurídica e inerentes ao próprio sistema de 
planeamento, informando ter o INAG lançado o desafio a três equipas universitárias para que 
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identifiquem as principais dificuldades associadas à participação pública, tendo ainda 
solicitado a participação da APRH neste processo de debate. 

Prosseguindo a apresentação por parte do INAG, o Eng.º Adérito Mendes enquadrou o 
processo de planeamento em curso referindo, nomeadamente, as diferenças de objeto e 
âmbito existentes entre os atuais planos de bacia hidrográfica e os futuros PGRH, a Diretiva-
Quadro da Água, a estrutura institucional estabelecida pela Lei da Água, a avaliação ambiental 
estratégica e o Quadro de Referência Estratégica Nacional, QREN 2007-2013. Apresentou o 
âmbito territorial dos PGRH e o faseamento proposto para a sua elaboração e aplicação. A 
finalizar a apresentação, a Eng.ª Fernanda Gomes, do INAG, apresentou em detalhe o 
calendário e programa de trabalhos para elaboração dos PGRH, referindo em particular a 
estrutura geral do processo e as formas de participação pública no processo de planeamento 
em curso. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei da Água, o conteúdo dos 
PGRH é objeto de normas, pelo que foi ainda apresentado um projeto de diploma sobre a 
elaboração, aprovação, aplicação e avaliação do Plano Nacional da Água (PNA), dos PGRH e 
dos planos específicos de gestão das águas, diploma esse que acompanha o processos de 
participação pública do calendário e programa de trabalhos com o objetivo de vir a integrar os 
contributos que possam resultar desse processo. Relativamente ao programa de trabalhos 
salientou a caracterização das massas de água, a identificação e descrição das pressões 
antropogénicas e naturais, a análise económica das utilizações da água, a definição dos 
programas de monitorização, a classificação do estado das massas de água, os cenários 
prospetivos, o estabelecimento de objetivo ambientais e o seu cumprimento, a tipologia de 
medidas a aplicar para alcançar esses objetivo e a avaliação da respetiva viabilidade e, por fim, 
a sua implementação e início do segundo ciclo de planeamento, no segundo semestre de 
2012. A concluir, apresentou a solução organizacional adotada no processo de planeamento 
em curso, com a existência de um conselho científico e de uma comissão de 
acompanhamento, dando ainda conta dos meios e formas de participação pública a 
implementar no decorrer do processo.  

Iniciando o debate, o Eng.º Hélder Careto elogiou a capacidade de síntese da apresentação e 
questionou alguns aspetos relacionados com os objetivos de qualidade das massas de água, 
nomeadamente em relação aos direitos de emissão e à salvaguarda dos ecossistemas 
aquáticos e ribeirinhos. No seu entender será também importante estabelecer uma estratégia 
relativamente às águas subterrâneas, que considerou como as verdadeiras reservas nacionais 
de água potável, nomeadamente no que respeita à gestão dos aquíferos compartilhados por 
mais de uma região hidrográfica.  

O Prof. Pereira Vieira começou por felicitar o INAG pelo trabalho, apresentado salientando 
que a elaboração dos PGBH será a pedra de toque na aplicação da Diretiva-Quadro da Água em 
Portugal, acentuando que os prazos para o efeito estabelecidos são muito apertados. Acerca 
da elaboração dos planos, colocou as seguintes questões: i) como será desencadeado o 
processo e qual a formulação e especificações dos cadernos de encargos?; ii) se existirá um 
sistema de avaliação com indicadores?; iii) se relativamente às ferramentas de gestão que 
forem solicitadas se irão ter em conta as interessantes experiências disponíveis a nível 
académico. 

A Prof.ª Teresa Ferreira começou por constatar que o segundo ciclo de planeamento, que 
agora se inicia de forma auspiciosa procurando um maior envolvimento das pessoas 
interessadas, reflete bem a maturidade alcançada em Portugal com a elaboração dos planos 
de bacia hidrográfica. De qualquer modo e face ao curto período de tempo disponível, 
considerou que, do ponto de vista da manutenção e da recuperação das condições ambientais, 



 
32.ª Reunião Plenária 

13 de abril de 2007 

 

 265 
 

será necessário priorizar e enquadrar as ações propostas, nomeadamente ao nível da comissão 
de acompanhamento e do conselho científico previstos. 

A Dr.ª Paula Chainho felicitou o INAG, não só pela apresentação realizada, mas também pelo 
trabalho efetuado no âmbito do Anexo V da Diretiva-Quadro da Água. Não obstante, 
considerou ser a participação pública o parente pobre dos trabalhos a empreender, dando 
como exemplo o desconhecimento que persiste acerca da forma como os Conselhos de Bacia 
Hidrográfica irão ser restruturados na sua transformação nos futuros conselhos de região 
hidrográfica. Ainda em relação à participação pública, considerou ser importante aumentar o 
envolvimento das pessoas, para além dos Conselhos de Bacia Hidrográfica e do CNA, 
questionando como será enquadrada a participação pública no caso das bacias internacionais 
luso-espanholas. 

O Prof. Guerreiro de Brito começou por agradecer o convite para integrar o Conselho Nacional 
da Água, felicitando o trabalho realizado pelo INAG no âmbito do presente ponto da OT. Sobre 
o processo de planeamento que agora se inicia no continente e também nos Açores, 
perguntou como será assegurada a eficácia dos PGBH - nomeadamente através do seu 
enquadramento nos planos diretores municipais, de uma correta definição do respetivo 
âmbito e da participação ativa das ARH na sua elaboração - e como se articularão estes planos 
com o PNA. 

O Prof. Oliveira da Silva, relativamente à anterior intervenção, afirmou que se lhe suscitaram 
algumas dúvidas acerca da forma como se irá processar a articulação entre as ARH e o INAG na 
elaboração e implementação dos PGBH. Ainda sobre o processo de elaboração dos PGBH deu 
conta da intenção de realização de um congresso da Associação Internacional de 
Hidrogeólogos, em Lisboa, manifestando a disponibilidade do grupo português dessa 
Associação para colaborar com o INAG na preparação e acompanhamento da elaboração dos 
planos. Por fim, mencionou ainda um conjunto de questões técnicas que deverão merecer 
atenção na elaboração dos planos, em particular a recarga artificial de aquíferos e a 
delimitação das massas de água subterrâneas. O Dr. Paulo Brito da Luz referiu a possibilidade 
de se utilizarem resultados interessantes obtidos em estudos desenvolvidos no âmbito das 
atividades do INIAP, atual Instituto Nacional dos Recursos Biológicos, sobre, por exemplo, a 
aplicação de medidas agroambientais. 

O Eng.º Eira Leitão começou por felicitar o INAG pela forma como o novo ciclo de 
planeamento está a ser iniciado, embora em termos de terminologia a Lei da Água contemple 
planos de gestão de bacia hidrográfica (PGBH) e não planos de gestão de região hidrográfica 
(PGRH), considerando conveniente esclarecer a conformidade legal do termo PGRH. 
Considerou desejável a progressiva invocação da Lei da Água em lugar da Diretiva-Quadro da 
Água, que aquela transpõe para o direito português, até pela muito maior abrangência da 
primeira, e salientou a importante participação que, nos termos da Lei, o CNA terá no processo 
de planeamento dos recursos hídricos, manifestando ainda o forte empenho do Conselho em 
cumprir integralmente as suas competências legais. 

A Dr.ª Luísa Branco começou por esclarecer que os direitos de emissão serão distribuídos em 
função da capacidade dos meios recetores, ao nível das licenças de utilização dos recursos 
hídricos. Em relação à delimitação das massas de água subterrâneas, nomeadamente em 
relação aos aquíferos partilhados por mais de uma região hidrográfica, a lei define mecanismos 
para a sua gestão, que será entregue a uma só região hidrográfica, sem prejuízo da região com 
que partilha o aquífero. Concordou com a exigência dos prazos para elaboração dos PGRH, 
referindo que conta, nomeadamente, com a participação das instituições universitárias para os 
conseguir cumprir. Referiu tomar em boa conta as palavras de incentivo da Prof.ª Teresa 
Ferreira, bem como as sugestões sobre o funcionamento das Comissões de Acompanhamento 
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previstas, solicitando ainda que os conselheiros façam chegar ao INAG outras sugestões que 
entendam formular sobre o processo de planeamento. Acerca da intervenção da Dr.ª Paula 
Chainho, manifestou aceitar com humildade as críticas formuladas em relação ao desenrolar 
do processo, referindo não ter receitas para aumentar a participação pública, apesar do 
esforço desenvolvido pelo INAG nesse sentido. Quanto à intervenção do Prof. Guerreiro de 
Brito, concordou com a importância da articulação entre as diferentes figuras de planeamento 
e ordenamento existentes. Referiu ainda ter tomado em boa nota a disponibilidade da grupo 
português da Associação Internacional de Hidrogeólogos, bem como do INIAP, referindo a esse 
nível, que o INAG tem canais bem estabelecidos e que irá manter com o Ministério da 
Agricultura. Quanto à questão colocada pelo Eng.º Eira Leitão, considera que embora a Lei da 
Água refira os planos como planos de gestão de bacia hidrográfica (PGBH), estes deverão ser 
feitos ao nível da região hidrográfica, pelo que se entendeu adotar o termo planos de gestão 
de região hidrográfica (PGRH). 

O Eng.º Adérito Mendes agradeceu as várias sugestões efetuadas no decurso da sessão do 
Conselho, tecendo algumas considerações relativamente: i) às cotas de emissão - matéria 
acautelada no âmbito da Diretiva-Quadro e da Lei da Água; ii) ao sistema de promoção, 
controlo e avaliação dos planos e às medidas que os planos irão conter, nomeadamente em 
relação à sua capacidade para alcançar os objetivo estabelecidos naqueles diplomas; iii) à 
relação com Espanha no âmbito do planeamento da gestão dos recursos hídricos das bacias 
compartilhadas; iv) à recarga artificial de aquíferos, que se encontra prevista na Diretiva-
Quadro, quer do lado das pressões, quer do lado das medidas; e v) sobre a utilização dos 
termos PGBH ou PGRH, entendendo que o texto da diretiva em inglês é contraditório sobre 
este tema. 

Concluindo o presente ponto da OT, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional manifestou apreço pelo trabalho desenvolvido pelo 
INAG, realçando que o processo agora iniciado se irá prolongar inicialmente até 2009, com a 
elaboração e aprovação dos PGBH e, posteriormente, até 2015, com a sua aplicação. A esse 
nível salientou o trabalho antes desenvolvido pelo atual governo, nomeadamente com a 
aprovação na Assembleia da República, por uma larga maioria de deputados, da Lei da Água, 
que, para além de ter transposto o essencial da Diretiva-Quadro, fez também a atualização e 
revisão do sistema jurídico português sobre gestão dos recursos hídricos. Relativamente à 
implementação dos planos salientou a importância de existir uma administração capaz de os 
aplicar eficazmente, nomeadamente com as futuras administrações de região hidrográfica, 
para cuja constituição têm sido dados passos recentes importantes, mas também com outras 
alterações, como a revisão do estatuto do IRAR. Considerou ainda que o esforço desenvolvido 
no primeiro ciclo de planeamento coloca o nosso país numa boa posição para elaborar PGBH 
de qualidade. 

No 4.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, deu conta dos trabalhos associados a um dos 
temas prioritários na área do ambiente na Presidência portuguesa da União Europeia, a seca. A 
importância deste tema decorre muito das políticas europeias recentes sobre gestão de 
recursos hídricos, nomeadamente a partir da aprovação da Diretiva-Quadro da Água, e da 
preocupação de Portugal e de outros países mediterrânicos para esta problemática, apesar de 
ser notório um ainda enviesamento da sensibilidade a este problema por parte dos países do 
norte da Europa. A esse respeito referiu, como exemplo o diferente grau de atenção dado às 
cheias, que serão em breve objeto de uma diretiva específica, e às secas, sem instrumentos 
comparáveis. Salientou as questões legais e formais que impedem as secas de serem 
consideradas catástrofes naturais e, consequentemente, dos seus efeitos poderem ser 
abrangidos pelo Fundo de Solidariedade Social. Assim e tendo também em conta a experiência 
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obtida por Portugal durante a gestão da seca de 2005, a identificação, prevenção e mitigação 
das secas será o tema do Conselho Informal de Ministros do Ambiente que se realizará durante 
a Presidência portuguesa da UE, procurando-se dar a conhecer a gravidade do problema, que 
tenderá a aumentar com as alterações climáticas, bem como os custos que lhe estão 
associados, superiores aos das cheias ultimamente ocorridas na Europa.  

A Dr.ª Paula Chainho concordou com a importância do tema em questão, nomeadamente com 
a necessidade das secas serem incluídas nas catástrofes abrangidas pelo Fundo de 
Solidariedade, embora na sua opinião a escassez de água não deva ser utilizada como desculpa 
para o não cumprimento dos objetivos ambientais da Diretiva-Quadro da Água. O Eng.º 
Bulhão Martins deu conta do envolvimento da CAP, enquanto representante dos utilizadores, 
nesta importante matéria. O Eng.º Hélder Careto salientou a importância do ordenamento do 
território na prevenção e mitigação dos efeitos das secas. 

Concluindo o presente ponto da OT, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional expressou a sua concordância quanto ao papel de 
relevo que o ordenamento do território tem, não só nesta matéria, mas também na gestão 
global e integrada dos recursos hídricos. Relativamente à preocupação manifestada quanto 
aos objetivos ambientais, sustentou que a seca não será utilizada para mitigar as obrigações 
ambientais de Portugal no âmbito da aplicação da Diretiva-Quadro da Água.  

Entrando no 5.º e último ponto da OT, o Eng.º Eira Leitão deu conta dos principais aspetos do 
Relatório e Programa de atividades do Conselho Nacional da Água referente aos anos de 
2006/2007, antes enviado a todos os seus membros do CNA. Através da elaboração deste 
programa dá-se cumprimento a um requisito legal, mas a sua realização tem sobretudo 
representado uma saudável oportunidade para anualmente fazer um balanço das atividades 
efetuadas e perspetivar as ações futuras do Conselho. Começou por relembrar a composição 
do CNA, que atualmente é constituído por um Presidente, um Secretário-Geral, quarenta e 
oito vogais natos e treze vogais convidados, onde se incluem dois novos membros, bem como 
as suas competências e moldes de funcionamento. Sobre as atividades desenvolvidas em 2006, 
deu conta da realização de três reuniões plenárias, em que foram analisadas as seguintes 
matérias: Planos Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais 
(PEAASAR 2007-2013); projetos de diplomas sobre o Regime de Utilização dos Recursos 
Hídricos e o correspondente Regime Económico-Financeiro; Articulação entre a gestão da água 
e o ordenamento do território; e Situação atual do potencial hidroelétrico nacional e 
perspetivas da sua futura utilização.  

Prosseguindo a apresentação, o Eng.º Eira Leitão, salientou a elevada participação nas 
reuniões plenárias do Conselho, com a presença de 80 a 85% dos membros em exercício e com 
a intervenção de 20 a 25% dos presentes, bem como o funcionamento de dois grupos de 
trabalho, que elaboraram as seguintes apreciações: 

 Apreciação n.º 02/CNA/2006 sobre a articulação entre a gestão da água e o ordenamento 
do território, realizada pelo Grupo de Trabalho XI que teve como relatora-coordenadora a 
Prof.ª Graça Saraiva (apresentada no decorrer da 31.ª reunião plenária); e  

 Apreciação n.º 01/CNA/2006 sobre o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR) 2007-2013, realizada pelo Grupo de Trabalho 
XII, que teve como relator-coordenador o Prof. António Monteiro (apresentada no 
decurso da 30.ª reunião plenária do CNA e que sustentou o Parecer dado pelo Conselho 
nessa mesma reunião). 

Sobre as atividades programadas para 2007, destacou os seguintes temas: i) completamento e 
implementação do novo quadro legal e institucional da gestão da água em Portugal - 
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nomeadamente o regime de utilização dos recursos hídricos, o regime económico-financeiro e 
a constituição das ARH; ii) elaboração e execução dos PGBH e dos planos de ordenamento de 
albufeiras, de estuários e da orla costeira; iii) definição e operacionalização de medidas de 
proteção, conservação, reabilitação e valorização dos recursos hídricos; iv) articulação entre o 
planeamento e gestão da água e o ordenamento do território, a conservação da natureza e o 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas; v) aplicação e desenvolvimento da 
Convenção de Albufeira sobre as Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas; vi) conceção 
e funcionamento da rede de monitorização das águas - quantidade e qualidade - e dos 
sistemas de previsão, controlo e proteção contra os efeitos das cheias e das secas; vii) 
desenvolvimento do PEAASAR 2007-2013 e do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água e a adoção de medidas que assegurem esse uso eficiente na agricultura e na indústria. 
Apresentou, por fim, a execução orçamental do Conselho em 2006 e as verbas orçamentadas 
para custear as atividades do Conselho em 2007, montante que deverá permitir o normal 
prosseguimento dos objetivos do Conselho. Posto à votação, o Programa anual de atividades 
foi aprovado por unanimidade. A finalizar a sessão, o Eng.º Eira Leitão agradeceu as 
intervenções efetuadas e, com a anuência do Sr. Ministro, deu por encerrada a sessão às 
14h00. 
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O Eng.º Eira Leitão deu início à sessão apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 32.ª reunião do CNA, efetuada em 06/12/2006; 

2. Significado e implicações da diretiva europeia relativa à proteção das águas 
subterrâneas; 

3. Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 32.ª reunião do Conselho à 
apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Antecedendo as intervenções, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, salientou o interesse dos 
temas apresentados, nomeadamente a diretiva europeia relativa às águas subterrâneas, uma 
diretiva filha da Diretiva-Quadro da Água, e o Programa Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico, que surge na sequência da abordagem do tema da produção 
hidroelétrica no decurso da 31.ª reunião plenária do Conselho, embora nesta fase já com 
propostas concretas enquadradas numa avaliação ambiental estratégica.  

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, a Dr.ª Ana Rita Lopes, do INAG, efetuou 
uma apresentação sobre as implicações da diretiva europeia relativa à proteção das águas 
subterrâneas contra a poluição e a deterioração. Começou por referir o enquadramento da 
diretiva, enquanto diretiva filha da Diretiva-Quadro da Água, bem como os seus objetivos: 
definição de critérios para a avaliação do bom estado das águas subterrâneas; definição de 
critérios para a identificação de tendências significativas e persistentes para o aumento da 
concentração de poluentes; e definição dos pontos de partida para a inversão dessas 
tendências. Deu conta do processo negocial associado à publicação da diretiva e dos seus 
artigos principais e anexos associados. Assim, em relação ao artigo 3.º, referente aos critérios 
para a avaliação do estado químico das águas subterrâneas, salientou a relevância dos anexos 
I, sobre as normas de qualidade, e II, sobre a fixação dos limiares para os poluentes e 
indicadores de poluição. Sobre esses limiares, salientou que serão definidos a nível nacional, a 
nível de região hidrográfica ou da parte da região hidrográfica internacional situada no 
território português e a nível da massa ou grupo de massas de água. Ainda neste âmbito, deu 
conta da reunião havida durante a presidência portuguesa da UE sobre os critérios a utilizar no 
estabelecimento dos limiares, critérios que terão em conta: i) a extensão da interação entre 
águas subterrâneas e os ecossistemas aquáticos associados e os ecossistemas terrestres 
dependentes; ii) todos os poluentes que contribuem para a caracterização de massas ou 
grupos de massas de águas subterrâneas como estando em risco; iii) a interferência com as 
utilizações, atuais ou futuras, das águas subterrâneas; iv) as características hidrogeológicas, 
incluindo informações sobre as concentrações de fundo geoquímico e os balanços hídricos, 
bem como conhecimentos de toxicologia humana e ecotoxicologia. Referiu ainda que a 
Comissão publicará um relatório sobre os limiares até 22 de dezembro de 2009, que terá como 
base as informações fornecidas pelos Estados Membros até 22 de dezembro de 2008.  

Prosseguindo a sua exposição, a Dr.ª Ana Rita Lopes realçou o artigo 4.º e o anexo III, sobre o 
procedimento para a avaliação do estado químico das águas subterrâneas, bem como o artigo 
5.º e anexo IV, respeitantes à identificação de tendências significativas e persistentes para o 
aumento das concentrações de poluentes e para a definição dos pontos de partida para a 
inversão dessas tendências. A inversão das tendências observadas será realizada através dos 
programas de medidas referidos no artigo 11.º da Diretiva-Quadro da Água, sendo que na 
generalidade dos casos, o ponto de partida corresponderá a 75% das normas ou do limiar, 
mantendo-se durante o ciclo de 6 anos dos planos de gestão de bacia hidrográfica. Neste 
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âmbito, o artigo 6.º refere-se às medidas para prevenir ou limitar a introdução de poluentes 
nas águas subterrâneas, que deverão integrar os programas de medidas dos PGBH. Por fim, 
deu conta das prazos de aplicação da diretiva em Portugal (transposição e estabelecimento de 
limiares até final de 2008 e avaliação do bom estado químico e das tendências significativas e 
persistentes, bem como determinação do ponto de partida para a inversão dessas tendências, 
até final de 2009) e dos grupos de trabalho e consultivo, constituídos para o efeito. 

Na sequência, o Prof. Oliveira da Silva fez uma apresentação sobre a diretiva das águas 
subterrâneas e os planos de gestão de recursos hídricos. Começou por relembrar o princípio da 
Diretiva-Quadro da Água, que refere que a água não é um produto comercial, mas um 
património que deve ser protegido e defendido, salientando, tal como o faz a Diretiva das 
Águas Subterrâneas, que as águas subterrâneas representam as massas de água doce mais 
sensíveis e importantes da União Europeia. De seguida, enquadrou a importância relativa das 
águas subterrâneas a nível global, comparou a utilização relativa deste recurso nos Açores, 
Madeira e continente português, e deu vários exemplos de massas de águas subterrâneas e 
sistemas aquíferos portugueses. No âmbito das questões colocadas pela Diretiva das Águas 
Subterrâneas, salientou as relacionadas com os teores limites, como o fundo geoquímico e o 
nível de base, em relação aos quais referiu os programas de investigação em curso e a 
desenvolver. Em relação às tendências, questionou o número de anos utilizado na sua 
determinação, dando ainda vários exemplos de métodos utilizados na delimitação de 
perímetros de proteção. A concluir, deu conta das respostas a dar no âmbito do bom estado 
das águas subterrâneas, quer a nível quantitativo (redes e programas de monitorização, 
recarga artificial e reutilização de águas tratadas), quer qualitativo (fixação de limites, 
definição do nível de base e critérios de identificação e inversão de tendências).  

Iniciando o debate, a Dr.ª Paula Chainho salientou a qualidade das duas apresentações 
efetuadas, colocando as seguintes questões: quais os critérios a utilizar para avaliar o risco nas 
situações em que ocorra uma avaliação pontual de um poluente com valor superior aos 
limiares estabelecidos e de que forma será salvaguardada a questão dos conflitos de usos. 

O Prof. Saldanha Matos cumprimentou igualmente a clareza e qualidade das apresentações, 
solicitando que a realizada pela Dr.ª Ana Rita Lopes fosse enviada posteriormente aos 
membros do Conselho. Relativamente a este tema, questionou como se fará a integração dos 
aspetos constantes da diretiva na elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica 
(PGRH), face aos prazos apertados disponíveis para a sua elaboração, referindo ainda a 
questão das massas de águas partilhadas por dois países. O Eng.º Eira Leitão adiantou que, tal 
como solicitado, a apresentação efetuada será em breve enviada por correio eletrónico a 
todos os membros do CNA.  

O Prof. Virgílio Cruz salientou a importância natural do tema para a região autónoma dos 
Açores, nomeadamente no início do novo ciclo de planeamento dos recursos hídricos que se 
avizinha, onde estas questões terão de ser devidamente ponderadas, desde logo no 
estabelecimento dos termos de referência dos PGRH. Questionou a forma como o INAG está a 
equacionar a contribuição geoquímica do meio natural, sendo certo que será impossível fazê-
lo com todo o rigor para a totalidade do território nacional. Considerou, por fim, que a rede de 
monitorização existente não é suficiente para determinar os valores limite requeridos na 
aplicação da Diretiva das Águas Subterrâneas, sendo muito importante clarificar qual o papel 
da investigação na identificação das lacunas existentes. 

O Prof. Joanaz de Melo cumprimentou o CNA e o tema em debate, cuja importância salientou. 
Questionou alguns aspetos relacionados com a proteção e gestão deste importante recurso no 
nosso país, em particular dos aquíferos cársicos, dada a sua especial vulnerabilidade. 
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O Prof. Veiga da Cunha referiu a importância relativa do consumo de águas subterrâneas em 
Portugal e noutras zonas do globo, salientando que a promoção da utilização racional deste 
recurso, por exemplo na agricultura, poderá ter reflexos positivos no erário público, por 
dispensar alguns dos investimentos associados às infraestruturas necessárias à utilização de 
águas superficiais.  

O Eng.º Bulhão Martins informou serem os recursos hídricos subterrâneas a principal fonte de 
água para a agricultura portuguesa, embora esta tendência esteja a mudar, já que o panorama 
do regadio nacional se encontra em transição, com a concretização de projetos como o de 
Alqueva. Relativamente à proteção das águas subterrâneas, salientou que os diferentes 
instrumentos da política agrícola comum pressupõem o estrito cumprimento da legislação 
ambiental, o que garantirá essa proteção. Não obstante, reconheceu que a observância da 
legislação ambiental é complexa, difícil de cumprir e deverá requerer o envolvimento de vários 
ministérios governamentais. Referiu ainda a existência de medidas de proteção subsidiadas no 
âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), para além das 
exigidas legalmente, que os agricultores podem assumir voluntariamente. 

O Prof. Oliveira da Silva referiu que a investigação realizada sobre os valores limite até ao 
momento é escassa, para além de ser complexa de concretizar, concordando com a 
observação do Prof. Virgílio Cruz sobre a necessidade de reforçar a rede de monitorização para 
determinação do fundo geoquímico. Expressou também concordância com a relevância dos 
aquíferos cársicos mencionada pelo Prof. Joanaz de Melo, referindo que a utilização dos 
recursos hídricos subterrâneos pela agricultura em Portugal terá tendência para decrescer, tal 
como salientado pelo Eng.º Bulhão Martins. Por fim, considerou ser importante ter em conta o 
valor estratégico das águas subterrâneas, independentemente dos custos associados à sua 
utilização. 

O Dr. Orlando Borges começou por afirmar estar já definido qual o conteúdo dos planos de 
gestão de região hidrográfica relativamente às águas subterrâneas, revelando ter decorrido 
uma fase de discussão pública sobre o diploma que regulará o conteúdo dos PGRH, por forma 
a incorporar nesse diploma algumas das questões levantadas nessa fase. Em relação às lacunas 
de informação, referiu ser um problema comum a outros países europeus, pelo que o grupo de 
trabalho europeu sobre esta matéria solicitou o apoio técnico e científico para concretizar a 
sua tarefa. Esclareceu ainda não terem sido identificadas massas de água subterrâneas 
transfronteiriças, considerando que em relação às massas de água subterrâneas partilhadas 
por mais de uma administração de região hidrográfica (ARH), a sua gestão deverá ser 
atribuída, com base em critérios específicos, a apenas uma ARH. Por fim, acentuou que a 
gestão das águas subterrâneas será efetuada no âmbito da aplicação conjunta da Diretiva-
Quadro da Água e da Diretiva das Águas Subterrâneas.  

A Dr.ª Ana Rita Lopes deu conta da importância dos aspetos qualitativos na Diretiva das Águas 
Subterrâneas, embora os aspetos qualitativos estejam a ser avaliados e sejam importantes. 
Referiu ter sido efetuada uma avaliação de risco no âmbito da anexo V da Diretiva-Quadro da 
Água, onde foram utilizadas pressões como a poluição por fontes tópicas e difusas e a 
existência de captações. Relativamente às preocupações levantadas sobre a definição de 
limiares, concordou com a necessidade de se prosseguir o trabalho desenvolvido, o que irá 
requerer a participação da investigação nacional. A finalizar a sua intervenção, salientou que a 
presente diretiva será particularmente favorável para os aquíferos cársicos, já que o seu 
objetivo primordial é o de evitar a deterioração da qualidade das massas de águas 
subterrâneas. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional salientou a clareza das apresentações e do debate sobre uma matéria que, embora 
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tratada com menos frequência pelo CNA, apresenta cada vez mais trabalhos e legislação 
comunitária e portuguesa. Teceu alguns comentários sobre o Plano de Desenvolvimento Rural, 
salientando as diferenças positivas existentes entre o documento colocado a discussão pública 
e o documento final aprovado, sendo que este último, tal como foi referido pelo Ministro da 
Agricultura, é um ponto de partida, sendo as suas linhas de orientação alargadas no futuro, 
face aos resultados obtidos durante a aplicação do plano. Considerou ser ao nível dos PGRH, 
em particular nos programas de medidas, em associação com a Lei da Água e as ARH (por via 
do licenciamento e de um planeamento mais localizado) que a gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos se tornará operacional. De qualquer modo, considerou ter também ficado claro o 
muito trabalho a desenvolver, em Portugal e na Europa, nomeadamente no domínio da 
investigação. Nesse sentido, considerou ser favorável que o INAG, as ARH e os produtores de 
conhecimento unam esforços para melhor sustentar a gestão dos recursos hídricos 
subterrâneos em Portugal. Sobre a utilização da água na agricultura, crê que a utilização de 
recursos subterrâneos pode contribuir para a competitividade desta atividade, embora 
considere que o decréscimo registado no consumo seja devido a boas razões. De qualquer 
modo, o esforço que está a ser feita na criação de novas reservas de águas superficiais deverá, 
naturalmente, remeter as águas subterrâneas para a sua natureza mais nobre de reservas 
estratégicas a utilizar, por exemplo, em situações de seca.  

Após um breve intervalo e introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 
relembrou o tema apresentado na 31.ª reunião do CNA sobre o potencial hidroelétrico 
nacional, surgindo um ano depois o Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroelétrico (PNBEPH), que agora é apresentado ao Conselho, após um período de discussão 
pública que consolidou o documento. Nesse sentido, convidou a Prof.ª Maria do Rosário 
Partidário para, em conjunto com o Dr. Orlando Borges, apresentarem o Programa, bem como 
a avaliação ambiental estratégica utilizada como instrumento de decisão na escolha dos 
aproveitamentos. Ainda sobre esta matéria, salientou a parceria interessante e construtiva 
estabelecida com o Ministro da Economia e da Inovação, dando conta que a utilização da água 
para a produção de energia, para além de ser uma das utilizações mais nobres dos recursos 
hídricos, arrasta outras utilizações (abastecimento municipal, rega, utilização em situações de 
emergência), numa perspetiva de uso múltiplo. Sobre este aspeto, referiu ainda a importância 
dos futuros contratos de concessão, que integrarão estes aspetos e que clarificarão a relação 
entre o investimento privado e o interesse público. 

O Dr. Orlando Borges observou que os Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território 
e do Desenvolvimento Regional e da Economia e da Inovação incumbiram o INAG e a DGEG, 
com o apoio da REN, de elaborar o projeto de PNBEPH e o correspondente relatório ambiental. 
Esse Programa, que hoje é apresentado ao CNA, foi elaborado por um consórcio de empresas 
(COBA e PROCESL) e contou, ainda, com a colaboração da Prof.ª Maria do Rosário Partidário na 
definição da metodologia utilizada para a avaliação ambiental.  

A Prof.ª Maria do Rosário Partidário iniciou a sua exposição sobre a metodologia desenvolvida 
para enquadrar a elaboração do PNBEPH e que envolveu o estabelecimento dos termos de 
referência metodológicos e o acompanhamento da avaliação ambiental do Programa. Mais 
especificamente, referiu que o PNBEPH se encontra sujeito a um processo de avaliação 
ambiental (em conformidade com o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho), que incluirá 
um Relatório Ambiental, a realização de consultas e a emissão de uma Declaração Ambiental, 
com os resultados da tomada de decisão. Como metodologia foi utilizada a avaliação 
ambiental estratégica, com uma abordagem por fatores críticos de decisão, tendo sido 
orientação geral do Programa a avaliação estratégica de grandes opções (à escala 1:250 000), 
já que cada empreendimento será avaliado individualmente numa fase posterior em sede de 



 
33.ª Reunião Plenária 

26 de novembro de 2007 

 

 273 
 

AIA. Referiu ter sido preocupação assegurar uma focagem estratégica, através da seleção de 
um número reduzido de fatores críticos de decisão, por forma a identificar fatores integrados 
de avaliação com direção positiva (oportunidade) ou negativa (risco). No caso em avaliação 
foram utilizados os seguintes fatores críticos de decisão, com igual peso: alterações climáticas, 
biodiversidade, recursos naturais e culturais, riscos naturais e tecnológicos, desenvolvimento 
humano e competitividade.  

Prosseguindo a sua apresentação, referiu que o PNBEPH - que tem como meta quantificada 
atingir os 7000 MW de potência hidroelétrica instalada em Portugal, no horizonte de 2020 - 
partiu do inventário nacional de sítios com elevado potencial hidroelétrico, tendo sido 
analisado um conjunto de 25 aproveitamentos. A avaliação ambiental do PNBEPH teve como 
objetivo: assegurar que a concretização do PNBEPH cumpre metas ambientais e de 
sustentabilidade; fornecer informação ambiental para apoio à decisão; e assegurar a avaliação 
precoce das opções estratégicas do PNBEPH. Foram adotadas as seguintes opções estratégicas 
no PNBEPH: a) otimização do potencial hidroelétrico; b) otimização do potencial hídrico da 
bacia hidrográfica; c) conflitos/condicionamentos ambientais; e, d) ponderação energética, 
socioeconómica e ambiental, tendo os aproveitamentos sido hierarquizados em função da 
resposta a essas quatro opções estratégicas. 

Posteriormente enquadrou os fatores críticos de decisão utilizados, nomeadamente em 
termos legais, procedendo ainda à apresentação dos resultados da avaliação ambiental do 
PNBEPH, feita com base nos relatórios e apresentações do consórcio. Por fim, apresentou 
sinteticamente os dez aproveitamentos selecionados na opção d) - Padroselos, Vidago, 
Daivões, Fridão, Gouvães, Foz Tua, Pinhosão, Girabolhos, Alvito e Almourol, referindo ainda 
um conjunto de diretrizes e de medidas de controlo (p. ex. estabelecimento de medidas 
preventivas na envolvente das albufeiras) que serão incluídas na declaração de impacte 
ambiental do programa.  

Dando seguimento ao 3.º ponto da OT, o Dr. Orlando Borges deu nota do enquadramento do 
PNBEPH, salientado o potencial hídrico por explorar e o seu ritmo de utilização, a situação por 
bacia hidrográfica, a aposta na energia hídrica visando alcançar as melhores práticas 
europeias, os objetivos da UE de aumentar a produção de energia a partir de fontes 
renováveis, dos atuais 6,5% para 20% em 2020, e a necessidade de um sistema de 
armazenamento para possibilitar os objetivos de crescimento da produção de energia eólica. 
Apresentou a estratégia global de instalação de novos aproveitamentos, que prevê aumentar a 
capacidade de produção hídrica (~1 100 MW), em conjugação com outras iniciativas de 
produção de energias de fontes renováveis e com um aumento da eficiência energética 
(reduções expectáveis de 10 % do consumo de energia até 2015). Tal como antes referido, a 
elaboração do PNBEPH partiu de um universo de 25 locais potenciais de implantação de 
aproveitamentos hidroelétricos com capacidade superior a 30 MW e incluiu a realização de 
estudos baseados nas seguintes atividades: caracterização técnica e análise socioeconómica 
dos aproveitamentos, análise dos aspetos ambientais, avaliação da viabilidade técnica, 
económica, social e ambiental, e hierarquização e seleção dos aproveitamentos. Deu conta dos 
10 aproveitamentos selecionados, apresentando a sua localização e caracterização sintética, 
bem como do processo de consulta, pública e a entidades, efetuado à avaliação ambiental do 
Programa. A concluir a sua exposição, apresentou as fases subsequentes do PNBEPH, que 
incluirão a execução do relatório da consulta pública, a elaboração da versão final do 
Programa, a emissão da Declaração Ambiental e, por fim, a aprovação do PNBEPH. 

O Dr. Miguel Barreto teceu vários comentários sobre o PNBEPH, em particular sobre a sua 
relevância para a política energética portuguesa, que relativamente às renováveis e no atual 
contexto dependerá, essencialmente, da produção de energia hídrica e de energia eólica. 



 
33.ª Reunião Plenária 

26 de novembro de 2007 

 

 274 
 

Clarificou ainda as metas relativas ao aumento da eficiência energética, as quais, todavia, não 
podem levar a pressupor uma redução dos consumos de eletricidade, que continuarão a subir.  

O Prof. Joanaz de Melo começou por expressar a desilusão do GEOTA pelo conteúdo do 
PNBEPH e, mais genericamente, pela política energética e ambiental do governo. Mais 
especificamente, apresentou valores dissonantes relativamente aos apresentados, 
nomeadamente face à capacidade tecnológica de poupança nos consumos de eletricidade, que 
pode chegar aos 40%, questionando a capacidade da produção prevista no Programa 
conseguir suprir os previstos acréscimos de consumo. Na sequência, considerou que a 
avaliação ambiental estratégica deveria ter utilizado o aumento da eficiência energética como 
alternativa de comparação, devendo ter ainda avaliado os impactes cumulativos. Por fim 
referiu que os objetivo importantes de combate às alterações climáticas não devem por em 
causa a biodiversidade dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a manter e a recuperar no 
âmbito da Diretiva-Quadro da Água. 

O Eng.º Francisco Sánchez saudou as apresentações efetuadas, mencionando que a 
reconhecida relevância da energia hidroelétrica justificou a análise integrada e global efetuada 
pelo PNBEPH. Num conjunto de referências mais específicas, salientou a importância 
operacional dos aproveitamentos hidroelétricos, pela enorme rapidez com que entram em 
serviço da rede, bem como a experiência que a engenharia portuguesa possui no âmbito da 
construção deste tipo de centros eletroprodutores. 

A Dr.ª Paula Chainho manifestou concordância com as opiniões expressas anteriormente pelo 
Prof. Joanaz de Melo, questionando a capacidade do PNBEPH para atingir as metas referidas, a 
calendarização proposta, nomeadamente a aprovação deste Programa antes do Plano 
Nacional de Eficiência Energética e dos PGRH, e a não inclusão no mesmo do aproveitamento 
do Baixo Sabor. Por fim, referiu um conjunto de aspetos metodológicos da avaliação ambiental 
do Programa, que considerou menos claros ou com os quais discorda, questionando a forma 
de ponderação dos resultados da consulta pública efetuada. 

A Dr.ª Sandra Oliveira considerou como positiva a estratégia utilizada, bem como útil a 
informação contida no PNBEPH, mas manifestou preocupação pelos objetivos do Programa 
serem de apenas 3% do consumo elétrico nacional, o que julga manifestamente reduzido face 
aos impactes associados aos aproveitamentos em questão e face a outras alternativas como a 
solar fotovoltaica. 

O Prof. Carlos Sousa Reis questionou se na avaliação ambiental estratégica do PNBEPH foram 
equacionados os efeitos previsíveis dos aproveitamentos e as formas de os mitigar, por 
exemplo, na retenção de sedimentos nas novas albufeiras e na alteração do regime de 
escoamento dos rios, já que estes efeitos irão agravar o défice do trânsito sedimentar na costa 
portuguesa e conduzir a uma menor disponibilidade de nutrientes a chegarem ao mar, com 
reflexos negativos na erosão costeira e na produção de recursos biológicos marinhos.  

O Eng.º Bulhão Martins começou por referir que a CAP realizou por escrito um conjunto de 
comentários ao Programa no âmbito da consulta pública. Nessa base, mencionou um conjunto 
de aspetos positivos e negativos no PNBEPH. Em relação aos positivos, salientou o facto de se 
poder tirar vantagem económica dos recursos hídricos, acautelando, simultaneamente, os 
valores ambientais, a lógica de uso múltiplo desses recursos, expressa pelo Sr. Ministro, e o 
facto de todos os aproveitamentos se desenvolverem em meio rural. Sobre os aspetos 
negativos, salientou a menor importância decisória dada à capacidade de utilização para fins 
múltiplos, o desequilíbrio geográfico, embora compreensível, na localização dos 
aproveitamentos, e a insuficiente articulação com outros ministérios e políticas na elaboração 
do Programa. Por fim, lamentou não se ter procedido ao alargamento do PNBEPH, por forma a 
configurar uma política global de criação de reservas estratégicas de água.  
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O Eng.º Eira Leitão começou por manifestar dúvidas quanto à pertinência de incluir nos 
comentários produzidos a eficiência energética e outras formas de produção de eletricidade, 
como as pequenas centrais hidroelétricas e a energia solar, pois as considera como ações 
complementares, que não são inviabilizadas pelo PNBEPH. Na perspetiva da 
complementaridade, a constatação de que a maior parte dos aproveitamentos considerados 
serão equipados com grupos reversíveis turbina-bomba, permite realçar a sua importância 
face à crescente produção energia de origem eólica, referindo também a qualidade da energia 
hidroelétrica em conseguir responder rapidamente às variações de carga da rede. Considerou 
necessário perspetivar os usos múltiplos de forma sinérgica, não só com a atividade agrícola, 
mas também com o abastecimento urbano, até na perspetiva de constituir reservas 
estratégicas de água, cuja importância avultará num cenário de alterações climáticas. Quanto 
ao facto do PNBEPH surgir neste momento, considerou normal, nomeadamente face à 
dependência ainda muito elevada que temos dos combustíveis fósseis, importados a preços 
crescentes. Por fim, teceu mais algumas considerações sobre as alternativas termoelétricas 
existentes para responder ao aumento do consumo de energia, para além do PNBEPH, de 
entre as quais o país terá de optar, pesados os prós e os contras de cada uma delas.  

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Prof. Humberto Rosa, começou por salientar os 
aspetos positivos do procedimento utilizado para hierarquizar e selecionar os aproveitamentos 
considerados no PNBEPH, nomeadamente face aos impactes sobre a conservação da natureza 
e a biodiversidade. Considerou central a relação entre a política energética e as alterações 
climáticas e expressou a opinião de que não será possível alcançar as metas estabelecidas para 
as energias renováveis sem recorrer à energia hídrica, independentemente do aumento da 
eficiência energética e da concretização de várias outras ações integradas no Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas. 

O Prof. Joanaz de Melo considerou que a invocação da energia termonuclear no contexto da 
presente discussão é alarmista, já que será naturalmente uma pior opção em relação à energia 
hídrica. Sobre a avaliação ambiental estratégica, julga ter sido feita na perspetiva do mal 
menor, não tendo considerado alternativas importantes, como o aumento da eficiência 
energética. Concluindo, expressou a opinião de que não terá sido demonstrada a razoabilidade 
dos custos associados ao Programa Nacional de Barragens em termos de biodiversidade. 

O Dr. Miguel Barreto considerou que o aumento da eficiência energética, um processo 
progressivo e de longo prazo, não corresponderá a uma diminuição do consumo de energia 
elétrica, sendo necessário caminhar para um modelo energético sem combustíveis fósseis e 
baseado em recursos renováveis, preferencialmente de natureza endógena. Nesse 
enquadramento, os aproveitamentos integrados no PNBEPH são, pois, fundamentais. 

A Prof.ª Maria do Rosário Partidário explicitou os contornos do trabalho que fez, de 
desenvolvimento da metodologia aplicada na avaliação ambiental estratégica do Programa, 
dando conta que os 25 aproveitamentos considerados lhe foram fornecidos como universo de 
partida para essa avaliação. Não obstante, considerou que as questões de natureza mais global 
e outras referidas nos comentários efetuados foram incorporadas na avaliação efetuada, 
sendo que a avaliação de impactes cumulativos está subjacente à própria avaliação ambiental 
estratégica. A Eng.ª Filipa Ferraz, da PROCESL, esclareceu que a retenção de sedimentos foi 
considerada na avaliação ambiental estratégica, podendo no relatório ser consultados todos os 
critérios utilizados em relação aos respetivos múltiplos fatores críticos. 

O Dr. Orlando Borges salientou que os impactes dos aproveitamentos sobre a biodiversidade 
foram considerados, já que nenhum dos dez aproveitamentos selecionados se localizam em 
áreas classificadas em termos de conservação da natureza e da biodiversidade. Considerou, 
ainda, que o PNBEPH não colide com os objetivos da Diretiva-Quadro da Água, contribuindo 
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ainda para um dos propósitos da Presidência portuguesa da UE relativamente às situações de 
seca. Por fim, esclareceu que o aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor não foi incluído 
por já se encontrar em fase de pós avaliação, enquanto que, por ser à partida um programa de 
potencial hidroelétrico, não abrange em termos decisórios outros usos da água, como o 
agrícola e o abastecimento urbano, embora integre preocupações de uso múltiplo.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional expressou a sua concordância face ao conteúdo das últimas intervenções, bem como 
às ideias expressas pelo Sr Secretário de Estado do Ambiente. Considerou não ser possível 
negar as necessidades da sociedade, nomeadamente as energéticas, apesar do esforço a 
desenvolver, a médio e a longo prazo, na alteração de alguns comportamentos. Nesta 
perspetiva, foi considerado pelo Ministério do Ambiente ser necessário não negar à partida um 
projeto como o PNBEPH. Assim, a estratégia do Ministério foi afirmativa, embora minorando e 
resolvendo os problemas que surgissem, em particular em termos de conservação da 
natureza. Para tal, houve que obedecer aos importantes normativos ambientais existentes, 
nomeadamente no âmbito da avaliação estratégica de impacte ambiental. Relativamente a 
algumas das intervenções anteriores, clarificou que o PNBEPH é apenas um dos contributos 
para o Programa Nacional para as Alterações Climáticas, sendo que a energia hidroelétrica é a 
forma mais fiável de produção, contribuindo para a segurança energética. Quando ao impacte 
das alterações climáticas nos recursos hídricos, afirmou não existir evidência dos modelos 
existentes para uma diminuição da disponibilidade de água no sul da Europa, embora a sua 
distribuição deva apresentar uma maior irregularidade temporal, reforçando, aliás, a 
necessidade de se modelarem caudais, criando reservas de água para utilização, por exemplo, 
em situações de seca. Em resumo, considerou que o mérito do PNBEPH reside em enquadrar 
de forma estável a implantação de aproveitamentos hidroelétricos, empreendimentos que 
serão concretizados ao longo de vários anos. Este enquadramento, feito a uma escala macro, 
teve considerações várias, nomeadamente de natureza ambiental, e precede uma análise mais 
detalhada a realizar individualmente a cada aproveitamento em sede da avaliação específica 
de impacte ambiental. A conclusão deste processo será, por fim, vertida no processo de 
licenciamento, que imporá aos concessionários as condições a cumprir.  

O Eng.º Eira Leitão manifestou a intenção de o plenário do Conselho voltar a reunir nos 
primeiros meses de 2008, altura em que provavelmente será abordado o tema da articulação 
da gestão da água com as alterações climáticas. A Dr.ª Paula Chainho propôs também como 
tema para a próxima reunião plenária a aplicação da Convenção de Albufeira e a situação da 
respetiva Comissão de Aplicação e Desenvolvimento, nomeadamente face a projetos como o 
da refinaria de Badajoz. A finalizar a sessão, o Eng.º Eira Leitão agradeceu as intervenções 
efetuadas e deu por encerrada a sessão às 14h00. 
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, como segue: 

1. Ata da 33.ª reunião do CNA, efetuada em 26/11/2007; 

2. A gestão dos recursos hídricos e as alterações climáticas; 

3. O recente desenvolvimento da Convenção sobre a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas; 

4. O novo regime económico e financeiro da utilização dos recursos hídricos; 

5. O Programa de atividades e o orçamento do CNA para 2008. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 33.ª reunião do Conselho à 
apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Antecedendo as intervenções, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, relevou o interesse dos três 
temas substanciais apresentados na presente reunião, aproveitando para saudar o regresso ao 
Conselho do Prof. Carmona Rodrigues. Na sequência, o Eng.º Eira Leitão saudou igualmente 
essa presença e a dos novos membros do Conselho, em particular, do recém-eleito presidente 
da APRH. 

Iniciando o 2.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional começou por salientar ser já 
lugar comum a questão das alterações climáticas, enquanto um dos grandes problemas do 
presente século. Esta problemática requer uma abordagem de todas as componentes 
ambientais, nomeadamente dos recursos hídricos, sendo por isso importante que o CNA não 
se alheie do tema. A nível nacional salientou os estudos realizados pelo Projeto SIAM, bem 
como a abordagem prioritária do tema da seca e escassez de água no decurso da Presidência 
portuguesa da UE, tema que deverá ser associado às alterações climáticas. Realçou, ainda, o 
cruzamento destas questões com a estratégia de aplicação da Diretiva-Quadro da Água, 
nomeadamente na incorporação este aspeto no planeamento de recursos hídricos. Assim, 
considerou importante apresentar no CNA o que tem sido desenvolvido a nível nacional e 
europeu no âmbito da mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas nos 
recursos hídricos. 

Iniciando a sua exposição sobre o tema, o Eng.º Rocha Afonso referiu os dois grandes 
elementos que baseiam o regime internacional das alterações climáticas, a mitigação e a 
adaptação. A mitigação permite atacar as causas do problema, ou seja, as emissões 
antropogénicas de gases com efeito de estufa (GEE) e tem sido o centro das atenções até ao 
momento, em virtude da orientação dada pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas e pelo Protocolo de Quioto. A adaptação começa agora a ganhar mais 
visibilidade por duas razões principais: os países em desenvolvimento reclamam o 
aprofundamento desta vertente do regime das alterações climáticas, e a comunidade científica 
internacional considera já inevitável um aumento da concentração de GEE na atmosfera, que 
resultará num aumento da temperatura média global na ordem dos 2oC - podendo já 
considerar-se inevitáveis os impactes associados. No âmbito da adaptação, particularmente 
importante no domínio dos recursos hídricos, referiu o Livro Verde da Comissão Europeia 
sobre a adaptação às alterações climáticas na Europa e as suas linhas prioritárias de ação, 
como segue: i) promoção de uma ação proativa em matéria de adaptação nas áreas onde o 
conhecimento existente é suficiente; ii) integração da adaptação em parcerias estabelecidas 
no âmbito das ações externas da UE; iii) redução da incerteza da adaptação com base na 
investigação integrada sobre o clima e troca de informação no âmbito da UE; e iv) 
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envolvimento da sociedade e dos setores público e privado na preparação das estratégias de 
adaptação. O debate público deste documento deverá conduzir a um Livro Branco sobre 
adaptação, a aprovar em 2008. Prosseguindo a sua apresentação, o Eng.º Rocha Afonso deu 
conta de um conjunto de relatórios recentes sobre a adaptação, bem como da estratégia 
europeia seguida no âmbito da aplicação da Diretiva-Quadro da Água para integrar a questão 
das alterações climáticas, tendo sido criado um grupo especial para tratar desta questão no 
âmbito da estratégia comum de implementação da diretiva. A esse respeito, deu conta das 
principais conclusões obtidas em eventos realizados durante as Presidências alemã e 
portuguesa da UE, nomeadamente a reunião de Diretores da Água, realizada em Lisboa, em 
novembro de 2007, bem como de um conjunto indicativo de medidas de adaptação 
apresentadas em janeiro de 2008 na reunião do grupo especial para as alterações climáticas. A 
nível nacional referiu o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), que foi 
centrado na mitigação, no quadro do cumprimento nacional do Protocolo de Quioto. Deverá, 
todavia, evoluir no sentido de incluir uma vertente de adaptação assente nas seguintes ideias-
chave: i) beneficiar de inputs como o projeto SIAM e outras análises de vulnerabilidade que 
existem; ii) centrar-se na otimização e busca de sinergias entre políticas e medidas já 
existentes, p.e. incêndios, costeira, desertificação, obras públicas, agrícola, etc.; iii) identificar 
novos recursos preferencialmente para potenciar sinergias. Nesse sentido, salientou a etapas 
previstas para elaboração da Estratégia e do Plano Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas, documentos que deverão estar concluídos, o primeiro, em 2009, e o segundo, em 
2010.  

No âmbito do mesmo tema, o Prof. Veiga da Cunha apresentou uma exposição detalhada 
sobre os impactos das alterações climáticas na água e a correspondente adaptação que, 
embora focada em Portugal, será enquadrado pelos desenvolvimentos científicos ocorridos a 
nível mundial. Deu conta dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto SIAM, no qual 
coordenou a equipa dos recursos hídricos, bem como o trabalho desenvolvido pelo IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), de que fez parte. A este respeito, começou por 
explicitar o trabalho desenvolvido inicialmente para testar os modelos existentes ao nosso 
clima. Salientou a complexidade das relações existentes entre o clima e a água, considerando 
três tipos de impactos das alterações climáticas sobre a água: i) impactos sobre as variáveis 
hidrológicas (temperatura, precipitação, evapotranspiração, humidade do solo, escoamento e 
recarga de aquíferos); ii) impactos sobre os recursos hídricos (quer relacionados com a 
variação das variáveis hidrológicas, quer relacionados com a subida do nível médio do mar); e 
iii) impactos sobre a gestão dos recursos hídricos. Em síntese, referiu que a água é o grande 
mediador dos impactos das alterações climáticas e que tais impactos se fazem sentir, tanto na 
oferta como na procura de água, bem como sobre as águas superficiais e subterrâneas, e, 
ainda, sobre os aspetos de quantidade e de qualidade. Especificamente para o sul da Europa, 
salientou como impactos negativos mais importantes, a redução da disponibilidade de água, 
do potencial hidroelétrico, do turismo de verão, bem como o agravamentos das secas. 
Relativamente à adaptação, que considerou complementar face à mitigação, salientou que a 
mesma tem um tempo de resposta rápido (em contraste com a mitigação) e é em muitos casos 
mais económica do que a mitigação, em particular sendo proativa, sendo ainda 
frequentemente caracterizada por ações com efeitos win-win. 

Prosseguindo a sua exposição, agora focalizada no caso português, o Prof. Veiga da Cunha 
começou por apresentar um conjunto de cenários climáticos para o período 2070-2099, bem 
como de comparações de escoamento e da recarga anual para os períodos 1970-1999 e 2070-
2099, sendo que ambos decrescem nesse período. Apresentou um quadro sintético com os 
principais impactes das alterações climáticas nos recursos hídricos portugueses (redução da 
disponibilidade de água, aumento das necessidades de água, aumento do risco de cheias e 
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redução da qualidade da água) e das suas causas prováveis. Expôs de forma esquemática o 
funcionamento e os níveis de atuação, quer da mitigação, quer da adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas, dando ainda nota dos princípios (da visão abrangente e de longo prazo, 
da internalização, da antecipação e revisão contínua, da flexibilidade e do conhecimento) que 
deverão nortear a estratégia de adaptação a delinear e a aplicar. Relativamente à adaptação 
no setor dos recursos hídricos, expôs os eixos de atuação (procura da água, disponibilidade da 
água, controlo de cheias e de secas, qualidade da água e dos ecossistemas) e a tipologia de 
medidas a aplicar, tendo apresentado um conjunto de medidas de adaptação para cada um 
dos eixos de atuação considerados. Em relação ao sistema institucional considerou 
importantes o reforço da investigação, a reavaliação das atuais políticas e das metodologias de 
gestão da água e a promoção da consciencialização dos cidadãos e da sua participação pública. 
Como áreas prioritárias de intervenção em Portugal referiu a monitorização e investigação, o 
planeamento e a gestão da disponibilidade e da procura de água, o controlo do risco de cheias 
e inundações, a definição de orientações de dimensionamento de infraestruturas e a validação 
climática das políticas setoriais, dando como exemplo alguns projetos com benefícios para a 
adaptação. Por fim e considerando a semelhança existente entre as situações portuguesa e 
espanhola, considerou ser importante uma abordagem conjunta do problema, nomeadamente 
no âmbito das bacias compartilhadas.  

Iniciando o debate, o Prof. Francisco Ferreira começou por referir ter ficado satisfeito com a 
estratégia de adaptação apresentada, embora considere as ações estarem atrasadas face ao 
desejável. Em seguida, questionou as dificuldades que parecem existir no financiamento 
continuado da investigação nesta área, bem como a devida ponderação das estratégias e 
ações de adaptação no âmbito de planos e projetos em discussão e recentemente aprovados. 
Por fim, enfatizou a necessidade de que as ações de adaptação a implementar sejam 
articuladas numa estratégia global que as enquadre. 

O Prof. Saldanha Matos começou por realçar a velocidade de perceção desta problemática, 
relembrando que a Diretiva-Quadro da Água não faz qualquer referência específica às 
alterações climáticas. Referiu que a adaptação será necessariamente evolutiva, face a cenários 
potenciais, e que o conhecimento obtido com este motor de mudança é importante em si 
próprio. 

O Eng.º Jaime Baptista considera que seria útil que as abordagens utilizadas nas 
apresentações fossem seguidas de análises setoriais de maior pormenor, por exemplo no setor 
do abastecimento de água para consumo humano. A este respeito, revelou estar a ERAR a 
iniciar uma reflexão interna sobre o problema, nomeadamente sobre a atuação de entidades 
europeias relativamente ao tema das alterações climáticas.  

O Prof. Guerreiro de Brito afirmou que, face à importância da questão em apreço, a ARH 
Norte, em conjunto com a CCDR Norte e com colegas espanhóis, submeterá um projeto 
centrado na questão da adaptação às alterações climáticas, cruzando os efeitos nos domínios 
da gestão de recursos hídricos e do ordenamento do território. 

Na opinião do Eng.º Bulhão Martins, o tema em discussão tem incidências profundas no setor 
agrícola. A este respeito, deu conta que a alteração da PAC, em discussão, integra pela 
primeira vez verbas para implementar uma estratégia de mitigação e de adaptação às 
alterações climáticas, sendo importante obter uma concertação nacional, por forma a otimizar 
a utilização nacional dos fundos comunitários, quer em termos agrícolas, quer em relação à 
estratégia portuguesa de mitigação/adaptação às alterações climáticas.  

A Eng.ª Valentina Calixto informou que a ARH Algarve, em conjunto com a CCDR Algarve e 
com especialistas, tem em elaboração um plano estratégico para combate às alterações 
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climáticas na região, referindo ainda que o PROT Algarve teve já esta problemática em 
consideração. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional considerou as duas apresentações efetuadas muito interessantes, expressando a sua 
concordância quanto à necessidade de articulação de procedimentos nesta matéria, em 
particular entre os Ministérios do Ambiente e da Agricultura, o que se processará no âmbito da 
Comissão Interministerial para as Alterações Climáticas (CAC). A este respeito, referiu que um 
dos passos a dar nesse sentido será o de reformular os estatutos da Comissão Executiva da 
CAC, por forma a incorporar os setores utilizadores, nomeadamente a agricultura. 
Relativamente aos esforços efetuados por Portugal neste âmbito, reconheceu que alguns 
países estarão mais avançados, enquanto que outros estarão mais atrasados, embora as 
apresentações efetuadas tenham dado conta do importante esforço desenvolvido e em 
desenvolvimento no nosso país, não só ao nível dos recursos hídricos, com a participação do 
INAG, das ARH, das CCDR e da ERAR, mas também em relação ao ordenamento do território, 
dando como exemplo a reprovação de dois projetos face ao possível aumento dos níveis da 
água do mar.  

Dando início ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional relatou a assinatura, no final do 
mês de março, conjuntamente com a então Ministra do Ambiente de Espanha, de uma 
emenda à Convenção de Albufeira que, pela primeira vez, integra um regime de caudais 
desagregado a nível trimestral e com exigências semanais. Esta era uma exigência antiga 
portuguesa, aliás já prevista na própria Convenção, culminando um longo caminho iniciado em 
1998, com a assinatura da Convenção, posteriormente ratificada por Portugal em 2000 e por 
Espanha em 2001. Relembrou a existência dos dois órgãos previstos na Convenção, um órgão 
de cariz mais técnico, a Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção sobre a 
Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias 
Hidrográficas Luso-Espanholas (CADC), e um órgão de competência política, a Conferência das 
Partes. Desde a primeira reunião da Conferência das Partes, que decorreu em 2005 em 
Portugal, foi notória uma evolução do comportamento do governo espanhol face à Convenção 
de Albufeira. Assim, o trabalho realizado junto das autoridades espanholas permitiu realçar a 
importância da Convenção no contexto das relações antigas entre os dois países nesta matéria, 
bem como a sua abrangência, ao incluir aspetos importantes não regulados, por exemplo, pela 
Diretiva-Quadro da Água. Após a inflexão da predisposição espanhola e face à seca registada 
na península ibérica em 2005, que colocou à prova a capacidade de discussão e cooperação 
entre os dois países, o processo culminou com a realização da segunda Conferência das Partes, 
em 2008, onde foi aprovada uma proposta de emenda à Convenção de Albufeira, onde são 
propostos patamanares de caudais mínimos trimestrais e valores mínimos semanais de caudal, 
aumentando a previsibilidade dos mesmos. A Conferência das Partes aprovou ainda a criação 
de um secretariado técnico permanente, com técnicos espanhóis e portugueses, com uma 
localização que alternará entre Portugal e Espanha. Na circunstância, reconheceu o trabalho 
desenvolvido pela delegação portuguesa da CADC, em particular o seu Presidente, Embaixador 
Santa Clara Gomes, o Vice-presidente, Dr. Orlando Borges, e o chefe das negociações, Eng.º 
Pedro Serra. 

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por agradecer as palavras do Sr. Ministro que, no 
essencial, relatou a evolução dos trabalhos e os resultados obtidos na segunda Conferência das 
Partes. Referiu a natureza interdisciplinar da delegação portuguesa, em contraste com a 
espanhola, mais restrita ao domínio da água, o que considerou ter reforçado a posição 
portuguesa, ao aumentar a sua componente política e reforçando o seu enquadramento 
estratégico de nível nacional. Referiu também a evolução positiva da posição espanhola face à 
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Convenção, na transição para uma gestão baseada na informação e com uma elevada 
consciência da existência de um espaço Ibérico. Sugeriu a possibilidade de criação de um órgão 
de acompanhamento das atividades da CADC, que poderia ser o próprio CNA. A finalizar a sua 
intervenção, considerou ser muito importante reforçar o envolvimento da sociedade civil 
nestas matérias, o que facilitará negociações futuras com Espanha. 

Na sequência, o Dr. Orlando Borges referiu os desenvolvimentos recentes da CADC, desde o 
início das suas atividades em 2000, com a realização da primeira reunião plenária e 
constituição de dois tipos de órgãos subsidiários, as subcomissões e os grupos de trabalho. 
Relembrou a realização da primeira Conferência das Partes em 2005, ano de seca e de 
aproximação da data de denúncia da Convenção, bem como da reorganização dos diversos 
grupos de trabalho por similitude temática e da realização conjunta de uma Jornada de 
Participação Pública sobre a temática da seca, em 2006. No ano de 2007 salientou os seguintes 
aspetos: i) a criação de um relatório anual conjunto sobre qualidade das águas; ii) a criação de 
uma página internet da CADC; iii) a constituição de um grupo restrito para apresentar uma 
proposta à CADC sobre “revisão do regime de caudais da Convenção” com modelação 
trimestral, para todas as estações do Convénio; iv) a cartografia de delimitação das massas de 
água fronteiriças e transfronteiriças sobre as quais foram eliminadas as discrepâncias; e v) a 
realização de um simulacro de emergência na barragem de Alcântara, com participação das 
autoridades nacionais de proteção civil. Em 2008, referiu a realização da II Conferência das 
Partes, onde foi aprovado o regulamento de funcionamento da Comissão, acordada a criação 
de um secretariado técnico, assinado o Protocolo de Atuação entre o governo do reino de 
Espanha e o governo da república portuguesa sobre a aplicação em avaliações ambientais de 
planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços, acordado celebrar uma reunião 
plenária da CADC durante o mês de julho de 2008 e aprovada a proposta da CADC sobre o 
regime de caudais, precedendo a assinatura da emenda à Convenção sobre o Regime de 
Caudais. A finalizar a sua apresentação, o Dr. Orlando Borges deu conta dos trabalhos 
realizados em 2007 e programados para 2008 por vários dos grupos de trabalho e das 
subcomissões, como consta do relatório de atividades da CADC. 

O Eng.º Pedro Serra procedeu a uma apresentação detalhada sobre a densificação do regime 
de caudais da Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável 
das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, de 1998 (Convenção de Albufeira). Para 
enquadrar o trabalho realizado, começou por relembrar as convenções bilaterais mais 
importantes neste domínio, nomeadamente o Convénio para Regular o Aproveitamento 
Hidroelétrico dos troços internacionais do rio Douro e seus afluentes, de 1964; o Convénio 
para Regular o Uso e o Aproveitamento Hidráulico dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, 
Chança e seus afluentes, de 1968; e a Convenção de Albufeira. Relativamente ao Convénio de 
1964 para o rio Douro, salientou a regulação do regime de caudais de curta duração, constante 
da alínea m) do artigo 2.º (onde se refere que ambos os Estados garantem que não se 
diminuirá o caudal que deve chegar à origem de cada zona de aproveitamento do troço 
internacional por derivações feitas com o fim de obter energia hidroelétrica mediante tomadas 
de água situadas abaixo do nível superior da albufeira de Ricobayo e da de Villacampo, salvo 
quando essas derivações sejam praticadas por um dos Estados na zona que lhe está atribuída e 
respeitem a caudais disponíveis, que se destinem a alimentar albufeiras laterais de 
regularização, com restituição da água na zona em que a derivação se leva a efeito ou quando 
aquelas derivações respeitem a caudais sobrantes por não poderem ser turbinados nas 
centrais de outro Estado situadas a jusante do local onde for praticada a derivação), bem como 
o respetivo Protocolo Adicional, onde se explicita que as derivações referidas na alínea m) que 
forem saldadas semanalmente mediante subsequentes restituições das águas na mesma zona 
em que as derivações tiveram lugar não estarão sujeitas a qualquer limitação e, ainda, que 
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durante um período de 50 anos a partir da assinatura do Protocolo entender-se-á por caudais 
disponíveis no troço internacional do rio Douro, os caudais excedentes do valor médio de 300 
m3/s, os quais poderão ser derivados para albufeiras laterais de regularização, com um limite 
máximo do caudal médio semanal de 80 m3/s. Como antecedentes do trabalho realizado, deu 
ainda conta do Plano Hidrológico Nacional Espanhol (PHNE) de 1993 e dos transvases que 
previa a partir da bacia hidrográfica do Douro, bem como do PHNE de 2000 e da Convenção de 
Albufeira, relembrando os valores dos regimes de caudais estabelecidos no Protocolo 
Adicional da Convenção de Albufeira para as diferentes secções dos rios luso-espanhóis. 

O Eng.º Pedro Serra prosseguiu a sua exposição dando conta da verificação do cumprimento 
do estabelecido no Convénio de 1964, relativamente aos caudais de curta duração no Douro 
internacional (entre 1977 e 2006), e do estabelecido no regime de caudais constante do 
Protocolo Adicional da Convenção de Albufeira para as bacias hidrográficas do Minho, Douro, 
Tejo e Guadiana entre os anos hidrológicos de 2000/2001 e 2006/2007. Após o 
enquadramento deu conta do regime de caudais trimestrais e semanais mínimos agora 
proposto na emenda à Convenção de Albufeira, acordado na Conferência das Partes de 2008 
para as quatro secções da bacia hidrográfica do rio Douro (barragem de Miranda, barragem de 
Bemposta, barragem de Saucelle e rio Águeda e barragem de Crestuma) e da sua 
aplicabilidade face aos caudais integrais observados nessas secções. Relativamente à bacia 
hidrográfica do rio Tejo, começou por salientar que a experiência adquirida ao longo da 
vigência da Convenção de Albufeira permitiu constatar alguma dificuldade no cumprimento do 
valor estabelecido no Protocolo adicional para a secção de Ponte de Muge. Em consequência, 
foram equacionadas duas soluções alternativas: i) propor uma redução do valor do volume 
integral anual mínimo em Ponte de Muge (4000 hm3); ou ii) indexar os 1300 hm3 
correspondentes à diferença entre os mínimos em Cedillo e Ponte de Muge à pluviometria da 
parte portuguesa da bacia do Tejo. No desenvolvimento desta última solução procedeu-se à 
seleção de uma ou duas estações que, devidamente ponderadas, permitiram obter uma boa 
correlação com o escoamento integral anual natural verificado na parte portuguesa da bacia 
hidrográfica do Tejo, o qual foi reconstituído matematicamente. Na seleção das estações que 
serviram de base ao estabelecimento da precipitação de referência na parte portuguesa da 
bacia do Tejo, foi depois avaliada a estação, ou combinação de estações, e respetivas 
ponderações, que maximizaram o coeficiente de correlação entre a precipitação registada e o 
escoamento natural reconstituído. Na sequência e tal como para a bacia hidrográfica do rio 
Douro, apresentou o regime de caudais anuais, trimestrais e semanais mínimos estabelecido 
na Conferência das Partes de 2008 para a bacia hidrográfica do Tejo em Cedillo e na parte 
portuguesa da bacia hidrográfica (1300 hm3 associados à diferença entre os mínimos em 
Cedillo e Ponte de Muge e indexados à pluviometria) e da sua aplicabilidade face aos caudais 
integrais observados. A finalizar a sua apresentação, deu conta de algumas ameaças potenciais 
quanto ao cumprimento dos regimes de caudais estabelecidos na Conferência das Partes de 
2008, nomeadamente as situações de seca na Catalunha. 

Iniciando o debate, a Prof.ª Teresa Ferreira começou por se congratular com a evolução do 
processo descrito, em particular com o estabelecimento de caudais mínimos semanais e 
trimestrais, que considerou muito positivo na perspetiva ecológica. A este respeito, salientou a 
necessidade de se incorporarem de forma explícita as valências ambientais no 
estabelecimento dos regimes de caudais. Por fim, considerou muito importante para os dois 
países ibéricos a revitalização em curso da CADC. 

A Dr.ª Paula Chainho manifestou satisfação pela bordagem do tema no CNA e, em particular, 
com as palavras do Embaixador Santa Clara Gomes quando se referiu à importância do 
envolvimento da sociedade civil. Teceu algumas considerações sobre o envolvimento público 
no âmbito destas matérias, referindo que viu hoje, pela primeira vez, a metodologia utilizada 
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no estabelecimento do novo regime de caudais, em relação à qual manifestou dúvidas sobre a 
incorporação, ou não, de critérios de qualidade/estado ecológico. Por fim, referiu que a página 
de internet da CADC deverá conter mais informação de carácter técnico, sendo que a criação 
de um fórum de discussão poderá ser um aspeto muito interessante no envolvimento do 
público nestas questões, referindo a título de exemplo de matérias a abordar nesse fórum: a 
refinaria prevista para Badajoz e o assoreamento observado no Baixo Guadiana face à 
presença das barragens de Alqueva e Pedrógão. 

O Eng.º Francisco Sánchez começou por saudar o conteúdo e o detalhe da apresentação 
efetuada, revelando sentir-se confortável com a informação fornecida quanto ao cumprimento 
dos regimes de caudais antes estabelecidos e a implementar com base nos valores acordados 
na Conferência das Partes de 2008. Especificamente para o rio Douro e existindo registos de 
longo prazo (desde anos 50), considerou que poderia ser interessante analisar a degradação 
dos caudais observada nesse período mais longo e os seus determinantes.  

O Prof. Francisco Ferreira considerou as apresentações muito importantes no âmbito do 
acompanhamento destas matérias pelo CNA e reforçou a proposta das associações de 
ambiente no sentido de se criarem mecanismos que tornem mais fluido o acompanhamento 
público da aplicação da Convenção de Albufeira. Referiu ainda a dificuldade em aceder à 
informação hidrológica diária que permita acompanhar a evolução do cumprimento do regime 
de caudais estabelecido na Convenção, bem como a necessidade de simplificar o seu acesso. 
Por fim, solicitou o envio posterior da apresentação efetuada pelo Eng.º Pedro Serra a todos os 
conselheiros. 

A Dr.ª Francisca Cordovil informou o Conselho sobre a possibilidade de financiamento 
comunitário para projetos transfronteiriços de cooperação, ao nível da transferência de 
conhecimento e experiências, e que permitirão enquadrar algumas das propostas aqui 
efetuadas, dando conta da informação constante do site www.redesdoconhecimento.gov.pt.  

O Eng.º Eira Leitão iniciou a sua intervenção com uma referência elogiosa ao percurso recente 
desenvolvido pela CADC, em particular devido à ação do Embaixador Santa Clara Gomes, nove 
anos passados sobre a apreciação da Convenção de Albufeira pelo Conselho Nacional da Água. 
A este respeito, salientou a evolução positiva registada, não apenas relativamente aos regimes 
de caudais, mas também na quantidade e qualidade da informação disponibilizada e na 
necessária institucionalização da Convenção de Albufeira. Relativamente à proposta feita pelo 
Embaixador Santa Clara Gomes, observou que o CNA está disposto a colaborar no 
acompanhamento e a pronunciar-se sobre a aplicação da Convenção de Albufeira, apesar das 
limitações que derivam da ténue estrutura que o caracteriza, até porque a lei orgânica do 
Conselho Nacional da Água permite enquadrar essa atividade, nomeadamente através da 
constituição de uma comissão especializada (artigo 8.º, n.º 3). Acerca da apresentação 
efetuada, solicitou esclarecimentos sobre três aspetos particulares: i) se a não menção dos 
Convénios antecedentes (1964 e 1968) em relação aos critérios utilizados para determinar o 
regime de caudais pode ter alguma implicação significativa, por exemplo, para as bacias do 
Minho (fecho das potências no Minho/Sela) e do Guadiana (aproveitamento do troço de 
jusante do Guadiana/Pomarão)?; ii) como foram estabelecidos os critérios para a fixação dos 
regimes de caudais integrais trimestrais e semestrais?; iii) se foram ponderadas as implicações 
relevantes da eliminação da subalínea i) da alínea a) do n.º 1 do Anexo ao Protocolo Adicional 
da Convenção de Albufeira, nomeadamente para as centrais a fio-de-água do rio Douro? 

O Embaixador Santa Clara Gomes esclareceu que a ideia de formar um grupo de 
acompanhamento dos trabalhos da CADC é uma sugestão pessoal, ainda não discutida no seio 
da Comissão. Relativamente ao fórum de discussão proposto, relembrou as jornadas técnicas 
organizadas pela CADC e a desenvolver na semana seguinte, como forma de aumentar a 

http://www.redesdoconhecimento.gov.pt/
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participação pública no desenvolvimento da Convenção. Não obstante, considerou também 
ser necessário aprofundar a participação pública, devendo a CADC envolver, para além dos 
poderes políticos e da administração central, a administração regional e os representantes dos 
setores económicos público e privado.  

O Dr. Orlando Borges deu conta da compatibilização entre Portugal e Espanha levada a cabo 
no início do processo de elaboração dos planos de gestão de bacia hidrográfica para as bacias 
internacionais. Relativamente ao acesso a informação relevante, referiu que esta será 
disponibilizada no site na CADC, embora a sua necessária confirmação (por exemplo, os 
valores de precipitação) possa impedir a sua divulgação em tempo real. 

Em relação à questão posta sobre a componente ambiental do regime de caudais estabelecido, 
o Eng.º Pedro Serra esclareceu que a mesma se encontra contemplada, na medida em que o 
n.º 9 da proposta de emenda à Convenção explicita que a próxima revisão do regime de 
caudais agora estabelecido terá em conta os caudais definidos para manter o bom estado 
ecológico das águas. Por outro lado, se a opção fosse esperar para que os estudos necessários 
ao estabelecimento desses caudais fossem completados, não teria sido possível, desde já e 
com mais-valias ambientais óbvias, estabelecer o novo regime de caudais, com valores 
mínimos semanais e trimestrais. Sobre a análise da evolução dos caudais no rio Douro num 
período de tempo mais dilatado, considerou que será difícil distinguir nos resultados o impacto 
das alterações climáticas sobre os consumos, nomeadamente hidroagrícolas, sendo necessário 
aprofundar os estudos feitos para poder concluir algo mais preciso. Relativamente aos critérios 
utilizados para estabelecer os regimes de caudais, afirmou que os mesmos se basearam, 
sobretudo, na observação dos valores registados no passado. Quanto ao Convénio de 1964, 
que naturalmente expirará em 2014, considerou que o regime agora aprovado acautela as 
preocupações futuras quanto aos interesses nacionais relativos à produção hidroelétrica na 
bacia hidrográfica do rio Douro, sendo que o novo regime proposto é também importante, por 
exemplo, para garantir no rio Tejo os caudais de curta duração necessários ao funcionamento 
da central termoelétrica do Pêgo e da nova central proposta para esta bacia hidrográfica. 
Assim, um dos objetivos do novo regime de caudais proposto foi o de criar novos 
compromissos capazes de dificultar a promoção de usos muito consumptivos nas partes 
espanholas das bacias luso-espanholas, relembrando ainda que os Convénios de 1964 e 1968 
continuarão válidos, sendo que apenas o regime de caudais neles estipulados deixou de 
vigorar. Não obstante, os resultados da aplicação da emenda agora acordada terão de ser 
monitorizados. Relativamente à bacia hidrográfica do rio Guadiana, começou por referir que 
após a conclusão da construção das barragens de Alqueva e de Pedrógão se chegou a um 
acordo com as autoridades espanholas para definir um regime de caudais para aquela bacia, 
embora a formulação proposta ainda não tenha recebido uma resposta das autoridades de 
Espanha. A esse respeito, salientou ainda que a EDIA está a cumprir escrupulosamente com os 
caudais que se comprometeu descarregar a partir de Pedrógão, sendo o registo desses valores 
publicado em relatório anual. Manifestou ainda a opinião de que não deverá haver um 
transporte sólido significativo a jusante de Pedrógão para justificar um assoreamento em 
Mértola. Quanto ao assoreamento do baixo Guadiana, considerou ser pouco provável que o 
mesmo ocorra. Por fim, informou que irá enviar a apresentação efetuada para posterior 
distribuição pelos membros do Conselho.  

A Dr.ª Paula Chainho voltou a referir a questão da refinaria que se prevê instalar em Badajoz. 
O Dr. Orlando Borges explicitou que o projeto da refinaria em Badajoz será avaliado no âmbito 
das autoridade de avaliação de impacte ambiental de ambos os países, no caso português, a 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A este respeito referiu, ainda, que os processos de 
avaliação de impacte ambiental revelam algumas diferenças na forma de intervenção nos dois 
países. 



 
34.ª Reunião Plenária 

18 de abril de 2008 

 

 285 
 

A Dr.ª Fernanda Santiago esclareceu que a APA promoveu uma consulta pública normal sobre 
este procedimento de avaliação ambiental, incluindo anúncios públicos e o cumprimento dos 
prazos legais estabelecidos, sendo que o relatório dessa consulta, entretanto concluído, foi já 
enviado às autoridades espanholas.  

Introduzindo o 4.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional começou por referir que, embora 
estivesse convicto, aquando da convocatória da presente reunião, de que o diploma sobre o 
regime económico-financeiro de utilização dos recursos hídricos pudesse ser hoje distribuído 
pelos conselheiros, o facto de o mesmo ainda não ter sido promulgado pela Presidência da 
República tornou formalmente incorreta a sua distribuição. Assim, na impossibilidade de 
distribuir o diploma aos conselheiros, entendeu dar conta da evolução do seu conteúdo desde 
que o seu projeto foi apresentado ao CNA. Começou por relembrar as cinco componentes 
aditivas da taxa de recursos hídricos (TRH), a A, E, I, O e U. Sobre os valores das diferentes 
componentes, explicitou que os mesmos não sofreram grandes alterações desde a 
apresentação da anterior formulação da TRH ao Conselho, sendo que o diploma registou uma 
importante evolução ao nível dos fatores de agravamento, das isenções e das reduções, a 
aplicar sobre os valores base de cada uma das componentes. Por exemplo, em relação à 
componente A (captação de águas), estavam já isentas legalmente todas as pequenas 
utilizações (captações com motores com menos de 5 Cv de potência), tendo passado a estar 
também isentas as captações transitórias realizadas em situações de emergência ou de 
segurança de abastecimento. Relativamente à componente E (efluentes), informou que há 
isenção para os efluentes domésticos de habitações isoladas e de pequenos agregados 
populacionais (até 200 habitantes), desde que os mesmo apresentem sistemas de tratamento 
adequados. Acerca das reduções, referiu uma que já constava do projeto de diploma 
apresentado no CNA, a redução da componente A para produção de energia hidroelétrica de 
baixa queda (até 10 m), bem como a redução da mesma componente para os sistemas 
reversíveis de produção hidroelétrica e para a captação de águas marinhas em circuitos de 
refrigeração. Por outro lado e após constatação de que a água utilizada por algumas culturas 
agrícolas traria custos despropositados da componente A, promoveu-se uma redução dessa 
componente para as culturas onde as necessidades de água refletem a regulação térmica das 
culturas, ficando inseridas neste caso, não só a cultura do arroz, mas também a rega de lima. 
Quanto à componente E, salientou a possibilidade de existirem casos, embora transitórios, em 
que a qualidade da água é tão má para captação, que não seria lógico fazer incidir a taxa de 
rejeição normal nesses casos concretos, que assim pode ser reduzida, mediante proposta da 
ARH competente. Quanto aos fatores de agravamento, referiu o coeficiente de escassez, já 
constante da Lei da Água, que pode agravar a componente A em algumas bacias hidrográficas, 
até um máximo de 20%. Por fim, relembrou a importância estruturante deste diploma, em 
conjunto com o que estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos, para a 
concretização do novo modelo de gestão da água, e o papel importante que nele 
desempenharão as ARH, em fase final de instalação, expressando ser objetivo do governo que 
os meios financeiros gerados pela TRH não se esgotem no funcionamento da estrutura 
administrativa, mas sirvam para promover uma efetiva melhoria no estado dos recursos 
hídricos portugueses.  

O Eng.º Bulhão Martins revelou que a posição da CAP sobre o diploma, já expressa por várias 
vezes, é a de que a agricultura não se pode isolar em termos da nova legislação sobre recursos 
hídricos, embora as especificidades da atividade agrícola devam ser acauteladas. A este 
respeito, relembrou as limitações com que se exerce a agricultura em Portugal, onde, ao 
contrário de outras regiões europeias, a área agricultada tem diminuído, o que ser 
considerado particularmente preocupante face à necessidade de se promover uma reserva 
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estratégia alimentar nacional. Assim e com as condicionantes conhecidas a outros níveis (por 
exemplo 30% dos custos da rega correspondem a consumo elétrico, sendo que esse custo 
deixou entretanto de ser subsidiado), o aumento das dificuldades no setor agrícola pode 
resultar no acréscimo da área abandonada, com consequências negativas a vários níveis, que 
vão desde a segurança alimentar das populações até à degradação da paisagem. Com base nas 
análises efetuadas pela CAP, considerou que a aplicação da TRH deveria ser progressiva no 
setor agrícola, nomeadamente tendo em conta que este setor é aquele onde os custos de 
produção são, face à estrutura do mercado, mais dificilmente passados para o consumidor. 
Não obstante, manifestou um acordo total com a necessidade de se aumentar a eficiência com 
que a água é utilizada na agricultura, lamentando a inexistência de financiamento disponível 
nos últimos anos para medidas destinadas ao aumento da eficácia da rega. Por fim, 
recomendou cautela e racionalidade na afetação das verbas obtidas com a aplicação da TRH.  

O Eng.º Barahona Núncio referiu o desequilíbrio existente nesta matéria entre Portugal e 
outros países europeus, em que as taxas estão associadas a questões de eficiência, 
apresentam valores máximos e serão aplicadas de forma progressiva, sendo que em Espanha, 
onde o Estado está fortemente empenhado na modernização dos regadios, a taxa só será 
aplicada a partir de 2010. Por fim, questionou a possibilidade de existir uma redução na TRH 
nos regadios públicos onde a eficiência da rega é baixa. 

A propósito do novo diploma sobre o regime económico-financeiro, o Eng.º Pimenta Machado 
questionou se outros parâmetros, para além da CBO5 e CQO, serão utilizados no 
estabelecimento da componente E, nomeadamente os metais pesados. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional começou por esclarecer que a componente E, para além da matéria oxidável, 
incorpora o azoto e o fósforo totais, sendo que a opção por estes parâmetros teve como 
objetivo simplificar a implementação do processo, embora este possa evoluir para um sistema 
mais complexo. Relativamente à progressividade na aplicação da TRH, considera que a mesma 
foi implementada indiretamente, já que a taxa deveria ter sido cobrada desde 2005. Por outro 
lado, considerou os valores da TRH baixos, ajustados e capazes de promover o aumenta da 
eficácia com que os recursos hídricos são utilizados em Portugal, nomeadamente ao nível dos 
regadios modernos.  

O Eng.º Barahona Núncio considerou que a aplicação da taxa em algumas utilizações agrícolas 
irá promover um aumento de custos até cerca de 80 euros/ha/ano, o que considerou 
excessivo face às necessidades de rega contrastantes entre Portugal e os países do norte da 
Europa, onde o regadio é um complemento. Citou ainda os custos praticados noutras regiões 
europeias, como no sul de França, da ordem dos 10-15 euros/ha/ano. 

Concluindo o presente ponto da OT, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional esclareceu que, com base nos cálculos detalhados 
efetuados pelo Ministério sobre os encargos resultantes da aplicação da TRH à atividade 
agrícola, os valores obtidos foram da ordem dos 20-30 euros/ha/ano, bastante inferiores, 
portanto, aos antes apresentados pelo Eng.º Barahona Núncio. 

Entrando no 5.º e último ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou os 
aspetos mais relevantes do Relatório de Atividade e Contas de 2007 e do Programa de 
atividades e orçamento do Conselho Nacional da Água para 2008, enviado antecipadamente 
aos membros do CNA. Começou por referir que, no seu décimo quarto ano de vida, o Conselho 
procurará reforçar a interação entre a administração pública e a sociedade civil na gestão 
sustentável da água em Portugal, o que se refletiu nas ações realizadas em 2007 e se refletirá 
também nas programadas para 2008. Acerca das atividades desenvolvidas em 2007, começou 
por salientar a legislação complementar que, na sequência da entrada em vigor da nova Lei da 
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Água e do diploma que transpôs as normas de natureza técnica contidas na Diretiva-Quadro da 
Água, foi publicada em 2007. O desenvolvimento dessa legislação, que inclui diplomas de 
grande significado, contou com a participação e colaboração do CNA e contribuirá, 
decisivamente, para a revolução perspetivada na gestão integrada e sustentável dos recursos 
hídricos portugueses. Deu conta da realização de duas reuniões plenárias do Conselho em 
2007, com elevada participação dos seus membros (80 a 85% de presenças) e em que foram 
analisados os seguintes temas: uso eficiente da água na agricultura portuguesa; conteúdo e 
metodologia para a elaboração dos próximos planos de gestão de bacia hidrográfica; escassez 
de água e seca - tema prioritário da presidência portuguesa da EU; significado e implicações da 
diretiva europeia relativa à proteção das águas subterrâneas; e, programa nacional de 
barragens com elevado potencial hidroelétrico.  

Prosseguindo a exposição, o Eng.º Eira Leitão informou ter entrado em funcionamento no 
início de 2008 um grupo de trabalho do Conselho, cuja Apreciação sobre a articulação entre a 
gestão de recursos hídricos e a conservação da natureza e da biodiversidade sustentará o 
debate dessa matéria numa das próximas reuniões plenárias do CNA. Sobre as atividades 
programadas para 2008, destacou os seguintes temas que poderão ser abordados pelo CNA: i) 
a aplicação do novo quadro legal e institucional da gestão da água em Portugal e a efetiva 
constituição das administrações de região hidrográfica (ARH); ii) o desenvolvimento da 
Convenção de Albufeira sobre Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias 
Hidrográficas Luso-Espanholas; iii) a elaboração e execução dos planos de gestão de bacia 
hidrográfica e dos planos de ordenamento de albufeiras, de estuários e da orla costeira; iv) a 
definição e operacionalização de medidas de proteção, conservação, reabilitação e valorização 
dos recursos hídricos interiores, estuarinos e costeiros; v) a aplicação do PEAASAR 2007-2013, 
do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água e das medidas que assegurem a sua 
operacionalidade; vi) a conceção e funcionamento da rede de monitorização da quantidade e 
qualidade das águas e dos sistemas de previsão, controlo e proteção contra os efeitos das 
cheias e das secas; vii) a interligação entre a gestão da água, as diferentes políticas setoriais, o 
ordenamento biofísico do território e as alterações climáticas; viii) a concretização de grandes 
projetos hidráulicos, de fins únicos ou múltiplos, para atividades produtivas e para 
regularização e armazenamento de caudais. A concluir a sua exposição, apresentou a execução 
orçamental do Conselho em 2007 e as verbas orçamentadas para suportar as atividades do 
Conselho em 2008, em montante que deverá permitir o normal prosseguimento dos objetivo 
do Conselho. Colocado à votação, o Relatório e Programa anual de atividades foram aprovados 
por unanimidade. A finalizar a sessão, o Eng.º Eira Leitão agradeceu as várias intervenções 
efetuadas e, com a anuência do Sr. Ministro, deu por encerrada a sessão, cerca das 14h00.
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Face à agenda da sessão extraordinária do Conselho, foram especialmente convidados a nela 
participar o Presidente-diretor da Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA), Dr. José 
Machado, o Diretor da ANA, Dr. Bruno Pagnoccheschi, e o Vice-presidente da Associação 
Brasileira de Recursos Hídricos, Prof. Francisco Lobato.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, deu início à sessão extraordinária do CNA, salientando que a 
presença de uma delegação brasileira de alto nível se insere na interação bilateral no domínio 
da gestão dos recursos hídricos, domínio onde considerou ser importante tirar partido dos 
desafios e das oportunidades comuns. Apesar da escala espacial muito diferenciada dos dois 
países e das diferenças em termos de organização política e administrativa, reconheceu 
existirem experiências importantes a partilhar. Resumiu a evolução da gestão de recursos 
hídricos no Brasil, considerando de elevado interesse a comparação entre os atuais modelos 
institucionais dos dois países, considerando ser o CNA um fórum adequado para proceder a 
esta comparação. Por fim, agradeceu a presença dos representantes brasileiros, bem como o 
trabalho feito pelo Eng.º Eira Leitão na preparação desta reunião e de um conjunto de outras 
realizações complementares (sessões de trabalho e sessão pública).  

Na sequência, o Eng.º Eira Leitão cumprimentou os membros da delegação brasileira e 
salientou a excelente experiência que o trabalho conjunto nesta sua deslocação a Portugal tem 
proporcionado, considerando existirem condições únicas para traduzir as ideias abordadas em 
resultados palpáveis, o que espera seja cimentado com a presente sessão do Conselho. Em 
seguida, apresentou a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, como segue: 

1. O novo quadro legal e institucional de gestão dos recursos hídricos em Portugal; 

2. A evolução do sistema de gestão dos recursos hídricos no Brasil; 

3. A experiência portuguesa na elaboração dos planos de bacia hidrográfica e dos 
planos especiais afins de ordenamento do território; 

4. A experiência brasileira no âmbito do projeto GEO Recursos Hídricos 
(www.ana.gov.br). 

Em termos de organização, o Eng.º Eira Leitão indicou que a apresentação dos quatro temas 
constantes da ordem de trabalhos iria decorrer sequencialmente e sem interrupções, após o 
que seria aberto um período de debate global. 

Iniciando o 1.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Rocha Afonso apresentou os principais 
aspetos do novo quadro legal e institucional de gestão dos recursos hídricos em Portugal. 
Começou por enquadrar a realidade portuguesa no espaço europeu, referindo os dois 
diplomas centrais na gestão dos recursos hídricos portugueses: a Lei da Água, que transpôs 
para a ordem jurídica nacional a Diretiva-Quadro da Água (DQA) e estabeleceu o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas, e a Lei sobre a Titularidade do Domínio 
Hídricos. Deu conta da evolução da legislação europeia sobre recursos hídricos, até à 
publicação da DQA em 2000, e mencionou os objetivos dessa importante diretiva i) expandir o 
âmbito da proteção a todas as águas, superficiais e subterrâneas; ii) obter o “bom estado” de 
todas as águas num determinado prazo; iii) organizar a gestão por bacias hidrográficas; iv) 
aplicar a “abordagem combinada” de valores limites de emissão e normas de qualidade; v) 
implementar preços adequados; vi) incrementar o envolvimento dos cidadãos; e vii) integração 
de diferente legislação. Sobre a DQA referiu, ainda, as metas de implementação, a estratégia 
de planeamento, a estratégia comum de implementação adotada pela União Europeia e o 
progresso da sua aplicação nos vários países.  
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Prosseguindo a sua exposição, referiu a Convenção Luso-Espanhola de Albufeira, firmada em 
1998 com o objetivo de melhorar a cooperação entre os governos de Portugal e Espanha, de 
modo a encorajar o uso sustentável dos rios partilhados e a manter e melhorar o estado 
ecológico das massas de água partilhadas. Sobre a Convenção salientou os órgãos de 
cooperação que instituiu e a forma da respetiva articulação. Por fim, expôs os seguintes 
tópicos: desenvolvimentos sobre o tema da seca e escassez durante a Presidência portuguesa 
da UE, o sistema de informação europeu sobre água (WISE), o desenvolvimento dos exercícios 
europeus de intercalibração relativamente à determinação do estado das massas de água e a 
Diretiva Europeia sobre cheias recentemente aprovada.  

O Dr. José Machado começou por cumprimentar o CNA, em particular os senhores Ministro e 
Secretário-Geral, considerando que a realização da presente missão brasileira, incluindo esta 
sessão extraordinária do CNA, é muito importante no estreitamento das relações técnicas e 
institucionais entre o Brasil e Portugal no domínio dos recursos hídricos. No âmbito do 2.º 
ponto da ordem de trabalhos apresentou uma comunicação sobre a gestão dos recursos 
hídricos no Brasil. Começou por ilustrar a dimensão e estrutura organizativa da república 
federativa do Brasil e a grande variação espacial existente entre a disponibilidade hídrica e a 
densidade populacional. Deu conta das principais questões brasileiras a serem superadas: i) 
escassez de água nas zonas semiáridas; ii) poluição nas regiões mais desenvolvidas, onde deu o 
exemplo do programa de compra de esgotos tratados; iii) conflitos decorrentes de usos 
múltiplos competitivos, iv) uso irracional e desperdício de água; v) inundações nas áreas com 
grandes aglomerações urbanas e ribeirinhas; vi) levantamento quantitativo e qualitativo das 
águas subterrâneas e sua integração com as águas superficiais; e vii) fragilidade da gestão 
integrada de recursos hídricos. Apresentou de seguida um súmula sobre a evolução da 
legislação sobre gestão dos recursos hídricos no Brasil, bem como sobre os fundamentos, 
objetivo, diretrizes e instrumentos da atual política brasileira de recursos hídricos. Sobre um 
desses instrumentos - o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGREH, 
referiu os seus objetivos e estrutura institucional e de funcionamento, a nível nacional, 
estadual e de bacia hidrográfica. 

Continuando a sua apresentação, referiu o duplo domínio das águas existente no Brasil, 
federal ou estadual, e apresentou as competências e composição do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos do Brasil, órgão consultivo e deliberativo presidido pelo Ministro brasileiro 
do Meio Ambiente, bem como dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comités de 
Bacia, cuja área de atuação abrange a totalidade de uma sub-bacia, bacia ou grupos de bacias 
hidrográficas contíguas. Expôs ainda a missão e competências da Agência Nacional de Águas 
(ANA), dos órgãos gestores estaduais, enquanto espelhos da ANA nos diferentes Estados 
brasileiros, e das agências de bacia hidrográfica. A finalizar a sua apresentação realizou um 
balanço da política brasileira de recursos hídricos, salientando os seguintes desafios e 
perspetivas: i) prosseguir a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo 
como principal instrumento o Plano Nacional de Recursos Hídricos; ii) concluir e consolidar o 
SINGREH como sistema descentralizado e participativo; iii) implementar todos os instrumentos 
de gestão nas bacias críticas (Pacto das Águas nas bacias federais); iv) equacionar o 
financiamento do SINGREH, através de fontes orçamentárias e financeiras estáveis, dando 
conta do mecanismo de compensação financeira; e v) ampliar e aprimorar as atividades de 
comunicação social. 

O Prof. Guerreiro de Brito apresentou uma comunicação no âmbito do 3.º ponto da ordem de 
trabalhos, começando por fazer uma retrospetiva sobre o processo de planeamento de 
recursos hídricos em Portugal, desde a constituição dos serviços hidráulicos, em 1884, até ao 
processo em curso de elaboração dos planos de gestão de bacia hidrográfica (PGBH), planos 
que são enquadrados pela Lei da Água de 2005. Referiu os planos de recursos hídricos e planos 
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especiais de ordenamento do território atualmente em vigor e esquematizou o sistema de 
planeamento abrangente e exigente instituído pela Lei da Água, salientando um conjunto de 
pontos focais associados à transição dos atuais planos de bacia hidrográfica (PBH) para os 
futuros PGBH. Em seguida, apresentou um conjunto de reflexões prévias sobre os PGBH, bem 
como as etapas, elementos e organização do novo ciclo de planeamento dos recursos hídricos, 
salientando o papel das administrações de região hidrográfica nesse processo. Por fim deu 
conta do conteúdo material dos futuros PGBH, com a caracterização das bacias hidrográficas, o 
desenvolvimento de cenários prospetivos, o estabelecimento de objetivo ambientais, a 
definição de programas de medidas e a elaboração de um sistema de avaliação e de 
monitorização. 

Na sequência e relacionado com a última intervenção, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional informou o plenário do Conselho 
de que no próximo dia 1 de outubro, dia Nacional da Água, tomariam posse as presidências 
das cinco administrações de região hidrográfica. 

O Prof. Francisco Lobato agradeceu o convite para participar na presente sessão 
extraordinária do CNA e, em relação ao 4.º ponto da ordem de trabalhos, expôs o projeto GEO 
Brasil Recursos Hídricos e a publicação que dele resultou, disponível para consulta em 
www.ana.gov.br. A primeira parte da publicação dá conta do contexto geográfico, ambiental, 
socioeconómico e de enquadramento internacional do Brasil, enquanto que a segunda parte 
descreve o panorama geral dos recursos hídricos no Brasil, fornecendo informação sobre os 
seguintes aspetos: disponibilidades de água, cobertura de abastecimento de água e recolha de 
esgotos, e distribuição dos usos da água. Ainda na parte II da publicação são apresentadas as 
bases para a gestão dos recursos hídricos no Brasil, incluindo a contextualização legal e 
institucional, as escalas e perspetivas espaciais de análise requeridas para o planeamento e as 
bases territoriais da gestão. A parte II contém, por fim, uma avaliação das pressões e impactos 
sobre os recursos hídricos brasileiros. A terceira parte da publicação dá conta da evolução e do 
estado de arte da gestão de recursos hídricos no Brasil, incluindo a perspetiva histórica da 
resposta aos problemas de recursos hídricos, os fundamentos, conceitos, características e 
dinâmica recente do SINGREH, e os avanços e as dificuldades sentidas na implementação dos 
instrumentos de gestão. A concluir a sua exposição, referiu que a parte IV da publicação 
documenta os problemas e estratégias a adotar na implementação do SINGREH, a parte V 
estabelece cenários prospetivos para os recursos hídricos, enquanto a última parte da 
publicação integra um conjunto de recomendações e propostas para o futuro sustentável dos 
recursos hídricos no Brasil. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional informou o Conselho de que a Assembleia da República portuguesa ratificou nesta 
mesma data o Aditamento à Convenção de Albufeira, que assinou com a ex-Ministra do 
Ambiente de Espanha e de que, uma vez mais, salientou os aspetos mais relevantes. 

O Eng.º Eira Leitão informou já estar agendada a próxima reunião plenária do CNA, para o mês 
de novembro pf., sendo que da ordem de trabalhos constará a apresentação e debate da 
Apreciação n.º 01/CNA/2008 elaborada pelo Grupo de Trabalho XIII do Conselho, bem como a 
elaboração dos futuros planos de ordenamento de estuários. 

O Prof. Pereira Vieira felicitou a qualidade e o interesse das várias intervenções efetuadas, 
questionando a forma como se conciliarão interesses potencialmente divergentes entre 
instituições dos dois países no âmbito da interação em desenvolvimento no domínio dos 
recursos hídricos, bem como a possibilidade de alargar esta interação aos restantes países da 
CPLP. 

http://www.ana.gov.br/
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O Eng.º Jaime Baptista indagou sobre qual o nível de articulação existente no Brasil entre a 
ANA, enquanto regulador ambiental, e as entidades de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais, solicitando ainda alguns esclarecimentos relativamente a 
aspetos particulares da apresentação do Dr. José Machado, em particular sobre a 
compensação aos municípios e sobre o programa de compra de esgotos tratados. 

A Dr.ª Paula Chainho considerou a presente sessão muito interessante, pelo seu carácter 
singular, informando que a LPN participou numa reunião do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) do Brasil. Afirmou ainda que este tipo de intercâmbio e de participação de 
entidades externas em reuniões do CNA deveria ser aprofundado no futuro. A concluir, 
questionou a forma de resolução de conflitos entre Estados no âmbito do CNRH, enquanto 
órgão também deliberativo.  

O Dr. José Machado começou por concordar com a sugestão do Prof. Pereira Vieira sobre a 
importância de envolver nesta temática os restantes países da CPLP, referindo já existirem 
várias ações nesse sentido. Em relação aos conflitos sobre recursos hídricos existentes entre 
estados, referiu que os mesmos são resolvidos em primeira instância e a nível nacional no seio 
do CNRH, que está para isso habilitado, podendo depois seguir pela via judicial. Quanto à 
articulação entre as entidades reguladoras da gestão de recursos hídricos e as entidades de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, constatou ser um dos problemas 
existentes no Brasil, existindo para isso uma nova lei nacional que se encontra em fase de 
regulamentação, bem como o Plano Nacional de Recursos Hídricos, já aprovado, que deverá 
ser articulado com o Plano Nacional de Saneamento, que se encontra numa etapa inicial de 
elaboração. Sobre a compensação aos municípios, esclareceu que se refere, sobretudo, à 
questão dos aproveitamentos hidroelétricos, e que embora a verba dessa compensação 
devesse ser utilizada na gestão de recursos hídricos, os municípios lhe dão, frequentemente, 
uma utilização distinta. Uma situação semelhante sucede com as compensações que as 
hidroelétricas têm que pagar aos Estados. Em relação ao projeto de compra de esgotos 
tratados, esclareceu tratar-se de um programa executado pela ANA, sendo na base um 
instrumento financeiro da União com o objetivo de despoluir os recursos hídricos brasileiros. O 
programa estabelece um conjunto de critérios e financia até 50% do custo dos 
empreendimentos, após certificação do seu correto funcionamento e em função dos seus 
resultados. Não obstante, esclareceu que o quadro brasileiro do saneamento básico é 
complexo, nomeadamente face à demografia, e que o programa tem um carácter piloto.  

A Dr.ª Paula Chainho esclareceu que a LPN participou no CNRH no âmbito da parceria lusófona 
pela água. O Dr. Bruno Pagnoccheschi referiu que o enquadramento da participação de 
entidades exteriores ao CNRH nas suas atividades obedece aos critérios do Secretário de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, enquanto Secretário-executivo do CNRH, embora essas 
entidades não participem nas sessões formais do Conselho.  

A Eng.ª José Espírito Santo solicitou esclarecimentos sobre a compensação dos produtores de 
hidroeletricidade aos municípios brasileiros, em particular sobre qual o indexante utilizado, se 
a área inundada, se a produção de energia, bem como se esses produtores suportam ainda 
outras parcelas de pagamento pelo uso da água.  

O Prof. Poças Martins começou por felicitar Sua Exa. o Ministro pela conclusão dos dois 
importantes processos antes referidos, solicitando aos colegas brasileiros informação adicional 
sobre as formas de financiamento da ANA e das suas congéneres estaduais.  

O Prof. Saldanha Matos felicitou a elevada qualidade das quatro intervenções efetuadas na 
presente sessão e solicitou alguns esclarecimentos sobre os procedimentos que são adotados 
para execução do PNRH brasileiro. 
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O Dr. José Machado informou não saber esclarecer, com exatidão, quais os critérios utilizados 
no cálculo da compensação aos municípios, embora inclua a área inundada pelas albufeiras. 
Esclareceu ainda que a legislação relativa à própria ANA indica que uma percentagem das 
receitas do setor elétrico estão associadas ao volume de água utilizado na produção de 
energia, devendo as mesmas ser aplicadas na gestão de recursos hídricos. O facto de tais 
receitas entrarem no orçamento geral da União faz com que, frequentemente, parte delas 
sejam derivadas para outros fins. O panorama descrito é similar ao que se verifica a nível de 
alguns dos Estados brasileiros. Esclareceu ainda ser o PNRH essencialmente um plano diretor, 
não tendo metas físicas, embora apresente uma calendarização de curto, médio e longo prazo. 
Todavia, a ANA tem procurado estabelecer uma calendarização dos projetos e programas que 
está a implementar, por forma a enquadrá-los nos objetivo e prazos estabelecidos no PNRH. 

O Prof. Francisco Lobato esclareceu a forma como são repartidas as verbas relativas à 
compensação do setor hidroelétrico: 45% para os municípios, 45% para os Estados e 10% para 
a Federação. Referiu ainda que parte da verba da compensação deveria ser incorporado no 
orçamento da ANA, sendo que legalmente este valor é reconhecido como uma parcela da 
cobrança pelo uso da água. Em relação ao PNRH, referiu que o mesmo tem um perfil 
estratégico, embora integre algumas intervenções concretas.  

Encerrando o debate, o Eng.º Eira Leitão deu conta da expetativa de que a vinda da delegação 
brasileira tenha apenas iniciado o intercâmbio do CNA com realidades distintas no âmbito da 
gestão dos recursos hídricos, em relação às quais se considere justificado partilhar 
experiências e promover reflexões conjuntas, nomeadamente com os restantes países da CPLP 
e com Espanha. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu as intervenções efetuadas e deu por encerrada a sessão, cerca das 14h00. 
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Atas das 34.ª e 35.ª reuniões do CNA, efetuadas em 18/04/2008 e 26/09/2008; 

2. A articulação entre a gestão da água e a conservação da natureza e da 
biodiversidade; 

3. A elaboração dos novos planos de ordenamento de estuários. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou as Atas das 34.ª e 35.ª reuniões do 
Conselho à apreciação dos vogais presentes, que as aprovaram por maioria, com a abstenção 
do representante do GEOTA, por não ter estado presente naquelas reuniões. 

Na sequência, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, salientou o interesse dos dois temas 
substanciais constantes da ordem de trabalhos e deu uma nota breve sobre alguns outros 
assuntos pertinentes. Começou por enquadrar o documento distribuído no início da reunião, 
que contém uma avaliação dos planos de ordenamento da orla costeira e respetiva proposta 
de atuação. Considerou a análise efetuada nesse documento muito importante face aos planos 
de intervenção e aos investimentos que serão alocados ao litoral português, nomeadamente 
no âmbito do QREN. Ainda acerca da importância dada pelo governo ao litoral, referiu o 
conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais 
degradadas situadas no litoral, designado por Polis Litoral - Operações Integradas de 
Requalificação e Valorização do Litoral. No âmbito dos referidos Polis Litoral foram definidas 
três áreas de intervenção prioritária - Litoral Norte, Ria de Aveiro e Ria Formosa, sendo que a 
última das sociedades Polis Litoral, abrangendo a Ria de Aveiro, foi recentemente constituída. 
Por fim, informou o plenário sobre a recente deslocação do Sr. Secretário-Geral do CNA ao 
Brasil, onde foi convidado a participar na sessão comemorativa dos 10 anos de existência do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos brasileiro (CNRH), sendo, na ocasião, o único 
representante de um Conselho Nacional homólogo presente. A este respeito salientou a 
importância desta deslocação no aprofundamento do intercâmbio bilateral em curso no 
âmbito dos recursos hídricos e da boa relação existente entre os dois países, de que a 
realização da última reunião plenária do CNA foi um exemplo.  

Na sequência, o Eng.º Eira Leitão deu conta daquela sua deslocação a Brasília, a convite do 
Secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, por inerência o Secretário-executivo do 
CNRH, para participar na reunião comemorativa do décimo aniversário do Conselho brasileiro. 
Considerou que a visita realizada foi mais um elo na cadeia que une as autoridades 
portuguesas e brasileiras com responsabilidades no âmbito da gestão dos recursos hídricos, o 
que algumas ações que estão programadas para desenvolver no futuro próximo deverão 
confirmar. Em síntese, referiu que o aprofundamento das relações bilaterais nesta matéria, 
sobretudo entre as autoridades nacionais da água dos dois países mas integrando outras 
entidades com relevante capacidade de intervenção, poderá ter um âmbito mais abrangente, 
nomeadamente ao nível da CPLP e dos organismos de bacia ibero-americanos. Por fim e após 
mencionar o protocolo de cooperação técnica em fase final de elaboração entre o INAG e a 
ANA, deu nota de algumas particularidades de funcionamento do CNRH, de que salientou a 
sua capacidade legislativa. 

O Prof. Veiga da Cunha questionou se o efeito das alterações climáticas no aumento do nível 
das águas do mar foi considerado nas intervenções propostas para o litoral, relembrando ainda 
as colaborações e intercâmbio técnico sobre recursos hídricos que decorrem entre o Brasil e 
Portugal desde os anos 60, nomeadamente no âmbito do LNEC, e que, de alguma forma, foram 
precursoras do atual relacionamento. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional referiu que na revisão dos POOC e na elaboração dos PGBH a questão das alterações 
climáticas terá, seguramente, uma grande acuidade, o que não aconteceu de forma tão nítida 
no documento apresentado, já que o mesmo avaliou os POOC existentes, onde esta 
preocupação não foi explicitamente abordada. Na ocasião, informou ainda que o Plano 
Nacional de Mitigação às Alterações Climáticas, onde esta questão é abordada, está a ser 
ultimado. 

O Eng.º Eira Leitão esclareceu ser claro para todos os intervenientes que o intercâmbio luso-
brasileiro no âmbito dos recursos hídricos não se está agora a iniciar, relembrando que outras 
entidades, como a APRH e a sua congénere brasileira ABRH, para além do LNEC, estiveram e 
estão envolvidas nessa relação que, não obstante, se pretende agora ampliar e fortalecer. 

Ainda previamente à ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional informou sinteticamente o Conselho sobre os 
moldes da participação portuguesa no 5.º Fórum Mundial da Água, que irá decorrer em 
Istambul durante o próximo mês de março e que considerou ser o principal evento mundial na 
área dos recursos hídricos em 2009. A participação portuguesa terá um pavilhão específico e a 
intenção de dinamizar a intervenção do nosso país, tendo nomeado a Eng.ª Alexandra Serra 
como Comissária dessa participação, envolvendo ainda o GRI, o INAG e, nos aspetos logísticos, 
a Parque Expo, bem como outras entidades, nomeadamente a APRH e o LNEC. Na sequência, 
solicitou à Eng.ª Alexandra Serra que detalhasse alguns aspetos da participação portuguesa.  

A Eng.ª Alexandra Serra realizou uma apresentação sobre as linhas de atuação propostas para 
a participação portuguesa no 5.º Fórum Mundial. Começou por detalhar alguns aspetos da 
dimensão do evento (mais de 20 000 participantes, 500 comunicações organizadas em 100 
sessões), bem como a natureza do fórum como evento aberto, participativo e focalizado na 
ação e na partilha de soluções. Especificamente sobre a participação portuguesa, deu conta 
das dimensões em que a mesma se desenvolverá, nomeadamente: i) implantação e 
desenvolvimento do Pavilhão de Portugal; ii) desenvolvimento de um processo político, 
contribuindo para colocar na agenda mundial e europeia da água as ações prioritárias 
relevantes para Portugal; iii) processo regional europeu, contribuindo para incluir no 
documento regional EUROPA conteúdos relacionados com ações de sucesso no domínio da 
água em Portugal; iv) processo CPLP, fortalecendo as parcerias com os países da CPLP e 
reforçando os processos de cooperação em curso; e v) programa Fórum, dinamizando a 
participação nacional nas sessões e captar o melhor do fórum temático para divulgar 
internamente. Apresentou ainda o conceito da participação portuguesa - “Portugal, superando 
a escassez de água rumo à sustentabilidade” -, participação essa que será focalizada nas 
vantagens competitivas do país. Prosseguiu informando sobre alguns dos temas a considerar 
na ação do Pavilhão de Portugal, onde em cada dia do Fórum será desenvolvido um tema 
específico. Deu conta ainda do que está planeado no âmbito do Documento Regional Europa - 
documento que pretende dar uma visão clara das ações desenvolvidas em cada um dos 
grandes temas abordados, os desafios que a Europa enfrenta e as recomendações a fazer 
perante esses desafios -, e do envolvimento ao nível da CPLP, salientando a parceria com o 
Brasil na organização de uma iniciativa conjunta com os países de expressão portuguesa no 
Fórum, que contará com o apoio do CNA. A finalizar a sua apresentação deu conta da 
existência de um blog e de newsletters sobre a participação portuguesa no 5.º Fórum Mundial 
da Água, solicitando o envolvimento de todos os interessados na iniciativa.  

O Dr. Paulo Brito da Luz manifestou a disponibilidade do INRB para participar no âmbito de 
um dos temas específicos diários a desenvolver no Pavilhão de Portugal, relativo à investigação 
e ciência no setor da água. A Eng.ª Alexandra Serra esclareceu que, para sistematizar as 
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intervenções, cada um dos temas específicos tem um coordenador designado, sendo que o 
tema referido é coordenado pela Eng.ª Rafaela Matos, do LNEC. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional manifestou a sua satisfação pelo agendamento do 2.º tema da ordem de trabalhos, 
bem como pelo trabalho produzido pelo GT XIII, que considerou um contributo que perdurará. 
Relembrou que a abordagem deste tema se articula com a análise recentemente efetuada 
pelo Conselho sobre a articulação entre a gestão da água e o ordenamento do território, 
referindo a publicação, a breve prazo, da Apreciação que então sustentou a análise do tema no 
plenário. Tal como é reconhecido, a gestão da água atravessa diversos setores de atuação, com 
os quais se deverá articular, como a conservação da natureza e da biodiversidade. Nesse 
sentido, considerou que uma boa gestão da água não é dissociável da boa conservação da 
natureza e da biodiversidade, estando ambos os temas no topo das preocupações nacionais e 
mundiais na área do ambiente. Considerou ser esta um excelente oportunidade para abordar a 
temática, face ao novo ciclo de gestão dos recursos hídricos nacionais que se desenrola, com a 
criação das ARH e a elaboração do PGRH, devendo a apreciação do GT XIII, bem como o 
documento elaborado sobre a articulação entre a gestão da água e ordenamento do território, 
serem utilizados como “guias de atuação”. 

O Eng.º Eira Leitão deu conta dos objetivo e tópicos de análise que determinaram a atuação 
do GT XIII, cuja constituição apresentou. Realçou ainda o entusiasmo colocado na elaboração 
da Apreciação feita pelo mesmo GT, bem como o levantamento e diagnóstico da situação atual 
nos dois domínios em apreço e as recomendações formuladas, que considerou modelares. 

Na sequência, o Prof. Guerreiro de Brito, coordenador-relator do GT XIII, fez uma exposição 
sobre o conteúdo da Apreciação n.º 01/CNA/2008, sobre a articulação entre a gestão da água 
e a conservação da natureza e da biodiversidade. Começou por enunciar os objetivos da 
atuação do GT XIII e a estrutura da apreciação produzida, que integra, para além do sumário 
executivo, os seguintes capítulos: capítulo 1 - introdução, âmbito e objetivo; capítulo 2 - 
enquadramento conceptual da temática - perspetivas e aspetos de interface entre os dois 
domínios, incluindo aspetos legais, institucionais e instrumentais; capítulo 3 - síntese de 
diagnóstico, incluindo os principais constrangimentos do cenário atual e os principais desafios 
a enfrentar; capítulo 4 - recomendações para solucionar os principais problemas e 
constrangimentos identificados. Como anexos incluem-se tabelas de síntese das interfaces 
entre: Lei da Água e conservação da natureza e da biodiversidade; Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) e gestão da água; transposição das 
Diretivas Aves e Habitats e gestão da água. Apresentou depois um conjunto de aspetos focais, 
nomeadamente sobre as funções e valores dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados, 
sobre a génese e evolução do conceito de conservação da natureza, sobre a gestão da água e a 
conservação de ecossistemas e sobre o conceito de qualidade ecológica, aspeto central na 
Diretiva-Quadro da Água. Nos aspetos focais identificados, salientou ainda o atual modelo de 
intervenção, legal e institucional, nos dois domínios em avaliação, que foi comparado com os 
modelos de gestão da água e de conservação da natureza existentes a nível internacional. 
Ainda relativamente aos aspetos focais, salientou a existência de outros instrumentos e 
ferramentas de intervenção nos dois domínios, onde incluiu os mecanismos de formação, 
cidadania e participação pública, os mecanismos de regulação e intervenção e os mecanismos 
de financiamento.  

Com base nos pontos focais identificados foi realizada uma análise SWOT e uma sinopse de 
diagnóstico, onde foram identificadas fragilidades, desafios e perspetivas de desenvolvimento. 
A Apreciação prossegue com a apresentação de um conjunto de recomendações que, com 
base na análise dos dois domínios em apreço (decorrente das fragilidades encontradas), 
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identifica as entidades responsáveis e o tipo das intervenções propostas (ordenamento, 
gestão, licenciamento, fiscalização e inspeção, monitorização e informação). Por fim, 
mencionou que o documento propôs um total de 32 recomendações (7 de enquadramento ou 
de orientação e 25 operacionais), não tendo deliberadamente estabelecido prioridades, por se 
assumir ser a articulação de interfaces e a resolução das disfunções detetadas um processo de 
melhoria contínua. 

O Prof. Joanaz de Melo felicitou a iniciativa e os resultados obtidos na apreciação efetuada 
pelo GT XIII, embora entenda que as recomendações poderiam ser mais ambiciosas. 
Considerou também que alguns dos temas abordados deveriam ter sido mais detalhados, 
dando como exemplos o conflito entre o Programa Nacional de Barragens com Elevado 
Potencial Hidroelétrico e a conservação da natureza, e o papel dos recursos hídricos 
subterrâneos, que constituem verdadeiras reservas estratégias de água. Entendeu ainda 
realçar um conjunto de aspetos abordados na apreciação, nomeadamente a economia dos 
recursos naturais, a participação pública e o ordenamento do território, solicitando 
esclarecimentos sobre a situação atual do Fundo para a Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade. 

O Prof. Saldanha Matos considerou o trabalho realizado pelo GT XIII bom e coerente face ao 
tempo disponível para a sua elaboração, embora tenha notado a ausência de prioridades e de 
calendário para implementação das recomendações propostas. O Prof. Francisco Ferreira 
referiu ter ficado agradado com a Apreciação do GT XIII e questionou qual o destino das 
recomendações nela produzidas, sugerindo que a avaliação da aplicação dessas 
recomendações pudesse ser abordada numa próxima reunião do CNA. Por fim, referiu que os 
estuários não terão sido suficientemente abordados, o que considerou seria importante, dada 
a interligação pouco expressiva existente entre os domínios da gestão da água e da 
conservação da natureza nestes importantes sistemas. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Prof. Humberto Rosa, começou por salientar as 
mais-valias da Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Nacional de Barragens com 
Elevado Potencial Hidroelétrico em relação à conservação da natureza, ao permitir a 
hierarquização e seleção dos empreendimentos com menores efeitos sobre a biodiversidade e 
os valores naturais. Relativamente à Apreciação efetuada, esclareceu que as suas 
recomendações serão tidas em conta, até porque muitas se dirigem a organismos específicos, 
que serão os seus óbvios destinatários. Acerca do Fundo para a Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, esclareceu que o mesmo foi estabelecido no Regime Jurídico de Conservação 
da Natureza, recentemente aprovado, mas que falta estruturá-lo e implementá-lo, questão 
que está em discussão, nomeadamente com o ICNB.  

O Prof. Veiga da Cunha começou por felicitar os autores da Apreciação e a apresentação sobre 
ela efetuada, salientando a importância do efeito de escala, não só sobre as interações entre a 
gestão de recursos hídricos e a conservação da natureza, mas também sobre outros aspetos 
ambientalmente relevantes, como o das alterações climáticas. Nesse sentido, considerou 
importante utilizar escalas mais abrangentes e distinguir entre aspetos locais, regionais, 
nacionais e globais. 

A Dr.ª Paula Chainho classificou como positiva a sua participação no trabalho do GT XIII, 
sobretudo na estratégia de convergência prosseguida a partir de posições inicialmente 
divergentes. Na sequência, questionou a possibilidade de colocar a Apreciação disponível no 
site da LPN na internet, após revisão da mesma com base nos contributos e nas sugestões 
feitas durante a presente reunião, divulgação que poderia mesmo incluir um conjunto de 
critérios para avaliação da implementação das recomendações efetuadas. 
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O Eng.º Barahona Núncio manifestou o seu agrado pelo reconhecimento do considerável 
potencial ecológico dos ecossistemas regularizados, salientando que as mais-valias ambientais 
das áreas de regadio não estão a ser devidamente sopesadas na aplicação do regime 
económico e financeiro de utilização dos recursos hídricos, assim como as diferenças 
existentes entre os regantes organizados e não organizados e entre diferentes países, 
nomeadamente entre Portugal e Espanha.  

O Prof. Carlos Sousa Reis felicitou os autores do documento e alertou para algumas falhas 
detetadas relativamente à inexistência de referências ao Plano Estratégico Nacional para a 
Pesca e ao IPIMAR, enquanto organismo responsável pela monitorização das águas 
conquícolas.  

O Eng.º Eira Leitão considerou que, tal como em situações anteriores, algumas das 
observações efetuadas durante a presente reunião poderão ser incorporadas numa revisão da 
Apreciação do GT XIII. Relativamente ao conteúdo do documento, considerou que seria 
importante existirem prazos para as várias recomendações, bem como uma hierarquização da 
respetiva importância, e que ambos esses aspetos poderiam ser tidos em conta na revisão do 
documento agora apresentado. Sobre a referência que é feita no documento à composição do 
CNA, observou que este órgão de consulta integra atualmente uma maioria de membros que 
não pertencem à administração e que, não obstante, a breve prazo será alargado o corpo de 
vogais convidados. Salientou também as virtualidades do trabalho em grupo, tal como antes 
feito pela Dr.ª Paula Chainho, num tipo de atuação que dá profundidade aos debates 
desenvolvidos pelo Conselho, bem como o esforço desenvolvido pelos vários grupos de 
trabalho constituídos no CNA, sobretudo pelos seus relatores-coordenadores. Por fim, 
considerou importante que o Conselho passe a acompanhar a aplicação das recomendações e 
pareceres que presta. 

O Dr. Paulo Brito da Luz sugeriu um maior envolvimento dos laboratórios do Estado nos dois 
domínios em análise, alertando para a situação do Centro Operativo e de Tecnologia do 
Regadio. O Eng.º Bulhão Martins deu conta da recente aprovação em Bruxelas da reforma 
intermédia da PAC, que terá fortes implicações nos dois domínios em análise, já que a mesma 
foi estruturada com base em vários desafios, de que enunciou ou seguintes de natureza 
ambiental: i) alterações climáticas; ii) gestão da água; iii) conservação da biodiversidade; iv) 
energias renováveis; e v) investigação e desenvolvimento.  

O Prof. Guerreiro de Brito afirmou estar certo de que a Apreciação poderá ser melhorada com 
base nos contributos entretanto recebidos. Na sequência, a Prof.ª Teresa Ferreira considerou 
não ter sido objetivo do trabalho desenvolvido inventariar todos os conflitos (administrativos, 
legais e de atuação) existentes nos dois domínios em avaliação, sendo natural que alguns dos 
aspetos hoje mencionados não tenham sido abordados. Relativamente à temporização das 
recomendações e à identificação de indicadores de execução, considerou que tal poderia ter 
sido feito, mas que estaria fora do contexto do trabalho desenvolvido e assumiria um carácter 
vago, já que o documento não configura um plano. Por fim, considerou que os principais 
objetivos estabelecidos para o trabalho do GT XIII foram alcançados. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional considerou que Apreciação elaborada pelo GT XIII não é um documento 
programático, embora contenha um importante conjunto de recomendações dirigidas a 
organismos específicos, que deverão tê-las em atenção e pugnar pela sua implementação.  

A Prof.ª Teresa Fidélis introduziu o 3.º tema da ordem de trabalhos, realizando uma 
exposição sobre a elaboração dos novos Planos de Ordenamento de Estuários (POE). Começou 
por salientar o conceito, valor, funções e problemas dos estuários, salientando relativamente 
aos fatores críticos de tais sistemas os seguintes: degradação do estado das massas de água; 
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perturbação do valores naturais e paisagísticos; perturbação do valor económico dos bens 
ambientais; desequilíbrio da hidrodinâmica e do balanço sedimentar; erosão e cheias; risco de 
acidentes graves de poluição; concertação da complexidade de usos/interesses; vazio de 
instrumento de ordenamento; sobreposição de instrumentos de ordenamento e planeamento; 
e regulação da gestão das massas de água e do domínio público hídrico à escala do estuário. 
Este conjunto de fatores críticos justificam a relevância de um instrumento que promova 
simultaneamente a gestão das massas de água e seus leitos, a preservação e valorização de 
habitats e espécies e o ordenamento das ocupações do estuário e da orla estuarina. De 
seguida, referiu o enquadramento dos POE nos sistemas de ordenamento e planeamento dos 
recursos hídricos e do território, bem como a sua natureza enquanto planos especiais de 
ordenamento do território.  

Prosseguiu a sua apresentação referindo os objetivo, área de intervenção, elaboração e 
conteúdo dos POE. Sobre o conteúdo, salientou que o mesmo é regulamentado pelo Decreto-
Lei n.º 380/1999, de 22 de setembro, conjugando com a Portaria n.º 137/2005, de 2 de 
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 129/2008, de 21 de julho, que estabeleceu as normas técnicas 
dos POE. Este último diploma indica que os POE deverão conter a identificação e 
caracterização da área de intervenção e o diagnóstico da situação existente, incluindo os 
desafios, potencialidades, condicionamentos e cenários de proteção e desenvolvimento. A 
proposta de plano integrará um quadro estratégico de referência (proposta de objetivo e 
linhas orientadoras para cada um dos cenários alternativos), a estratégia de ordenamento 
(quadro que garanta um desenvolvimento equilibrado e compatível com as características 
naturais, sociais e económicas da área do plano e a identificação de níveis diferenciados de 
proteção em razão da importância dos valores em causa), o programa de execução (áreas 
estratégicas para implementação do plano, investimentos a realizar, calendarização e 
prioridades de execução, enquadramento institucional das ações estratégicas, medidas de 
articulação), e o programa de financiamento, incluindo uma estimativa dos custos faseados em 
curto, médio e longo prazo e a previsão das fontes de financiamento.  

Referiu as medidas de conservação e reabilitação de estuários previstas na Lei da Água, a 
enquadrar nos POE e que incluem a limpeza e beneficiação das margens e áreas envolventes, a 
reabilitação das margens e áreas degradadas ou poluídas, a proteção da orla estuarina contra 
os efeitos da erosão de origem hídrica, o desassoreamento das vias e das faixas acostáveis e a 
renaturalização e valorização ambiental e paisagística das margens e áreas envolventes. Essas 
medidas devem ser executadas sob orientação da correspondente ARH, sendo da 
responsabilidade: dos municípios, nos aglomerados urbanos; dos proprietários, nas frentes 
particulares fora dos aglomerados urbanos; e dos organismos dotados de competência, 
própria ou delegada, para a gestão dos recursos hídricos na área, nos demais casos. 
Apresentou ainda alguns aspetos do processo de elaboração do POE do rio Vouga, 
nomeadamente do modelo organizacional previsto e da sua integração, quer com o Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Centro, quer com a operação Polis Litoral da Ria de Aveiro e 
respetivas intervenções de requalificação e valorização. 

A finalizar a sua exposição, apresentou um conjunto de questões críticas acerca dos POE, 
nomeadamente: a perspetiva do ordenamento versus gestão dos estuários; o estabelecimento 
de uma faixa de proteção de atividades que perturbem as massas de água; a proibição, 
orientação e criação de oportunidades; a articulação com os instrumentos de gestão 
territorial, com os PGRH e com os PEGA; o envolvimento dos atores-chave, a concertação de 
interesses e a responsabilidade partilhada da gestão dos estuários, em particular, nas áreas 
portuárias, na conservação dos habitats e biodiversidade e na intervenção da indústria, 
agricultura, pescas e turismo; o papel dos municípios; o envolvimento de instituições do 
conhecimento e investigação; a identificação de responsabilidades/ações que possam/devam 
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ser delegadas em associações de utilizadores, associações de municípios ou municípios; e a 
procura de meios de financiamento, nomeadamente em parcerias público-privadas. 

Na sequência, o Eng.º João Heitor procedeu a uma exposição sobre a atividade portuária 
desenvolvida nos quatro estuários que serão objeto de POE e onde se integram os portos do 
Douro, de Aveiro, da Figueira da Foz e de Lisboa. Por razões histórias, uma parte significativa 
de cada um destes estuários encontra-se atualmente na jurisdição de outras tantas 
administrações portuárias, integradas no universo empresarial público do Estado, sob a 
supervisão do Ministério das Obras Públicas Transportes e Comunicações e do Ministério das 
Finanças. Não obstante, a tendência é para que a jurisdição dessas administrações se confine 
apenas às zonas estritamente portuárias ou necessárias à sua expansão. O IPTM entende os 
POE como instrumentos de gestão territorial que permitem articular interesses diferentes e 
por vezes conflituosos. Como instrumentos de gestão irão permitir orientar decisões do tipo: 
afetar mais ou menos recursos materiais, financeiros e outros - públicos e privados; permitir, 
proibir ou restringir, usos, atividades e ocupações; e renaturalizar zonas sensíveis. As 
orientações que guiam as Administrações Portuárias são bem claras a este respeito, ao referir 
que tudo o que fazem, ou autorizam que se faça, nas suas áreas de jurisdição, se guia pelos 
princípios do desenvolvimento sustentável, estando já disponíveis os respetivos Relatórios 
Anuais de Sustentabilidade. 

Prosseguindo a sua exposição, apresentou um conjunto de dados relativos a cada um dos 
quatro estuários elencados na legislação aplicável. Em relação ao Douro, referiu que o seu 
porto perdeu toda a atividade ligada ao comércio marítimo, sobretudo devido às grandes 
dificuldades de transposição da barra, atividade que foi transferida para o porto de Leixões, 
tendo hoje apenas expressão a parte marítimo-turística. Contudo, uma extensa parte do 
estuário do Douro integra-se na jurisdição da Administração dos Portos do Douro e Leixões, 
SA, salientando a grande melhoria na segurança da transposição da barra do Douro 
proporcionada pelos dois novos molhes de abrigo e o estudo de desenvolvimento da 
navegabilidade no rio Douro, em curso. Relativamente ao porto de Aveiro (rio Vouga), 
salientou que a sua jurisdição atualmente confinada às áreas necessárias ao desenvolvimento 
do comércio marítimo, da pesca, do recreio náutico, dos estaleiros navais e outras atividades 
estreitamente relacionadas com o mar e a navegação. As infraestruturas marítimas essenciais 
ao bom funcionamento hidráulico e ecológico da Ria, como sejam a sua ligação ao mar e aos 
principais canais adjacentes, continuam também sob responsabilidade da autoridade 
portuária. Salientou que a nova Administração do Porto da Figueira da Foz (rio Mondego) tem 
sob sua jurisdição apenas a parte terminal do estuário do Mondego, ou seja, apenas as zonas 
com interesse para as atividades portuárias e conexas.  

Quanto ao estuário do Tejo, realizou uma extensa exposição, referindo que há mais de um 
século que a Administração do Porto de Lisboa (APL), SA tem uma vasta jurisdição sobre 
grandes parcelas do estuário do Tejo. No exercício das competências da APL são utilizados 
diferentes instrumentos, de que destacou os seguintes como apresentando maior interesse 
para informação do POE: o Plano Estratégico (2007), o Plano de Emergência, o Plano de Gestão 
de Resíduos (gerados em navios e de carga); o controlo de águas de lastro; a requalificação 
ambiental das frentes ribeirinhas; as auditorias ambientais; e a Estratégia de Otimização de 
Dragagens.  

Referenciou a próxima elaboração do plano nacional marítimo portuário (PNMP) e levantou 
algumas dúvidas do IPTM relativamente à conceção dos planos de ordenamento de estuários. 
Especificamente sobre o papel das Autoridades Portuárias na elaboração dos POE, considerou 
necessário um aprofundamento das relações com as entidades do MAOTDR encarregues da 
preparação desses planos, por forma a salvaguardar a atividade portuária, bem como a 
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compatibilização com o PNMP, instrumento de planeamento que considera com uma 
hierarquia não inferior à dos POE.  

Expressou a opinião de que os POE vêm obviar uma lacuna em relação à proteção ambiental 
daqueles que serão, porventura, os mais frágeis e “disputados” ecossistemas do país, mas 
considerou que o estatuto de plano especial de ordenamento não pode conduzir à estagnação 
das atividades portuárias. Mais especificamente e de forma a salvaguardar uma participação 
ativa das AP, defendeu que: i) os limites externos das áreas portuárias nos POE sejam definidos 
à escala 1:5.000; ii) nos espaços em que existe atividade portuária ou afim, a categoria de uso 
do solo seja una e designada como tal “área de atividade portuária”; iii) igual tratamento seja 
dado às áreas de expansão portuária. Entende que não devem existir propostas de zonamento 
no interior dessas áreas, sendo apenas as peças regulamentares a ditar regras sobre as 
exigências de ordenamento e uso destes espaços e, quando incidam sobre a qualidade das 
águas, a definir regras de manuseamento e armazenagem das cargas. Por fim, observou que 
nos espaços sob jurisdição portuária, mas que não comportam atividades ligadas à atividade 
primacial dos portos (recreio náutico, restauração, bares, espaços públicos, etc.), as regras de 
planeamento deverão ser unificadas com as das restantes margens do estuário.  

Abrindo o debate, a Dr.ª Paula Chainho salientou o interesse das duas exposições e solicitou 
esclarecimentos sobre algumas questões relacionadas com os POE, nomeadamente, a inclusão 
de somente quatro estuários, a sua articulação com os PGRH e com o ordenamento da zona 
costeira e a integração das zonas portuárias naqueles planos. 

O Prof. Joanaz de Melo expressou a sua satisfação pela publicação da legislação sobre os POE, 
mas revelou a sua estranheza pela não inclusão do estuário do Sado no âmbito imediato de 
aplicação da nova lei, questionando igualmente a articularão dos POE com os planos de gestão 
de região hidrográfica (PGRH) e os planos de ordenamento da orla costeira (POOC). 

O Eng.º Eira Leitão relevou o significado do tema em debate, não só pela importância 
intrínseca dos POE, mas também pela sua necessária articulação e integração com os demais 
instrumentos de planeamento e ordenamento com implicações nos sistemas estuarinos. 

A Prof.ª Teresa Fidélis começou por concordar com a pertinência das várias questões 
colocadas. Quanto à inclusão dos quatro estuários considerados para elaboração dos POE, 
referiu ser esta escolha da responsabilidade do legislador. Quanto à articulação dos planos de 
ordenamento de estuários com os PGRH e os POOC, considerou importante salientar a 
diferente natureza e objetivo daqueles planos. Confirmou que os POE abrangerão as zonas 
portuárias, mas com uma perspetiva distinta das configuradas em instrumentos de 
planeamento e ordenamento já existentes. Informou ainda que o início da elaboração dos POE 
poderá variar consoante a ARH envolvida, referindo que o Plano de Ordenamento da Ria de 
Aveiro começará a ser elaborado em breve.  

O Dr. Orlando Borges referiu que o INAG foi incumbido de preparar as bases técnicas para 
elaboração dos POE, planos que, considerou, deverão ter uma natureza operacional e 
promover uma reduzida conflitualidade com os restantes planos em vigor para as mesmas 
áreas. Referiu ainda que os POE se deverão articular com os POOC, devendo ainda integrar os 
conteúdos pertinentes dos PGRH. Sobre o estuário do Sado, referiu que o mesmo não terá sido 
considerado nesta fase de elaboração dos POE por já se encontrar, embora parcialmente, 
sujeito ao plano de ordenamento e gestão da reserva natural do estuário do Sado. 

A Eng.ª Simone Pio informou que a ARH de Lisboa e Vale do Tejo já cabimentou verbas para 
iniciar a elaboração do Plano de Ordenamento do Estuário do Tejo, bem como para a respetiva 
articulação com o PGRH daquela área. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional sublinhou que embora os POE tenham surgido, numa primeira fase, como uma 
extensão dos POOC às águas de transição, a complexidade destes sistemas acarretou um 
conjunto importante de especificidades que distinguem os dois instrumentos de planeamento. 
Esclareceu ainda que a legislação aprovada estabeleceu os quatro estuários em questão como 
aqueles que serão, desde já, objeto de POE, embora outros possam posteriormente vir a ser 
objeto deste instrumento de planeamento, nomeadamente o estuário do Sado. A finalizar a 
sessão, agradeceu as intervenções efetuadas e deu por encerrada a sessão, cerca das 14h00. 
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Previamente à ordem de trabalhos, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do 
Território e do Desenvolvimento Regional, Prof. Nunes Correia, deu as boas vindas aos 
membros do Conselho, sobretudo aos que nele participam pela primeira vez. Na sequência 
teceu algumas referências breves sobre alguns dos documentos entregues no início da 
reunião. Um desses documentos resultou de uma apreciação elaborada pelo Grupo de 
Trabalho XI do CNA, sobre a articulação entre a gestão da água e o ordenamento do território, 
enquanto outro versa sobre as administrações de região hidrográfica, temas que considerou 
de grande importância na estratégia e atuação do Ministério. Mencionou ainda a versão para 
discussão pública da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira e a 
respetiva avaliação ambiental estratégica, entregues também no início da reunião em formato 
digital. Estes dois últimos elementos deverão sustentar a discussão desse tema numa das 
próximas reuniões do Conselho.  

O Eng.º Eira Leitão cumprimentou também os novos membros do CNA e iniciou a sessão 
apresentando a ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 36.ª reunião do CNA, efetuada em 20/11/2008; 

2. Planos de gestão de região hidrográfica. Questões significativas da gestão da água. 
Conteúdo e calendário de execução; 

3. Qualidade da água em massas de água superficiais. A situação das albufeiras de 
águas públicas de Castelo do Bode, Crestuma-Lever e Alqueva; 

4. Relatório de atividades e contas de 2008. Programa de atividades e orçamento para 
2009. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, colocou a Ata da 36.ª reunião do Conselho à 
apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade.  

A Eng.ª Simone Pio introduziu o 2.º tema da ordem de trabalhos, realizando uma exposição 
sobre as questões significativas de gestão da água e o conteúdo e calendário de execução dos 
planos de gestão de região hidrográfica (PGRH). Começou por referir o conteúdo esquemático 
dos PGRH, que incluirão o enquadramento e aspetos gerais, a caracterização e o diagnóstico 
da situação na região hidrográfica, os cenários prospetivos, os objetivo, a programação e o 
sistema de promoção, acompanhamento e avaliação. Complementarmente, os PGRH conterão 
ainda relatórios relativos à participação pública e à avaliação ambiental estratégica. Como 
exemplo, deu conta da estrutura organizativa ligada à elaboração do PGRH do Tejo, que 
incluirá um nível de coordenação (coordenação geral e técnica de cada tema, preparação dos 
termos de referência, apreciação de propostas, discussão de métodos, acompanhamento dos 
trabalhos e receção dos estudos e ligação com as equipas contratadas), a realizar pela ARH 
Tejo em conjunto com consultores externos, e um nível de execução (compilação e tratamento 
de dados, realização de estudos específicos, elaboração de textos a integrar no relatório do 
PGRH, desenvolvimento e implementação de critérios e ferramentas de apoio à decisão e 
interação com outras equipas contratadas, entre outras), a realizar por equipas externas a 
contratar. Apresentou a estimativa de custos para a elaboração do PGRH do Tejo e as 
respetivas fontes de financiamento, bem como o calendário de execução, segundo o qual se 
prevê para março de 2010 a apresentação da versão para consulta pública.  

A Eng.ª Simone Pio prosseguiu a sua exposição apresentando a metodologia aplicada na 
identificação das questões significativas de gestão da água (QSIGA) em cada região 
hidrográfica, incluindo a delimitação das massas de água existentes, a sua classificação, a 
identificação das áreas protegidas, a identificação de pressões significativas, a análise de risco 
de não cumprimento dos objetivo da Diretiva-Quadro da Água e a monitorização em curso. 
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Mais uma vez dando o exemplo da região hidrográfica do Tejo, apresentou as QSIGA 
identificadas, que incluíram a eutrofização, o enriquecimento das águas com nitratos e fósforo, 
as afluências de Espanha, a contaminação de águas subterrâneas, as inundações, a poluição 
com metais, substâncias perigosas e substâncias prioritárias, a poluição microbiológica e 
poluição orgânica (CBO5, azoto amoniacal), os aspetos normativos e organizacionais, a 
deficiente abordagem integrada, a situação das ribeiras do oeste e a degradação das zonas 
costeiras. 

Iniciando o debate, o Prof. Joanaz de Melo salientou a importância de, finalmente, se ter 
iniciado o processo de elaboração dos PGRH, embora tenha considerado escassa a atenção 
dada até ao momento aos ecossistemas. Referiu que a operacionalização dos novos planos 
deverá ser suportada em técnicas de gestão de conflitos, para o que as equipas de 
planeamento deverão incorporar técnicos capacitados nessa temática, e questionou qual a 
fase de elaboração dos planos em que a visão da economia da água será incorporada, aspeto 
que considera pouco contemplado na gestão dos recursos hídricos portugueses. A finalizar a 
sua intervenção, teceu alguns comentários sobre a ineficácia da consulta pública quando esta 
se fundamenta em objetivo e medidas previamente definidas, sendo necessário estabelecer 
claramente o planeamento como um processo e não como uma meta final. 

O Dr. Nogueira Mendes referiu a existência de um conjunto de projetos cujos dados podem 
ser úteis para suprir algumas das lacunas existentes ao nível da informação relativa aos 
ecossistemas aquáticos e considerou importante a coordenação entre projetos e instituições 
como forma de otimizar a recolha e utilização dessa informação. 

O Prof. Veiga da Cunha manifestou a sua satisfação por ver reunidas e em sintonia as cinco 
administrações de região hidrográfica, o que revelou ser uma aspiração com cerca de 40 anos, 
bem como pela qualidade do trabalho produzido num tão curto espaço de tempo. 
Relativamente ao planos em elaboração salientou a importância dos seguintes tópicos: i) 
estabelecimento de pontes com os diferentes setores utilizadores da água; ii) definição a 
pegada hídrica de cada região hidrográfica; iii) necessidade de articular os planos com as 
necessidades da investigação nacional; iv) necessidade de incorporar visões de longo prazo 
(superior ao período de vigência do plano), nomeadamente quanto às implicações das 
alterações climáticas e à assunção de compromissos financeiros; v) necessidade de considerar 
a interação entre a socioeconómica e o ambiente, no sentido de aumentar a eficiência 
económica e a transparência em relação aos stakeholders. 

O Eng.º Bulhão Martins saudou o esforço de sistematização colocado no estabelecimento das 
QSIGA, realçando a forma muito direcionada para a perspetiva ambiental e de conservação da 
natureza, em detrimento da utilização sustentável dos recursos hídricos. Nesse sentido, referiu 
que o planeamento dos recursos hídricos deve contar com a promoção da atividade agrícola 
enquanto grande fator de organização do território e não somente enquanto fonte de pressão 
sobre os recursos. Por fim, acentuou a relevância da coordenação dos departamentos 
ministeriais envolvidos desde o início do processo de elaboração dos planos, por forma a 
conseguir melhorar o seu conteúdo de aplicação. 

O Prof. Francisco Ferreira considerou ser necessário um maior equilíbrio entre as águas 
interiores e estuarinas no âmbito dos planos a elaborar, nomeadamente face à concentração 
humana elevada existente nas zonas estuarinas e costeiras, frequentemente menosprezadas 
no âmbito dos planos de recursos hídricos.  

O Prof. Paulo Pinto considerou importante o envolvimento das populações, nomeadamente 
dos jovens em idade escolar, na gestão dos recursos hídricos como forma de aumentar os 
níveis de consciencialização sobre este tema, promovendo no futuro uma eficaz gestão de 
conflitos. 
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O Embaixador Santa Clara Gomes considera que Portugal revela ainda alguns problemas de 
cidadania, sendo importante promover o envolvimento dos cidadãos na discussão pública das 
matérias em apreço, nomeadamente fazendo passar a ideia do valor da água. Referiu também 
a importância de perspetivar o planeamento dos recursos hídricos, não apenas numa 
perspetiva ambiental, mas também no seu papel de promoção de atividades de 
desenvolvimento sustentável. Manifestou satisfação pela prevista realização de reuniões luso-
espanholas, em Portugal e em Espanha, no âmbito da participação pública no processo de 
planeamento, afirmando a necessidade de as questões técnicas muitas vezes prevalecentes na 
discussão desta matéria serem apresentadas de forma inteligível a um maior número de 
interlocutores. A respeito das relações luso-espanholas, voltou a reafirmar a importância da 
Convenção de Albufeira e do enquadramento que dá às questões vertentes, bem como a 
importância de definir as fronteiras marítimas luso-espanholas.  

A Dr.ª Paula Chainho referiu uma das QSIGA apresentadas, relativa aos projetos de construção 
de novas barragens, questionando se o PNBEPH será objeto de reformulação tendo em conta o 
facto de as infraestruturas nele previstas e as suas implicações ambientais não terem sido 
consideradas em planos de gestão de região hidrográfica. 

A Prof.ª Conceição Cunha começou por agradecer o convite para integrar o Conselho e, 
relativamente ao tema em debate, teceu um conjunto de considerações sobre a relevância do 
desenvolvimento de cenários prospetivos e a contribuição das instituições de investigação, 
nomeadamente para incorporação da noção de risco nos processos de decisão. 

O Eng.º Eira Leitão salientou a evolução positiva entre os documentos antes entregues sobre a 
elaboração dos PGRH e o conteúdo da apresentação agora efetuada. Relativamente ao 
conteúdo da exposição, referiu que a mesma se centra de forma excessiva nas questões 
ambientais, contrariando parcialmente o estipulado nos artigos 28.º e 29.º da Lei da Água, 
onde se refere que o planeamento dos recursos hídricos deve ter em conta o balanço entre as 
disponibilidades de água e as necessidades humanas e dos diferentes setores de atividade 
económica, ponderando e fazendo convergir a proteção ambiental e a valorização social e 
económica das águas ao nível de cada bacia hidrográfica. Sobre a hierarquização sintética dos 
problemas de cada região hidrográfica apresentada, entendeu menos relevantes alguns dos 
tópicos abordados como QSIGA e considerou insuficiente a informação apresentada sobre a 
necessária e urgente implementação das redes de monitorização do estado ecológico. 

O Prof. Guerreiro de Brito referiu que as QSIGA apresentadas devem ser encaradas como um 
processo em evolução contínua e não como um ponto de chegada, sendo que as mesmas 
foram já previamente apresentadas nos respetivos Conselhos de Região Hidrográfica. Na 
sequência, deu conta da recente realização em Tui, Espanha, da primeira reunião luso-
espanhola no âmbito da participação pública no processo de planeamento em curso (Região 
Hidrográfica Minho/Lima), que considerou muito interessante. Esclareceu que a participação 
pública continuará ao longo do processo de planeamento, sendo que a sua importância levou 
à criação de uma equipa específica para conduzir esta participação na ARH Norte. Por fim, 
concordou com a pertinência de incorporar uma visão de longo prazo nos planos de recursos 
hídricos. 

A Eng.ª Paula Sarmento reforçou a importância da participação pública no processo de 
planeamento, salientado o papel que os Conselhos de Região Hidrográfica terão no 
acompanhamento e no enquadramento dessa participação. A Eng.ª Valentina Calixto deu 
conta das ações de participação pública planeadas no âmbito do Plano de Região Hidrográfica 
do Algarve.  

A Prof.ª Teresa Fidélis reforçou as observações das restantes administrações de região 
hidrográfica, referindo que também na ARH Centro esta versão inicial das QSIGA foi já 
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apresentada, antecedendo um debate mais aprofundado para cada uma das bacias 
hidrográficas que a integram, informando ainda da existência de um fórum público na ARH 
Centro para que as pessoas se possam pronunciar sobre o tema. 

A Eng.ª Simone Pio clarificou algumas dos elementos constantes da apresentação, 
nomeadamente a questão da gestão integrada, a questão da participação pública e a questão 
da perspetiva económica das utilizações da água, que considerou central no processo de 
tomada de decisão. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Prof. Humberto Rosa, notou a importância da 
participação pública, bem como o impulso que essa participação tem recebido nos últimos 
anos. Sobre este tópico, referiu ainda a experiência da participação pública nos processos de 
avaliação de impacte ambiental. Referiu concordar com a necessidade de incorporar o tema 
das alterações climáticas no planeamento de recursos hídricos, salientando que no âmbito da 
estratégia de adaptação às alterações climáticas os recursos hídricos foram considerados como 
tema central. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu os comentários efetuados, que serão certamente muito úteis, sobretudo 
para as ARH. Salientou que o atual processo de planeamento se encontre fortemente 
enquadrado pela Diretiva-Quadro da Água, sendo um exercício coletivo sustentado em muito 
trabalho desenvolvido a nível europeu. Não obstante e tendo em conta os requisitos 
obrigatórios dos planos, os mesmo deverão ser contextualizados na realidade e nos problemas 
do país, nomeadamente incorporando a tradição portuguesa no planeamento e gestão de 
recursos hídricos. A esse respeito, relembrou a importância das Leis da Água e da Titularidade 
dos Recursos Hídricos, que enquadraram a transposição da Diretiva-Quadro da Água na 
legislação portuguesa com mais de um século, considerando que a mesma abordagem deverá 
ser introduzida no processo de elaboração dos PGRH. Neste âmbito, considerou a participação 
pública de grande utilidade, como forma de integrar as preocupações dos vários setores 
económicos no processo de planeamento, tomando em linha de conta que a água é um fator 
central de competitividade de muitas áreas de atividade. Salientou também que os PGRH são 
já a segunda geração portuguesa de planos de recursos hídricos, pelo que deverão incorporar 
informação importante obtida no primeiro ciclo de planeamento. Sobre a afirmação relativa ao 
valor económico da água, considerou que esta matéria tem sido central na atuação do 
Ministério, nomeadamente em relação à aplicação da taxa de recursos hídricos e à 
constituição do respetivo fundo de proteção, sendo que a aplicação do regime económico-
financeiro tem, face à sua complexidade, sido objeto de um esforço de adaptação a algumas 
realidades específicas. Por fim, reafirmou a importância nuclear das questões ambientais e de 
compatibilidade com a Diretiva-Quadro da Água na seleção dos aproveitamentos do Programa 
Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico. Essa seleção foi realizada no 
âmbito de uma avaliação ambiental estratégica, um exercício metódico e proativo que 
influenciou, decisivamente, a decisão tomada. Consequentemente, não julga relevante que os 
aproveitamentos em questão não tenham sido previamente considerados em sede dos PGRH, 
até porque os precederam temporalmente, sendo que os planos deverão integrar a realidade 
existente e em desenvolvimento e não o contrário. 

A Dr.ª Paula Chainho considerou o esclarecimento importante, embora tenha informado que 
se encontra a decorrer na UE um processo sobre o PNBEPH em resultado de uma queixa 
apresentada por organizações não governamentais de ambiente portuguesas. O Prof. Joanaz 
de Melo reconheceu mérito na avaliação ambiental estratégica efetuada mas considerou que 
a meta energética estabelecida no PNBEPH não teve em conta critérios ambientais.  
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A Arqt.ª Margarida Almodôvar introduziu o 3.º ponto da ordem de trabalhos, realizando uma 
apresentação sobre a qualidade da água nas albufeiras de águas públicas. Começou por referir 
os vários instrumentos legais de intervenção nos recursos hídricos das albufeiras, 
nomeadamente a Lei n.º 58/2005, 29 de dezembro, o Decreto-Lei n.º 502/1971, de 18 de 
novembro, o Decreto Regulamentar n.º 2/1988, de 20 de janeiro, o Decreto Regulamentar n.º 
37/1991, de 23 de julho e o Decreto Regulamentar n.º 3/2002, de fevereiro, e salientou o 
decreto-lei recentemente aprovado e a aguardar publicação que estabelece o regime de 
proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas e lagos de águas 
públicas. Prosseguiu referindo o Decreto-Lei n.º 46/2009, 20 de fevereiro (regime jurídico dos 
instrumentos de gestão do território), onde se estabelece que os planos de ordenamento das 
albufeiras de águas públicas (POAAP) visam a salvaguarda de objetivo de interesse nacional, 
estabelecendo regimes de defesa dos recursos naturais e em particular dos recursos hídricos, 
através do estabelecimento de níveis de proteção. Enquanto planos especiais de ordenamento 
do território, os POAAP vinculam as entidades públicas e, direta e imediatamente, os 
particulares.  

A Arqt.ª Margarida Almodôvar prosseguiu a sua exposição referindo que a área de aplicação 
dos POAAP integra a albufeira e uma zona terrestre de proteção com a largura geral de 500m 
(mas com a possibilidade de a mesma ser ajustada para uma largura máxima de 1000m), que 
engloba uma zona reservada com a largura de 100m. Em termos globais, constituem objetivo 
gerais do regime de proteção os seguintes: i) garantir o bom estado ecológico dos recursos 
hídricos a preservar; ii) proteger e valorizar o território envolvente das albufeiras, lagoas ou 
lagos de águas públicas, com o fim de assegurar a qualidade e quantidade dos recursos 
hídricos, e os ecossistemas aquáticos; iii) garantir o desenvolvimento do uso ou usos principais 
das albufeiras de águas públicas; iv) garantir a integridade da paisagem associada aos recursos 
hídricos objeto de proteção; v) controlar as situações de degradação ambiental que põem ou 
que possam vir a pôr em causa a qualidade dos recursos hídricos, bem como promover a 
adoção de medidas adequadas a fazer cessar tais situações; e vi) garantir a segurança de 
pessoas e bens em situações de risco associado a cheias e inundações, bem como prevenir 
riscos ou perigos decorrentes da utilização da albufeira, lagoa ou lago de águas públicas. A 
zona reservada, antes referida, assegura especificamente as seguintes funções: contribui para 
o bom estado dos recursos hídricos; permite minimizar processos erosivos no território 
adjacente, com repercussões nos recursos hídricos; potencia a preservação e a regeneração 
natural do coberto vegetal; contribui para a conservação das espécies de fauna; e previne e 
evita usos, atividades ou utilizações que não sejam de apoio à albufeira, lagoa ou lago de águas 
públicas. Elencou as atividades interditas nas albufeiras de águas públicas e nas respetivas 
zonas reservada e zona de terrestre de proteção, referindo ainda que as atividades 
condicionadas na zona terrestre de proteção e plano de água estão sujeitas a parecer da ARH 
territorialmente competente. A finalizar a sua intervenção, referiu que o quadro sancionatório 
do novo regime de proteção será aplicável pela ARH, sendo a respetiva fiscalização 
competência das ARH, municípios e autoridades policiais. 

Também no âmbito do 3.º ponto da ordem de trabalhos, a Eng.ª Felisbina Quadrado 
apresentou uma exposição sobre a avaliação da eficiência das medidas propostas nos planos 
de ordenamento das albufeiras de Castelo do Bode, Aguieira e Santa Clara. Começou por 
referir que a apresentação resume os resultados essenciais de um conjunto de estudos de 
modelação matemática realizados pelo INAG e pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. Mais especificamente, esses estudos tiveram como objetivo: 
simular a evolução da qualidade da água daquelas albufeiras em função das restrições 
aplicadas às descargas de águas residuais resultantes da aplicação do regulamento dos planos 
de ordenamento. Em termos metodológicos o estudo quantificou as descargas poluentes de 
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origem urbana e industrial localizadas nas bacias hidrográficas em estudo (carência bioquímica 
de oxigénio ao fim de cinco dias, CBO5, azoto, N, fósforo, P, coliformes fecais e totais) e a carga 
difusa de origem agrícola e florestal gerada nas bacias hidrográficas das albufeiras (N e P), 
destacando o que se verifica na área de intervenção dos correspondentes planos de 
ordenamento. Referiu que nas simulações efetuadas foi utilizado o modelo CE-QUAL-W2 
versão 3.2. Mais em detalhe, esclareceu que a aplicação do modelo requereu a definição de 
coeficientes de escoamento, a estimativa de caudais afluentes às massas de água e a 
determinação da concentração das cargas poluentes nos correspondentes caudais, tendo sido 
por fim integradas no modelo de qualidade da água as cargas poluentes distribuídas/difusas e 
pontuais/tópicas. O modelo foi calibrado, tendo sido depois estabelecidos vários cenários de 
simulação: um cenário 0, que caracteriza a situação de referência da massa de água, e os 
restantes cenários, definidos de forma a caracterizar as potenciais alterações na qualidade das 
massas de água em resultado da aplicação das medidas consignadas nos correspondentes 
planos de ordenamento e nos próprios planos de bacia hidrográfica, e ainda para caracterizar 
situações específicas inerentes a cada uma das albufeiras estudadas. 

Continuando a sua apresentação, a Eng.ª Felisbina Quadrado deu conta dos principais 
resultados obtidos nas simulações efetuadas e, concluindo, salientou os seguintes aspetos: i) o 
desenvolvimento de cenários de simulação, e a avaliação dos mesmos através da utilização do 
modelo CE-QUAL-W2, permitiu evidenciar o importante contributo da utilização de modelos 
matemáticos de simulação da qualidade da água para o estudo das relações entre as pressões 
poluentes e o estado de qualidade de uma massa de água; ii) os estudos desenvolvidos 
permitiram avaliar a eficiência das medidas de controlo da poluição consignadas nos planos de 
ordenamento das albufeiras submetidas a simulação, bem como a complementaridade das 
mesmas relativamente às medidas previstas noutros instrumentos de planeamento e gestão, 
com destaque para os planos de bacia hidrográfica; e iii) os referidos estudos permitiram 
também considerar as situações específicas inerentes a cada massa de água, possibilitando a 
avaliação do grau de resiliência das mesmas às pressões a que estão sujeitas, e melhorar o 
conhecimento relativamente à resposta das massas de água face a eventuais alterações sobre 
as referidas pressões. 

O Prof. Joanaz de Melo manifestou satisfação pelos estudos realizados que, claramente, 
demonstram a existência de conhecimento nacional na matéria em apreço. Considerou que tal 
conhecimento poderá ser útil na resolução dos conflitos que frequentemente surgem quanto à 
utilização das albufeiras, questionando se está previsto alargar a aplicação da modelação a 
mais albufeiras. Por fim, alertou para a situação relacionada com a manutenção ilegal de várias 
estruturas flutuantes em albufeiras, como na de Castelo do Bode, sugerindo uma ação efetiva 
de desmantelamento de tais estruturas. 

A Eng.ª Simone Pio salientou o interesse da apresentação, nomeadamente pela importância 
da albufeira de Castelo do Bode no âmbito da ARH Tejo, e considerou importante potenciar o 
presente projeto no âmbito da elaboração dos PGRH, onde a abordagem baseada em estudos 
de modelação será crucial. Por fim, referiu esperar que a futura associação de utilizadores da 
albufeira de Castelo do Bode possa ter mais sucesso na solução de alguns dos problemas 
existentes naquela massa de água, como o relativo à remoção das plataformas flutuantes. 

O Prof. Veloso Gomes questionou a não inclusão da albufeira de Crestuma-Lever no estudo 
efetuado, o que se justificaria face à importância das suas utilizações. A Eng.ª Felisbina 
Quadrado esclareceu que a modelação da qualidade da água das três albufeiras deverá 
prosseguir com a análise de outros sistemas, salientando o facto da albufeira de Crestuma-
Lever ter já disponível o respetivo plano de ordenamento. 
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O Dr. Marques Ferreira expressou preocupação quanto à operacionalização de algumas das 
medidas contidas nos POAAP, sendo que a zona terrestre de proteção considerada resultará 
em situações muito distintas em albufeiras com diferentes morfologias. Manifestou também a 
sua perplexidade quanto à manutenção das estruturas flutuantes ilegais na albufeira de 
Castelo do Bode, salientando que essa manutenção está a pôr em causa o interesse público. 

O Dr. Robin de Andrade salientou ser a primeira reunião plenária em que participa, 
agradecendo por isso o convite para integrar o Conselho Nacional da Água. Relativamente à 
utilização abusiva do domínio público hídrico, referiu que os diplomas legais preveem os 
mecanismos e procedimentos necessários ao restabelecimento da legalidade, nomeadamente 
através da remoção de infraestruturas não licenciadas, considerando ser escandalosa a 
situação que foi relatada acerca da albufeira de Castelo do Bode. 

A Arqt.ª Margarida Almodôvar esclareceu que relativamente às estruturas flutuantes ilegais 
existentes na albufeira de Castelo do Bode a administração percorreu as várias etapas 
processuais necessárias à reposição da legalidade, sendo que no final desse processo não foi 
possível encontrar nenhuma entidade disponível para as remover da albufeira. Por fim, 
considerou ser central na resolução destas questões o envolvimento efetivo dos utilizadores 
na gestão das albufeiras, pelo que a recente criação da Associação de Utilizadores da Albufeira 
de Castelo do Bode poderá ser útil na questão das estruturas flutuantes ilegais. 

Iniciando o 4.º e último ponto da OT, o Eng.º Eira Leitão entendeu salientar alguns aspetos do 
Relatório de Atividade e Contas de 2008 e do Programa de atividades e orçamento do 
Conselho Nacional da Água para 2009, enviado anteriormente aos membros do CNA. A 
elaboração e apresentação do Relatório e Programa inserem-se nas disposições dos diplomas 
que criaram e estruturaram o Conselho e seguem o enquadramento regimental e 
consuetudinário do Conselho, as orientações do seu presidente e os entendimentos 
estabelecidos no decorrer das reuniões plenárias e no desenvolvimento dos trabalhos 
preparatórios e complementares dessas reuniões. A esse nível referiu a importância da 
proposição por parte dos organismos e vogais convidados do Conselho de temas a abordar e 
de iniciativas a desenvolver.  

Começou por acentuar: i) a entrada em vigor dos diplomas sobre o regime económico-
financeiro dos recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2009, de 11 de junho), sobre a 
responsabilidade ambiental (Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho) e sobre a proteção das 
águas subterrâneas (Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro); ii) a constituição e entrada 
em pleno exercício de funções das administrações de região hidrográfica; e iii) a aprovação 
pela segunda Conferência das Partes, em 19/02/2008, de uma emenda ao regime de caudais 
estabelecido na Convenção sobre a Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. Deu conta da realização em 
2008 de três reuniões plenárias do Conselho, incluindo uma sessão extraordinária efetuada 
aquando da visita de uma delegação brasileira de diretores da Agência Nacional de Águas 
(ANA) e da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH). Salientando que todas elas 
tiveram ampla participação e que os assuntos abordados foram objeto de documentação 
pertinente. 

Prosseguindo a sua intervenção, o Eng.º Eira Leitão deu conta do funcionamento de um grupo 
de trabalho (GT XIII) durante 2008, que teve como relator-coordenador o Prof. Guerreiro de 
Brito e produziu uma Apreciação sobre a articulação entre a gestão da água e a conservação da 
natureza e da biodiversidade (n.º 01/CNA/2008), apresentada no decorrer da 36.ª reunião 
plenária do Conselho. O CNA esteve também envolvido na organização da visita de uma 
delegação brasileira da ANA e da ABRH que se deslocou a Portugal durante o mês de 
setembro, na sequência da qual o Secretário-Geral do CNA participou na sessão comemorativa 
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dos dez anos de existência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos brasileiro (CNRH), que 
decorreu em Brasília em 05/11/2008, onde foi convidado a intervir em nome do órgão 
homólogo português. Referiu ainda a realização, em meados de novembro, de uma visita de 
membros do Conselho às obras de instalação da nova Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Alcântara. 

Acentuou, por fim, que em 2009 intervenção do CNA continuará a privilegiar o debate de 
temas cuja importância avulte durante o ano em apreço, nomeadamente as relacionadas com 
a aplicação da Lei da Água e dos seus diversos diplomas complementares, com o cumprimento 
das diretivas comunitárias e dos acordos internacionais no domínio da água e com o 
ordenamento e planeamento dos recursos hídricos, o desenvolvimento dos respetivos 
sistemas de gestão integrada, de controlo de situações hidrológicas extremas e de interligação 
da gestão da água com as políticas de ordenamento e com o fomento das atividades 
produtivas. Quando se justifique, será proposta a intervenção de grupos de trabalho, a quem 
caiba aprofundar os assuntos mais relevantes a submeter ao parecer do Conselho. A este 
respeito, informou ter sido recentemente constituído um grupo de trabalho para proceder a 
uma análise acerca dos novos planos de ordenamento de estuários, visando sustentar o 
debate dessa matéria num dos próximos plenários do CNA.  

Destacou seguidamente alguns temas que poderão ser em breve abordados pelo CNA: i) a 
efetiva aplicação do novo quadro legal e institucional da gestão da água em Portugal, incluindo 
o funcionamento das administrações de região hidrográfica (ARH) e a sua articulação com o 
INAG; ii) a elaboração e execução dos planos de gestão de bacia hidrográfica e dos planos de 
ordenamento do domínio hídrico, sobretudo de estuários; iii) a definição e operacionalização 
de medidas de proteção, conservação, reabilitação e valorização dos recursos hídricos 
interiores, estuarinos e costeiros; iv) a implementação do PEAASAR 2007-2013, do Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água e das medidas que assegurem a sua operacionalidade; 
v) a conceção e funcionamento da rede de monitorização da quantidade e qualidade das 
águas, designadamente em albufeiras de águas públicas, e dos sistemas de previsão, controlo 
e proteção contra os efeitos das cheias e das secas; vi) a concretização de grandes projetos 
hidráulicos, de fins únicos ou múltiplos, para regularização de caudais ou com implicações 
significativas sobre a qualidade dos meios hídricos. Na sequência da atividade desenvolvida em 
2008, o Conselho Nacional da Água procurará também contribuir para a consolidação do 
intercâmbio técnico luso-brasileiro no domínio da gestão dos recursos hídricos. 

A concluir a sua exposição, apresentou a execução financeira do Conselho em 2008 e as verbas 
orçamentadas para suportar as atividades do Conselho em 2009, em montante que deverá 
permitir o normal prosseguimento dos objetivo do Conselho. Por fim, acentuou que no ano de 
2009 se irá proceder a uma renovação dos vogais natos e convidados do CNA, de acordo com o 
que se encontra legalmente estabelecido em relação à sua constituição orgânica e para reforço 
do bom funcionamento do Conselho. Colocado à votação, o Relatório e Programa anual de 
atividades foram aprovados por unanimidade. 

A finalizar a sessão, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional comunicou a recente recondução do Eng.º Eira Leitão num novo 
mandato como Secretário-Geral do Conselho, notícia que foi saudada pelo plenário, e 
agradeceu as várias intervenções efetuadas, dando por encerrada a sessão, cerca das 14h00.
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos, constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 37.ª reunião do CNA, efetuada em 17/04/2009; 

2. O Fundo de proteção dos recursos hídricos; 

3. Os regimes jurídicos dos serviços municipais, intermunicipais e multimunicipais de 
abastecimento de água e de saneamento de águas residuais; 

4. A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira. 

Entrando no 1º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 37.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional, Prof. Nunes Correia, começou por salientar o interesse e abrangência dos temas 
constantes da ordem de trabalhos, que versam sobre as diferentes componentes do ciclo 
hidrológico. Mais em detalhe, deu conta de diplomas importantes na área dos recursos 
hídricos que se encontram em fase de promulgação, de que salientou os respeitantes aos 
pontos 2 e 3 da ordem de trabalhos, bem como do processo desenvolvido até à elaboração da 
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), a abordar no último 
ponto da ordem de trabalhos.  

Na sequência e face à indisponibilidade da Dr.ª Laudemira Ramos para proceder à 
apresentação do tema, introduziu o 2.º ponto da ordem de trabalhos, dando conta das 
características essenciais do novo Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, cujo diploma legal 
está em fase de promulgação. Começou por relevar a importância deste Fundo, a par com 
outros fundos ambientais recentemente criados, que será essencialmente constituído por uma 
parte do montante da taxa de recursos hídricos (TRH) pago anualmente pelos utilizadores. O 
Fundo será dotado de autonomia financeira e administrativa e terá como missão contribuir 
para a utilização racional e para a proteção dos recursos hídricos, através da afetação de 
recurso a projetos e a investimentos necessários ao seu melhor uso, designadamente a 
projetos tendentes: i) a melhorar a eficiência na captação, aproveitamento e distribuição de 
águas; ii) a minorar a carga poluente objeto de rejeição nos meios hídricos; iii) a minorar o 
impacto ambiental da ocupação do domínio público hídrico do Estado; iv) a melhorar os 
ecossistemas hídricos; v) a contribuir para o controlo de cheias e outras intervenções de 
sistematização fluvial; vi) a contribuir para a proteção e valorização dos recursos hídricos no 
âmbito das competências da Autoridade Nacional da Água e das administrações das regiões 
hidrográficas. Em termos operativos, o Fundo é criado junto da Secretaria-Geral do Ministério 
do Ambiente e é dirigido por um diretor, coadjuvado por um subdiretor, que são, por 
inerência, o Secretário-Geral do Ministério e um seu adjunto. Referiu ainda que o 
procedimento de apresentação e seleção dos projetos, bem como as regras de pagamento dos 
montantes financiados, constarão do regulamento do Fundo, a publicar em portaria dos 
membros do governo responsáveis pelas áreas do ambiente e das finanças. 

Iniciando o debate, o Prof. Francisco Ferreira solicitou um esclarecimento quanto aos 
montantes anuais envolvidos no Fundo. Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional esclareceu que o mecanismo de cálculo do valor 
do Fundo é complexo, não possuindo uma estimativa consolidada para o mesmo; não 
obstante, o Fundo deverá ascender, em fase de cruzeiro, a 30 a 50 milhões de euros anuais, o 
que considerou uma verba significativa.  

O Eng.º Jaime Baptista indagou da possibilidade de projetos associados ao setor do 
abastecimento de água e saneamento de águas residuais se candidatarem a financiamentos 
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através do Fundo de Proteção agora criado. O Prof. Guerreiro de Brito considerou a exposição 
muito esclarecedora, e deu conta da apresentação, no Conselho de Região Hidrográfica do 
Norte, do programa genérico das intervenções associadas a este Fundo, sobretudo na área da 
proteção dos recursos hídricos, e do agrado com que foi recebido. Considerou ainda que as 
verbas do Fundo poderão ser utilizadas como seed money para projetos dificilmente 
financiáveis por outras vias. 

O Prof. Saldanha Matos congratulou-se com a criação do Fundo e com a sua dimensão, 
questionando a possibilidade de projetos de investigação se candidatarem ao mesmo. O Eng.º 
Lobo Ferreira cumprimentou o plenário do Conselho, na primeira reunião em que participa, 
solicitando esclarecimentos quanto à conceptualização, candidaturas e processos de seleção 
dos projetos a submeter a financiamento pelo Fundo de Proteção em apreço. 

O Prof. Veiga da Cunha saudou igualmente a apresentação de um instrumento importante e 
oportuno para consolidar a nova estrutura de gestão da água em Portugal. Solicitou alguns 
esclarecimentos quanto ao processo de cobrança da taxa de recursos hídricos (TRH) em 
diferentes setores e regiões, e considerou que a designação de Fundo de Gestão dos Recursos 
Hídricos seria preferível à que foi adotada.  

O Prof. Pereira Vieira considerou importante que os diferentes utilizadores percecionem que a 
TRH que pagam e que em parte integra o Fundo reverte para a preservação dos recursos 
hídricos, bem como a importância de as ARH possuírem, não apenas capacidade humana e 
técnica, mas também “musculo financeiro” para imporem a sua atuação. O Eng.º Barahona 
Núncio questionou a aplicação da parcela da taxa de recursos hídricos a incorporar no Fundo 
que já foi cobrada relativamente ao segundo semestre de 2008.  

Na sequência das anteriores intervenções, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento 
do Território e do Desenvolvimento Regional começou por esclarecer que o Fundo de 
Proteção dos Recursos Hídricos, pela sua natureza, não enquadra projetos de abastecimento 
de água, sendo que o mesmo não se destina a setores de utilização específicos, mas tem 
objetivo a montante. Quanto à designação do Fundo, considerou que antes de serem geridos e 
utilizados, os recursos hídricos necessitam de ser protegidos. Concordou com a estratégia de 
atuação tomada pela ARH Norte, com a apresentação e discussão das prioridades de atuação 
no Conselho de Região Hidrográfica, até porque a atual lógica de gestão dos recursos hídricos 
consagra uma dinâmica de parcerias, não apenas com os utilizadores mas também, por 
exemplo, com os municípios. Considerou que os projetos de investigação poderão ser elegíveis 
para financiamento através do Fundo, nomeadamente em consórcio com os utilizadores, 
embora a natureza de médio prazo dos projetos de investigação possa não ser a adequada ao 
ritmo, mais rápido, de execução dos projetos financiados. Todavia, esclareceu que os critérios 
de seleção ainda não se encontram totalmente definidos, sendo que, naturalmente, o INAG e 
as ARH terão uma primeira palavra quanto aos projetos a submeter e a financiar. Em resposta 
à intervenção do Prof. Veiga da Cunha deu conta de alguns detalhes sobre o processo de 
cobrança da TRH, revelando ainda concordar com as opiniões expressas pelo Prof. Pereira 
Vieira. Relativamente à questão colocada pelo Eng.º Barahona Núncio, referiu que o Fundo 
tem um regime transitório de aplicação até 2010, sendo que somente em 2010 será criado um 
centro orçamental de custos associado ao Fundo. No entretanto, as verbas destinadas ao 
Fundo serão, através de despacho, repartidas entre as ARH e o INAG e financiarão projetos 
coordenados por essas mesmas entidades.  

O Prof. Joanaz de Melo, por imperiosamente necessitar de se ausentar da reunião, pediu para 
antecipadamente tecer algumas considerações sobre o ponto 4 da ordem de trabalhos. 
Começou por referir a concordância do GEOTA com os princípios da Estratégia, que considerou 
um excelente documento, lançando o desafio de a mesma ser implementada no terreno. A 
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esse respeito, realçou as recentes intervenções na Costa da Caparica, que, seguramente, 
afrontam os princípios da Estratégia.  

Dando início ao 3.º tema da ordem de trabalhos, o Eng.º Jaime Baptista realizou uma 
exposição sobre os regimes jurídicos dos serviços de águas e resíduos, começando por dar 
conta da regulação estrutural do setor efetuada pelo IRAR. Relativamente ao novo regime 
jurídico dos serviços municipais e intermunicipais de águas e resíduos, começou por 
apresentar o regime municipal e os seus modelos de gestão possíveis: i) prestação direta do 
serviço; ii) delegação do serviço em empresa do setor empresarial local (desde 1998); iii) 
delegação em empresa constituída em parceria com o Estado (desde 2009); e iv) concessão do 
serviço (desde 1993), bem como o respetivo universo de entidades. Sintetizou a situação 
existente relativamente ao regime em questão, salientando a legislação escassa e dispersa; a 
fraca regulamentação do modelo de gestão delegada em empresas municipais e 
intermunicipais; a deficiente regulamentação dos procedimentos concursais aplicáveis às 
concessões e à participação de capitais privados em empresas municipais; a fragilidade na 
preparação de alguns concursos por parte dos concedentes; e a elaboração de contratos de 
concessão com afetação e delimitação pouco clara de riscos e responsabilidades entre 
concessionária e concedente. Na sequência, identificou como razões para a mudança 
legislativa a experiência acumulada pelo setor e a implementação do PEASAAR II, que 
preconiza a clarificação do quadro legal, tendo assim sido produzido o novo regime jurídico 
dos serviços municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos urbanos, que foi aprovado em Junho de 2009 e aguarda 
publicação. 

O novo regime tem como objetivo: definir o quadro jurídico global de todos os tipos de 
sistemas municipais, colmatando as deficiências diagnosticadas; adaptar regimes gerais às 
especificidades do setor; harmonizar os regimes aplicáveis aos diferentes modelos de gestão, 
nomeadamente na proteção dos utilizadores finais; clarificar a contratualização dos serviços 
com os utilizadores e universalizar o papel do regulador. Deu conta do conteúdo e estrutura do 
mesmo regime, que integra o modelo de gestão direta, o modelo de delegação em empresa 
constituída em parceria com o Estado, o modelo de gestão delegada, o modelo de gestão 
concessionada, as relações com os utilizadores, o regime sancionatório e as disposições finais e 
transitórias. Acentuou que o regime entrará em vigor, de forma faseada, a partir de 1 de 
janeiro de 2010. Ainda relativamente a este novo regime, deu conta do conjunto de ações que 
serão promovidas pelo IRAR para o implementar, acentuando, em síntese, que ele estabelece 
um regime comum - destinado a assegurar a qualidade do serviço prestado aos utilizadores 
finais e a salvaguardar que os seus direitos não serão afetados pela escolha do modelo de 
gestão - e promove uma maior robustez e transparência na forma como parcerias público-
privadas são contratualizadas, acompanhadas e fiscalizadas. 

Sobre o regime municipal, começou também por apresentar os modelos de gestão possíveis: i) 
prestação direta do serviço; ii) delegação do serviço em empresa do setor empresarial estatal; 
e iii) concessão do serviço (desde 1993), bem como o universo de entidades do setor. 
Salientou que a nova legislação tem como objetivo a revisão dos Decretos-Leis n.º 379/1993, 
n.º 294/1994, n.º 319/1994 e n.º 162/1996, relativos às concessões multimunicipais, sendo as 
mudanças operadas justificadas pela necessidade de simplificar, clarificar e aperfeiçoar 
mecanismos e procedimentos que permitam uma gestão mais eficiente destes sistemas e de 
criar melhores condições para a sustentabilidade económico-financeira dos sistemas de águas 
e resíduos e a melhoria da qualidade dos serviços. O novo regime jurídico das concessões 
multimunicipais foi também aprovado em junho de 2009, aguarda publicação e entrará em 
vigor a 1 de janeiro de 2010. A finalizar a sua exposição deu nota das alterações mais 
relevantes introduzidas pelo diploma, que incluem: i) prazo da concessão; ii) aprovações pelo 
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concedente; iii) inventário e relatório técnico; iv) critérios para a fixação das tarifas; v) fixação 
e revisão das tarifas; vi) poderes do concedente; vii) exercício dos poderes do concedente; viii) 
caução referente à exploração; ix) prazos de construção e data para a entrada em serviço dos 
sistemas multimunicipais; x) aprovação dos projetos de construção; xi) medição e faturação; 
xii) fundo de renovação; e xiii) obrigação de fornecimento e recolha. 

O Prof. Saldanha Matos considerou como muito positivos os novos regimes jurídicos 
apresentados, bem como a evolução recente do secor do abastecimento urbano em Portugal, 
incluindo o importante papel desempenhado pelo IRAR, solicitando um esclarecimento 
relativamente á inclusão das águas pluviais nas águas residuais urbanas.  

O Eng.º Francisco Sánchez começou por relevar a importância de diplomas como os 
apresentados no setor em causa, referindo a necessidade de se ter uma abordagem 
semelhante, por exemplo, no setor da energia. Na sequência, teceu algumas considerações 
relativamente a aspetos específicos, como as condições de vínculo/contrato, as exigências dos 
regulamentos relativamente à qualidade dos serviços, face às dimensões distintas das 
entidades gestoras, e o estabelecimento de prazos bem definidos para os regulamentos 
entrem em vigor. 

A Dr.ª Paula Chainho felicitou o trabalho desenvolvido pelo IRAR e os resultados entretanto 
obtidos, salientando a necessidade de alargar as entidades sujeitas à regulação. Relevou, 
ainda, a importância potencial do Fundo para a Proteção dos Recursos Hídricos.  

O Eng.º Pedro Serra salientou o trabalho importante desenvolvido na elaboração dos novos 
regimes jurídicos apresentados. Relativamente ao regime multimunicipal considerou que as 
soluções adotadas vão no sentido da otimização do modelo e da redução de encargos que 
atualmente oneram as empresas concessionárias. Considerou ainda que o regime poderia 
possivelmente ter ido mais longe, por exemplo nas questões dos desvios tarifários, dos 
procedimentos de fiscalização das tarifas e do exercício do contraditório, sugerindo que o 
regime agora aprovado possa ser objeto de uma revisão futura mais aprofundada.  

O Prof. Pereira Vieira felicitou igualmente o IRAR pelos excelentes resultados alcançados, 
solicitando alguns esclarecimentos pontuais a elementos constantes da apresentação do Eng.º 
Jaime Baptista. A concluir, deu conta da publicação pelo IRAR, em breve, de um guia técnico 
sobre os “planos de segurança da água para consumo humano”, no qual participou, 
questionando sobre o desenvolvimento e aplicação futura desses planos. A Dr.ª Francisca 
Cordovil expressou satisfação pelo trabalho desenvolvido pelo IRAR, salientando o papel 
importante do Fundo de Coesão na consolidação deste setor de atividade. 

O Prof. Poças Martins saudou o Sr. Ministro pela abrangência dos documentos e o Eng.º Jaime 
Baptista pela qualidade da apresentação efetuada, salientando a importância da estabilidade 
no trabalho de organismos como o IRAR e o CNA. A abrangência dos documentos deverá 
pressupor um trabalho profundo de reestruturação de entidades gestoras de diferente 
dimensão. Referiu que alguns dos problemas que ainda subsistem são de natureza estrutural, 
o que recomenda que tal reestruturação se faça com o consenso suficiente e 
independentemente de ciclos políticos, para que seja duradoura. O Eng.º Paulo Pinheiro 
saudou os novos regimes publicados e colocou algumas questões relativamente aos 
procedimentos a seguir durante o período de transição previsto.  

O Eng.º Jaime Baptista começou por esclarecer que as águas pluviais que considerou incluídas 
nos sistemas unitários não são as dos sistemas separativos autónomos. Observou que os 
regulamentos aprovados não incluem a qualidade do serviço, sendo que a regulamentação 
deste aspeto específico se encontra em preparação e requer o necessário enquadramento das 
entidades gestoras de pequena dimensão. Ainda em resposta às questões colocadas, 
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esclareceu que os regulamentos aprovados abrangem sistemas anteriormente fora da 
intervenção reguladora do IRAR, concordando com a opinião expressa de que as alterações 
introduzidas poderiam ter sido mais profundas, embora a opção tenha sido a de manter as 
aspetos do regime existente que se considerou funcionarem satisfatoriamente. Em relação aos 
planos de segurança de origens de água, informou que se estão a desenvolver projetos 
demonstrativos. Referiu que os documentos foram previamente discutidos com 
representantes do setor no âmbito do Conselho Consultivo do IRAR, sendo que a sua execução 
teve em conta a sensibilidade dos pequenos sistemas, afirmando concordar com a importância 
de manter a estabilidade do normativo aplicável. A concluir, salientou estar previsto um 
período de transição de dois anos, sendo que os modelos de gestão delegada terão vantagens 
em beneficiar dos mecanismos previstos na nova legislação.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional começou por salientar que este é um setor de particular consenso e estabilidade na 
sociedade portuguesa, tendo sido objeto de um grande investimento ao longo dos últimos 15 
anos. Quanto à abrangência dos diplomas, esclareceu que um dos objetivos primaciais do 
diploma relativo aos sistemas municipais foi o de incluir no âmbito da regulação do IRAR 
sistemas atualmente fora dessa regulação. Já o diploma sobre o regime multimunicipal teve 
como objetivo alterar aspetos específicos, mantendo o cerne do regime existente.  

Concluindo este ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão entendeu oportuno tecer 
algumas considerações relativamente à constituição e atividade do Conselho. Fez uma 
primeira observação sobre o envio tardio de parte dos documentos distribuídos para a 
presente sessão, situação essa que espera não se repita no futuro, mantendo as características 
de funcionamento do CNA. Acerca do GT XIV, que atualmente se debruça sobre os planos de 
ordenamento de estuários, deu nota do seu funcionamento e da data provável de conclusão 
dos trabalhos. Face ao estipulado na lei orgânica do CNA, assinalou o início da cooperação 
entre o CNA e os Conselhos de Região Hidrográfica, em relação às bacias hidrográficas dos rios 
internacionais (RH1/Minho e Lima, RH3/Douro, RH5/Tejo e RH7/Guadiana), especificamente 
com a AHR Norte. Por fim e acerca da renovação dos membros do Conselho, legalmente 
estabelecida para os vogais natos em representação e para os vogais convidados, considerou-a 
praticamente completada.  

Introduzindo o 4.º e último tema da ordem de trabalhos, a Eng.ª Ana Seixas realizou uma 
exposição sobre a Estratégia Nacional para a Zona Costeira (ENGIZC). Começou por identificar 
os antecedentes de enquadramento nacionais e internacionais, que reportam a mais de 28 
documentos, bem como a relevância de consolidar o conceito de zona costeira, como “a 
porção de território influenciada direta e indiretamente, em termos biofísicos, pelo mar 
(ondas, marés, ventos, biota ou salinidade) e que tem, para o lado de terra, a largura de 2 km 
medida a partir da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais (LMPMAVE) e se 
estende, para o lado do mar, até ao limite das águas territoriais (12 milhas náuticas), incluindo 
o leito”. Prosseguiu referindo que Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC), tem como 
objetivo definir um quadro de referência, conciliar políticas, ponderar interesses e coordenar 
intervenções. A Estratégia apresenta uma visão a 20 anos, pretendendo em 2029 ter uma zona 
costeira harmoniosamente desenvolvida e sustentável tendo por base uma abordagem 
sistémica e de valorização dos seus recursos e valores identitários, suportada no conhecimento 
científico e gerida segundo um modelo que articula instituições, coordena políticas e 
instrumentos e assegura a participação dos diferentes atores intervenientes. Deu conta de um 
conjunto de valores que suportam essa visão - zona costeira com identidade própria, segura e 
pública, sustentável, bem ordenada e competitiva -, bem como das três dimensões “motores” 
da visão - conhecimento científico e técnico, gestão responsável e eficaz e formação. 
Apresentou os nove princípios da ENGIZC -  sustentabilidade e solidariedade intergeracional; 
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coesão e equidade; prevenção e precaução; abordagem sistémica; conhecimento científico e 
técnico; subsidiariedade; participação; coresponsabilização; e operacionalidade -, bem como 
as opções estratégias e os oito objetivos (temáticos e transversais) e as 20 medidas associadas 
propostas na estratégia até 2029. Algumas das referidas medidas foram identificadas 
detalhadamente, sendo por fim apresentada a respetiva programação, monitorização da 
aplicação e modelo proposto de governança. 

Na sequência, o Dr. Orlando Borges efetuou uma apresentação complementar relativa ao 
Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM). Deu conta do enquadramento da 
elaboração do plano, no qual se inclui a ENGIZC, bem como da estrutura organizacional 
montada para sua elaboração e que, sendo coordenada pelo INAG, incluiu uma equipa 
multidisciplinar com representantes dos ministérios com assento na Comissão Interministerial 
para os Assuntos do Mar (CIAM) e de várias universidades portuguesas. Apresentou a área de 
incidência do referido plano, forneceu detalhes sobre o seu programa de desenvolvimento e 
divulgação e deu conta do respetivo cronograma de execução. A finalizar, apresentou uma 
análise das experiências de outros países/regiões europeias na elaboração deste tipo de 
instrumentos de ordenamento biofísico.  

A Prof.ª Teresa Ferreira considerou que os elementos apresentados ilustram bem o papel 
estratégico que cabe ao INAG, enquanto Autoridade Nacional da Água, acentuando a 
importância das preocupações ambientais, ligadas ao restauro e à melhoria do estado 
ecológico, e o papel relevante do aumento de conhecimento, associado à monitorização. 

A Dr.ª Paula Chainho considerou os dois documentos apresentados como positivos, embora a 
respetiva aplicação possa ser problemática. Assim, fica na expetativa relativamente à 
operacionalização da ENGIZC, que deverá ser conjugada com outros elementos, 
nomeadamente os planos de gestão de bacia hidrográfica, e a subida expectável do nível das 
águas do mar.  

O Dr. Seiça Neves realçou a importância dos documentos apresentados e da articulação com 
as atividades económicas, salientando ainda a possibilidade de aproveitar sinergias com outras 
estratégias e planos, nomeadamente com a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas. Especificamente em relação a algumas das 20 medidas constantes da ENGIZC, 
questionou qual a respetiva calendarização e estrutura organizacional de implementação.  

O Prof. Guerreiro de Brito felicitou o INAG pelos documentos produzidos, que consolidam 
uma visão de futuro para a zona costeira e o mar, referindo que em relação à medida n.º 11 e 
sem por em causa a prevista elaboração de um Plano Setorial para a Zona Costeira, se deve 
ponderar a articulação com os POOC, que se encontram em revisão, bem como com os PGRH, 
em início de elaboração. Por fim, deixou uma nota sobre a articulação entre o CNA e o CRH 
Norte, que está certo se irá aprofundar no próximo futuro.  

O Eng.º Lobo Ferreira manifestou o seu agrado pela forma como a ENGIZC foi estruturada e 
salientou a obtenção de conhecimentos nestes domínios obtida por várias instituições de 
investigação portuguesas, considerando ser importante incorporar, no âmbito de uma 
plataforma de conhecimento, a informação contida em bases de dados. O Prof. Veiga da 
Cunha solicitou o envio da comunicação antes apresentada pelo Dr. Orlando Borges. 

O Dr. Orlando Borges afirmou ter registado as considerações efetuadas, referindo que 
algumas das propostas formuladas foram já debatidas no âmbito da discussão pública da 
Estratégia para a Zona Costeira. Relativamente à plataforma de conhecimento, revelou que a 
mesma será objeto de despacho, embora ainda sujeito a discussão no âmbito dos ministérios 
que integram a Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional salientou que tudo o que se encontra relacionado com a zona costeira e o mar tem 
merecido uma atenção particular do ministério que tutela, sendo que as três facetas do 
MAOTDR se cruzam de forma intensa na orla costeira. Considerou que, num período em que 
se justifica fazer um balanço da legislatura, a atuação do Ministério neste âmbito se 
desenvolveu em quatro vertentes. Uma primeira, de resposta a situações de crise; uma 
segunda, de avaliação dos POOC e de estabelecimento de prioridades para a sua aplicação no 
âmbito do Plano de Ação para o Litoral 2007-2013, que tem por objetivo enquadrar a 
utilização do QREN neste domínio; uma terceira, ligada com o Programa POLIS Litoral que visa 
realizar intervenções integradas e de grande escala para a requalificação de zonas 
particularmente relevantes; e, por fim, uma quarta vertente, relacionada com a perspetiva 
estratégica, na qual se integra a ENGZIC hoje apresentada. Numa primeira etapa estão a ser 
definidas as bases da ENGZIC, seguindo-se a sua aplicação pelo INAG, cujo papel reconheceu 
no âmbito da elaboração da estratégia. Finalmente, observou que o Plano de Ordenamento do 
Espaço Marítimo, embora incida sobre uma área da responsabilidade do Ministério da Defesa, 
foi elaborado por uma equipa multidisciplinar e interministerial, coordenada pelo Ministério 
do Ambiente. 

O Eng.º Eira Leitão fez um breve balanço da atividade do Conselho durante a legislatura que 
vai terminar, salientando o empenho e elevada qualidade das intervenções do Prof. Nunes 
Correia como Presidente do CNA, no qual, em qualquer circunstância próxima futura, 
certamente continuará a participar, tal como sucedia antes do seu mandato ministerial.  

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional agradeceu as manifestações de apreço, afirmando que os ministros passam mas os 
Conselhos permanecem. Considerou que os documentos produzidos no âmbito do CNA, bem 
como outros aspetos da atuação do Ministério, deixam uma visão estratégica, importante para 
a atuação futura no domínio ambiental. Relativamente ao Conselho, de que é membro desde 
1994, considerou que a atuação desenvolvida foi prolífica e enriquecedora. Salientou a 
atuação positiva dos grupos de trabalho do CNA e felicitou o Secretário-Geral, Eng.º Eira 
Leitão, pela forma eficaz e diligente como conduziu as atividades do CNA durante este período 
de quatro anos, sendo um símbolo de boa continuidade na atuação no Conselho. Não havendo 
mais intervenções, deu por encerrada a sessão, cerca das 13h45. 
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O Eng.º Eira Leitão começou por cumprimentar o novo Presidente do Conselho Nacional da 
Água, dando igualmente as boas vindas aos novos membros do Conselho e às pessoas 
convidadas excecionalmente a participar na presente reunião, do INAG, da ARH Norte e da 
ARH Centro. De seguida iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 38.ª reunião do CNA, realizada em 22/07/2009; 

2. Planos de ordenamento de estuários. Elaboração e implementação; 

3. Valorização estratégia energética e ambiental da Rede hidrográfica nacional; 

4. Plano Nacional da Água e planos de gestão de região hidrográfica. Situação dos 
trabalhos; 

5. Relatório de atividades e contas de 2009. Programa de atividades e orçamento para 
2010. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 38.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade, com pequenos 
acréscimos ou retificações apresentadas pelo Prof. Nunes Correia e pelo Eng.º Rui Godinho. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.ª Dulce Álvaro 
Pássaro, começou por saudar todos os presentes e deu nota da importância deste órgão de 
consulta na reflexão e diagnóstico dos principais temas associados à gestão da água, face à 
natureza da sua constituição e ao percurso desenvolvido desde a sua constituição em 1994. 
Salientou também o relevante trabalho antes desenvolvido pelo MAOTDR neste domínio, 
liderado pelo Prof. Nunes Correia, bem como a profunda alteração registada na última década 
na perspetiva como os recursos hídricos são encarados. Numa perspetiva mais global, 
salientou a abrangência e a natureza transversal e multidisciplinar das atribuições do MAOT, 
bem como a importância dos diferentes níveis de planeamento e de ordenamento do 
território. 

Na sequência, o Eng.º Eira Leitão introduziu o 2.º ponto da ordem de trabalhos, salientando 
ser um tema que deixa clara a interação existente entre a gestão de recursos hídricos e o 
ordenamento do território. Deu conta do processo de formação do GT XIV, após a recente 
publicação do regime jurídico dos planos de ordenamento dos estuários, (Decreto-Lei n.º 
129/2008, de 21 de julho), que determina a necessidade de serem elaborados os POE dos rios 
Douro, Vouga, Mondego e Tejo, e de uma primeira abordagem desses planos na 36.ª reunião 
plenária, efetuada em 20/11/2008. O GT XIV foi efetivamente constituído em abril de 2009 e 
teve na sua constituição, a Prof.ª Teresa Fidélis, como coordenadora-relatora, o Prof. Carlos 
Sousa Reis, a Eng.ª Margarida Cardoso da Silva, a Dr.ª Mª Amélia Antunes, a Dr.ª Mª João 
Burnay, a Eng.ª Teresa Cabral (posteriormente representada pelo Eng.º Victor Cruz), o Prof. 
Veloso Gomes e o Arqt. Victor Campos, tendo completado a sua atividade em novembro de 
2009 com a elaboração da Apreciação n.º 01/CNA/2009, cujo conteúdo essencial será de 
seguida apresentado pela Prof.ª Teresa Fidélis. 

A Prof.ª Teresa Fidélis começou por agradecer ao Prof. Nunes Correia e ao Eng.º Eira Leitão o 
convite para coordenar o GT XIV e a oportunidade de refletir com os restantes membros do GT 
XIV sobre este tema. Da Apreciação efetuada, começou por salientar que os POE visam 
garantir a preservação dos valores e funções dos estuários, que surgem na confluência dos 
sistemas de gestão territorial e de gestão dos recursos hídricos e que, legalmente, são planos 
especiais de ordenamento do território (PEOT), possuindo uma dimensão supletiva com vista à 
proteção dos valores naturais e orla estuarina e estabelecem regimes de salvaguarda desses 
valores. Referiu que a Apreciação teve como objetivo: i) evidenciar o valor acrescentado de um 
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plano especificamente dedicado aos estuários; ii) contribuir para um quadro de referência que 
sistematize os requisitos para a elaboração e governação dos POE; e iii) constituir um 
documento de introdução ao tema e facilitar o envolvimento dos atores no processo de 
elaboração e implementação. De seguida, apresentou um diagnóstico do atual quadro de 
ordenamento e gestão dos estuários, de que salientou: i) os conceitos de estuário, valores e 
funções que os integram, bem como, os diversos tipos de utilizações e utilizadores deste 
sistema; ii) o quadro institucional e normativo de ordenamento e gestão dos estuários, 
evidenciando as especificidades do regime jurídico dos POE; iii) os problemas decorrentes da 
multiplicidade, fragmentação e sobreposição de competências e/ou lacunas existentes que 
importa equacionar e às quais os POE poderão dar um contributo determinante; e, ainda, iv) o 
valor acrescentado dos POE, identificando questões críticas a que importa dar resposta para 
garantir a exploração eficaz do seu potencial. 

A Prof.ª Teresa Fidélis prosseguiu, expondo o contributo da Apreciação realizada para a 
elaboração dos POE. Mais especificamente, abordou o âmbito de intervenção dos POE, os 
conceitos associados e as dificuldades de aplicação prática destes conceitos, nomeadamente 
ao nível da área de intervenção e escalas territorial e temporal. Equacionou também os riscos 
e vulnerabilidades a considerar no ordenamento e gestão dos estuários, e um conjunto de 
aspetos hidrodinâmicos e hidromorfológicos críticos, incertezas e desafios, bem como as 
sugestões quanto à estruturação do plano, que assenta em 5 componentes: 1. caracterização e 
diagnóstico; 2. quadro estratégico de referência; 3. proposta técnica do plano; 4. Avaliação; e 
5. monitorização. Apresentou o modelo de governação dos POE proposto, que incorpora a fase 
de elaboração e implementação. A finalizar a sua intervenção, apresentou as conclusões e 
recomendações da Apreciação, de que salientou: i) a incapacidade de os instrumentos de 
ordenamento do território existentes darem resposta à complexidade dos estuários - por uma 
questão de escala, por abrangência ou pela falta de articulação entre si; ii) a oportunidade 
constituída pelos POE para abordar os estuários como uma unidade territorial ambiental única 
e para abordar de forma integrada as atividades portuárias; iii) o desafio que os POE 
constituem ao nível do atual sistema de planeamento, ordenamento e gestão do território e 
dos recursos hídricos; e iv) a necessidade de que os POE apresentem características de uma 
segunda geração de planeamento, que seja capaz de integrar mecanismos potenciadores de 
parcerias inovadoras, de geração de mudança e de novas performances na praxis do 
ordenamento e gestão do território, e onde os valores e funções dos estuários constituam 
oportunidades de transformação e projeção de novos futuros de colaboração das instituições e 
dos utilizadores e de novas formas de mobilização e investimento locais e regionais. 

Iniciando o debate e, na primeira intervenção após o regresso à condição de vogal do 
Conselho, de que é membro desde a sua fundação, o Prof. Nunes Correia cumprimentou a Sra. 
Ministra e agradeceu o cumprimento recebido. Após participar ativamente na constituição do 
GT XIV e na génese deste instrumento de planeamento, teve agora o privilégio e a satisfação 
de ler o resultado do trabalho desenvolvido. O trabalho confirmou a necessidade de, a par dos 
POOC e dos POAAP, existirem instrumentos de ordenamento que salvaguardem sistemas com 
a importância ambiental dos estuários e sujeitos, naturalmente, a fortes pressões de utilização. 
Salientou também a importância do documento produzido pelo carácter pioneiro dos POE, 
nunca antes elaborados e, consequentemente, não consolidados. Em relação ao conteúdo do 
documento, salientou alguns aspetos, nomeadamente, a necessidade de ultrapassar a 
fragmentação de competências através da necessária articulação e trabalho na busca de 
consensos e o recomendável reforço da componente da mitigação das consequências das 
alterações climáticas no documento. 

O Prof. Francisco Ferreira saudou Sua Exa. a Ministra e referiu que a experiência existente em 
alguns estuários integrados em zonas protegidas realça a dificuldade em articular as diferentes 
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entidades, sendo assim necessário que os POE promovam essa articulação. Referiu não 
entender a elaboração dos POE somente para quatro estuários e quais os critérios utilizados 
na seleção desse estuários. Considerou ainda importante a aplicação dos planos já existentes, 
dando o exemplo do plano de ordenamento da Reserva Natural do Estuário do Sado e de 
outros planos específicos, como o plano de salvaguarda dos golfinhos do mesmo estuário, bem 
como a importância da monitorização estuarina, que, no caso do SNIRH e contrariamente a 
outros elementos, é paga. A concluir, considerou que a reflexão efetuada na apreciação é um 
excelente começo, embora considere não ficarem claras as implicações de calendário para a 
elaboração e execução dos POE. 

O Prof. Veiga da Cunha felicitou o GT pelo bom documento elaborado, reafirmando a 
importância de inserir referências à questão das alterações climáticas, até porque o estuário 
registará o cruzamento dos efeitos registados ao nível dos sistemas fluviais e marinhos. 

Após cumprimentar as Sras. Ministra e Secretária de Estado, o Eng.º Rui Godinho saudou a 
criação e próxima implementação dos POE, um instrumento que considerou de grande 
utilidade. Teceu alguns comentário sobre o conteúdo do documento, nomeadamente sobre o 
destino que o mesmo terá após a sua publicação, considerando importante a existência de 
critérios de gestão, por exemplo, que tenham em conta a dinâmica das marés, bem como a 
relevância que a delimitação dos limites do estuário terá, por exemplo, na articulação com 
outros instrumentos de ordenamento do território. Por fim, referiu ser importante ponderar 
os critérios utilizados pelos POE para estabelecer áreas protegidas e sensíveis, face às 
repercussões que esses critérios terão sobre os utilizadores, nomeadamente ao nível de 
tratamento de efluentes. 

O Prof. Betâmio de Almeida teceu um conjunto de comentários relativamente ao item 3.2, 
sobre riscos e vulnerabilidades, em particular sobre os conceitos de risco e vulnerabilidade. Na 
sequência, o Eng.º Eira Leitão considerou ser este um tema potencialmente apropriado para a 
intervenção de um próximo grupo de trabalho do Conselho.  

O Prof. Saldanha Matos considerou o trabalho apresentado de boa qualidade, tendo ficado 
expectante quanto aos prazos e compromissos que os POE assumirão. O Eng.º Lobo Ferreira 
cumprimentou a atual Ministra e o anterior Ministro e teceu várias considerações sobre o 
documento e os POE. Concordou com a importância em resolver, nomeadamente ao nível dos 
estuários, o divórcio ainda existente entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, através da promoção da integração do conhecimento obtido nas universidades e 
nos institutos de investigação na elaboração e aplicação dos instrumentos de ordenamento do 
território. 

O Prof. Joanaz de Melo afirmou que o documento produzido aponta na direção certa e 
considerou importante aprofundar os mecanismos de aplicação prática que os POE conterão, 
bem como a necessária de inclusão de outros estuários, como o do rio Sado. Por fim, acentuou 
as contradições que persistem entre o conteúdo de alguns planos, como os POOC, e algumas 
das intervenções promovidas, por exemplo, no âmbito do Programa Polis. 

O Prof. Veloso Gomes manifestou satisfação por integrar o GT XIV, salientando que, apesar da 
pressão temporal a que a atividade do grupo esteve sujeita, o trabalho produzido poderá ser 
útil, sobretudo se os resultados dos futuros POE forem incorporados nos planos diretores 
municipais. Esclareceu ainda que o texto sobre alterações climáticas, incluído no anexo III da 
apreciação, sobre incertezas no âmbito das vulnerabilidades e riscos associados aos estuários, 
chegou a estar inserido, em versões prévias do documento, no respetivo texto principal, 
confirmando a sua importância. Não obstante, este será um dos tópicos necessariamente a 
aprofundar pelas equipas que realizarem os POE. Relativamente aos conceitos utilizados, 
informou terem seguido os propostos pelo Serviço de Proteção Civil, embora reconhecendo 
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não ser este um tema fechado no domínio científico. Relativamente aos estuários agora 
considerados para implementação dos POE, concordou com a necessidade de, no futuro, 
serem integrados outros sistemas, como os do Minho e Guadiana, que requererão 
necessariamente a participação de Espanha. Todavia, este primeiro conjunto de estuários 
deverá ser utilizado para avaliar, numa primeira fase, a eficácia destes novos instrumentos.  

O Arqt. Victor Campos teceu alguns esclarecimentos relativamente aos limites de jurisdição 
dos concelhos, referindo existir desde 2002 uma carta administrativa oficial de Portugal, que é 
publicada pelo Instituto Geográfico Português, embora existam municípios que não a aplicam. 

A Prof.ª Teresa Fidélis agradeceu as opiniões construtivas e os comentários feitos ao 
documento, salientando o desafio e o processo de aprendizagem que representou trabalhar 
com os restantes membros do GT XIV. Relativamente às intervenções efetuadas, salientou o 
enquadramento dos POE feito pelo Prof. Nunes Correia, concordou com a relevância das 
questões relacionadas com a DQA e a monitorização e reconheceu a necessidade de fazer mais 
relativamente à avaliação e aplicação, não só dos POE, mas também de outros instrumentos 
de planeamento. Referiu ainda que, por opção, a apreciação não contém uma abordagem 
detalhada sobre critérios de gestão, informando ainda que o processo de elaboração dos POE 
está já em desenvolvimento nas ARH. 

O Eng.º Eira Leitão agradeceu as várias intervenções, acentuando o trabalho volumoso 
envolvido na realização da Apreciação e na preparação da exposição ao plenário do CNA. 
Salientou ainda a presença da quase totalidade dos membros do Conselho na presente 
reunião. A Eng.ª Simone Pio deu conta do estado de evolução dos trabalhos de elaboração do 
POE do Tejo. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território felicitou o GT pelo 
excelente trabalho desenvolvido e que, com as sugestões apresentadas no decorrer do debate, 
poderá ainda ser melhorado. Sobre a temática, considerou que em vários aspetos da 
intervenção da política de ambiente, a capacidade de articulação e de adaptação é central 
numa boa governação, dando vários exemplos da intervenção recente do Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território.  

A concluir, o Eng.º Eira Leitão esclareceu que, caso o GT entenda, poderá fazer uma revisão do 
trabalho apresentado, ficando ainda em aberto a possibilidade de o mesmo ser editado numa 
versão final. Dando início ao 3.º tema da ordem de trabalhos, realçou o objetivo meritório em 
compatibilizar na rede hidrográfica portuguesa a conservação da natureza e da biodiversidade 
e a utilização dos recursos hídricos, informando que o trabalho que em seguida será exposto 
sobre esta temática foi realizado pela ARH Norte e apresentado previamente no respetivo 
Conselho de Região Hidrográfica. 

O Prof. Guerreiro de Brito começou por cumprimentar o plenário, em particular o Prof. Nunes 
Correia, bem como a Eng.ª Lurdes Resende, chefe de divisão desta área na ARH Norte. De 
seguida apresentou detalhadamente a Estratégia para a Conservação da Natureza e Restauro 
da Biodiversidade em Articulação com a Valorização Energética da Rede Hidrográfica 
(ConResVal-Norte), que se encontra em discussão pública na ARH Norte há mais de seis meses. 
Começou por enquadrar a Estratégia, que está a ser feita pela ARH Norte para as massas de 
água sob sua jurisdição, dando conta dos produtos associados aos recursos hídricos 
(alimentação, energia, recreio e lazer, paisagem, turismo, navegação, património natural), da 
visão prosseguida, da consagração da água como um elemento catalisador da sustentabilidade 
a nível local e regional, bem como da missão de proteger as componentes ambientais das 
águas e valorizar os recursos hídricos. A nível da ARH Norte esta visão e missão são 
prosseguidas através do planeamento, licenciamento, fiscalização, monitorização e gestão de 
infraestruturas. 
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De seguida, deu conta das pressões a que se encontram sujeitas as massas de água, onde se 
incluem as infraestruturas hidráulicas, da metas de produção de energia hidroelétrica 
estabelecidas para a região norte e dos dilemas associados aos diferentes aspetos ambientais 
relacionados com esta forma de produção energética. Reconhecendo legitimidade nas 
diferentes abordagens da questão e, naturalmente, nas áreas de conflito geradas, a Estratégia 
elaborada pela ARH Norte pretende, através da gestão integrada dos recursos hídricos, 
conciliar a recuperação ou manutenção da qualidade dos ecossistemas aquáticos, tal como 
estabelecido na Diretiva-Quadro da Água, com a valorização energética. Assim, a estratégia 
integra três grandes programas de ação: o CONSERVAR - Programa para a conservação e 
reserva natural fluvial; o RESTAURAR - Programa para o restauro do estado natural de rios; e o 
VALENER - Programa para a valorização energética de rios. De forma sintética, indicou que o 
Programa CONSERVAR integra um conjunto de massas de água que, pelo seu valor ambiental, 
nomeadamente para definição de condições de referência (sistemas pristinos), serão áreas a 
preservar de intervenções antrópicas. O Programa RESTAURAR integra um conjunto de áreas 
onde poderão ser aceites determinados níveis de intervenção que, numa primeira avaliação, 
apresentem uma relação custo-benefício apropriada para recuperação ecológica, integrando 
assim rios com possibilidades de restabelecimento das condições naturais de elevado valor de 
biodiversidade e conservacionista através de ações de restauro. O Programa VALENER, por sua 
vez, integra massas de água onde o aproveitamento dos recursos hídricos para produção 
hidroelétrica poderá suceder.  

Prosseguindo a sua exposição, referiu que o estabelecimento das massas de água integradas 
no VALENER terá em conta, nomeadamente: i) a necessidade de atender à DQA, valorizando os 
EIA como instrumento de decisão e integrar a Estratégia nos PGBH, nomeadamente na 
respetiva AAE; ii) favorecer requalificação/otimização de instalações existentes; iii) promover, 
quando desejável/possível, soluções otimizadas - iniciativa pública, com estudos prévios 
detalhados); iv) procurar instrumentos compensatórios no programa VALENER diretamente 
para os programas CONSERVAR e RESTAURAR (nomeadamente através dos PGBH); v) concluir 
procedimentos em fase muito avançada. A respeito do VALENER deu ainda conta do ponto de 
situação, relativamente ao número de pedidos de utilização de recursos hídricos para 
produção de energia hidroelétrica e às diferentes situações registadas. A concluir, referiu 
brevemente o Programa de Vistorias Técnicas (PROVIS) - à operacionalidade dos dispositivos 
de transposição piscícola, à monitorização dos caudais ecológicos e à segurança dos 
aproveitamentos - que a Estratégia também integra e que permitirá diferenciar a tipologia de 
operadores. 

A Eng.ª Fernanda Santiago elogiou o documento apresentado e a abordagem seguida nesta 
matéria sensível, concordando com a importância dos procedimentos de avaliação de impacte 
ambiental na concretização da estratégia e no aperfeiçoamento dos aproveitamentos que 
venham a ser implementados. Fez ainda um apelo para que as ARH possam integrar o 
conhecimento que demonstraram relativamente a este tipo de projetos nos processos de 
avaliação de impacte ambiental em que integrem as respetivas comissões de avaliação. 

O Eng.º Jaime Braga começou por referir não considerar o PNBEPH como um mau 
instrumento, salientando a hidroeletricidade enquanto forma de produção energética 
incontornável em Portugal. Manifestou apreço pela abordagem proativa demonstrada pela 
ARH Norte na abordagem da estratégia apresentada, sendo que o seu julgamento final deverá 
refletir os resultados que vierem a ser alcançados.  

O Prof. Nunes Correia salientou alguns aspetos jurídicos da nova legislação sobre recursos 
hídricos e a sua aplicação no enquadramento da estratégia apresentada com o objetivo de 
resolver as tensões naturalmente existentes entre as entidades públicas e os promotores 
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privados, relembrando ainda que os procedimentos concursais dos projetos inseridos no 
PNBEPH foram enquadrados por essa mesma legislação. Referiu ter gostado do documento 
apresentado, nomeadamente da abordagem seguida, que procura clarificar através de 
zonamento a possibilidade de uma determinada massa de água poder ser utilizada para 
valorização energética, sendo certo que essa valorização não inibirá outras utilizações dos 
recursos hídricos.  

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por referir a interpretação por vezes errónea da 
palavra ecologia, num contexto de mudança e de novos equilíbrios, sendo pouco coerente 
comparar o estado ecológico dos rios em períodos em que a população portuguesa era cerca 
de 2 milhões com a época atual em que Portugal tem cinco vezes mais habitantes. Manifestou 
ainda não ter qualquer reserva a priori em relação à implantação de novas barragens, 
nomeadamente face à importância de criar reservas estratégicas de água, que deverão 
contribuir para garantir a sustentabilidade do desenvolvimento humano em Portugal. Por fim, 
considerou relevante incrementar a participação pública nas questões dos recursos hídricos.  

A Eng.ª José Espírito Santo congratulou-se com o documento apresentado, alertando para a 
necessária e desejável articulação da estratégia com os instrumentos existentes na Direção-
Geral de Energia e Geologia, nomeadamente ao nível da rede energética. Sem esta articulação 
entre ministérios poderá ficar comprometida a implementação de aproveitamentos em 
algumas das zonas integradas na VALENER. Concluiu, referindo a importância dos 
aproveitamentos integrados no PNBEPH para a segurança energética nacional. 

O Prof. Rui Cortes salientou que a associação a outras utilizações dos recursos hídricos foi um 
aspeto essencial na seleção dos locais integrados no VALENER e que será necessário 
aprofundar o trabalho desenvolvido para estabelecimento das zonas de restauro e 
conservação, referindo ainda ser necessário integrar a estratégia no plano de gestão de região 
hidrográfica. Relativamente ao PROVIS, concorda com a importância de avaliar a perda de 
conectividade fluvial (funcionalidade das passagens para peixes instaladas e dos regimes de 
caudais ecológicos implementados), bem como outros aspetos que poderão limitar a 
qualidade ecológica dos locais em causa (eutrofização). 

O Prof. Fernando Santana cumprimentou as Sras. Ministra e Secretária de Estado, bem como 
o Prof. Guerreiro de Brito e a ARH Norte pela abordagem e trabalho desenvolvidos, referindo 
que a inserção de uma zona no VALENER não dispensará a aplicação de critérios no projeto e 
implementação de projetos. 

O Prof. Guerreiro de Brito agradeceu os comentários efetuados, relevando o excelente 
trabalho da equipa da ARH Norte responsável por esta área. Revelou estar consciente da 
necessidade de melhorar e aprofundar alguns aspetos da estratégia, nomeadamente quanto 
aos critérios a utilizar em sede de AIA, revelando estar a ser coligida na ARH Norte informação 
respeitante aos processos de AIA realizados para este tipo de projeto e que será incorporada 
num sistema de apoio à decisão. Manifestou disponibilidade para colaborar com a DGEG, 
embora considere que a estratégia apresentada fornecerá àquela Direção-Geral os 
instrumentos necessários para planear as suas ações. Concordou igualmente em avaliar o 
sucesso da estratégia através dos resultados que vier a alcançar e com a importância de 
envolver o público, referindo que o Prof. Nunes Correia foi o grande inspirador da estratégia 
apresentada. Por fim, confirmou a integração da estratégia apresentada no PGRH, bem como a 
necessidade legalmente estabelecida de os projetos planeados para as áreas integradas na 
VALENER serem sujeitos a avaliação ambiental, devendo ser enquadrados por critérios que 
serão estabelecidos nessa fase. 

Concluindo o presente tema da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão agradeceu ao Prof. 
Guerreiro de Brito e à ARH Norte o documento e a exposição efetuada, cujo mérito, 
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reconhecido em várias intervenções precedentes, justificou a sua apresentação no CNA. 
Afirmou ainda esperar que, na sequência, outras administrações de região hidrográfica possam 
abordar outros temas que, após debate no âmbito da região hidrográfica, justifiquem a sua 
apresentação no CNA.  

Introduzindo o 4.º tema da ordem de trabalhos, o Eng.º Adérito Mendes, do INAG, deu conta 
do processo de elaboração do Plano Nacional da Água 2010. Começou por apresentar o 
enquadramento do processo, incluindo a sua génese, a natureza e funções do PNA 2010, que, 
sem deixar de ser estratégico, deve ser, sobretudo, um instrumento prático onde sejam 
encontradas as respostas às questões não incluídas nos PGRH. Mais especificamente, 
considerou que o PNA 2010 deve ser orientador, regulador e renovador. Em termos legais e de 
acordo com o preceituado no artigo 28.º da Lei da Água: “O Plano Nacional da Água é o 
instrumento 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 das bacias hidrográficas e 
por outros instrumentos de planeamento das águas”. 

Ao PNA terá funções de: 1. reporte à Comissão Europeia do estado de cumprimento do 
normativo comunitário; 2. referencial de desenvolvimento das relações com Espanha; 3. 
articulação e resolução de questões e problemáticas interregionais e ou supra região 
hidrográfica; 4. harmonização de conteúdos e metodologias dos PGRH; 5. compatibilização e 
integração das políticas setoriais com impactos significativos sobre os meios hídricos e de 
harmonização entre as dinâmicas das políticas das regiões autónomas e do continente em 
matéria de águas; 6. orientação na definição dos planos e programas de atividades regionais; e 
7. especificação das condições e das matérias a serem objeto de revisão dos PGRH e planos 
específicos de gestão das águas.  

Prosseguindo a sua apresentação, deu conta das etapas seguintes de elaboração do PNA 2010, 
que envolverão a definição das problemáticas a tratar no plano, a consulta regular dos 
principais interessados, a avaliação ambiental estratégica, a consulta ao mercado de 
consultoria empresarial e de investigação para desenvolvimento das problemáticas e definição 
de medidas, e a interação constante com processo de elaboração dos PGRH e com Espanha 
através da CADC. Apresentou o modelo organizacional associado à elaboração do plano, os 
prazos estabelecidos para a respetiva elaboração e a etapas já concluídas, de que salientou a 
seleção dos seguintes sete temas estratégicos (1. conhecimento, formação, informação e 
participação pública; 2. estado e qualidade da água e ecossistemas associados; 3. 
compatibilização de políticas setoriais na gestão da água e vocação regional da água; 4. gestão 
sustentável de riscos; 5. sustentabilidade económica da gestão da água; 6. gestão partilhada 
das regiões hidrográficas luso-espanholas internacionais; e 7. disponibilidades, necessidades, 
escassez e uso eficiente da água), no âmbito dos quais foram identificadas 71 problemáticas 
que serão tratadas no PNA 2010, a realização de várias audições setoriais, a primeira reunião 
da Comissão Técnica de Acompanhamento, o lançamento do portal do PNA 2010 e a definição 
da estrutura e conteúdo do Relatório do Estado da Água (REAG). A concluir a sua exposição 
deu ainda conta das ações previstas a breve prazo, onde se inclui a obtenção de um parecer do 
Conselho relativamente às problemáticas selecionadas, a consolidação do índice do REAG e do 
painel de indicadores do PNA 2010 e a finalização dos Cadernos de Encargos e lançamento dos 
concursos para a contratação das Assistências Técnicas Temáticas Especializadas que terão 
como missão a elaboração dos conteúdos técnicos de cada tema estratégico. A Eng.ª Fernanda 
Gomes, do INAG, apresentou ainda detalhadamente as problemáticas selecionadas e a 
respetiva fundamentação. 

Na sequência, a Eng.ª Simone Pio deu conta do ponto de situação dos trabalhos de elaboração 
dos PGBH. Começou por enquadrar legalmente a elaboração dos planos, indicou os prazos 
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estabelecidos para o processo e apresentou o modelo organizacional criado. Expôs 
detalhadamente o modelo de articulação entre o INAG e as ARH, que inclui um grupo de 
articulação geral, um grupo de articulação executiva e vários grupos temáticos. Referiu o 
processo de elaboração das Questões Significativas da Gestão da Água, completado em junho 
de 2009 após um período de participação pública, dos processos de candidatura no âmbito do 
QREN para elaboração dos PGBH e dos procedimentos concursais desenvolvidos em cada ARH 
para elaboração dos planos e respetiva AAE.  

De seguida, deu nota dos trabalhos desenvolvidos, nomeadamente no âmbito da recolha e 
sistematização de informação e da monitorização das massas de água, bem como dos 
trabalhos específicos desenvolvidos por cada ARH. A concluir a sua exposição, apresentou a 
estrutura global dos PGBH em elaboração (parte 1 - enquadramento e aspetos gerais; parte 2 - 
caracterização e diagnóstico da região hidrográfica; parte 3 - análise económica das utilizações 
da água; parte 4 - cenários prospetivos; parte 5 - objetivo; parte 6 - programa de medidas; e 
parte 7 - sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação) e deu conta 
do cronograma de execução dos trabalhos.   

O Embaixador Santa Clara Gomes salientou a importância de a nível nacional e na CADC, com 
o INAG, coordenar o planeamento dos recursos hídricos dos rios internacionais luso-espanhóis, 
nomeadamente face às posições por vezes muito distintas existentes entre diferentes 
Confederações Hidrográficas espanholas. 

O Prof. Joanaz de Melo reforçou a opinião antes expressa e salientou que as ONGA têm 
demonstrado vontade em aumentar a sua participação no diálogo/interação com Espanha na 
gestão dos recursos hídricos partilhados, solicitando um maior espaço de intervenção. 
Relativamente aos planos de recursos hídricos, salientou a necessidade de sistematizar a 
informação existente e a que vier a ser produzida, nomeadamente em relação a aspetos como 
cartas de risco de cheias, bem como a importância da temática da economia da água. 

O Prof. Nunes Correia referiu ser claro para todos o atraso existente relativamente à 
elaboração dos PGBH, embora considere existirem boas e más razões para esse atraso. De 
facto, em poucos países a elaboração dos PGBH está associada a uma profunda reforma do 
quadro legal e institucional de gestão da água, tal como verificado em Portugal. O processo de 
elaboração dos planos foi, também, uma forma deliberada de capacitação das ARH, pelo que o 
atraso verificado na criação destes novos organismos, que preferencialmente deveriam ter 
sido criadas em 2006 mas que por várias razões só foram criadas mais tarde, justifica o atraso 
verificado na elaboração dos planos. Considerou ainda importante refletir oportunamente 
sobre a necessária articulação entre o PNA e os PGRH e entre o INAG e as ARH, e sublinhou a 
importância da interação com Espanha na gestão das bacias partilhadas. 

O Eng.º Eira Leitão começou por acentuar que, de acordo com a legislação em vigor, compete 
genericamente ao Conselho Nacional da Água acompanhar e apreciar a elaboração dos planos 
de recursos hídricos e, especificamente, acompanhar as etapas determinantes da elaboração 
do Plano Nacional da Água e emitir parecer sobre a proposta do plano. Assim, face ao exposto 
e à solicitação antes dirigida pelo INAG ao CNA, a apreciação das etapas determinantes do PNA 
2010 irá requerer a criação de um grupo de trabalho, cuja estrutura mais flexível garantirá o 
acompanhamento pretendido. Assim, e com a anuência da Sra. Ministra, informou que muito 
em breve irá propor a constituição de um grupo de trabalho do CNA para acompanhar e 
apreciar a elaboração do PNA.  

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por manifestar a 
intenção de convocar o plenário do CNA com mais frequência, sendo que, para além da 
atuação de um grupo de trabalho, o acompanhamento do PNA e dos restantes planos de 
recursos hídricos em elaboração muito beneficiará das opiniões das personalidades que 
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integram o Conselho. Nesse sentido, manifestou o intuito de convocar uma próxima reunião 
para antes das férias estivais.  

Iniciando o 5.º e último ponto da OT, o Eng.º Eira Leitão acentuou os aspetos essenciais do 
Relatório de Atividade e Contas de 2009 e do Programa de atividades e orçamento do 
Conselho Nacional da Água para 2010, antes remetido aos membros do CNA. A elaboração do 
Relatório e Programa insere-se nas disposições dos diplomas que criaram e estruturaram o 
CNA e seguem o enquadramento regimental e consuetudinário do Conselho, as orientações do 
seu presidente e os entendimentos estabelecidos no decorrer das reuniões plenárias e no 
desenvolvimento dos trabalhos preparatórios e complementares dessas reuniões.  

Começou por salientar que no Conselho estão representados a administração pública, a nível 
central e regional, os municípios e as organizações científicas, económicas, profissionais e não 
governamentais mais representativas, a nível nacional, dos diversos usos da água, sendo 
atualmente constituído pelo presidente, pelo secretário-geral, por quarenta e oito vogais natos 
e por dezasseis vogais convidados, os quais preenchem integralmente os lugares disponíveis. 
Deu nota da realização de somente duas reuniões plenárias do Conselho em 2009, facto que 
não será alheio ao período eleitoral que se registou em 2009, salientando que todas elas 
tiveram ampla participação e que os assuntos abordados foram objeto de documentação 
pertinente. 

Prosseguindo a sua intervenção, o Eng.º Eira Leitão deu conta do funcionamento de um grupo 
de trabalho (GT XIIV) durante 2009, que teve como relatora-coordenadora a Prof.ª Teresa 
Fidélis e produziu a Apreciação sobre os planos de ordenamento de estuários (n.º 
01/CNA/2009), apresentada no decorrer da presente reunião plenária. Acentuou ainda a 
renovação dos vogais natos e convidados do CNA efetuada em 2009, de acordo com o que se 
encontra legalmente estabelecido em relação à sua constituição orgânica e no sentido de 
reforçar o bom funcionamento e a capacidade de resposta do CNA. 

Destacou seguidamente um conjunto de temas que mantêm interesse e oportunidade e que 
poderão ser em breve abordados pelo CNA: i) a aplicação do novo quadro legal e institucional 
da gestão da água em Portugal, nomeadamente nível luso-espanhol e de região hidrográfica; 
ii) a elaboração e execução dos planos de gestão de bacia hidrográfica e dos planos de 
ordenamento do domínio hídrico; iii) a definição e operacionalização de medidas de proteção, 
conservação, reabilitação e valorização dos recursos hídricos interiores, estuarinos e costeiros; 
iv) a implementação do PEAASAR 2007-2013, do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água e das medidas que assegurem a sua operacionalidade; v) o funcionamento da rede de 
monitorização da quantidade e qualidade das águas e dos sistemas de previsão, controlo e 
proteção contra os efeitos das cheias e das secas; vi) a aplicação do Fundo de Proteção dos 
Recursos Hídricos. O Programa considera também oportuno e conveniente abordar outros 
temas de manifesta acuidade e atualidade, como sejam: a avaliação das implicações do 
cumprimento dos objetivo ambientais impostos às massas de água naturais e modificadas; a 
valorização estratégica da rede hidrográfica; a concretização de pequenos e grandes projetos 
hidráulicos, de fins únicos ou múltiplos, para regularização de caudais, abastecimento, 
produção hidroelétrica e rega; e a responsabilidade ambiental nos recursos hídricos. 

A concluir a sua exposição, apresentou a execução financeira do Conselho em 2009 e as verbas 
orçamentadas para suportar as atividades do Conselho em 2010, em montante que, apesar de 
escasso, deverá permitir o normal prosseguimento da atuação do Conselho. Colocado à 
votação, o Relatório e Programa anual de atividades foram aprovados por unanimidade. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território concluiu os trabalhos 
considerando a reunião como um excelente esforço de reflexão sobre as temáticas constantes 
da ordem de trabalhos. Relativamente à Estratégia apresentada pela ARH Norte, que 
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considerou também um excelente documento, referiu ter tomado boa conta das observações 
proferidas pela DGEG, considerando ser útil a integração e articulação de instrumentos. 
Referiu a importância de conhecer as disponibilidades portuguesas de recursos hídricos para 
produção de energia, agricultura, abastecimento, etc., e do dever nacional em os utilizar de 
forma sustentável. Estando consciente dos desafios associados a esse aproveitamento, referiu 
ainda a importância das considerações ambientais no desenvolvimento do PNBEPH, 
informando que uma das barragens previstas inicialmente não irá ser implementada face aos 
valores de biodiversidade entretanto encontrados no local. Não havendo mais assuntos a 
tratar, agradeceu as várias intervenções efetuadas e deu por encerrada a reunião, cerca das 
13h50.
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Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.ª Dulce Álvaro 
Pássaro, começou por realçar a importância da reunião face ao desenvolvimento de várias 
matérias, de que salientou o atual processo de planeamento dos recursos hídricos nacionais, 
sobre o qual considerou relevante um envolvimento alargado por parte do Conselho Nacional 
da Água, e a aplicação do PEAASAR II e a correspondente avaliação. 

De seguida, o Eng.º Eira Leitão a iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos 
constante da respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 39.ª reunião do CNA, realizada em 26/02/2010; 

2. Acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água, PNA 2010; 

3. Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, 
PEAASAR 2007-2013. Avaliação intercalar e revisão. 

Entrando no 1º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 39.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade, com acréscimos ou 
retificações propostas pelos vogais Eng.ª Rosa Catita, Eng.º José Cruz e Prof. Joanaz de Melo. 

Na sequência, o Secretário-Geral do CNA introduziu o 2.º ponto da ordem de trabalhos, dando 
conta do processo de constituição e das atividades já realizadas pelo Grupo de Trabalho XV do 
Conselho (GT XV). Este GT, que iniciou a sua intervenção em abril pp., tem como objetivo 
acompanhar a elaboração do Plano Nacional da Água 2010, tal como legalmente estabelecido, 
sendo coordenado pelo Eng.º Francisco Sánchez e integrando ainda os seguintes elementos: 
Eng.ª Fernanda Santiago, Dr. Marques Ferreira, Prof. Poças Martins, Eng.º Jorge Bochechas, 
Eng.º Bulhão Martins e a Prof.ª Conceição Cunha. Salientou o mérito do trabalho desenvolvido 
pelo GT XV, nomeadamente pelo seu relator-coordenador, bem como a boa interação que 
parece existir entre o INAG e o grupo de trabalho. Na presente reunião, o plenário do 
Conselho será informado do desenvolvimento da atuação do GT e da metodologia por ele 
seguida no acompanhamento do PNA 2010, devendo pronunciar-se quanto a esses dois 
aspetos.  

De seguida, o Eng.º Francisco Sánchez apresentou os aspetos essenciais da Informação n.º 1 
do GT XV, previamente enviada aos membros do Conselho. Começou por enquadrar o 
mandato do GT XV no acompanhamento da elaboração do PNA, como estabelecido na Lei da 
Água, nos diplomas que definem as competências do CNA e na Informação n.º 4/CNA/2010, 
com as seguintes finalidades específicas: i) análise das problemáticas e questões fundamentais 
que lhe sejam colocadas; ii) recomendações de procedimentos metodológicos ou funcionais a 
adotar; iii) devida articulação do PNA com os planos de gestão de região hidrográfica (PGRH); 
iv) avaliação dos documentos de síntese que integram as várias etapas do plano; v) preparação 
do parecer do Conselho sobre a proposta do PNA. Como também consta da referida 
informação, o GT XV pronuncia-se sobre as matérias e os documentos que lhe são 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. 

Detalhou a metodologia seguida pelo GT XV no acompanhamento do PNA 2010, que inclui a 
realização de reuniões com uma periodicidade mínima mensal, reuniões essas que são, por 
norma, divididas em duas partes; uma, de trabalho interno do GT, e outra, de interação com a 
equipa do INAG que tem a seu cargo a elaboração do PNA 2010. O objeto da ação do GT tem 
sido 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. Durante o período abrangido 
pela atuação do GTXV foram analisados os seguintes documentos do INAG: Problemáticas a 
tratar no PNA 2010 e apresentação feita ao CNA em 26 de fevereiro, intitulada PNA 2010 - 
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Ponto da situação, sobre os quais foi emitida a Nota n.º 1 do GT XV, de 18 de maio; e, PNA 
2010. Objetivos estratégicos e índice comentado e PNA 2010. Objetivos estratégicos e 
indicadores, sobre os quais foi emitida a Nota n.º 2 do GT XV, de 9 de julho. 

Acerca dos documentos objeto da Nota n.º 1, o Eng.º Francisco Sánchez começou por realçar 
que o PNA é o 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 objetivos, igualmente nacionais, dos setores utilizadores da água, opções e 
orientações essas que devem ser repassadas para o nível regional através dos PGBH. Por outro 
lado, o plano em elaboração deve ainda corresponder a uma revisão do Plano Nacional da 
Água elaborado em 2001, pelo que a formulação dessa revisão deve também ter em conta a 
avaliação crítica da execução do anterior plano. Assim, o GT XV considerou que a avaliação 
crítica da execução do plano elaborado em 2001, o conteúdo e execução dos planos setoriais 
entretanto publicados e, ainda, o conhecimento adquirido com trabalhos efetuados no âmbito 
da implementação da DQA, teriam permitido elaborar uma primeira aproximação às grandes 
questões e problemas no domínio das águas em Portugal. Para além disso, no documento 
“Problemáticas a tratar no PNA 2010” entra-se diretamente 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 
hierarquização.  

Da análise global desses temas estratégicos, das áreas de intervenção, da respetiva 
fundamentação e, em particular, das 71 problemáticas referidas, o GT entendeu ser de 
evidenciar: i) os documentos não enfatizam 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; ii) não é clara a diferença entre 
preocupações estratégicas e operacionais; iii) não é evidente qual o âmbito do plano no que 
respeita à natureza das águas a abranger; iv) em muitas das “fundamentações” as questões 
suscitadas são do foro dos problemas internos da administração pública, não se inserindo nos 
grandes problemas nacionais que devem nortear a elaboração do PNA; v) não se afigura 
adequado para um Plano Nacional da Água serem utilizadas publicamente justificações tais 
como, se os “decisores conhecem as suas responsabilidades”, se “têm as competências” ou se 
“Portugal deve ter uma política própria ou se deve seguir a posição da União Europeia”, etc.; 
vi) das problemáticas não constam referências ao ordenamento do território e, em particular, 
ao ordenamento do domínio hídrico; vii) das problemáticas identificadas nenhuma se refere às 
potencialidades dos recursos hídricos, à dimensão ambiental, paisagística, social e cultural da 
água, à água enquanto fator potenciador de desenvolvimento harmónico e de coesão social e 
regional; e viii) caberá ao PNA transmitir as orientações a contemplar nos PGRH.  

Estando os PGRH em curso de elaboração, seria também importante explicitar como é que as 
problemáticas identificadas e os objetivo e medidas que decorrerão do PNA vão ser 
considerados nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, questão ainda mais relevante pelo 
facto de o PNA e os PGRH serem elaborados ou coordenados por entidades diferentes e sem 
qualquer grau de hierarquia entre si.  

Como conclusões da Nota nº 1, o Eng.º Francisco Sánchez referiu que: i) as considerações 
efetuadas, embora continuem relevantes, seriam mais úteis numa fase inicial do processo, 
antes de postos a concurso e contratualizados pelo INAG trabalhos a consultores externos; ii) 
no contexto evidenciado, as considerações 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 
2010; iii) assume-se que a lista e a sequência de temas estratégicos apresentados visou 
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sobretudo a recolha e sistematização de informação de base para a preparação do plano, mas 
que a organização do PNA 2010 não será necessariamente estruturada com base na 
arrumação das problemáticas tal como foi apresentada; iv) 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; e v) em paralelo, deveria ser 
acelerada a preparação do quadro geral de grandes objetivos estratégicos a que o PNA 2010 e 
os PGBH em elaboração devem responder. 

Relativamente aos documentos objeto da Nota n.º 2, o GT XV considerou que houve 
dificuldade em identificar a articulação entre eles, uma vez que o quantitativo, a designação e 
o conteúdo descritivo, expresso ou implícito, nos objetivos 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. Presumiu-se assim que o documento 
“PNA 2010 - Objetivos estratégicos e indicadores” será o mais recente. Para o GT não foi 
evidente a coerência entre a estrutura que está definida no índice comentado, a proposta de 
objetivos estratégicos constantes do mesmo documento e aquilo que no segundo documento 
em análise se define como objetivos estratégicos, não resultando igualmente evidente, no 
segundo documento, quais os indicadores associados a cada um dos objetivos estratégicos. O 
GT XV considerou que o índice proposto para o PNA 2010 no documento “Objetivos 
estratégicos e índice comentado” constitui 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, formulados de forma correta e ajustada à 
definição do âmbito das grandes áreas, temas e matérias constituintes do plano. Não obstante, 
o grupo de trabalho julga que deveriam ser, progressivamente e desde já, introduzidas no 
índice as clarificações que se fossem revelando adequadas.  

Mais sugeriu que, na parte II, seja contemplado um item especificamente respeitante à 
execução do PNA em vigor, evidenciando as alterações decorrentes do novo quadro legal e 
institucional de gestão da água. Por outro lado, deve ser evitada a tendência habitual nos 
planos para uma caracterização e diagnóstico exaustivos, em detrimento de uma abordagem 
mais seletiva e orientada para suportar a identificação dos grandes problemas no domínio da 
água, devendo também ser incorporados nos objetivos conceitos como a sustentabilidade 
ambiental, social e económica e a importância dos recursos hídricos como fator de 
competitividade dos setores utilizadores, de identidade cultural, de coesão social e de 
valorização do território. 

Sobre os objetivos estratégicos propostos no documento “PNA 2010 - Objetivos estratégicos e 
indicadores”, o grupo salientou algumas lacunas gerais, nomeadamente: a água enquanto 
património e recurso natural tem uma dimensão ambiental, social, económica e cultural que 
deve ser evidenciada nos objetivos; não devem ser dissociadas as componentes quantidade e 
qualidade da água; deve também ser melhor explicitada a consideração da relação entre o 
estado da água e dos meios hídricos e a proteção dos ecossistemas deles dependentes; sendo 
a água estruturante em termos de ordenamento e valorização do território, tal como de 
coesão social, essas vertentes devem ser evidenciadas; a consideração dos recursos hídricos 
como fator de competitividade de setores de atividade económica e da sua valia económica 
não devem ser ignorados, bem como as preocupações com a sua utilização eficiente. 

Em conclusão e face à natureza do PNA - enquanto 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 objetivos com os dos PGRH e com os objetivos de desenvolvimento 
dos setores económicos - o GT XV entendeu que os documentos apreciados carecem de 
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melhor alinhamento e de aprofundamento, que certamente lhes serão dados em fases 
subsequentes, de forma a dar satisfação às necessidades do país e ao cumprimento integral do 
estabelecido na Lei da Água. A terminar, o Eng.º Francisco Sánchez fez ainda menção à 
possibilidade de os documentos do INAG apreciados pelo GT serem consultados nas 
instalações do CNA e agradeceu o apoio do Secretário-Geral do Conselho no desenvolvimento 
da ação do grupo de trabalho. 

Na sequência e após considerar, por parte do INAG, a interação com o GT do CNA como útil e 
frutuosa, o Eng.º Rocha Afonso apresentou o estado de desenvolvimento dos trabalhos de 
elaboração do PNA 2010. Começou por relembrar o modelo organizacional que, face à 
horizontalidade dos temas a tratar, contempla a direção e o acompanhamento do plano 
(integrando o INAG, a Comissão Técnica de Acompanhamento e o CNA) e um Secretariado 
Técnico e Executivo (grupo técnico especial do PNA, assistência técnica especializada para a 
gestão do processo e assistências técnicas temáticas especializadas, ASTEMA). Deu nota do 
contributo dado pelo GT XV, através das críticas e propostas essenciais contidas na informação 
e abordadas no decurso das reuniões conjuntas, e apresentou as etapas que conduziram ao 
estabelecimento das problemáticas identificadas e dos sete temas e objetivos estratégicos, 
bem como a proposta de índice para o plano. Referiu, por fim, a composição dos cadernos de 
encargos, do processo de abertura dos concursos lançados para as sete ASTEMA, bem como 
das empresas vencedoras. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território considerou de grande 
interesse as duas apresentações efetuadas, salientando ser normal que o processo de 
planeamento seja sequencial, incluindo uma fase caracterizada pela informação abundante 
mas ainda insuficientemente estruturada. Salientou que o GT XV foi nomeado para proceder 
ao acompanhamento do plano, contribuindo para aumentar a consistência do caminho a 
percorrer na sua elaboração. Começando por referir a tradição do INAG na produção de planos 
de recursos hídricos, expressou alguma preocupação na articulação dos PGRH com o PNA 
2010, face à coincidência temporal nas respetivas elaborações, afirmando ser necessário um 
esforço adicional no acompanhamento dos dois processos. Por fim, reconheceu que a 
dificuldade que os organismos da administração pública enfrentam presentemente no âmbito 
deste tipo de tarefas é ultrapassada com a contratualização pública, esforço que relevou no 
processo de elaboração do PNA 2010. 

O Eng.º Lobo Ferreira deu conta da existência de um conjunto de temáticas que poderão 
contribuir para o processo de planeamento em curso, contemplando, nomeadamente: i) a 
análise das experiências de planeamento anteriores (PNA 2001 e planos de bacia hidrográfica), 
designadamente os trabalhos produzidos pelas várias equipas então envolvidas; ii) a avaliação 
de como se está a processar a articulação entre o PNA 2010 e os PGRH; e iii) a comparação dos 
objetivos e dos resultados ao nível do planeamento de recursos hídricos já alcançados pelos 
outros Estados Membros da UE. A concluir, realçou uma das observações da informação do GT 
XV sobre o enviesamento das problemáticas e dos temas estratégicos, privilegiando as águas 
superficiais em detrimento das águas subterrâneas. 

A Dr.ª Paula Chainho começou por notar que o processo de planeamento em curso tem 
contado com uma participação pública importante, manifestou concordância com a 
metodologia do processo de acompanhamento do PNA 2010 e sugeriu a disponibilização mais 
frequente da informação em formato digital. Relativamente aos elementos disponibilizado 
pelo INAG, referiu não ser clara a relação entre os temas estratégicos e os objetivos 
formulados. Esta situação é particularmente importante já que os objetivos fundamentais do 
PNA 2010 deverão ser repassados para os PGRH. 
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Relativamente à articulação entre o PNA e os PGRH, o Prof. Guerreiro de Brito começou por 
referir que o PNA estará em vigor durante os próximos 10 anos e que, consequentemente, 
enquadrará também e sobretudo a segunda geração de PGRH. Considerou que o plano deverá 
contemplar cenários prospetivos contrastados com horizontes de médio/longo prazo, por 
forma a contribuir para uma visão consolidada para a gestão da água nos próximos 25-50 anos. 

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por felicitar o trabalho desenvolvido pelo INAG e 
pelo GT do CNA, referindo que o objetivo do PNA 2010 deveriam incorporar todos os objetivos 
da Diretiva-Quadro da Água. Realçou as diferentes dimensões fundamentais da água, 
nomeadamente a económica, e referiu a necessidade de se conhecerem os objetivos 
espanhóis relativamente aos recursos hídricos das bacias partilhadas para com eles 
compatibilizar os objetivos portugueses. Salientou ainda a importância do PNA ser adaptável a 
novas realidades, bem como a importância na articulação entre o INAG e as ARH ao nível da 
CADC. A concluir, deu conta de um conjunto de questões recentes relativas ao rio Guadiana e à 
articulação com as autoridades espanholas (governo da Andaluzia e Confederação Hidrográfica 
do Guadiana). 

O Prof. Nunes Correia começou por sublinhar o interesse e oportunidade do trabalho 
desenvolvido pelo GT XV, aliás na sequência das boas e construtivas intervenções do Conselho, 
bem como a também correta resposta do INAG, considerando ser sempre oportuno focar e 
amarrar o plano em elaboração às exigências legais estabelecidas. Relativamente à questão 
sempre controversa da sequenciação e articulação entre os PGRH e o PNA, afirmou que a 
sucessão dos ciclos de planeamento resolverá naturalmente a questão. Todavia, por a 
elaboração dos PGRH estar atrasada e a elaboração do PNA 2010 decorrer em simultâneo, será 
necessário promover uma forte interação entre estes instrumentos, nomeadamente ao nível 
da visão e dos desígnios estratégicos a prosseguir. 

A Prof. ª Teresa Ferreira considerou o documento do GT XV importante e útil, não apenas pela 
análise do processo de elaboração do PNA, mas também pelas sugestões que contém, 
salientando a necessidade de considerar como objetivo estratégico a associação dos aspetos 
da qualidade e da quantidade da água com a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. 
Expressou a opinião de que parte dos problemas identificados decorrem do desajuste 
temporal entre a elaboração do PNA 2010 e dos PGRH, bem como de alguma falta de 
articulação entre os dois processos, sem prejuízo das diferentes abordagens utilizadas por 
cada um deles. Concluindo, sugeriu a criação de um grupo de trabalho do CNA que, à 
semelhança do GT XV, pudesse acompanhar a elaboração dos PGRH e promovesse a efetiva 
articulação com o PNA 2010. 

O Eng.º Rui Godinho, com base no conteúdo das apresentações e no que conhece do 
processo, considerou existirem algumas lacunas no PNA 2010 relativamente a elementos 
fundamentais, como as questões da segurança. Acentuou também a necessidade de 
aprofundar a avaliação da incidência das alterações climáticas sobre as disponibilidades de 
água, questionando ainda qual o enquadramento estratégico que será dado à política da água 
no que toca ao desenvolvimento da Estratégia 2020 da UE.  

A Eng.ª Susana Neto salientou que a articulação entre o PNA e os PGRH deverá ser, não 
somente conceptual, mas também territorial, sendo que o acerto das agendas setoriais ao 
nível da bacia hidrográfica deveria ser uma questão chave a abordar pelo PNA 2010.  

O Dr. Orlando Borges começou por referir que o INAG registou todos os contributos e 
sugestões ao processo de elaboração do PNA 2010, salientando que a interação prosseguida, 
não só com o GT do CNA, mas também com a Comissão Técnica de Acompanhamento, 
continuará, embora, naturalmente, não se pretenda um consenso total. Em relação à 
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articulação com os PGRH e com as ARH, referiu ser também um trabalho em curso, relevando 
nesse contexto o papel desempenhado pelo Eng.º Adérito Mendes. 

O Eng.º Eira Leitão começou por agradecer os elogios aos moldes de funcionamento e à forma 
de intervenção do Conselho, que serão mantidos. A elaboração do PNA não representa uma 
imposição da legislação comunitária, contrariamente aos PGRH, antes resultando de 
disposições da Lei da Água que, no seu artigo 28.º, refere explicitamente que o PNA 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 PGRH e por outros instrumentos de planeamento das águas. Ainda neste artigo se refere 
que o PNA deve conter um diagnóstico da situação à escala nacional, com a síntese, 
articulação e hierarquização dos problemas e das potencialidades identificados, sendo que 
neste aspeto a elaboração do PNA deverá tirar partido da circunstância de os PGRH estarem a 
ser feitos em simultâneo. Relativamente às observações e preocupações manifestadas pelo 
Embaixador Santa Clara Gomes, notou que a Diretiva-Quadro da Água impõe para as bacias 
partilhadas entre vários estados membros um plano único ou, em alternativa, a coordenação 
dos planos dos países vizinhos. Considerou importante a intervenção da CADC no 
desenvolvimento das relações luso-espanholas, nomeadamente no decurso da elaboração dos 
PGRH das bacias partilhadas, dando conta que esta questão esteve inicialmente programada 
para ser debatida na presente reunião do Conselho e que entende oportuna a sua discussão a 
breve prazo no plenário do Conselho. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por considerar 
que o processo de elaboração do PNA 2010 está no bom caminho, nomeadamente com a 
forma participada como os trabalhos se têm desenvolvido. Referiu a necessidade de estabilizar 
o índice do plano, salientou a importância das opções estratégicas para a definição dos 
objetivo do PNA 2010 e considerou desejável que as observações feitas sejam objeto de 
reflexão. Na presente fase será necessário aguardar pelos contributos dos consultores do INAG 
para que o Plano Nacional da Água corresponda às necessidades do país e defina as linhas 
estratégicas e os objetivo de política da água a médio e longo prazo. Referiu também a 
necessidade de desenvolver e acelerar os processos de elaboração dos PGRH, bem como de 
reforçar e porventura formalizar a articulação, não apenas entre esses planos e o PNA 2010, 
mas também entre o INAG, as ARH e o GT XV do CNA. Por fim e dando conta da preparação da 
reunião feita conjuntamente com o Secretário-Geral do Conselho, onde se debateu a 
possibilidade de agendar a temática da gestão dos rios internacionais luso-espanhóis, 
concordou com a pertinência de a abordar numa próxima reunião, apesar da sua elevada 
sensibilidade. 

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Jaime Baptista expôs o balanço do 
PEASAAR II feito pela ERSAR. Começou por enquadrar a avaliação efetuada, apresentando os 
objetivos para os serviços de águas, materializados no PEASAAR II, de: i) universalidade, 
continuidade e qualidade do serviço (atendimento de 95% no abastecimento e 90% no 
saneamento; níveis adequados e mensuráveis de qualidade do serviço; e harmonização 
tarifária compatível com acessibilidade económica); ii) sustentabilidade do setor, implicando a 
melhoria da produtividade e da eficiência (recuperação tendencialmente integral do custo dos 
serviços; otimização da gestão operacional e eliminação de ineficiências; e contribuição para a 
dinamização do tecido empresarial privado); e iii) proteção dos valores de saúde pública e 
ambientais (cumprimento dos normativos nacional e comunitário; abordagem integrada na 
prevenção e no controlo da poluição; e aumento da produtividade e competitividade do setor 
através de soluções eco-eficientes). 
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Sobre os resultados alcançados, realçou que a continuidade no financiamento e na execução 
dos investimentos tem permitido uma evolução relevante do atendimento das populações: 
94% da população com serviço público de abastecimento de água; 78% da população com 
serviço público de saneamento de águas residuais; e 70% da população com serviço público de 
saneamento de águas residuais com tratamento adequado. Realçou também o reforço dos 
direitos dos consumidores no acesso ao serviço, em particular nos casos socialmente mais 
frágeis. Mais em detalhe, salientou estar quase alcançada a meta estabelecida no PEAASAR II 
para o abastecimento de água, embora com necessidades de reabilitação importantes dos 
sistemas, mas ainda longínqua a relativa aos serviços de saneamento de águas residuais. Deu 
conta da melhoria gradual na qualidade dos serviços, por exemplo no abastecimento de água 
(foram intensificados em 2004 os mecanismos de controlo da qualidade da água para consumo 
humano e introduzidos os mecanismos de avaliação regular e de benchmarking no universo 
das entidades concessionárias, embora só em 2011/2012 sejam alargados os mecanismos de 
avaliação regular e de benchmarking ao restante universo de entidades gestoras). 

Salientou haver grande dispersão e falta de racionalidade e clareza na maioria dos tarifários, 
sendo baixa a recuperação de custos por via tarifária (84% no abastecimento de água e 50% no 
saneamento de águas residuais), afetando a sustentabilidade do setor. Não tendo chegado a 
ser aprovado o regulamento tarifário previsto na Lei da Água e na Lei de Finanças Locais, 
foram, em alternativa, criados mecanismos voluntários de harmonização tarifária, tendo sido 
introduzido o “indicador de acessibilidade económica” para apoiar decisões de subsidiação.  

Relativamente ao financiamento, referiu a morosidade na utilização de alguns fundos 
comunitários, que importa agilizar e intensificar, e deu nota da recentemente conceção de um 
Fundo de Equilíbrio Tarifário (FET). Mencionou a existência de algumas concessionárias 
municipais e multimunicipais com problemas de sustentabilidade financeira, necessitando de 
soluções como: conciliação de tarifas, taxas e transferências; revisão de tarifas, prazos, planos 
de investimento, etc.; fusão de sistemas, sempre que correspondam a economias de escala e 
de gama; articulação dos sistemas multimunicipais com os sistemas em baixa; capitalização de 
algumas concessionárias; clarificação do regime aplicável aos desvios de recuperação de custos 
e reposição de incentivos à eficiência; e resolução urgente de disfunções de sobreposição em 
sistemas multimunicipais. 

Em relação às questões de eficiência, salientou a melhoria nos níveis de eficiência produtiva 
(ex. perdas de água), para o que tem contribuído a introdução da avaliação regular e de 
benchmarking das entidades concessionárias, bem como os processos de fusão de sistemas, 
com aproveitamento de economias de escala. Todavia, não tem havido integração vertical de 
sistemas baixa/alta e de águas/saneamento, reconhecendo haver um enorme espaço de 
melhoria dessa eficiência produtiva. 

Prosseguindo, o Eng.º Jaime Baptista considerou a existência do PEAASAR II uma clara mais-
valia para o setor, apesar dos atrasos e desvios registados na sua implementação, que importa 
sanar. Salientou também a existência de medidas por aplicar, o tratamento insatisfatório das 
causas dos atrasos e desvios identificados nos relatórios anuais de acompanhamento e o não 
início em 2010, como previsto, da reavaliação e revisão do PEAASAR II, permitindo os reajustes 
e as clarificações necessárias. Referiu a melhoria verificada no regime jurídico dos serviços 
multimunicipais, apesar de reconhecer a necessidade da sua alteração mais profunda. A nível 
legal, salientou também a não modificação da lei de delimitação de setores, impossibilitando a 
subconcessão a privados, e a não clarificação dos critérios de remuneração acionista ligados 
aos ganhos de produtividade. Salientou ainda a aprovação do regime jurídico dos serviços 
municipais e intermunicipais, do regime das parcerias entre o Estado e os municípios, que 
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importa densificar e clarificar, e do regime jurídico da regulação, bem como a não aprovação 
do regulamento tarifário previsto na Lei da Água, mas apenas da recomendação da ERSAR.  

Reconheceu a participação de um número aceitável de concorrentes a novas concessões e a 
maior clarificação dos papéis do setor empresarial estatal e privado. Não obstante e embora o 
PEAASAR II preconize claramente o reforço da participação do setor empresarial privado, tem 
havido retraimento no número de concursos municipais e não se promoveu a subcontratação 
de serviços de exploração e subconcessões por alguns sistemas multimunicipais. Também 
outros agentes do setor empresarial, por exemplo projetistas, têm tido poucos incentivos à 
continuidade da sua intervenção.  

Por fim, deu conta do alargamento da regulação a todo o universo das entidades gestoras, do 
maior cumprimento da exigente legislação ambiental com a entrada em exploração de novas 
infraestruturas, da introdução de soluções eco-eficientes e da monitorização da eco-eficiência 
(água, energia e subprodutos) na avaliação da qualidade de serviço. Como conclusão, salientou 
o muito que já se fez neste setor em benefício dos consumidores, bem como o muito que 
ainda falta fazer, diagnosticando os problemas e resolvendo-os, através de uma utilização 
otimizada das competências existentes no país, procurando sinergias e minimizando conflitos 
entre as partes. 

Na sequência, o Dr. Orlando Borges expôs uma avaliação do impacto do PEASAAR II sobre os 
recursos hídricos, começando por dar conta dos índices de atendimento registados nos vários 
concelhos, da associação entre os ciclos de investimento e os ciclos de financiamento dos 
Quadros Comunitários de Apoio e dos níveis de recuperação de custos e da evolução da fatura 
média mensal entre os anos de 2005 e de 2008. Apresentou a tipificação das medidas 
adotadas por motivos ambientais em situações de escassez, de uso eficiente, de qualidade da 
água e de controlo de poluição e deu conta das etapas anuais do processo de elaboração do 
INSAAR urbano e do indicador qualidade das águas balneares interiores, que em 2009 
mantiveram um bom desempenho. Apresentou o sistema organizacional para avaliação de 
candidaturas e dos DEE (documentos de enquadramento estratégico) ao QREN-POVT, Eixo II, 
em que o INAG participa, bem como o estado de análise dos referidos DEE, dos problemas 
mais comuns que surgem e da preparação de um despacho ministerial para simplificação dos 
mesmos documentos. Apresentou o ponto de situação das candidaturas ao QREN-POVT, Eixo II 
para os vários concelhos do continente. Salientou como problemas mais comuns identificados 
nessas candidaturas: os processos deficientemente instruídos (falta de documentação); a falta 
de evidência na articulação “alta” e “baixa”; a ausência ou insuficiência de estudos de 
viabilidade económica e financeira; a ausência ou insuficiência de licenciamentos, pareceres 
ou autorizações legais exigidas para a fase em que se encontra a candidatura; a ausência ou 
insuficiência de demonstração de autonomia funcional; e a ausência de descrição e 
demonstração da adequação do modelo de gestão.  

Por fim, apresentou um conjunto de conclusões, de que salientou a necessidade de efetuar 
investimentos para articulação dos sistemas alta /baixa e para cumprimento da Diretiva 
91/271/CEE, com o contributo dos fundos do QREN, tendo relevado a esse respeito: a 
participação e empenhamento das entidades gestoras; a necessidade de conhecimento dos 
critérios de admissão e elegibilidade das candidaturas; a necessidade de assegurar a coerência 
dos dados e da informação prestada; e a necessidade de promover o rigor e a competência nos 
procedimentos.  

Acerca do mesmo ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Serra apresentou um balanço 
da aplicação do PEAASAR II no Grupo AdP. Começou por salientar as seguintes iniciativas da 
AdP na prossecução dos objetivos do PEAASAR II: i) prosseguimento dos investimentos (para 
conclusão e expansão de sistemas multimunicipais, SMM, com vista à extensão da cobertura); 
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ii) alargamento de SMM a municípios vizinhos e criação de novos sistemas; iii) promoção de 
operações de fusão territorial e funcional de SMM vizinhos, para potenciar economias; iv) 
promoção de parcerias entre Estado e autarquias locais para organização de sistemas 
municipais e ganhos de eficiência; e v) revisão consistente dos estudos de viabilidade 
económica e financeira dos SMM e sua integração com os estudos associados ao plano diretor 
das “baixas”. Apresentou a evolução, entre 2007 a 2009, do investimento das UNA-PD 
(Unidade de Negócios Água - Produção e Depuração) e da EPAL, bem como o investimento 
programado para 2010-2013, sendo que as limitações do Programa de Estabilidade e 
Crescimento, PEC, poderão obrigar a rever essa programação em baixa.  

Sobre as necessidades de aumento de capital do Grupo AdP, o Eng.º Pedro Serra referiu que o 
financiamento dos projetos dependerá também da capacidade de endividamento bancário do 
Grupo AdP e que tal depende, não apenas da resolução do problema de falta de 
sustentabilidade de algumas empresas, mas também do aumento do capital social da AdP 
SGPS. Referiu o alargamento dos SMM a 21 novos municípios - sendo que em todos estes 
casos (exceção feita às Águas do Ave) falta a revisão do contrato de concessão, representado 
os mesmos um fator de profunda perturbação -, bem como a criação de novos sistemas e a 
fusão de sistemas existentes. Considerou que as fusões úteis são processos complexos e em 
número limitado, que exigem condições técnicas, apoio político, convergência de vontades e 
conciliação de interesses (contratuais, tarifários, societários) difíceis de alcançar. 

Prosseguindo a sua exposição, o Eng.º Pedro Serra abordou a degradação da sustentabilidade 
financeira registada em vários sistemas multimunicipais entre 2008 e 2009 e a situação das 
parcerias Estado-autarquias. Numa apreciação geral do setor, salientou a urgência e a 
oportunidade de enfrentar problemas cuja resolução tem sido adiada, por difícil, impopular ou 
custosa, nomeadamente as questões dos desvios tarifários, da revisão dos contratos de 
concessão das empresas deficitárias e da participação dos privados no setor. Relembrou os 
objetivos do PEAASAR II (melhoria da qualidade dos serviços, aumento das taxas de 
atendimento, maior participação privada, maior recuperação dos custos e maior eficiência) e 
concluiu, num balanço sumário, não se estar no caminho certo para que esses objetivos sejam 
alcançados. Em relação às falhas identificadas realçou o balanço incompleto do anterior 
PEAASAR; o facto de o PEAASAR II proceder a uma generalização para as regiões do interior do 
modelo dos SMM, que tão bem havia servido para as áreas metropolitanas, mas que ignorou 
as diferenças entre essas áreas e o interior do país; a desastrada negociação e implementação 
dos novos SMM, que ignorou a problemática da intervenção privada; a obsessão com as taxas 
de cobertura, que não considerou a qualidade de vida das populações ou do ambiente e não 
foi objeto de uma análise custo-benefício; o facto de as empresas concessionárias, de veículos 
para a implementação das políticas e a prossecução dos objetivo, passarem a ser um fim em si 
mesmas; a completa ignorância da problemática da concorrência.  

O Eng.º Pedro Serra continuou salientando o impacto da crise financeira (limites ao 
endividamento público, dificuldades de financiamento, crise social e dificuldades em algumas 
autarquias) e dando nota da evolução das empresas municipais de água e saneamento entre 
dezembro de 2007 e maio de 2010. Com base no diagnóstico efetuado, considerou como 
vetores de mudança o aumento da eficiência e da sustentabilidade financeira do setor, 
incluindo a resolução dos problemas de financiamento. A concluir, apresentou um conjunto de 
medidas, de que salientou: a publicação de um diploma sobre desvios de recuperação de 
custos; a adoção de medidas de combate à morosidade dos processos; a revisão do modelo de 
negócio dos SMM; a revisão dos contratos de concessão dos SMM deficitários. e, por fim, a 
revisão do papel reservado aos operadores privados. 
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Sobre este tema, o Eng.º Fernando Campos começou por referir que várias das observações 
que pretendia fazer se tornaram redundantes face aos conteúdos das exposições anteriores. 
Não obstante, entendeu realçar um conjunto de questões, nomeadamente a disponibilidade 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) para colaborar na implementação 
dos objetivos do PEAASAR II, apesar dos constrangimentos e dificuldades existentes em vários 
municípios e das responsabilidades de alguns na situação relatada, embora a mesma espelhe a 
situação do país. Enunciou as grandes dificuldades existentes em alguns sistemas de 
abastecimento de água e saneamento, designadamente no que respeita à articulação entre os 
sistemas em alta e em baixa e à implantação de novas tarifas perante a situação social que se 
vive nalgumas regiões, havendo mesmo municípios a ponderar a reativação de antigas origens 
de água, o que considerou negativo. Entende que o Fundo de Equilíbrio Tarifário (FET) não irá 
conseguir resolver os problemas identificados, manifestou a disponibilidade para analisar 
conjuntamente com o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território as soluções a 
tomar para minimizar possíveis estragos e esclareceu que algumas empresas têm abordado os 
municípios apresentando soluções para parte dos problemas encontrados, com custos 
inferiores aos do Grupo AdP. A concluir a sua intervenção, reiterou as preocupações já 
manifestadas pela ANMP e a disponibilidade para contribuir para a solução dos problemas 
identificados. 

Também sobre o tema 3 da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Pinheiro começou por relevar 
os alertas feitos pela AEPSA há algum tempo para os problemas do setor e que as exposições 
anteriores confirmam na sua plenitude. Mais em detalhe, considerou que o modelo instituído 
com o PEAASAR II falhou, nomeadamente, devido: a planeamento insuficiente; a ignorar 
algumas das capacidades existentes no país, nomeadamente nas empresas privadas; à falta de 
estudos prévios completos sobre as soluções a adotar e sobre os investimentos a efetuar; à 
assunção, à priori, de um determinado relacionamento entre Estado e autarquias; à proposta, 
por vezes errada, para a verticalização dos sistemas; ao papel subvalorizado atribuído ao setor 
privado; a ser duvidoso que o FET seja a solução para o desequilíbrio tarifário registado; à 
demagogia associada à perceção de que as populações não podem suportar um custo com o 
abastecimento de água. Concluiu, afirmando a necessidade de rever rigorosamente o modelo 
proposto no PEAASAR II. 

Iniciando o debate, a Dr.ª Francisca Cordovil apresentou alguns números relativos à relevante 
contribuição financeira do Fundo de Coesão para a implementação do PEAASAR e manifestou 
o seu pesar face ao diagnóstico efetuado, que deverá servir de alerta para os projetos 
financiados pelo QREN-POVT. Ainda sobre os projetos assim financiados, referiu que os 
mesmos foram objeto de estudo prévio e, em jeito de conclusão, considerou ser altura de 
incrementar a participação das empresas  privadas no setor. 

O Prof. Saldanha Matos fez um conjunto breve de comentários, começando por referir ser 
interessante e útil para os conselheiros poderem aceder às apresentações efetuadas sobre o 
tema. Salientou a necessidade de se transformarem os atrasos e as dificuldades diagnosticadas 
em desafios e reconheceu que os principais problemas técnicos estão no setor do saneamento 
de águas residuais e menos no do abastecimento de água. Nos diagnósticos apresentados 
sobressai a questão da sustentabilidade económica como principal obstáculo ao cumprimento 
das metas do PEAASAR II, reconhecendo a necessidade de se proceder ao ajuste de algumas 
metas, nomeadamente temporais. 

O Prof. Joanaz de Melo manifestou a sua preocupação relativamente a um conjunto de 
aspetos ainda não referidos, nomeadamente a questão da sustentabilidade do próprio recurso 
e a do uso eficiente da água, incluindo a reutilização de águas residuais, e o tratamento dado 
às reclamações dos utentes. A finalizar, referiu a conveniência da disponibilização por via 
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eletrónica da informação apresentada no Conselho antes das reuniões plenárias. A este 
propósito, o Eng.º Eira Leitão acentuou que só os documentos recebidos no Conselho antes 
das reuniões plenárias podem ser distribuídos antecipadamente, o que é feito normalmente 
por via postal, para obviar uma sua inadequada difusão, indicando que as apresentações hoje 
conhecidas serão posteriormente enviadas por via eletrónica a todo os conselheiros que o 
solicitarem.  

O Prof. Poças Martins começou por referir que relativamente ao problema da sustentabilidade 
do recurso hídrico, o próximo futuro não representará um problema, uma vez que num 
período de cinco a seis anos será possível para eles encontrar soluções. Considerou que o 
custo da água é baixo para os utilizadores em grande parte do país, mas alertou para o elevado 
grau de ineficiência existente (as perdas na rede em Portugal não são conhecidas com detalhe, 
podendo em alguns casos ser superiores a 50%), o que aumenta o custo real da utilização 
deste recurso. 

O Eng.º Rui Godinho começou por referir algumas das conclusões das entrevistas realizadas a 
consumidores sobre o que percecionam relativamente aos serviços das entidades gestoras de 
diversos setores, nomeadamente sobre os índices de satisfação no setor da água. Salientou 
que o estudo mais completo sobre a questão do tarifário foi realizado pela APDA, através do 
qual se observa haver uma grande disparidade nas tarifas, mesmo entre municípios vizinhos. O 
relatório final do referido estudo deverá ser apresentado no decorrer do próximo mês de 
novembro, tendo sido manifestada a disponibilidade da APDA para trabalhar nesta matéria 
com o MAOT, reconhecendo que a questão do equilíbrio tarifário incorpora todo um programa 
político e social. Relativamente à eficiência de uso do recurso antes abordada, salientou que 
não se encontra ainda estabelecido um método fiável para avaliar as perdas de água em 
Portugal, sendo necessário e urgente capacitar as entidades gestoras para o fazer.  

O Eng.º Jaime Baptista começou por concordar com opiniões anteriores relativamente à 
existência de alguma demagogia na impossibilidade social em ajustar as tarifas de água 
nalguns municípios, referindo que em termos médios os tarifários não serão um problema em 
Portugal (onde o custo da água representa cerca de 0,44% do rendimento familiar médio), 
embora reconheça poderem existir regiões e franjas da população com problemas 
relativamente a esta matéria. Relativamente às perdas, referiu existir uma estimativa nacional, 
realizada pelo INAG, e uma estimativa relativamente às concessões, realizada pelo ERAR, 
sendo que a reutilização é também objeto do PEAASAR II e foi objeto de medidas apropriadas, 
embora faltem ainda os resultados, que se espera sejam inferiores às expetativas. Por fim, 
considerou ser claro que o setor teve muitos sucessos, mas que persistem vários problemas, 
com soluções já identificadas e que deverão conduzir à revisão do próprio PEAASAR II. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por afirmar que, 
apesar de alguns dos cenários apresentados, o percurso feito pelo país nesta área é muito 
positivo, mau grado as lacunas e deficiências ainda verificadas. Considerou que alguns dos 
cenários traçados podem ser excessivamente pessimistas, afirmando possuir uma perspetiva 
mais otimista quanto à evolução futura do setor. Perante o diagnóstico feito, considerou 
fundamental refletir sobre a necessidade de alterar, ou não, o PEAASAR II e de encontrar 
soluções para a sustentabilidade económica e financeira do setor no atual contexto 
económico, envolvendo os atuais intervenientes, nomeadamente a AdP e os municípios. 
Manifestou preocupação com a intenção de algumas autarquias reativarem antigas origens de 
água, considerando que o país não deve ignorar os novos desafios que se colocam nesta área, 
relativamente aos quais importa passar rapidamente à ação. A concluir a sua intervenção e 
após reafirmar a importância da gestão urbana da água no ministério que tutela manifestou a 
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sua sensibilidade relativamente ao incremento da participação do setor privado, para o qual 
considerou estarem criadas as condições necessárias.  

Não havendo mais assuntos a tratar, o Eng.º Eira Leitão agradeceu as várias e valiosas 
intervenções efetuadas e desejou boas férias estivais aos membros do Conselho, dando por 
encerrada a reunião, cerca das 13h45.
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O Eng.º Eira Leitão começou por esclarecer que a reunião do Conselho tinha lugar fora do local 
habitual - o Salão Nobre da rua de O Século - devido apenas às obras que ali decorrem, sendo 
que a presente sessão, na rua de S. Domingos à Lapa onde os serviços do CNA se encontram 
sediados, pode constituir uma despedida do edifício, já que estará prevista para breve a 
mudança das instalações do Conselho. De seguida, iniciou a sessão apresentando a ordem de 
trabalhos constante da respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 40.ª reunião do CNA, realizada em 20/07/2010; 

2. Acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água, PNA 2010; 

3. Aplicação da Convenção sobre as bacias hidrográficas luso-espanholas. Planeamento 
dos recursos hídricos das bacias partilhadas; 

4. Articulação entre a política agrícola e a política de gestão e proteção da água. Uso 
eficiente da água na agricultura. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 40.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade, com retificações de 
pormenor propostas pelos Eng.º José Cruz, Prof. Francisco Avillez, Eng.º Eira Leitão e Sua. Exa. 
a Ministra. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Francisco Sánchez deu conta do 
trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho XV do Conselho (GT XV) no acompanhamento 
do PNA 2010 entre 09/07/2010 e 25/10/2010, apresentando os aspetos essenciais da 
Informação n.º 2 do GT, previamente enviada aos membros do Conselho. Informou que no 
período em referência foi recebido para apreciação um único documento: “PNA 2010 - 
Relatório de Introdução e Enquadramento (versão de trabalho de 12/10/2010)”, o qual, de 
acordo com a indicação recebida, é um documento interno do INAG, que teve como principal 
objetivo o enquadramento dos trabalhos subsequentes e a articulação com o GT XV. O grupo 
considerou que a existência, desde já, de uma versão preliminar da Introdução e 
Enquadramento do PNA 2010 (parte I do Plano) é meritória, uma vez que permite ter uma 
visão antecipada do que poderá vir a ser o conteúdo do Plano. Por se tratar, necessariamente, 
de uma primeira versão, que irá receber contributos dos restantes capítulos do PNA 2010, o 
grupo entendeu mais razoável proceder nesta fase, sobretudo, a uma apreciação de carácter 
geral. 

O GT XV considerou que o documento não refere os “objetivo estratégicos” definidos pelo 
INAG no documento “PNA 2010 - Objetivo Estratégicos e Indicadores” e que estes deveriam 
ser desde já inseridos na “introdução”, decorrendo o seu aprofundamento do decorrer do 
Plano e ficando para uma fase mais avançada a síntese das medidas e ações a realizar para 
atingir os objetivos estabelecidos e dos consequentes programas de investimento. 
Relativamente às “problemáticas”, o GT entendeu que elas foram preparadas com o objetivo 
primordial de possibilitar o lançamento dos concursos destinados a apoiar os trabalhos do PNA 
2010, pelo se deveria proceder à sua sistematização, hierarquização e articulação com o 
Objetivo Estratégicos atrás referidos, de modo a conferir maior consistência às linhas 
orientadoras do Plano. Quanto às diferentes perspetivas acerca do conteúdo do PNA 2010, o 
GT XV julga poder extrair-se do documento uma diretriz de trabalho ainda merecedora de uma 
profunda reflexão crítica.  

O documento releva uma acentuada propensão para uma perspetiva mais próxima de uma 
fase de projeto, ao contrário do que o GT XV 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 
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hidrográficas do país. Mesmo não entrando na apreciação na especialidade, o GT XV julgou 
conveniente chamar a atenção para o facto de, com frequência, se usarem diferentes 
terminologias para significar a mesma realidade e se aplicarem indiscriminadamente conceitos 
como metodologia, modelo e ferramenta. Por fim, o GT considera ser saliente no documento 
uma abordagem dos usos da água predominantemente na perspetiva dos sistemas de 
abastecimento urbano de água, em detrimento da conjugação dos diversos utilizadores e da 
compatibilização da gestão da água com as políticas dos diferentes setores económicos.  

Em síntese, a apreciação do GT XV considera: i) existirem aspetos de fundo em que as opiniões 
do INAG e do GT não são ainda convergentes e que necessitam de ser aprofundados, 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; e ii) ser útil e oportuna uma reflexão do plenário do Conselho sobre este 
entendimento básico, até para confirmar ou infirmar, e melhor alinhar, a posição que tem 
vindo a ser assumida pelo CNA.  

Iniciando o debate, o Eng.º Eira Leitão considerou esclarecido o frutuoso o trabalho de 
acompanhamento do GT XV, embora só tenha sido produzido um documento para sua 
apreciação no período que mediou entre a anterior e a presente reunião plenária do Conselho. 

O Dr. Orlando Borges reiterou a posição do INAG de total disponibilidade para ouvir e receber 
os contributos formulados no âmbito do acompanhamento da elaboração do PNA 2010 pelo 
Conselho, embora, naturalmente, não se pretenda alcançar uma concordância absoluta de 
pontos de vista. A boa interação irá, seguramente, continuar, referindo que a existência de um 
PNA porventura mais operacional não deverá prejudicar a existência de um documento 
síntese, mais estratégico. 

O Embaixador Santa Clara Gomes agradeceu a exposição efetuada, referindo que a mesma 
enquadra, parcialmente, o ponto seguinte da ordem de trabalhos. Considerou que a dicotomia 
estratégico vs. operacional se coloca, também, ao nível dos planos de gestão de região 
hidrográfica (PGRH) e que essas duas perspetivas não serão incompatíveis, sendo que os 
planos deverão ser primeiro estratégicos e, numa segunda fase, operacionais. Na ocasião, 
referiu também a importância de incrementar a coordenação e convergência entre os PGRH e 
o PNA, que estão a ser elaborados em paralelo e que deverão estar finalizados sensivelmente 
na mesma altura. 

A Prof.ª Teresa Ferreira considerou que os aspetos de qualidade da água deveriam ser focados 
na apreciação de forma mais abrangente, incluindo uma reflexão sobre a qualidade dos 
ecossistemas no âmbito dos objetivos estratégicos, visando articulá-la com os objetivos 
estabelecidos na Diretiva-Quadro da Água (DQA). 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Eng.ª Dulce Pássaro, 
começou por afirmar ser importante conhecer com mais detalhe o cronograma atualizado de 
elaboração do PNA, nomeadamente a sua data de conclusão, sendo que em relação aos PGRH 
já se assumiu o atraso existente e a respetiva justificação. Considerou importante concluir com 
brevidade o processo de planeamento dos recursos hídricos, não apenas face aos 
compromissos existentes com Bruxelas, mas também no âmbito das relações luso-espanholas. 

O Eng.º Adérito Mendes agradeceu a interação com o GT XV no âmbito do processo de 
elaboração do PNA, relevando ainda as várias formas de participação pública já ocorridas e 
que se verificarão no âmbito da preparação de próximas etapas do PNA. Referiu também ser 
preocupação do INAG, desde o início do processo, definir a estrutura e o enquadramento do 
PNA face aos PGRH, tendo sido feito um esforço para seleção de problemáticas cuja resolução 
se considerou útil, nomeadamente, no âmbito de várias audições setoriais. De acordo com a 



 
41.ª Reunião Plenária 

03 de dezembro de 2010 

 

 341 
 

calendarização inicial, a fase de caracterização, diagnóstico e cenários prospetivos do PNA 
2010 já deveria estar concluída, tendo na ocasião criticado o tardio contributo das empresas 
consultoras envolvidas. Referiu ser expectável que o relatório dessa fase seja concluído até ao 
final do presente ano e que o PNA possa ser finalizado, numa versão para discussão, durante o 
primeiro semestre de 2011. Nesse contexto, referiu que o PNA 2010 será em vários aspetos 
sobretudo uma revisão do PNA 2002, já que com esta calendarização não poderá incorporar 
todos os resultados dos PGRH em curso de elaboração.  

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território referiu entender, 
seguramente como os demais membros do CNA, as dificuldades de todos os intervenientes no 
andamento do processo de elaboração do PNA e sublinhou a discussão havida na anterior 
reunião do Conselho sobre a natureza do PNA (mais estratégico) e dos PGRH (mais 
operacionais) e sobre a importância de articular os processos de elaboração dos diferentes 
planos. Concluiu, salientando mais uma vez a importância de finalizar os vários processos de 
planeamento até ao final de 2011.  

Dando início ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Embaixador Santa Clara Gomes começou 
por fornecer o enquadramento atual dos trabalhos de coordenação na preparação dos PGRH 
das bacias hidrográficas luso-espanholas. A este respeito, referiu que a situação dos dois países 
dificulta a necessária negociação, salientando o momento difícil vivido por Portugal e Espanha, 
com a existência de problemas financeiros, fiscais e de estagnação económica. Este cenário 
tem feito com que, tanto em Portugal como em Espanha, surjam ou se agravem problemas 
sociais, como a empregabilidade, a produtividade, a falta de motivação e a quebra da ética 
coletiva. Referiu o agravamento dos problemas políticos na península ibérica - governos 
minoritários e falta de consenso sobre as medidas a tomar e sobre a repartição dos sacrifícios - 
e o aumento da descrença na UE, com falta de coesão e de solidariedade entre os países 
membros e com reflexos na moeda comum. 

Prosseguindo, o Embaixador Santa Clara Gomes salientou que a situação difícil dos dois países 
torna automaticamente mais problemáticas as relações bilaterais. No seu entender, em 
momentos destes há tendência para um maior egoísmo e falta de solidariedade e sobem as 
pressões e interesses regionais e setoriais sobre os governos centrais. Expressou a opinião de 
que o ideal, nestas circunstâncias, seria adiar negociações difíceis, embora tal não seja possível 
no domínio dos recursos hídricos porque ambos os países têm de apresentar PGRH 
coordenados e harmonizados para as bacias hidrográficas partilhadas. Nesse contexto, e ao 
nível da aplicação da Convenção de Albufeira e da gestão dos recursos hídricos partilhados, 
salientou as dificuldades existentes do lado espanhol: i) a fraqueza do governo central e a sua 
dependência dos governos regionais; ii) as reivindicações destes; iii) as eleições municipais em 
maio de 2011; e iv) a necessidade de dar prioridade ao desenvolvimento e ao emprego. Deste 
conjunto de dificuldades resultam o atraso na troca de informação e a tendência para adiar a 
discussão e negociação de temas difíceis até maio, o que considerou tarde demais para 
Portugal. Do lado português referiu também as dificuldades ao sucesso da negociação, que 
identificou: i) a aceitação passiva do ritmo espanhol; ii) a falta de interesse e participação 
pública; iii) o facto, compreensível, de tanto o governo como os partidos terem outras 
preocupações; iv) o atraso, justificável, na preparação dos planos; v) a circunstância de a 
negociação decorrer em dois tabuleiros (regional e nacional) e dever ter uma componente 
política. Mencionou ainda alguns problemas específicos, como a sobre-exploração dos 
recursos hídricos em Espanha, a necessidade de assegurar o desenvolvimento sustentável do 
Alentejo, o pedido não justificado de uma nova captação em Boca Chanca (Guadiana) e, em 
relação ao Tejo, a perspetiva de um novo transvase. 
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A concluir a sua intervenção, referiu a necessidade de possuirmos uma estratégia negocial 
para concluir a apresentação dos planos de recursos hídricos em 2011 e harmonizá-los com os 
espanhóis. Identificou como elementos dessa estratégia a nível interno: continuar a avançar 
com o trabalho em cada ARH; manter uma troca intensa de informações, experiências e 
estudos; coordenar metodologias, critérios, objetivos e calendários; harmonizar os PGRH com 
o PNA; harmonizar os planos hidrológicos com os de desenvolvimento regional; haver maior 
coordenação e articulação entre os atores, ou seja, a CADC, as ARHs (e as CCDR) e uma 
orientação governamental clara; e serem atribuídos meios adequados para este grande 
projeto nacional. Na relação com Espanha, considerou que os elementos da estratégia deverão 
permitir desenvolver o poder negocial, ou seja, a capacidade de atingir metas, através: de uma 
definição clara e bem suportada dos objetivo e prioridades económicas, ambientais e negociais 
do país; da mobilização alargada da sociedade portuguesa; da obtenção, se necessário, de 
apoio da UE; e da capacidade para falar com uma só voz aos interlocutores espanhóis, a todos 
os níveis. 

Na sequência e incluído no mesmo ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Adérito Mendes, do 
INAG, realizou uma apresentação sobre os planos de gestão de região hidrográfica das bacias 
partilhadas com Espanha. Começou por relembrar o contexto geográfico das relações luso-
espanholas no domínio dos recursos hídricos e os instrumentos normativos de planeamento 
para a gestão da água das bacias hidrográficas comuns, mais concretamente os Programas de 
Medidas e a sua aplicação pelos países membros da União Europeia, visando alcançar os 
objetivos ambientais preconizados na Diretiva-Quadro da Água (DQA). Salientou ainda os 
seguintes artigos da Lei da Água portuguesa, por terem implicações diretas no planeamento 
das regiões hidrográficas internacionais: 6.º - regiões hidrográfica; 29.º - planos de gestão de 
bacia hidrográfica; 45.º - objetivos ambientais; 71.º - instalações abrangidas por legislação 
especial; e 83.º - análise económica das utilizações da água. 

Realçou que a DQA foi transposta em Espanha pela lei de medidas fiscais, administrativas e de 
ordem geral (Lei n.º 62/2003) em 30 de dezembro, mas que esta nada refere sobre elaboração 
de planos coordenados com Portugal, possuindo somente algumas alterações à lei das águas 
espanhola (Real Decreto Legislativo n.º 1/2001) com reflexos no planeamento dos recursos 
hídricos das bacias partilhadas. Não obstante, na Convenção de Albufeira de 2008 encontram-
se as disposições que asseguram a coordenação do planeamento das regiões hidrográficas 
entre os dois Estados, designadamente, nos artigos 9.º - avaliação de impactes 
transfronteiriços, 10.º - outras medidas de cooperação entre as Partes, 13.º - qualidade das 
águas e, ainda, no artigo 8.º do protocolo de revisão da Convenção. 

Prosseguindo, referiu os instrumentos institucionais de gestão da água das regiões 
hidrográficas luso-espanholas, salientando o papel da Comissão para a Aplicação da 
Convenção de Albufeira (CADC), que tem integrado no seu Plano de atividades as ações que 
permitem assegurar a coordenação dos planos de gestão de região hidrográfica e dos Planes 
Hidrológicos de Cuenca. A CADC dispõe de um grupo de trabalho precisamente dedicado aos 
temas Diretiva-Quadro da Água e Qualidade da Água. Deu conta de alguns dos resultados 
obtidos até ao momento no âmbito da gestão da água das regiões hidrográficas luso-
espanholas no seio da CADC - compatibilidade das delimitações das regiões hidrográficas, 
harmonização dos documentos de suporte ao planeamento dos dois países, harmonização 
geográfica das massas de água fronteiriças e participação pública conjunta. A finalizar, referiu 
ainda a relevância das regiões hidrográficas luso-espanholas no âmbito do processo de 
elaboração do PNA 2010. 

A concluir as exposições sobre o 3.º ponto da OT, a Eng.ª Simone Pio começou por esclarecer 
que o documento produzido pelas ARH sobre este tema e enviado com a convocatória da 
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presente reunião teve como objetivo contribuir para sustentar a apresentação do Embaixador 
Santa Clara Gomes. Numa síntese dos aspetos mais relevantes desse documento, realçou o 
trabalho demorado e complexo que foi necessário para delimitação das massas de água 
transfronteiriças, bem como os dois níveis de desenvolvimento das relações luso-espanholas 
no domínio dos recursos hídricos, técnico e político. Deu conta da informação disponível sobre 
a parte espanhola e referiu que, para além dos mecanismos estabelecidos na Convenção de 
Albufeira, a DQA, através dos objetivos ambientais, permite o envolvimento da União Europeia 
nesta questão. Considerou que a abordagem das relações luso-espanholas neste domínio 
através dos objetivos ambientais pode facilitar a gestão dos recursos hídricos partilhados, 
embora seja necessário um esforço adicional de compatibilização dos objetivos entre os dois 
países, nas suas componentes técnica e política. Não obstante, considerou importante em 
termos estratégicos sobrelevar a importância das questões técnicas. 

Iniciando o período de debate, o Eng.º Eira Leitão acentuou o interesse do artigo publicado no 
semanário Expresso do sábado antecedente, precisamente sobre as relações luso-espanholas 
no domínio hídrico. A Eng.ª Paula Sarmento reforçou a exposição da Eng.ª Simone Pio, dando 
conta da metodologia de trabalho seguida na bacia hidrográfica do Guadiana para articulação 
com Espanha - nomeadamente em relação aos sistemas de classificação do estado das massas 
de água e aos objetivos ambientais -, bem como das dificuldades encontradas. Referiu estar o 
PGRH da parte portuguesa do Guadiana em fase de conclusão, embora subsistam lacunas 
metodológicas a nível europeu relativamente a alguns aspetos do processo de planeamento, 
de que salientou o facto de não se encontrarem ainda intercalibrados os sistemas de 
classificação para as águas de transição. 

A Dr.ª Paula Chainho começou por notar que, embora informações anteriores dessem conta 
da colaboração das autoridades espanholas na gestão dos recursos hídricos das bacias 
hidrográficas partilhadas, as exposições efetuadas parecem demonstrar o contrário. Salientou 
que a necessária maior articulação poderá ser também estimulada através de uma maior 
participação e pressão públicas, sendo necessário estabelecer as vias para incrementar essa 
participação. Mais em detalhe, declarou ser necessário conhecer melhor como está a ser 
articulada a gestão da quantidade de água entre os dois países, se somente em função de 
objetivos ambientais, ou também com base em critérios socioeconómicos. 

O Prof. Fernando Santana, fazendo a ligação com a intervenção da Sra. Ministra relativa ao 
processo de planeamento em curso, referiu que o facto de Portugal ser o país de jusante torna 
necessariamente o nível político muito importante na resolução das questões existentes, 
incluindo ao nível do planeamento dos recursos hídricos, embora este deva ser sustentado em 
informação técnica de qualidade. Assim, será muito importante para Portugal estabelecer com 
clareza quais são as suas necessidades em matéria de recursos hídricos, nomeadamente para 
fins ambientais.  

A Prof.ª Teresa Ferreira salientou que a evolução da estrutura da CADC reflete bem a evolução 
da temática da gestão de recursos hídricos, com a introdução da perspetiva ambiental 
constante da DQA, e que esta, através dos conceitos de estado e potencial ecológico, pode 
contribuir para a resolução das questões associadas ao estabelecimento de caudais ambientais 
nos rios partilhados. Relativamente ao funcionamento da CADC, questionou a existência de 
uma calendarização para as atividades a desenvolver, bem como a forma como a Comissão se 
articula com as ARH. 

O Dr. Orlando Borges começou por esclarecer que algumas das questões levantadas 
recentemente na cooperação com Espanha - e que antes não se verificavam - decorrem de 
circunstâncias políticas associadas às eleições municipais que em breve se realizarão no país 
vizinho. Relativamente ao processo de elaboração dos PGRH, referiu que as dificuldades não se 
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verificaram ao nível da partilha de informação, mas que se estão a registar dificuldades para 
conhecer as decisões estratégicas que devem ser perspetivadas nos planos. Relativamente à 
questão dos caudais, salientou que os caudais mínimos estabelecidos na Convenção estão a 
ser cumpridos, mas que há que definir novos caudais ambientais, de acordo com os objetivos 
da DQA. A concluir, referiu que o trabalho de articulação entre o INAG e as ARH relativamente 
a estas matérias se tem processado bem. 

O Embaixador Santa Clara Gomes considerou ser falso o dilema entre a perspetiva técnica e 
política do planeamento e gestão dos recursos hídricos luso-espanhóis, sendo que os dois 
aspetos se encontram associados, tal como a própria natureza e funcionamento do CNA o 
demonstram. Referiu que o poder deve ser entendido como a adaptação das capacidades para 
alcançar determinados objetivo, sendo que para o exercer a este nível será necessário unir e 
coordenar essas capacidades, através da mobilização de todos os intervenientes. Nessa ótica, a 
CADC deve ser utilizada nessa mobilização, sendo que o planeamento dos rios luso-espanhóis 
deveria ser acompanhado e integrar objetivo ambientais e económicos. A concluir, referiu 
ainda considerar serem a DQA e a Convenção de Albufeira igualmente importantes no âmbito 
das relações luso-espanholas no domínio dos recursos hídricos. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por referir que, 
na reflexão efetuada com o Sr. Secretário-Geral para preparação da ordem de trabalhos da 
presente reunião, se considerou justificado integrar o presente tema por razões de 
transparência e para transferência de informação ao plenário do Conselho. Sendo esta 
temática antiga e recorrente nas relações com Espanha, entende ser necessário e oportuno, 
face à sua delicadeza política, reunir a informação pertinente para o acompanhamento do 
processo. Em relação às observações feitas pela Dr.ª Paula Chainho salientou que, embora 
tenha sido identificada a existência de assimetrias na informação trocada entre os dois países 
relativa aos recursos hídricos partilhados, foi considerado vantajoso não subir o nível de 
abordagem deste tema nos contactos antecedentes com os responsáveis espanhóis. Todavia, 
num encontro que terá com a nova homóloga espanhola a necessidade de abordar esta 
questão será reavaliada. Reconheceu a necessidade de Portugal estar habilitado para 
responder às expetativas que surjam no âmbito das propostas dos PGRH espanhóis das bacias 
partilhadas, utilizando os vários mecanismos e instrumentos de que dispõe, nomeadamente os 
estabelecidos na DQA, mas também das expetativas associadas ao nosso percurso de 
desenvolvimento. Considerou ainda que os organismos portugueses envolvidos nas relações 
luso-espanholas no domínio dos recursos hídricos se encontram perante um desafio, já que 
não se vivem tempos fáceis para aprofundar algumas matérias face às limitações financeiras e 
em meios técnicos existentes, reconhecendo a importância de criar as condições para que o 
processo de planeamento dos recursos hídricos portugueses avance mais depressa.  

Dando início ao 4.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Bulhão Martins realizou uma 
exposição sobre as questões atuais e as perspetivas futuras da gestão da água no contexto da 
política agrícola europeia. Começou por referir os possíveis impactes das alterações climáticas 
na agricultura ibérica (menor disponibilidade de água, maior risco de seca, maior risco de 
erosão do solo, menor rendimento das culturas e redução das superfícies de cultura ótimas), a 
atual repartição da área regada total da UE - onde Portugal representa 3,9% e Espanha 30,1% - 
e a evolução das áreas regadas (com redução continuada em Portugal desde 1990, por 
oposição a países como Espanha, França e Grécia). Mais em detalhe, indicou que a área regada 
em Portugal passou de 631118 ha, em1988, para 412521 ha, em 2007. Ainda no âmbito da 
caracterização do regadio em Portugal, deu conta das áreas regadas e das origens de água 
utilizadas, bem como das superfícies regada e irrigável e da respetiva representatividade na 
superfície agrícola útil (SAU), por região agrária.  
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Prosseguindo a exposição, deu conta da evolução histórica da Política Agrícola Comum (PAC), 
com a introdução, para além do vetor da produtividade, dos vetores da competitividade e, 
mais recentemente, da sustentabilidade. Salientou a necessidade e importância da rega para a 
produção agrícola nos países do sul da Europa (permitindo aumentos de produção de até 5x), 
onde a captação para fins agrícolas é o principal uso da água, bem como o conjunto de 
condicionalidades ambientas a que os agricultores estão hoje sujeitos na UE. Expôs de seguida 
um conjunto de condicionantes ao futuro da agricultura de regadio, de que salientou, a PAC, o 
despovoamento das zonas rurais, o aumento das restrições à utilização de recursos hídricos e 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor, nomeadamente da DQA. Em resposta a este 
condicionantes, considerou ser importante melhorar e modernizar os sistemas de rega 
tradicionais, aumentando a competitividade, fixando população em zonas rurais, aumentando 
a eficiência de uso e gestão da água e reduzindo o uso de fatores de produção (fertilizantes, 
pesticidas). Relembrou as medidas constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água relativamente ao regadio e o objetivo estabelecido de, num período de dez anos, 
aumentar a eficiência de 58% para 66%. Apresentou os valores atuais de eficiência de rega por 
região agrária, ainda longe desse objetivo e que variam, entre 54,2%, na região de Trás-os-
Montes e 60,4%, na região do Algarve, bem como a eficiência dos diferentes tipos de rega 
(gravidade, 55%, aspersão, 70% e localizada, 80%). A concluir, salientou o papel da agricultura, 
enquanto atividade dominante sobre o território português, no fornecimento de bens 
públicos, de que salientou: i) segurança alimentar; ii) saúde e bem-estar animal; iii) vitalidade 
das zonas rurais e das paisagens agrícolas; iv) mitigação das alterações climáticas; v) proteção 
do solo e da biodiversidade; vi) diminuição do risco de incêndios e vii) proteção e conservação 
da água. 

Também no mesmo ponto da ordem de trabalhos, a Eng.ª Sofia Gramacho, do INAG, 
apresentou a posição do INAG sobre a política agrícola comum pós-2013 e a proteção da água. 
Começou por referir que a posição do INAG é tomada no âmbito da consulta pública sobre a 
PAC pós-2013, lançada em 12 de abril de 2010, e que tem como suporte de análise a 
comunicação da Comissão Europeia sobre o futuro da PAC «A PAC no horizonte 2020: 
enfrentar os futuros desafios da alimentação, dos recursos naturais e do território», de 18 
novembro de 2010, onde se refere que a PAC pós-2013 terá três desafios principais (segurança 
alimentar, ambiente, e alterações climáticas e equilíbrio territorial), três objetivos principais 
(produção alimentar viável, gestão sustentável dos recursos naturais e ação climática, e 
desenvolvimento territorial equilibrado) e deverá incorporar os princípios estabelecidos na 
Estratégia Europa 2020 de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Ainda de acordo 
com a referida comunicação, a PAC pós-2013 deverá ser estruturada em dois pilares – um 
primeiro pilar, contendo os apoios aos agricultores, numa base anual, e um segundo pilar, 
suportando os apoios aos objetivo comunitários, contemplando suficiente flexibilidade para os 
Estados Membros responderem às suas especificidades - e incorporar pagamentos diretos, 
medidas de mercado e ações de desenvolvimento rural, estando predefinidas para avaliação 
três opções políticas distintas.  

A primeira das referidas opções contempla a continuação do processo de reforma 
introduzindo alterações graduais e efetuando ajustamentos ao nível das insuficiências mais 
prementes (p. ex., maior equidade na distribuição dos pagamentos diretos); a segunda opção 
prevê o aproveitamento da oportunidade de reforma para tornar a PAC mais sustentável e 
equilibrada (entre os objetivos, os Estados Membros e os agricultores), através de medidas 
mais “verdes” e mais focalizadas; a terceira e última opção prevê uma reforma mais profunda, 
inteiramente focada em objetivos relativos ao ambiente e às alterações climáticas através do 
desenvolvimento rural, afastando-se do apoio ao rendimento e da maioria das medidas de 
mercado. Apresentou também as referências as preocupações ambientais constantes da 
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comunicação da Comissão relativa à revisão do orçamento da União Europeia, de outubro de 
2010 (ajudas diretas “mais ecológicas” para apoiar práticas ambientalmente mais exigentes; 
desenvolvimento rural que preserve o ambiente e os recursos naturais, que contribua para a 
gestão da água, para a eficiência na utilização dos recursos e para o combate às alterações 
climáticas e que contemple um apoio específico aos mais desfavorecidos na economia rural, 
incluindo neste domínio o combate à desertificação). 

Prosseguindo a sua exposição, referiu a criação, no âmbito da implementação da Diretiva-
Quadro da Água (DQA), de um grupo de trabalho sobre DQA e Agricultura, no qual o INAG está 
representado e que tem como objetivo promover a implementação articulada da Diretiva 
pelos Estados Membros, no que se refere ao setor agrícola, atendendo às particularidades 
deste setor. Referiu a elaboração e discussão de documentos sobre a PAC pós-2013 e a 
proteção da água na Europa. Neste contexto, referiu que o INAG apreciou os documentos 
existentes sobre a PAC pós-2013 e a proteção da água na Europa, tendo tomado posição 
relativamente à sua revisão. Sobre a posição assumida, salientou os seus aspetos essenciais, 
nomeadamente a de que não deve ser desperdiçada a oportunidade desta revisão para 
consagrar, como um dos seus pontos centrais, a proteção da água na política agrícola comum. 
Mais em detalhe, a posição do INAG expõe um conjunto de orientações consideradas 
relevantes, tendo em conta que a agricultura é um dos setores mais importantes para a 
implementação da DQA e da Lei da Água, não apenas enquanto pressão, mas também na 
produção de bens públicos. A posição do INAG considera que a revisão da PAC deverá dar uma 
especial atenção à proteção da água, incorporando o valor ambiental e socioeconómico da 
água, e que deverão ser maximizadas as sinergias e reduzidas as incompatibilidades entre o 
setor agrícola e a proteção dos recursos hídricos. Referiu outras orientações consideradas 
relevantes pelo INAG, nomeadamente: i) os mecanismos de condicionalidade; ii) a aplicação 
das medidas agroambientais; iii) a promoção da fertilização racional, da utilização sustentável 
dos pesticidas, da proteção do solo e do uso eficiente da água; iv) o aumento do 
aconselhamento e apoio aos agricultores; e v) o financiamento suficiente pela PAC para apoio 
às medidas de proteção da água. A concluir, a Eng.ª Sofia Gramacho deu vários exemplos 
concretos da participação do INAG no grupo de trabalho DQA e Agricultura antes referido.  

Fechando as exposições referentes ao último ponto da ordem de trabalho, o Prof. Francisco 
Cordovil, Diretor do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, apresentou uma comunicação sobre a política agrícola e 
a proteção e gestão eficiente da água. Começou por salientar a singularidade do Conselho 
Nacional da Água, face à sua atividade regular e continuada de mais de 16 anos, algo muito 
pouco frequente em Portugal. Esclareceu ser o Gabinete de que é diretor, quem coordena os 
trabalhos de revisão da PAC, embora outras entidades estejam envolvidas, nomeadamente a 
Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Instituto Nacional de Recursos 
Biológicos, ambos representados no CNA.  

Iniciando a exposição do tema, que estruturou de forma a reduzir as áreas de sobreposição 
com as apresentações antecedentes, deu nota dos atuais desafios da agricultura, a nível global 
- como responder à necessidade crescente de produção alimentar com salvaguarda da 
sustentabilidade ambiental? – e a nível europeu - como conciliar os elevados padrões de 
qualidade, sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e as exigentes normas 
comunitárias, com a competitividade da agricultura europeia a nível internacional? Referiu a 
importância de considerar o processo de articulação entre as políticas agrícola (eficiência, 
inovação, formação e proteção da qualidade) e dos recursos hídricos (planeamento, gestão, 
regulamentação) como um processo biunívoco. Mencionou as diferentes formas de integração 
dos objetivo de gestão e proteção da água na atual PAC, quer através das condicionalidades 
aos apoios diretos (1.º pilar da PAC), quer através de vários aspetos relacionados com o 
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desenvolvimento rural (2.º pilar da PAC), com o fomento da produção biológica e integrada, o 
desenvolvimento e sustentabilidade do regadio, a modernização e capacitação das empresas e 
o aconselhamento agrícola. Sobre o futuro da PAC pós-2013 salientou ser este um processo 
negocial complexo, englobando pela primeira vez os 27 Estados Membros da UE e o novo 
quadro de repartição de competências entre instituições europeias, integrando-se na 
negociação mais vasta da revisão global das políticas europeias (Europa 2020, revisão 
orçamental, novo quadro financeiro plurianual e Política de Coesão).  

Prosseguindo a sua exposição, apresentou as principais conclusões do debate público efetuado 
até ao momento sobre a reforma da Política Agrícola Comum: expetativas elevadas dos 
cidadãos face à agricultura e à PAC; necessidade de incrementar a competitividade, a inovação 
e a sustentabilidade ambiental, contribuindo de forma eficaz e verificável para as prioridades 
da UE; necessidade de coesão e adaptação à diversidade de agriculturas e territórios; garantia 
de sustentabilidade do abastecimento alimentar em quantidade e qualidade; contributo para o 
crescimento sustentável, inteligente e inclusivo e manutenção da presença da agricultura em 
toda a UE, valorizando a sua diversidade. Sintetizou as tendências emergentes das instituições 
europeias ligadas à revisão da Política Agrícola, nomeadamente: i) a visão da PAC como política 
comum com maior equidade e eficácia; ii) a manutenção da estrutura atual em dois pilares 
com maior complementaridade; iii) a integração de um apoio adicional para determinados 
bens públicos ambientais nos pagamentos diretos e a introdução de um novo regime para 
pequenos agricultores; iv) o desenvolvimento rural focado em prioridades específicas, entre as 
quais a gestão sustentável e eficiente da água; e v) o reforço dos instrumentos de gestão do 
risco.  

De seguida, apresentou as principais linhas do posicionamento de Portugal face à PAC pós-
2013, que pressupõem: i) a PAC com meios financeiros suficientes e legitimidade, equidade e 
eficácia acrescidas; ii) o financiamento exclusivamente comunitário do 1.º pilar da PAC; iii) a 
regulação dos mercados, com estabilização de preços e rendimentos e melhor funcionamento 
da cadeia alimentar; iv) o apoio direto baseado em critérios objetivos e equitativos, com uma 
significativa redistribuição para corrigir as desigualdades entre agricultores dos vários Estados 
Membros; e v) a integração da remuneração dos bens públicos ambientais nos pagamentos 
diretos e o pagamento de compensações adicionais aos agricultores das zonas desfavorecidas. 
No final da sua exposição, o Prof. Francisco Cordovil identificou as seguintes questões 
estratégicas de integração da política da água na reforma da PAC, a saber: disponibilidade de 
água para regadio; melhoria da eficiência na utilização da água; melhoria da qualidade da 
água; inovação tecnológica; capacitação dos agricultores; coerência de políticas; e cooperação 
institucional. A concluir, referiu que o futuro da PAC irá depender muito da programação e da 
gestão do processo que Portugal fizer e esclareceu que os documentos existentes até ao 
momento têm uma natureza orientadora - embora a Comissão aposte claramente na segunda 
opção de reforma antes mencionada -, sendo que as propostas legislativas só deverão 
aparecer no início do verão de 2011 e que o processo de decisão política se deverá estender 
por 2012. 

O Dr. Paulo Brito da Luz iniciou o debate considerando como muito positiva a abordagem do 
tema no CNA. Referiu os avanços significativos na eficiência das tecnologias de rega utilizadas 
desde os anos 80, por exemplo em culturas como a do arroz, e reconheceu a necessidade de 
incrementar o papel das questões ambientais na agricultura, para o que a investigação 
tecnológica desenvolvida poderá dar um importante contributo, apesar das limitações 
existentes, não apenas na instituição que representa mas também noutras estruturas como o 
Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio, em Beja. A concluir, referiu a necessidade de 
revitalizar outras instituições ligadas ao regadio, como o Conselho Nacional do Regadio. 
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O Eng.º Barahona Núncio salientou que a água armazenada para regadio pode ser utilizada de 
forma flexível, por exemplo em situações de escassez, e questionou a manutenção dos 
objetivos do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, tendo em conta que foram 
estabelecidos para 2009. O Eng.º Bulhão Martins considerou ser importante fortalecer a 
posição portuguesa face à revisão da PAC, nomeadamente através do incremento da 
concertação entre os diferentes ministérios envolvidos, e que a terceira opção de revisão é 
profundamente liberal e influenciada pelos países do norte, não sendo defensável por 
Portugal. A Eng.ª Patrícia Tavares referiu as implicações da escassez de água na prática do 
regadio e a necessidade de compatibilizar a utilização de água na agricultura com as 
necessidades ambientais.  

O Prof. Francisco Cordovil considerou ser importante a manutenção de uma perspetiva 
otimista, nomeadamente em relação às melhorias tecnológicas do regadio, cujos principais 
protagonistas têm sido os próprios agricultores, embora reconhecendo a necessidade de haver 
ainda mais progressos, por exemplo através da agricultura de precisão. Salientou que embora 
a água seja escassa em termos de disponibilidade garantida ao longo do ano, Portugal tem 
outros fatores produtivos de sucesso, pelo que está fora de causa o país desperdiçar a 
agricultura de regadio. Sobre a articulação institucional, nomeadamente entre os ministérios 
do ambiente e da agricultura, considerou ser esta obviamente central no processo de revisão 
da PAC, referindo existir já um intenso trabalho de diálogo que deverá ser valorizado. Referiu 
que as prioridades e agenda de investigação e desenvolvimento tecnológico na área da rega se 
encontram bem definidas e que será necessário uma revisão da estrutura operacional 
existente, nomeadamente com uma maior participação dos privados e maior integração da 
investigação aplicada efetuada nas universidades. A concluir, deu conta de que a UE deverá 
prosseguir uma estratégia comum para a agricultura, integrando todos os instrumentos 
financeiros aplicáveis.  

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por salientar a 
necessária articulação entre as políticas agrícola e de recursos hídricos e salientou as excelente 
relações existentes com o seu homólogo da agricultura, bem como as perspetivas que 
partilham sobre diversas áreas. Considerou que, na sua essência, o debate sobre esta temática 
reflete uma discussão sobre o próprio modelo civilizacional europeu e que a aplicação de 
políticas comunitárias deve ter em conta as especificidades de cada país, o que releva no caso 
da rega. Referiu que a adesão de Portugal à UE promoveu um grande desenvolvimento das 
políticas de ambiente no país, constituindo um grande desafio que permanece e que deverá 
ter em conta as nossas especificidades, criando condições de maior flexibilidade. A concluir, 
após considerar o debate sobre este tema muito enriquecedor, fez um apelo à colaboração de 
todos para que seja possível gizar uma posição comum sobre esta temática que contemple, 
não apenas o interesse comunitário, mas também o português. 

O Eng.º Eira Leitão agradeceu a todas as pessoas que intervieram e às entidades 
representadas na presente reunião, pelos importantes contributos dados, quer na 
apresentação dos temas, quer no seu debate, realçando ser através dessa participação 
multifacetada e capaz que se desenvolve a atividade do Conselho Nacional da Água. A concluir 
a sessão, desejou boas festas natalícias aos presentes, dando por encerrada a reunião, cerca 
das 13h30.
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 41.ª reunião do CNA, realizada em 3/12/2010; 

2. Acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água, PNA 2010; 

3. Estratégia Nacional para o Mar. Ordenamento do Espaço Marítimo e Gestão 
Integrada da Zona Costeira; 

4. Relatório de atividades e contas de 2010. Programa de atividades e orçamento para 
2011. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 41.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Tendo em conta que nesta data se celebra o Dia Mundial da Água, no presente ano 
subordinado ao tema “Água para as cidades - resposta aos desafios da urbanização”, foi 
solicitado ao Eng.º Rui Godinho a preparação de uma breve exposição sobre o tema em 
apreço, que se segue antes de prosseguir o período da ordem de trabalhos.  

O Eng.º Rui Godinho começou por referir que a sua experiência profissional, quer ao nível das 
cidades no passado, quer atualmente ao nível da água, terão estado na base do convite para 
falar sobre a data que hoje se comemora, que agradeceu. A decisão de criar o Dia Mundial da 
Água pela Assembleia Geral das Nações Unidas - 22 de março -, data de 1992, tendo o mesmo 
sido formalmente proposto na Agenda 21 - Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e 
Desenvolvimento - Rio de Janeiro (ECO 92) e celebrado pela primeira vez em 1994 com o lema 
“Cuidar dos nossos recursos hídricos é função de cada um”. No Dia Mundial da Água de 2005 
foi iniciada a “Década da água para a vida” e em 2010 o tema do dia foi “Água limpa para um 
mundo saudável”. Em 2011 o tema é “Água para as cidades - resposta aos desafios da 
urbanização”, sendo a Cidade do Cabo, na África do Sul, o local escolhido para as celebrações. 
O tema deste ano pretende chamar a atenção internacional para: i) o rápido crescimento da 
população urbana e a industrialização; ii) as incertezas causadas pelas alterações climáticas; iii) 
os conflitos regionais e os desastres naturais; e iv) a fiabilidade/sustentabilidade dos sistemas 
urbanos de águas e saneamento. Reconheceu a urbanização como um problema global do 
presente, com mais de 50% da população mundial a viver em cidades de 10 milhões ou mais 
de habitantes, com os continentes asiático e africano a apresentarem das maiores taxas de 
urbanização em todo o mundo, e com a urbanização crescente, não apenas centrada nas 
megacidades mas também nas cidades secundárias.  

A urbanização das sociedades representa um enorme desafio, com reflexos nos recursos 
hídricos, nomeadamente em resultado do aumento da população urbana, da migração dos 
meios rurais para os meios urbanos, e da reclassificação das áreas rurais em áreas urbanas. 
Acresce que 93% dos processos de urbanização em curso ocorrem em países pobres ou em 
desenvolvimento e que 43% da expansão urbana se concretiza sob a forma de bairros 
degradados. Estes bairros cresceram a um ritmo de 18 milhões de pessoas por ano, prevendo-
se que no período 2005 a 2020 cresçam a um ritmo de 27 milhões por ano. Os desafios da 
urbanização interagem também com os efeitos das alterações climáticas nos recursos hídricos, 
tanto em quantidade como em qualidade. As alterações climáticas promovem o incremento 
das migrações para as áreas urbanas e uma maior pressão sobre os serviços urbanos, e 
implicam também operações mais complexas, com frequentes interrupções de serviço, uma 
gestão de risco mais apertada e um aumento dos custos dos serviços de água e saneamento.  

Por outro lado, e relativamente aos serviços de água e saneamento, os investimentos em 
infraestruturas não têm acompanhado o crescimento da urbanização e têm sofrido um sub-
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investimento significativo. A cobertura em sistemas de água canalizada está a diminuir em 
muitos aspetos e a população pobre só tem acesso aos piores serviços aos mais elevados 
preços (p. ex. em Luanda - a taxa de cobertura de água para consumo humano é de apenas 
9%). Identificou um conjunto de outros aspetos específicos da gestão da água em ambiente 
urbano, nomeadamente: i) a inexistência de modelos único ou transplantável face à 
complexidade de cada caso; ii) a existência de poucos exemplos locais que apresentem 
soluções sustentáveis para a água e o saneamento urbano; iii) a incapacidade de as utilities 
conseguirem alargar as redes de coletores aos bairros degradados e tratar adequadamente o 
volume dos esgotos já recolhidos nas redes. Não obstante as dificuldades existentes considera 
serem as cidades a solução para a vida humana, por nelas se encontrarem as melhores 
oportunidades para desenvolver infraestruturas de melhoria da qualidade de vida, incluindo 
serviços de água e saneamento. Salientou as novas oportunidades, por exemplo, para 
desenvolver práticas de reutilização da água e águas residuais de forma integrada, para adotar 
tecnologias de tratamento mais eficientes e para controlar, através da retenção em locais 
próprios as águas residuais, contribuindo para diminuir os efeitos ambientais da poluição a 
jusante. 

Prosseguindo a exposição, referiu vários dos aspetos que caracterizam os grandes desafios 
para as lideranças das cidades, regiões e metrópoles, que assentam num conjunto de fatores 
complexos, mas também estimulantes. Reconheceu que alguns dos mais relevantes problemas 
ambientais e de desenvolvimento mundiais, que travam o desenvolvimento sustentável, se 
encontram nas cidades e nas grandes áreas metropolitanas formadas e/ou em formação, pelo 
que as soluções terão que ser também aí encontradas. Em muitas das cidades e metrópoles de 
hoje verifica-se a presença simultânea de problemas ambientais e de desenvolvimento de 
primeira, segunda e terceira geração, obrigando à reformulação de estratégias e ao 
prosseguimento de políticas integradas inovadoras e com respostas rápidas. A concluir, 
salientou a necessidade de nas cidades e nas metrópoles se procurarem também soluções 
para problemas que transcendem as suas fronteiras administrativas, como a organização do 
território, a qualidade da água, a degradação dos recursos naturais e da biodiversidade, a 
utilização dos transportes e a mobilidade em geral, as políticas de resíduos, as alterações 
climáticas, o aquecimento global e o efeito de estufa.  

O Prof. Veiga da Cunha salientou o interesse da apresentação, referindo que a questão da 
água nas cidades é um problema atual, mas também do futuro. A filosofia com que os 
problemas da água nas cidades são encarados deverá necessariamente mudar face aos 
padrões de utilização hoje em vigor, muitas vezes irracionais. Considerou ainda ser necessário 
incorporar soluções tradicionais (p. ex. water harvesting) na resolução dos problemas 
existentes e salientou a gravidade dos problemas associados ao saneamento de águas 
residuais em ambientes urbanos.  

O Eng.º Lobo Ferreira considerou importante na resolução dos problemas da água nas cidades, 
a incorporação do conhecimento obtido no âmbito de projetos de investigação e 
desenvolvimento financiados pela União Europeia em diferentes regiões do globo acerca dos 
efeitos ambientais da concentração humana em zonas urbanas e periurbanas. 

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por realçar que o direito à água foi consagrado no 
quadro das Nações Unidas, pelo que os problemas nacionais, regionais e internacionais nesta 
área representam problemas da humanidade. Não obstante, será impossível solucionar todos 
os problemas existentes. Referiu também que o direito acima reconhecido não deverá obstar a 
que a água tenha um preço, embora este possa ser partilhado, até porque as questões que se 
colocam ao nível das cidades irão requerer mais investimentos na sua resolução.  
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Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão deu conta da expetativa 
em que se seguisse uma exposição do INAG sobre o desenvolvimento da elaboração do PNA, 
antecedendo a intervenção do GT XV do Conselho, o que não se pode concretizar dada a 
ausência de um representante do INAG para intervir sobre este ponto. 

O Eng.º Francisco Sánchez começou por salientar, com alguma desilusão, que o mandato do 
GT XV está a terminar sem que o trabalho desenvolvido no acompanhamento do PNA 2010 
corresponda às expetativas do grupo. Referiu que algumas das dificuldades encontradas no 
processo de elaboração do PNA e que têm impedido o bom desenvolvimento dos trabalhos 
eram previsíveis face à escassez de meios, dificuldades de coordenação e sobreposição de 
calendário de elaboração com os PGRH. De facto, durante o período de cerca de um ano já 
decorrido desde o início da sua atividade, o GT XV só recebeu para apreciar do plano 
propriamente dito uma versão provisória do Relatório de Introdução e Enquadramento, 
correspondente à primeira fase do plano, e que foi objeto de apreciação na Informação n.º 2 
do GT XV, apresentada na anterior reunião plenária do CNA, em dezembro de 2010, nada 
tendo posteriormente recebido em relação à segunda fase - Caracterização, Diagnóstico e 
Cenários Prospetivos -, e muito menos em relação às fases subsequentes.  

A ausência de qualquer documento definitivo para apreciação e a perceção 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. Embora a atividade do GT XV desde a 
anterior reunião tenha tido pouca relevância, entendeu o grupo ser pertinente preparar uma 
Informação com uma reflexão sobre as dificuldades antes referidas e com sugestões para as 
ultrapassar, que foi enviada juntamente com a convocatória da presente reunião. 

Relativamente às sugestões apresentadas pelo GT XV para o bom desenvolvimento dos 
trabalhos de elaboração do PNA 2010 salientou a recalendarização dos trabalhos em curso, 
que permita: i) a melhor consecução do objetivo 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 interação e aproveitamento dos 
resultados daqueles planos.  

O Eng.º Francisco Sánchez voltou a manifestar a disponibilidade do GT XV, apesar do final 
próximo do respetivo mandato, 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 interação no decurso do processo de elaboração do plano - 
potenciadora de melhorias na qualidade do documento final - e não apenas a emissão de um 
parecer sobre a proposta do plano. A concluir a sua exposição, colocou as propostas feitas à 
consideração do Conselho.  

O Eng.º Eira Leitão informou que a continuidade do trabalho do GT XV se encontra 
assegurada, estando a prorrogação do respetivo mandato por mais nove meses já assinada 
pela Sra. Ministra. Face às opiniões do Eng.º Francisco Sánchez, com as quais manifestou 
concordar, e mais uma vez reconhecendo a escassez de elementos do plano para apreciação, 
considerou ser importante ouvir o Conselho sobre as propostas agora apresentadas pelo GT XV 
para o prosseguimento dos seus trabalhos de acompanhamento da elaboração do PNA 2010.  

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por referir que a existência de alguns atrasos nos 
trabalhos de elaboração do PNA não surpreende, uma vez que simultaneamente se 
desenvolve a tarefa complexa de elaboração dos PGRH, considerando preferível dar alguma 
prioridade à elaboração destes últimos. Acresce que em breve se desenvolverão as discussões 
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públicas das propostas dos PGRH espanhóis para as bacias luso-espanholas do Minho, Lima e 
Douro, nas quais o envolvimento português será coordenado pela CADC, com a participação 
do INAG e das ARH. Este envolvimento, que incluirá a preparação da argumentação a utilizar 
no âmbito da discussão dos PGRH espanhóis, será uma tarefa enorme e complexa, 
representando um grande desafio que deverá contribuir para reforçar a componente das 
relações internacionais luso-espanholas no próprio PNA 2010.  

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce Pássaro, começou 
por salientar que o planeamento e a gestão da água se encontram perfeitamente enquadradas 
pela legislação portuguesa, que institui o PNA e os PGRH, sendo que estes últimos são 
igualmente obrigação comunitária. Apesar das limitações existentes, reconheceu o esforço que 
o INAG e as ARH têm desenvolvido na elaboração dos planos de recursos hídricos. De facto, a 
elaboração destes instrumentos, iminentemente técnicos, requer a incorporação de muitas 
valências e experiências, sendo que no contexto atual é difícil a administração incorporar para 
tal pessoas qualificadas. Em termos gerais, realçou que a implementação das políticas de 
ambiente em Portugal se tem desenvolvido em contraciclo com o aumento de restrições à 
contratação de pessoas para a administração pública. Assim, concordou com as propostas 
sensatas feitas relativamente à recalendarização dos trabalhos de elaboração do PNA 2010, 
dando alguma prioridade à conclusão dos PGRH, não apenas por Portugal já se encontrar em 
incumprimento face aos prazos estabelecidos, mas também porque será inadequado concluir 
o PNA sem dispor dos elementos constituintes dos PGRH.  

Relativamente a algumas observações feitas na anterior reunião plenária sobre os PGRH 
espanhóis, informou o Conselho que, no âmbito de uma conversa informal com a sua 
homóloga espanhola, lhe foi transmitido que o país vizinho, embora também atrasado, está a 
dar prioridade à conclusão dos PGRH das regiões onde não existem problemas de política 
interna (p. ex. onde estejam envolvidos trasnvases), preferindo incumprir os prazos para 
alguns planos mais problemáticos (nomeadamente os dos rios Tejo e Guadiana). Como 
referido pelo Embaixador Santa Clara Gomes, Portugal terá que alocar recursos para preparar 
a argumentação portuguesa no âmbito da discussão pública dos PGRH espanhóis das bacias 
hidrográficas partilhadas, sobretudo em relação às bacias do Tejo e do Guadiana, já que a 
colaboração entre os dois países relativamente às bacias do norte (Lima, Minho e Douro) 
parece ser exemplar. 

A concluir a sua intervenção, deu conta de vários aspetos da área dos recursos hídricos que 
considerou muito positivos e que demonstram, apesar das dificuldades, a grande evolução 
portuguesa neste domínio nos últimos anos. Especificamente, referiu: i) a missão do MAOT à 
Sérvia, onde o embaixador daquele país desafiou Portugal a estreitar as relações no domínio 
da água; ii) o Relatório da OCDE sobre a política de ambiente, onde são reconhecidos os bons 
resultados obtidos na área dos recursos hídricos, dando nomeadamente como exemplo a 
conclusão da nova ETAR de Alcântara, que permitirá contribuir decisivamente para a 
despoluição do estuário do rio Tejo; e iii) a consolidação da gestão por região hidrográfica. Por 
fim, salientou a intervenção fundamental do Prof. Nunes Correia na evolução recente da área 
dos recursos hídricos, nomeadamente na preparação do pacote legislativo que enquadra e 
estrutura a gestão da água em Portugal. 

A Eng.ª Paula Sarmento salientou a importância dos PGRH, referindo que a proposta de plano 
da parte portuguesa do Guadiana deverá estar concluída em junho deste ano, sendo que o 
trabalho desenvolvido com as autoridades espanholas relativamente à delimitação das massas 
de água fronteiriças e transfronteiriças está também concluído. 

O Dr. Orlando Borges, entretanto chegado à reunião, informou ter solicitado a autorização da 
Sra. Ministra para aparecer mais tarde. Manifestou desconhecer estar prevista a intervenção 
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do INAG no âmbito do presente ponto da ordem de trabalhos, e confirmou que após o envio 
da versão provisória do relatório de introdução e enquadramento não foram remetidos mais 
elementos do plano, embora tenha ontem mesmo sido enviado ao GT XV o Relatório de 
Definição de Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica a que o PNA 2010 está a ser sujeito. 
Referiu a sessão técnica, realizada conjuntamente com a APRH no dia 21 de fevereiro, em que 
foram abordados os “Problemas nacionais e tendências de gestão da água”, com base em 
intervenções temáticas realizadas pelos consultores envolvidos na elaboração do PNA 2010. 
Relativamente ao prazo de conclusão, disse ser intenção apresentar uma proposta de plano 
para discussão pública durante o próximo mês de julho, embora o PNA 2010 possa 
posteriormente ser aprofundado com elementos que venham a integrar os PGRH. Por fim, deu 
conta do total empenho do INAG nas relações luso-espanholas no âmbito dos recursos 
hídricos. 

A Dr.ª Paula Chainho considerou ser importante concluir a presente discussão com uma 
decisão sobre o futuro próximo da elaboração dos planos de recursos hídricos em Portugal, 
concordando com a prioridade dada à conclusão dos PGRH, embora seja importante que a 
articulação com o PNA se possa concretizar já nesta primeira geração de PGRH. Ao invés, 
salientou existirem áreas estratégicas que deverão necessariamente verter do PNA 2010 para 
os PGRH, nomeadamente os relativos à utilização agrícola e à produção hidroelétrica, bem 
como os que dizem respeito à gestão das bacias hidrográficas partilhadas com Espanha. 

O Prof. Rui Cortes começou por referir o enorme esforço requerido para a conclusão 
simultânea dos PGRH e o PNA 2010, nomeadamente tendo em conta que, de acordo com a 
DQA, todas as massas de água deverão alcançar o bom estado e que 40 a 50% das massas de 
água nacionais terão atualmente um estado inferior. Questionou como será financiada, não só 
a implementação das medidas necessárias para melhorar o estado dessas massas de água, mas 
também a realização dos programas de monitorização que deverão avaliar os resultados da 
aplicação dessas medidas. Concluiu, considerando muito importante estabelecer uma 
estratégia para o adequado desenvolvimento destes aspetos, bem como para aplicação das 
prorrogações e derrogações previstas na legislação comunitária e nacional. 

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por fazer algumas considerações sobre a 
importância global das relações internacionais no domínio dos recursos hídricos, salientando o 
contributo português, através do relacionamento com Espanha. Quanto aos desenvolvimentos 
recentes verificados em Espanha, salientou que a questão da água é em determinadas regiões 
um assunto “tabu” até à realização das eleições regionais, embora se tenham também 
registado desenvolvimentos positivos, entre os quais algumas decisões do tribunal 
constitucional de Espanha relativamente à atribuição de responsabilidades na gestão da água. 
Embora a informação disponível permita antever a inexistência de grandes problemas 
relativamente aos PGRH espanhóis das bacias partilhadas, considerou imperioso organizar 
brevemente em Portugal uma metodologia de análise e discussão dos planos espanhóis, 
sobretudo os dos rios Tejo e Guadiana. 

O Eng.º Eira Leitão começou por relembrar que, para além do acompanhamento da 
elaboração do PNA 2010 e da emissão de parecer sobre a proposta de Plano, ao Conselho 
compete também contribuir para o estabelecimento de opções estratégicas da gestão dos 
recursos hídricos portugueses e para harmonizar procedimentos metodológicos ligados à 
utilização, proteção e controlo das águas. Relativamente à recalendarização da elaboração do 
PNA 2010, considerou que embora alguns dos seus componentes devam aguardar a 
informação que venha a constar dos PGRH - sobretudo os que conduzam à síntese das 
disponibilidades, necessidades e demais caracterização das várias regiões hidrográficas - 
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outros trabalhos podem avançar, nomeadamente ao nível da definição dos objetivo 
estratégicos e das medidas a implementar. 

O Eng.º Francisco Sánchez considerou também fundamental que a recalendarização permita 
tirar partido dos atrasos verificados na elaboração dos vários planos, esclarecendo que 
somente em caso de conflito de meios deva ser dada prioridade à elaboração dos PGRH das 
bacias luso-espanholas. 

Iniciando o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Pinto de Abreu, responsável da 
Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM), agradeceu o convite para estar 
presente na reunião e para falar acerca da Estratégia Nacional para o Mar (ENM). Começou 
por referir que, estimulados pela necessidade de conseguir fontes alternativas de recursos 
naturais, os Estados têm olhado para o oceano com interesse crescente, sendo que em breve 
mais de metade do solo e subsolo, continental e oceânico, estará sob soberania dos Estados, 
sendo o restante Património Comum da Humanidade (PCH). Expôs o quadro atual de 
desenvolvimento e exploração do oceano, em vigor desde 1994 e consagrado na Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM, 1982), que tem promovido a descoberta 
do mar e criado novas oportunidades. O alargamento pacífico e de base científica das áreas de 
soberania dos estados costeiros, no quadro da extensão da plataforma continental, tem 
contribuído para a exploração de novas áreas geográficas e de novos filões de recursos, 
reforçando o conhecimento sobre os oceanos. 

A nova ordem oceânica mundial tem por base, sobretudo, a realidade do desenvolvimento e 
exploração do oceano, em particular do seu solo e subsolo, enquanto que a evolução de 
outros usos não tem determinado alterações significativas de comportamentos ou 
alinhamentos, com exceção dos motivados pela preocupação crescente da salvaguarda da 
biodiversidade e do ambiente e pelo desenvolvimento de atividades sustentáveis. Mais em 
detalhe, deu conta do processo de aquisição territorial, desde o aparecimento do conceito de 
“plataforma continental”, em 1887, à Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental, 
em 1958, à entrada em vigor da CNUDM. Esclareceu que, para o solo e subsolo, o espaço 
geográfico oceânico é hoje dividido entre o espaço de soberania dos Estados e o PCH, sendo 
que a fixação definitiva dos limites que separam estes espaços é uma prioridade, sobretudo 
para os Estados desenvolvidos cujo acesso ao oceano ou às novas áreas é limitado ou 
inexistente, obrigando à criação de novas parcerias entre os Estados. 

Prosseguindo a exposição, referiu que também em Portugal existe uma nova realidade 
marítima, motivada por uma vontade de conseguir o regresso ao mar e alinhada com a nova 
ordem oceânica mundial. O início desta nova era marítima foi estabelecido com a ratificação 
portuguesa da CNUDM em 1997 e integrou, desde essa data, um conjunto vasto de 
instrumentos, planos, programas e atores. Deste conjunto de desenvolvimentos resultaram, 
para além da análise e avaliação do mar português, a promoção do desígnio e o planeamento 
estratégico para a ação, nomeadamente: i) o reforço, a nível nacional, regional e local, da 
sensibilização e mobilização da sociedade portuguesa para a importância do mar; ii) a melhoria 
da coordenação e cooperação dos vários stakeholders; iii) o reforço da capacidade de 
investigação instalada; iv) a promoção de Portugal como um centro de excelência global ao 
nível das ciências do mar; v) a implementação de diversas ações executivas no âmbito dos 
pilares estratégicos definidos na Estratégia Nacional para o Mar, ENM); vi) a promoção e 
divulgação do modelo português de desenvolvimento de uma ENM; vii) a criação, a nível 
mundial, da primeira área marinha protegida sob jurisdição portuguesa para lá do limite da 
zona económica exclusiva; viii) a aquisição de ganhos consideráveis de áreas oceânicas sob 
soberania e jurisdição nacional, traduzindo-se num território marítimo que poderá ser 40 
vezes superior ao território emerso; e ix) a afirmação de Portugal como parceiro estratégico de 
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cooperação internacional no quadro da preparação de projetos de extensão da plataforma 
continental, nomeadamente no âmbito da CPLP. 

Deu também conta dos projetos em implementação no âmbito da ENM, com o aumento: i) dos 
meios disponíveis; e ii) da operacionalidade nas águas oceânicas profundas, e da capacitação 
técnico-científica (dados, informação e conhecimento). Na sua opinião, o desenvolvimento já 
conseguido será gerador de mais-valias a médio e longo prazo, e os resultados obtidos 
determinam a necessária otimização e reforço dos instrumentos de coordenação, gestão e 
articulação interinstitucional e interministerial, para assegurar a continuidade e consolidação 
das políticas e estratégias já definidas, bem como para inserir o aproveitamento do potencial 
multifacetado do mar no fomento da economia portuguesa.  

Os instrumentos de planeamento estratégico e operacional que resultaram das iniciativas 
antes enunciadas, e de outras, ficam bem representadas pela ENM, pelo relatório “o 
hypercluster da economia do mar” e pelo Relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos. As 
opções identificadas nesses documentos foram, em alguns casos, pioneiras a nível global e 
serviram de orientação para o estabelecimento de programas mais vastos, como por exemplo 
a política marítima integrada europeia. Embora não tenham sido orientadas pelos 
desenvolvimentos recentes relativos aos projetos de expansão da plataforma continental e ao 
novo mapa de soberanias, a análise das conclusões que esses documentos encerram mantêm-
se atualizada, sendo neles identificado um conjunto de áreas de ação estratégica que definem 
o espectro dos assuntos do mar essenciais à realização do potencial do mar português, 
nomeadamente à exploração dos recursos disponíveis (minerais, energia e biodiversidade). 
Este conjunto de áreas de ação terá que ser desenvolvido por Portugal no quadro do novo 
mapa de soberanias, mas também no âmbito da política marítima integrada europeia, das 
estratégias regionais e dos acordos e entendimentos no âmbito de outras organizações 
internacionais. Para desenvolver harmoniosamente as áreas de ação estratégica considerou 
existirem dois tipos de opções: as fundamentalmente dependentes da vontade própria 
(prospeção e exploração de recursos naturais) e as fundamentalmente dependentes da 
vontade de terceiros (generalidade dos usos do oceano, incluindo turismo e transportes 
marítimos).  

Apresentou mais em detalhe o projeto português de extensão da plataforma continental, 
incluindo prospeção (inventariação de reservas, perspetiva integrada, parcerias público-
privadas, formação de quadros técnicos e criação de massa crítica, e investimento reduzido) e 
exploração (instalação da capacidade tecnológica, criação das plataformas logísticas e criação 
de plataformas operacionais). Referiu que as opções de Portugal terão de ser adaptadas ao 
espaço geográfico do grande atlântico, local de bacias marítimas muito distintas, onde existem 
ambientes extremos ultra-profundos. Considerou, pois, de extrema importância a criação e 
adoção de uma estratégia europeia orientada para o pleno desenvolvimento deste espaço 
geográfico, que sendo o espaço oceânico da Europa é também fundamentalmente o espaço de 
interesse nacional português. O espaço marítimo de interesse nacional tem ao longo da sua 
área geográfica numerosos sistemas naturais com potenciais únicos de desenvolvimento, é 
utilizado pelo mundo ao longo de rotas de valor inquestionável, mantém em muitas áreas um 
bom estado ambiental e elevada biodiversidade, devendo estar ao serviço de Portugal como 
um importante ativo estratégico. A concluir a sua exposição, considerou que os rumos 
traçados, também no quadro da União Europeia e das Nações Unidas, deverão refletir o peso 
Portugal como nação marítima, sendo fulcral que a determinação do país em regressar ao mar 
seja definitiva. 

Na sequência e ainda referente ao 3.º ponto da OT, o Dr. Orlando Borges fez uma exposição 
sobre o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), que deve ser mais encarado 
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como um plano estratégico e menos como um plano de ordenamento. Começou por referir o 
enquadramento legal do plano, nomeadamente o Despacho n.º 32277/2008, publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 244, de 18 de dezembro, que determinou a sua elaboração 
por uma equipa multidisciplinar, com representantes dos ministérios com assento na Comissão 
Interministerial para os Assuntos do Mar (CIAM) e coordenada pelo INAG. Deu conta dos 
objetivos do POEM: i) identificar os usos e atividades presentes e futuras numa perspetiva 
articulada com a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, ENGIZC; ii) 
planear e ordenar espacialmente das atividades e usos e determinação das áreas afetas a cada 
atividade ou uso; iii) assegurar a utilização sustentável e a conservação e regeneração dos 
recursos marinhos; iv) promover a importância económica social e ambiental do mar; e v) 
estabelecer os indicadores para a avaliação da implementação sustentável das atividades e 
assegurar a sua monitorização. Apresentou sinteticamente as funções e valor económico 
associados ao mar (p. ex. transportes e logística, energia, defesa e segurança, lazer e turismo), 
salientando que o valor económico das atividades ligadas, direta ou indiretamente, ao mar 
representa 5 a 6% do PIB português (sem incluir o turismo de costa, mas integrando o turismo 
náutico), enquanto que em países como a Dinamarca chega a representar 50% da economia. 

Referiu que o POEM tem como área de incidência todos os espaços marítimos sob soberania 
ou jurisdição portuguesas, totalizando 1 700 000 km2, e que abarca o fundo, a coluna de água, 
a superfície, o litoral e a atmosfera. De seguida, apresentou o processo de elaboração do 
POEM, que começou pela análise de instrumentos de ordenamento do espaço marítimo 
existentes noutros países europeus e deu conta da estrutura criada para a elaboração do 
plano, que contou com a colaboração de várias universidades, e dos mecanismos ligados ao 
seu acompanhamento, que promoveu desde o início o envolvimento dos vários parceiros, 
garantindo a aceitação e participação de todas as partes. Na sequência apresentou de forma 
sintetizada o conteúdo do POEM, que se desenvolveu em três fases; uma primeira fase, que 
integrou o enquadramento, estudos de caracterização e diagnóstico, e a síntese dos 
workshops sobre caracterização cartográfica; uma segunda fase, que incluiu a visão e missão 
do plano, as alternativas e opções estratégicas, bem como a proposta preliminar de 
espacialização; e, por fim, uma terceira fase, integrando as propostas de espacialização e as 
orientações de gestão (normas de execução), bem como o programa de ação e de 
monitorização. Referiu também os vários workshops temáticos realizados no âmbito da 
elaboração do POEM, bem como o processo de elaboração da avaliação ambiental estratégica 
do plano. 

Prosseguindo a sua exposição, apresentou alguns exemplos relativos às propostas de 
ordenamento espacial contidos no POEM, os domínios e linhas de orientação estratégica 
(geoestratégica, economia, recursos naturais, conhecimento e governança), as orientações 
(gerais e setoriais) e a organização das medidas constantes do plano, que inclui para cada 
medida os prazos de concretização, o custo, as entidades responsáveis pela sua execução e as 
metas a atingir. Explicitou ainda as medidas estruturantes que constam da proposta de POEM 
nos domínios da qualidade ambiental, do conhecimento e investigação, do turismo náutico, 
dos desportos náuticos, da aquicultura, dos recursos minerais, da energia e do licenciamento 
(simplificação processual). A finalizar a apresentação, salientou ainda a estratégia subjacente 
ao POEM, de aproveitamento do potencial marítimo, e deu conta do site do plano e das muitas 
pessoas envolvidas na vasta equipa multidisciplinar que elaborou a proposta apresentada.  

O Prof. Betâmio de Almeida relevou o interesse das duas apresentações efetuadas e a 
observação feita sobre a natureza, sobretudo estratégica, do POEM, tendo, não obstante, 
notado a ausência de um plano financeiro para a sua implementação.  
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A Prof.ª Conceição Cunha solicitou alguns esclarecimentos quanto à inclusão da atividade 
portuária no conteúdo da proposta do POEM, tendo igualmente notado a ausência de um 
plano financeiro para a implementação do mesmo plano.  

O Eng.º Carlos Vale referiu a dificuldade em incorporar a natural variabilidade espacial e 
temporal dos recursos biológicos marinhos na espacialização requerida por um plano de 
ordenamento, e considerou que o POEM não está preparado com os necessários mecanismos 
de correção para atender àquela variabilidade. 

A Eng.ª Rafaela Matos considerou interessante a utilização do mar como um potencial de 
esperança no atual contexto do país, sendo importante garantir o financiamento necessário 
para aproveitar esse potencial. Referiu ainda algumas áreas neste domínio em que o LNEC tem 
trabalhado, nomeadamente na modelação dos riscos de poluição com hidrocarbonetos e na 
aplicação de tecnologias de informação à governança dos recursos hídricos, através da 
incorporação dos resultados de programas de monitorização.  

O Prof. Carlos Sousa Reis começou por expressar dúvidas quanto à efetiva articulação do 
POEM com outros instrumentos de planeamento e ordenamento, nomeadamente com a 
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC) e com a Estratégia 
Nacional para as Pescas 2006-2013. Considerou interessantes as medidas estruturantes 
apresentadas no POEM, mas expressou reservas quanto à capacidade para as implementar nos 
prazos apresentados, de 6 a 12 meses, tendo ainda notado a ausência de medidas plausíveis e 
não utópicas para atividades consolidadas e muito importantes, como a pesca, a atividade 
portuária e os transportes marítimos. A concluir a sua intervenção, referiu ainda a necessidade 
de incorporar no POEM a variabilidade, temporal e espacial, dos recursos biológicos marinhos. 

A Dr.ª Anabela Trindade fez uma referência ao interesse demonstrado por Espanha em 
conhecer a avaliação ambiental estratégica do POEM e da sua intenção de reclamar da 
inclusão cartográfica das Ilhas Selvagens em território português. 

O Dr. Seiça Neves considerou que a possibilidade de concretização das potencialidades 
identificadas nalgumas áreas não será utópica, dando o exemplo da implementação de 
reservas biogenéticas, embora os aspetos ligados à exploração (científica, técnica e industrial) 
dos recursos marinhos devam ser melhor consolidados no POEM. Notou também a ausência 
de entidades ligadas às atividades económicas na equipa multidisciplinar que elaborou o 
POEM, bem como as questões complexas ligadas à concretização do conceito de balcão único 
para efeitos de licenciamento. Por fim, observou que o plano contém sobretudo 
recomendações para os diferentes usos, o que saudou face às limitações existentes. 

O Eng.º José Cruz referiu a existência de medidas específicas para aplicação no âmbito da 
navegação e dos portos, embora não tenham sido integradas no POEM face à impossibilidade 
de as implementar em 6 a 12 meses. A este respeito referiu estar a ser desenvolvido um Plano 
Marítimo e Portuário, que se encontra em fase de discussão interna no IPTM, não obstante 
vários dos aspetos associados ao desenvolvimento do setor se encontrarem já enquadrados no 
POEM, nomeadamente no seu quadro estratégico.  

O Prof. Pinto de Abreu manifestou ter apreciado a exposição sobre o POEM e o debate 
suscitado sobre o respetivo conteúdo, bem como a forma pragmática como o plano lidou com 
as limitações que naturalmente existiam. Concordou com as observações sobre a relevância do 
transporte marítimo, embora esta temática seja tratada numa área própria ao nível da UE, 
pelo que na estratégia europeia para o mar, tanto os transportes marítimos como a pesca são 
frequentemente separados dos outros aspetos da política do mar. Reconheceu a colaboração 
de muitas instituições no esforço coordenado pela EMAM, em parcerias fundamentais, 
envolvimento esse que poderá ainda ser acrescido. Considerou ainda que a inclusão das Ilhas 
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Selvagens na cartografia do POEM não será objeto de discussão com Espanha. A concluir a sua 
intervenção, acentuou que a utilização do potencial do oceano não está limitada à 
concretização do POEM, abrangendo seguramente outras iniciativas. 

O Dr. Orlando Borges salientou que várias das observações efetuadas sobre o POEM são já 
conhecidas do INAG, até porque alguns dos intervenientes e as entidades que representam 
participaram na elaboração do próprio plano. Referiu o esforço de compatibilização do POEM 
com outros instrumentos de intervenção, como a ENGZIC, tendo garantido a inexistência de 
incompatibilidades com os restantes instrumentos de ordenamento do território em vigor. 
Relativamente às questões financeiras, reconheceu as limitações que possam existir nalguns 
casos, mas afirmou que será possível concretizar muitas das medidas apresentadas no POEM, 
sendo que algumas dessas medidas serão elas próprias geradoras de receita. 

Após comentar ter ficado plenamente demonstrado o interesse da inclusão das “águas 
salgadas” e do meio marinho na ordem de trabalhos da presente reunião, o Eng.º Eira Leitão 
iniciou o 4.º e último ponto da ordem de trabalhos, apresentando os aspetos essenciais do 
Relatório de Atividade e Contas de 2010 e do Programa de atividades e orçamento do 
Conselho Nacional da Água para 2011, previamente enviado aos membros do CNA. A 
elaboração e apresentação do Relatório e Programa, que o Conselho faz sistematicamente e 
de forma pioneira desde que foi criado, inserem-se nas disposições dos diplomas que criaram 
e estruturaram o CNA e seguem o enquadramento regimental e consuetudinário do Conselho, 
as orientações dos seus presidentes e os entendimentos estabelecidos no decorrer das 
reuniões plenárias e no desenvolvimento dos trabalhos preparatórios e complementares 
dessas reuniões.  

Começou por relembrar as principais competências do Conselho - acompanhar a elaboração e 
a execução do Plano Nacional da Água e emitir parecer sobre a proposta do plano; apreciar 
etapas determinantes do processo de elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica 
dos rios internacionais luso-espanhóis; informar os planos e projetos de interesse geral que 
afetem substancialmente o planeamento dos recursos hídricos ou os usos da água, 
nomeadamente em relação às bacias hidrográficas internacionais; informar as questões 
comuns a duas ou mais regiões hidrográficas em relação à administração e ao aproveitamento 
dos recursos hídricos; emitir informações sobre todas as questões relacionadas com os 
recursos hídricos que lhe sejam submetidas; propor linhas de estudo e investigação para o 
desenvolvimento de inovações técnicas no que se refere à disponibilização, utilização, 
conservação, recuperação, tratamento integral e economia da água; e propor outras ações que 
entenda necessárias para a elaboração e implementação dos planos e projetos antes referidos. 
Deu nota da realização de três reuniões plenárias do Conselho em 2010 e salientou a ampla 
participação dos membros do CNA (mais de 85% dos membros em exercício, com intervenção 
ativa de boa parte dos presentes), tendo os assuntos abordados sido introduzidos por 
documentação pertinente, sempre que possível distribuída previamente às sessões.  

Prosseguindo a intervenção, o Eng.º Eira Leitão deu conta da atividade de um único grupo de 
trabalho (GT XV) durante 2010, que tem como relator-coordenador o Eng.º Francisco Sánchez 
e que iniciou a sua atividade em abril. O referido grupo de trabalho tem procedido ao 
acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água, tendo até ao final de 2010 
produzido duas informações sobre o trabalho desenvolvido. A atuação do GT XV prosseguirá 
durante 2011, até à elaboração do parecer a emitir pelo CNA sobre a proposta do plano.  

Apresentou seguidamente um conjunto de temas que poderão ser em breve abordados pelo 
CNA, embora necessariamente enquadrados pela agenda política, de que realçou: i) o 
aprofundamento da aplicação do quadro legal e institucional da gestão da água em Portugal, 
nomeadamente a nível luso-espanhol e de região hidrográfica; ii) a elaboração e execução dos 
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PGRH; iii) a implementação do PEAASAR 2007-2013 e do Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água; iv) o funcionamento da rede de monitorização da quantidade e qualidade 
das águas e dos sistemas de previsão, controlo e proteção contra os efeitos das cheias e das 
secas; v) a quantificação das implicações económicas do cumprimento dos objetivo ambientais 
impostos às massas de água naturais e modificadas e os mecanismos a utilizar no âmbito das 
derrogações desses objetivo; vi) a valorização estratégica da rede hidrográfica; vii) a 
responsabilidade por danos ambientais nos recursos hídricos; viii) a gestão de riscos em 
recursos hídricos; e ix) a Estratégia Nacional para o Mar, hoje abordada. 

Referiu a intenção de alargar o intercâmbio de conhecimento e pontos de vista entre o CNA e 
os Conselhos de Região Hidrográfica, bem como de desenvolver relações com instituições 
congéneres de outros países, nomeadamente com o Conselho Nacional da Água de Espanha. A 
concluir a sua exposição, apresentou a execução financeira do Conselho em 2010 e as verbas 
orçamentadas para suportar as atividades do Conselho em 2011, em montante que, apesar de 
exíguo (81 914€), deverá permitir o normal prosseguimento da atuação do Conselho. Colocado 
à votação, o Relatório e Programa anual de atividades foram aprovados por unanimidade. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, num breve comentário, 
salientou a importância do contributo do CNA, nas suas quase duas décadas de atividade 
continuada, para a consolidação do setor dos recursos hídricos em Portugal, referindo que a 
gestão da água está hoje profundamente balizada por legislação e exigências comunitárias, 
tornando-se quase independente de quaisquer estratégias governativas. Referiu que a 
natureza e composição do CNA, com a inclusão de diferentes perspetivas e áreas de 
conhecimento, o tornam particularmente eficaz, expressando votos para que o Conselho 
continue a exercer a sua profícua atuação no futuro. 

Concluída a ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou algumas notas finais. Começou 
por referir a próxima realização de uma sessão extraordinária do Conselho, no Padrão dos 
Descobrimentos, em Belém, enquadrada nas comemorações do Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios (18 de abril), que em 2011 é subordinado ao tema “Água: cultura e 
património”. Esta sessão corresponde ao desafio colocado pelo IGESPAR e contará com um 
conjunto de intervenções muito interessantes sobre o mencionado tema. De seguida, deu nota 
da realização, no período da tarde, de uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Água, que 
é organizada conjuntamente pela APRH, APESB e APDA e que decorrerá na Fundação Calouste 
Gulbenkian, convidando um dos representantes das entidades organizadoras a prestar alguns 
detalhes sobre o evento.  

Nesse sentido, a Eng.ª Alexandra Serra começou por agradecer a presença da Sra. Ministra na 
referida sessão comemorativa, cujo tema central será a aplicação da Lei da Água e que contará 
com uma intervenção inicial do Prof. Guerreiro de Brito, a que se seguirá um debate entre a 
comunidade técnica e representantes das forças políticas com assento parlamentar. 

Por fim, o Eng.º Eira Leitão anunciou que, em breve e por razões de limite de idade, deixará de 
exercer o cargo de Secretário-Geral do Conselho, que desempenha desde 1994. Face à 
circunstância, teceu alguns comentários breves sobre a sua compensadora experiência no 
CNA. Relembrou o convite inicial da então Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, Dr.ª 
Teresa Gouveia, para desempenhar a função de Secretário-Geral do Conselho, bem como a 
sucessiva renovação do mandato, ultimamente em 2009, pelo ministro antecedente, Prof. 
Nunes Correia. Aproveitou a oportunidade para expressar a honra que teve em desempenhar 
o cargo de Secretário-Geral do CNA e agradeceu aos membros do Conselho e à Sra. Ministra, 
atual presidente, a colaboração sempre prestada. Relembrou ainda um detalhe curioso da 
ação do Conselho, quando o mesmo foi convocado com apenas 48h de antecedência para que 
lhe fosse dada nota da aprovação da Diretiva-Quadro da Água, o que aconteceu antes de o 
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assunto ter sido levado ao conhecimento da Assembleia da República. O plenário saudou a 
intervenção com um aplauso caloroso. 

Sua Exa. a Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território começou por referir ser 
bom, por um lado, que o tempo passe de forma tão positiva e frutuosa para se chegar aos 70 
anos de idade com as capacidades do Eng.º Eira Leitão. Face à resolução do Eng.º Eira Leitão 
em deixar o cargo de Secretário-Geral do Conselho, considerou que o CNA deveria continuar a 
contar com o profundo conhecimento e a elevada capacidade de reflexão e experiência no 
domínio dos recursos hídricos que demonstra, pelo que comunicou ao plenário a sua intenção 
de o designar como vogal convidado do Conselho. Por fim e em nome do Conselho Nacional da 
Água, agradeceu o desempenho do Secretário-Geral, fazendo votos para que a sua 
participação continue a contribuir para a boa governação dos recursos hídricos portugueses. 
Não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu as várias intervenções efetuadas e deu por 
encerrada a reunião, cerca das 13h30. 
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O Eng.º Eira Leitão começou por dar as boas vindas à Sra. Ministra, na primeira reunião 
plenária do Conselho Nacional da Água a que preside, desejando-lhe felicidades no exercício 
do cargo ministerial no domínio da gestão dos recursos hídricos, em que a boa prestação do 
governo merecerá natural apreço do CNA. Saudou também a presença de algumas pessoas 
presentes pela primeira vez numa reunião do CNA, nomeadamente o Sr. Secretário de Estado 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, bem como as pessoas expressamente 
convidadas para participar na presente reunião. De seguida iniciou a sessão, apresentando a 
ordem de trabalhos constante da respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 42.ª reunião do CNA, realizada em 22/03/2011; 

2. Acompanhamento da elaboração do Plano Nacional da Água e dos planos de gestão 
de região hidrográfica dos rios internacionais luso-espanhóis; 

3. Estrutura institucional de gestão dos recursos hídricos portugueses. Modelo em 
estudo. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 42.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade com pequenos 
acréscimos ou retificações propostas pela Eng.ª Paula Sarmento (ARH Alentejo), pelo Eng.º 
José Cruz (IPTM) e pelo próprio Secretário-Geral, Eng.º Eira Leitão (CNA). 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Prof.ª Assunção Cristas, saudou os presentes, em particular o Secretário-Geral do CNA e o 
Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, que apresentará o ponto 3 
da OT, manifestou o gosto em estar pela primeira vez presente neste órgão de consulta do 
governo e salientou que a riqueza e conjugação de experiências do Conselho será no futuro 
próximo, tal como no passado, de grande utilidade. 

Dando início ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Rocha Afonso apresentou o ponto 
de situação relativamente à elaboração do Plano Nacional da Água. Começou por referir ser 
necessário enquadrar a elaboração do PNA 2010, que estará concluído em 2012, no processo 
mais global de elaboração dos vários planos de gestão de região hidrográfica. Reconheceu que 
a elaboração do PNA sofreu atrasos face ao programado, não tendo sido possível ultimar uma 
proposta para consulta pública até outubro de 2011, como previsto. Considerou que esta 
situação decorreu, nomeadamente, da elaboração simultânea do PNA e dos PGRH, tendo 
identificado os seguintes aspetos críticos: i) o PNA tem de utilizar os resultados dos PGRH, 
refletindo estrategicamente sobre eles, e os últimos PGRH do continente apenas estarão 
concluídos em setembro/outubro de 2011; ii) a compatibilização dos dados é dificultada pela 
simultaneidade de elaboração dos supramencionados planos; iii) as equipas externas 
contratadas para elaboração do plano demonstraram dificuldades na concretização dos 
trabalhos nos prazos previstos, estando parte delas também a elaborar os PGRH; iv) o ano de 
2011, em especial no segundo semestre, torna-se crucial para a obtenção das versões para 
consulta pública dos PGRH, a cargo das ARH, para a consideração em paralelo dos Planos de 
Cuenca dos rios internacionais luso-espanhóis, no âmbito da CADC, e para o cumprimento do 
compromisso assumido com a Comissão Europeia, tendo em conta o contencioso acerca da 
aplicação da DQA, que igualmente tem mobilizado o INAG. A elaboração do PNA será 
retomada, com a finalização de uma versão provisória para participação pública, no primeiro 
semestre de 2012, que atenderá aos contributos do CNA e da Comissão Técnica de 
Acompanhamento (CTA).  

Prosseguiu, dando conta do enquadramento comunitário para algumas questões em 
desenvolvimento, nomeadamente na relação entre a DQA e a PAC pós-2013, incluindo a 
poupança de água e o seu preço, a ligação com outras diretivas (Diretiva dos Nitratos, Diretiva 



 
43.ª Reunião Plenária 

14 de setembro de 2011 

 

 362 
 

Quadro sobre o uso Sustentável de Pesticidas) e as medidas agrícolas consideradas no âmbito 
da implementação dos Programas de Medidas dos PGRH, que deverão incluir medidas 
agroambientais e a promoção de novas vertentes como a fertilização racional, a utilização 
sustentável de pesticidas e a conservação do solo. 

Dando conta do ponto de situação em que se encontra a elaboração do PNA, relembrou as 
empresas de consultadoria contratadas para elaborar conteúdos em cada um dos sete temas 
estratégicos preliminarmente definidos pelo INAG e mencionou os relatórios existentes ou em 
elaboração: i) parte I - introdução e enquadramento, cuja versão provisória já submetida ao 
CNA; parte II - caracterização, diagnóstico e cenários prospetivos (para o qual o INAG está a 
compilar as últimas versões dos sete temas para posterior disponibilização ao CNA e CTA em 
outubro de 2011); e iii) parte III - objetivo, medidas e programação (para o qual o INAG está a 
compilar as últimas versões dos sete temas). A parte III do PNA terá uma abordagem particular 
face ao seu carácter estratégico, como definido na Lei da Água, e será sujeita a uma 
reavaliação interna no INAG e à análise posterior com o CNA. A concluir, referiu outras ações 
desenvolvidas no âmbito do processo de elaboração do PNA 2010, como a sessão pública 
promovida conjuntamente pelo INAG e pela APRH e a elaboração da avaliação ambiental 
estratégica do plano. 

De seguida, o Eng.º Francisco Sánchez apresentou os aspetos essenciais da Informação n.º 4 
do GT XV, esclarecendo que a mesma foi elaborada num contexto específico anterior às 
informações agora prestadas pelo INAG sobre o estado dos trabalhos de elaboração do PNA 
2010. Começou por relembrar o mandato e funcionamento do GT XV, que 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. Previa-se em março de 2010 
que o PNA fosse concluído no final desse ano, 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”. Referiu que nos primeiros tempos de atividade do GT XV houve alguma interação com 
o INAG, mas que, desde 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 rececionada, após 
insistência do GT XV, uma versão de trabalho do Relatório de Definição do Âmbito da 
Avaliação Ambiental Estratégica que, entretanto, foi analisada pelo GT (Nota n.º 3). O mandato 
do GT XV foi entretanto prorrogado até ao final de 2011, no pressuposto de que, até lá, todo o 
processo viria a estar concluído. 

Em todas as reuniões plenárias do CNA, o GT XV tem prestado contas do trabalho 
desenvolvido e transmitido a sua preocupação pela falta de novos elementos para apreciação. 
Na 42.ª reunião do CNA, realizada em 22 de março de 2011, o GT realçou que o seu mandato 
estava a terminar sem que o trabalho desenvolvido correspondesse às expetativas com que 
iniciara a sua atividade, razão porque apresentou nessa ocasião ao Conselho sugestões quanto 
à forma de ultrapassar as dificuldades encontradas. Assim, tendo em especial atenção as 
obrigações do país quanto à apresentação dos PGRH, foi sugerida a recalendarização dos 
trabalhos de elaboração do PNA que permitisse: i) a melhor consecução do objetivo 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 interação e aproveitamento dos resultados daqueles planos. Embora o 
plenário do CNA tenha acolhido favoravelmente, na generalidade, aquelas sugestões, até ao 
momento desconhece-se qualquer evolução da situação relatada, sendo que o INAG previa ter 
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o PNA 2010 em discussão pública até ao final do 1.º semestre de 2011, no máximo no final de 
julho. 

Salientou que o GT XV manifestou disponibilidade para desenvolver uma boa articulação com 
o INAG desde o início do processo, por forma a permitir uma interação 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. Foi aliás desde sempre 
entendimento do Conselho, que a proposta de plano fosse apreciada antes do início da 
respetiva consulta pública. Face à forma como vem sendo elaborado, o GT XV considera que o 
PNA 2010 pode não conseguir desempenhar o importantíssimo papel que legalmente tem 
enquanto documento estratégico com múltiplas repercussões na economia, no ambiente e na 
sociedade portuguesas. A concluir, considerou que, caso a situação descrita não evolua 
significativamente a breve prazo, o GT XV deverá interromper formalmente os seus trabalhos e 
aguardar novos desenvolvimentos ou diferentes orientações superiores ou do próprio 
Conselho. 

Ainda no âmbito do 2.º ponto da OT a Eng.ª Paula Sarmento expôs o ponto de situação 
relativamente à elaboração dos planos de gestão de região hidrográfica dos rios Guadiana, 
Tejo, Douro, Lima e Minho, realçando os aspetos focais e a articulação transfronteiriça. 
Relativamente ao estado de execução dos PGRH, no âmbito do primeiro ciclo de planeamento, 
referiu que os mesmos terão os seus processos de discussão pública concluídos entre o 
segundo semestre de 2011 e o primeiro trimestre de 2012, estando já a ser carregada no 
Water Information System for Europe (WISE), em colaboração com o INAG, a informação 
pertinente desses planos. As versões finais dos planos deverão ser aprovadas até ao final do 
primeiro semestre de 2012, devendo ser realizada, também nesse ano, uma avaliação 
intercalar dos PGRH. Os planos deverão registar a sua primeira revisão/atualização até 2015. 
De seguida deu conta detalhada do processo de elaboração dos PGRH de cada uma das regiões 
consideradas, tendo salientado: i) para o Guadiana, a entrada em discussão pública da 
proposta de PGRH em julho de 2011, o carregamento dos dados no WISE entre julho e agosto 
de 2011 e a prevista publicação do plano em março de 2012; ii) para o Tejo, a entrada em 
discussão pública da proposta de PGRH e o carregamento dos dados no WISE em agosto de 
2011 e a prevista publicação do plano em março de 2012; iii) para o rio Douro e para os rios 
Minho e Lima, a entrada em discussão pública e o carregamento dos dados no WISE em 
setembro de 2011 e a prevista publicação do plano em maio de 2012.  

Na sequência apresentou uma caracterização geral das citadas regiões hidrográficas, incluindo 
área territorial, população, número e categoria de massas de água, afluências em regime 
natural (destacando a forte dependência das afluências espanholas e a grande variabilidade 
intra e interanual), balanço disponibilidades/necessidades (de que salientou o défice 
identificado na RH7, sem considerar efeitos da regularização, em ano seco e médio), estado 
das massas de água, análise económicas das utilizações da água (incluindo o nível de 
recuperação de custos), os objetivos ambientais e os programas de medidas. Relativamente ao 
investimento previsto nesses programas, salientou os seguintes valores: PRGH do Guadiana - 
investimento total estimado, entre 2009 e 2015, de 134 milhões de euros; PRGH do Tejo - 
investimento total estimado, no mesmo período, de 362 milhões de euros; PRGH do Douro - 
investimento total estimado, entre 2012 e 2015, de 231 milhões de euros; PRGH do Minho e 
Lima - investimento total estimado, entre 2012 e 2015, de 17,6 milhões de euros. 

Referiu depois alguns aspetos essenciais da articulação entre Espanha e Portugal na 
elaboração dos PGRH dos rios partilhados. Começou por relembrar que a articulação luso-
espanhola no domínio dos recursos hídricos é enquadrada pela Convenção sobre a 
Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias 
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Hidrográficas Luso-Espanholas de 1998 (Convenção de Albufeira), sendo nela definidos: i) os 
objetivos e mecanismos de cooperação (incluindo a Comissão para a Aplicação e o 
Desenvolvimento da Convenção de Albufeira, CADC); ii) os princípios básicos de partilha dos 
recursos e de gestão de situações de emergência e risco; iii) as obrigações de partilha de 
informação; iv) os mecanismos de esclarecimento e de resolução de litígios; e v) o regime de 
caudais necessário para garantir o bom estado das águas e os usos atuais e previsíveis e o 
respeito do regime vigente dos convénios de 1964 e 1968. Salientou que desde fevereiro de 
2008 o regime de caudais define valores para caudais mínimos referenciados ao caudal 
integral anual, caudal integral trimestral e caudal médio diário. Deu conta do desenvolvimento 
das relações entre as ARH e as Confederações de Hidrográficas homólogas em Espanha, 
através da realização de reuniões, do estabelecimento de mecanismos de trocas de 
informação e análise partilhada dos planos na parte portuguesa e espanhola da bacia, da 
compatibilização entre planos, por forma a assegurar uma adequada resposta à União 
Europeia, nomeadamente, no que se refere à fixação de objetivo ambientais.  

No âmbito dessas relações bilaterais salientou como principais aspetos alvo de análise e 
concertação entre os dois países: para o Guadiana - o estabelecimento das QSIGA, a 
elaboração das propostas de PGRH e a condução dos processos de consulta pública; para o 
Tejo - garantia de articulação entre as autoridades competentes na elaboração de documentos 
conjuntos, nomeadamente o PGRH, estabelecimento de medidas específicas, designadamente 
de um regime de caudais ambientais a jusante de Cedilho, suportado pela avaliação atualizada 
do regime de afluências; necessidade de troca de informação e de conhecimento, no que 
respeita às afluências geradas, aos consumos verificados, à gestão dos recursos dos 
reservatórios existentes na parte inferior da bacia, e aos aspetos da qualidade da água, 
nomeadamente na albufeira de Cedilho; satisfação de um regime de caudais que permita 
assegurar as condições ambientais no troço principal do rio Tejo e no estuário e as 
necessidades instaladas associadas, com captações para o setor urbano e para o setor 
agricultura; garantia de articulação entre as autoridades competentes, quer em situação 
normal, quer tendo em conta a vulnerabilidade e o risco associado à ocorrência de cheias e de 
poluição acidental; para o Douro, Minho e Lima - realização de reuniões de trabalho entre ARH 
Norte e as Confederações Hidrográficas homólogas, realização de sessão pública conjunta, em 
Portugal, de apresentação das propostas dos planos espanhóis e alegações da ARH sobre as 
propostas de planos espanhóis, avaliação ambiental e sistema de planeamento previsto na 
Convenção de Albufeira, classificação de massas de água transfronteiriças, avaliação de 
disponibilidades e de necessidades de água, regime de caudais e fenómenos hidrológicos 
extremos, identificação e quantificação de problemas e pressões, e objetivos ambientais nos 
horizontes 2021 e 2027. 

Iniciando o período de debate, o Eng.º Pedro Serra começou por referir compreender as 
dificuldades sentidas na elaboração do PNA 2010, até por comparação com a situação 
registada aquando da elaboração em 2011 do primeiro Plano Nacional da Água, realçando o 
atraso, mais gravoso, dos PGRH. Salientou ser importante avaliar o impacte financeiro dos 
programas de medidas sobre as entidades gestoras, até pelos valores impressionantes antes 
apresentados, a que faltará adicionar os respeitantes às bacias hidrográficas exclusivamente 
nacionais, o que poderá totalizar valores na ordem dos 800 a 1000 milhões de euros em 
medidas associadas ao ciclo urbano da água. No contexto atual, expressou dúvidas sobre a 
possibilidade de concretização de tais investimentos, nomeadamente nos domínios do 
abastecimento em alta e do saneamento de águas residuais, sendo que a situação poderá 
revelar-se mais complexa se estes investimentos tiverem já sido carregados no WISE, até pelas 
consequências que eventuais incumprimentos podem ter. Na sequência, expressou algumas 
dúvidas relativamente à forma de cálculo e aos valores apresentados para a recuperação dos 
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custos dos serviços de águas, que não deverão ter incorporado todos os componentes. A 
concluir, referiu a avaliação intercalar dos PGRH em 2012, que poderá ser aproveitada, não 
apenas para uma revisão dos objetivo dos PGRH portugueses - com um eventual aumento das 
prorrogações estabelecidas -, mas também para eventual revisão da própria DQA, adaptando a 
ambição da diretiva às dificuldades registadas em vários países. Por fim, alertou ainda para a 
necessidade em adotar uma atitude clara e pouco ligada à posição espanhola, dadas as 
diferentes perspetivas existentes relativamente à gestão da procura e à recuperação de custos. 

O Prof. Francisco Ferreira começou por referir que embora o CNA tenha oportunamente 
manifestado a importância em ser informado sobre as matérias tratadas no âmbito da CADC, a 
respetiva página da internet não contém informação atualizada, o que considerou negativo, 
sobretudo numa altura crucial para a elaboração dos PGRH das bacias internacionais, em que a 
partilha de informação e a interação com Espanha deveria ser incrementada. Salientou que um 
dos aspetos basilares da DQA e dos planos de recursos hídricos (PGRH e PNA) se refere à 
qualidade da monitorização (qualitativa e quantitativa) efetuada, dando conta das limitações 
que atualmente se parecem verificar, por exemplo, na rede automática do SNIRH, que não 
está a funcionar por limitações de verbas e de recursos humanos afetos. 

O Prof. Joanaz de Melo salientou os aspetos graves, em termos ambientais, energéticos e 
económicos, existentes no Plano Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico 
(PNBEPH), que considerou incompatível com o PNA 2010. Na ocasião, Sua Exa. a Ministra da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território informou que o PNBEPH 
será em breve reanalisado pelo governo e o Eng.º Eira Leitão deu conta da inclusão deste 
tema em anteriores sessões do Conselho. 

O Embaixador Santa Clara Gomes começou por considerar não ser grave o atraso registado na 
elaboração do PNA, face ao seu enquadramento num conjunto mais vasto de planos de 
recursos hídricos, onde se incluem os PGRH, tendo notado com agrado o desenvolvimento 
destes últimos. Acerca da cooperação luso-espanhola, referiu ser quase impossível negociar 
seriamente com Espanha neste período que antecede as eleições, a decorrer em finais de 
novembro, face à elevada sensibilidade do tema dos recursos hídricos na realidade espanhola. 
Não obstante, salientou desde logo a diferente abrangência dos PGRH espanhóis, com a 
inclusão de investimentos em áreas como a do regadio e com quantitativos financeiros dez 
vezes superiores aos dos planos em elaboração na parte portuguesa das bacias. A concluir, 
salientou a necessidade de prosseguir a cooperação com Espanha, pelo menos até 2015, 
felicitando o esforço do secretariado técnico da CADC que se encontra sediado no INAG e que 
não tem orçamento próprio. 

O Prof. Nunes Correia, após cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, notou 
as dificuldades verificadas na relação entre o INAG e o GT XV no decurso do processo de 
elaboração do PNA, que por certo irão ser resolvidas, bastando para tal cumprir o estabelecido 
na Lei da Água. Relativamente ao conteúdo do plano e às suas diferenças relativamente aos 
PGRH, crê igualmente serem claras as diferenças que deverão existir entre os dois 
documentos, de diferentes níveis, sendo o primeiro um documento de índole estratégica, 
enquanto os PGRH são necessariamente muito enformados pelas exigências comunitárias. A 
não subjugação do PNA às diretrizes comunitárias deve, aliás, ser vista como uma mais-valia, o 
mesmo acontecendo com um acervo de normas e práticas portuguesas que devem ser 
relevadas quanto ao seu valor ambiental (e.g. domínio público hídrico, RAN, REN, etc.). Da 
mesma forma, considerou como secundárias as questões relativas ao facto de o PNA ser 
concluído antes ou depois dos PGRH, referindo que esta questão se solucionará naturalmente 
no decurso dos próximos ciclos de planeamento, aquando das atualizações dos PGRH e do 
PNA. 
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Sobre os PGRH, exprimiu a sua satisfação em relação aos primeiros resultados consistentes 
apresentados, considerando como boa a decisão tomada de responsabilizar as ARH pela 
elaboração destes planos, apesar dos atrasos verificados e entretanto assumidos. Na 
realidade, houve o objetivo de com a elaboração dos PGRH criar competências nas cinco ARH 
continentais, dispersando o conhecimento e permitindo uma maior proximidade com os 
utilizadores e uma melhor articulação com Espanha. 

O Eng.º Jaime Baptista expressou dúvidas acerca de alguma da informação constante dos 
PGRH relativa à cobertura dos serviços, tarifário e recuperação de custos, tendo aproveitado a 
ocasião para informar acerca da abrangência universal que a regulação do ERAR passou a ter e 
que, por exemplo, irá garantir a monitorização e auditoria de informação relativa a descargas 
de águas residuais, qualidade nas captações e custos, aumentando assim as zonas de interface 
com as autoridades ambientais portuguesas. 

O Prof. Guerreiro de Brito começou por informar ter a ARH Norte formulado um conjunto 
denso de alegações às versões para consulta pública dos PGRH espanhóis das bacias do Douro 
e do Minho-Sil, que foram disponibilizadas ao INAG e à CADC. Na sequência, considerou que 
Portugal deve enfrentar o facto de ser o país de jusante através da monitorização precisa, da 
quantidade e da qualidade da água, e da abordagem desta questão com novas perspetivas, 
viradas para o uso sustentável dos recursos hídricos partilhados. Salientou igualmente o 
importante papel da CADC nas relações com Espanha, nomeadamente com as Confederações 
Hidrográficas, realçando o objetivo de elaborar um único PGRH para as bacias partilhadas 
aquando do segundo ciclo de planeamento de recursos hídricos. Informou ainda o Conselho 
sobre o projeto de reservas fluviais desenvolvido conjuntamente pela ARH Norte e pela 
Confederação Hidrográfica do Minho-Sil. A concluir a sua intervenção, considerou que os 
objetivos ambientais dos PGRH portugueses para o Douro, Minho e Lima são cautelosos, face 
ao contexto financeiro e ao longo período de tempo requerido para a recuperação dos 
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos.  

O Eng.º Jaime Braga, enquanto representante da área económica, começou por salientar ser 
notório o insucesso registado até ao momento na elaboração do PNA e, consequentemente, 
no respetivo acompanhamento por parte do GT XV. Realçou também a questão sensível do 
preço da água, cujo aumento pode, em determinadas situações, gerar problemas sociais em 
Portugal, bem como a necessidade em aplicar o Plano para o Uso Eficiente da Água.  

O Dr. Paulo Brito da Luz referiu que, embora concordando com o necessário uso eficiente dos 
recursos hídricos disponíveis, Portugal tem potencial para aumentar o consumo eficiente de 
água na agricultura. O Eng.º Jaime Baptista teceu algumas questões acerca da macro e da 
micro-acessibilidade económica aos serviços de água, considerando que em relação à última e 
em determinadas situações a acessibilidade deverá ser garantida através de tarifas sociais. 

O Eng.º Eira Leitão começou por esclarecer que as dificuldades do GT XV no acompanhamento 
da elaboração do PNA decorrem unicamente do facto de não terem existido desde outubro de 
2010 elementos do plano para apreciar. Considerou também insólito que com um período de 
funcionamento já muito superior ao de todos os anteriores grupos de trabalho do Conselho 
(1,5 anos), o GT XV não consiga concluir o seu mandato. Referiu ainda estar legalmente 
estabelecida a elaboração do PNA em 2010, sendo que o atraso nos PGRH, bem como a divisão 
dos trabalhos de elaboração do PNA por temas, adjudicados a diferentes consultores, foram 
considerados desde o início pelo CNA como menos favoráveis à boa concretização do plano. 

O Dr. Orlando Borges começou por realçar que a elaboração do PNA teve como ponto de 
partida a criação da CTA, de cujo trabalho resultou a proposta metodológica de dividir a 
elaboração de conteúdos para o PNA por vários concursos temáticos, desenvolvidos para um 
conjunto de áreas estratégicas, também estabelecidas conjuntamente com a CTA. Na 
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sequência e após esta fase, o CNA começou a intervir no seu acompanhamento, concordando, 
tal como referido na 41.ª reunião plenária do CNA, com a existência de um PNA mais sintético 
e com natureza estratégica, embora eventualmente complementado com um documento 
operacional. Referiu também ter sido entendimento do responsável governamental com a 
pasta do ambiente dar primazia à elaboração dos PGRH em relação ao PNA, tendo assim 
justificado a ausência de resposta às sucessivas solicitações do GT XV, o que considerou não 
ser dramático. 

O Eng.º Pedro Serra considerou ter maior dramatismo o atraso na elaboração dos PGRH, já 
que Portugal ficará com muito menos tempo (3,5 anos em vez de 6 anos) para alcançar os 
objetivos para as massas de água em 2015, reduzindo a margem de manobra do país, 
relembrado que a UE poderá vir a suspender fundos comunitários se concluir que os Estados 
não são diligentes no cumprimento das diretivas. A este respeito salientou ainda a importância 
em Portugal estar atento aquando da revisão intercalar dos PGRH, que decorrerá em 2012, 
bem como aquando da avaliação do grau de implementação da própria DQA, que decorrerá na 
mesma altura. 

O Prof. Nunes Correia esclareceu alguns aspetos da sua intervenção anterior, nomeadamente 
quando referiu que a lei resolverá os dilemas existentes, já que clarifica as competências do 
INAG e do CNA no âmbito da elaboração, acompanhamento e aprovação do PNA. O Eng.º 
Francisco Sánchez começou por referir que o GT XV considerou como mais construtivo e 
adequado a devida informação ao plenário do Conselho, ir comunicando regularmente o 
desenvolvimento dos trabalhos através das sucessivas Informações. Referiu finalmente não ter 
dúvidas de que, quer para o INAG, quer para o CNA, existirá um único objetivo, o de elaborar 
um bom Plano Nacional da Água. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
agradeceu os comentários e contributos, compreendendo a necessidade em fazer a história do 
desenvolvimento do processo de elaboração do PNA. Manifestou o seu empenho na resolução 
dos problemas existentes e na agilização, sempre que possível, da elaboração dos planos de 
recursos hídricos para, nomeadamente, permitir uma boa articulação com Espanha. 
Considerou igualmente de fácil resolução a questão relativa ao acompanhamento do GT XV 
que, sem objeto para avaliar, naturalmente suspenderá o seu trabalho até que existam 
elementos do PNA para acompanhar. Expressou a sua preocupação relativamente a questões 
financeiras, sobretudo em relação aos montantes que possam constar dos programas de 
medidas dos PGRH, considerando que o modelo que enquadra a gestão dos recursos hídricos 
deverá gerar as receitas necessárias para executar esses investimentos, ou, no caso de fundos 
entretanto já alocados, haverá que garantir a comparticipação nacional, o que não deixará de 
representar um elevado encargo para Portugal.  

Prosseguindo a sua intervenção, considerou que os planos de recursos hídricos estão a ser 
feitos num período crítico para Portugal, havendo que salvaguardar a posterior possibilidade 
de selecionar as intervenções a realizar, sendo importante que os planos não representem 
documentos que, embora bem feitos, não podem ser aplicados, o que seria frustrante para 
quem os elabora e embaraçoso para o país. Relativamente ao uso eficiente da água, 
nomeadamente na agricultura, considerou que o objetivo de aumento da produção poderão 
ser concretizados sem aumentos de consumo, mas através de aumentos na eficiência dos 
métodos de rega. Concluindo a sua intervenção, referiu ter tomado boa nota das 
preocupações relativamente à monitorização e à qualidade da água, às relações com Espanha 
e às utilizações dos recursos hídricos, nomeadamente no âmbito do PNBEPH.  

Iniciando o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão entendeu realçar a 
disponibilidade da Sra. Ministra em trazer este tema, que é crucial na gestão dos recursos 
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hídricos portugueses, à discussão no Conselho. Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território apresentou um breve enquadramento do presente 
tema, afirmando ser intenção do governo reestruturar o Estado, de forma a criar uma 
administração pública mais leve, ágil e menos consumidora de recursos, procurando 
concretizar essa reestruturação da melhor forma possível, embora reconhecendo, à priori, a 
inexistência de modelos perfeitos. Considerou ser possível melhorar a gestão da água e de 
áreas com as quais esta tem naturais interações, não apenas através da reorganização dos 
serviços, mas também dos procedimentos. Revelando que este processo terá que estar 
concluído até 26 de outubro pf., indicou não ser este um dossier fechado, justificando-se a 
utilidade dos comentários do Conselho sobre o modelo proposto, embora o trabalho esteja já 
bastante avançado e não seja objetivo alcançar um modelo unanimemente aceite. 

Na sequência, Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Dr. Pedro Afonso de Paulo, expôs o modelo em estudo para a estrutura institucional de gestão 
dos recursos hídricos portugueses, considerando que o debate no Conselho contribuirá, 
seguramente, para o fortalecer. Começou por salientar que o modelo proposto teve em conta 
os contextos histórico e atual, que recomendam um aumento da eficiência da administração e 
a existência de um Estado que, sobretudo, defina as políticas, regule e fiscalize, promovendo 
concomitantemente o aumento do envolvimento da sociedade civil, nomeadamente através 
das associações de utilizadores. Mais em detalhe enquadrou a reestruturação proposta nos 
problemas cada vez mais complexos e abrangentes nas várias vertentes da política de 
ambiente, numa abordagem holística das questões ambientais (de que salientou a evolução do 
acervo legislativo nacional, europeu e internacional), na necessidade de integrar a vertente 
ambiental e o conceito de ecoeficiência na definição e implementação de outras políticas 
setoriais, na necessidade de instituições com maior capacidade de adotar estratégias multi e 
interdisciplinares e no reforço da atuação e imagem do Estado perante o cidadão, conseguido 
através de uma abordagem integrada, transparente, simples e pouco burocrática. 
Especificamente para os recursos hídricos, o modelo proposto institui a Agência Portuguesa do 
Ambiente , I.P. como Autoridade Nacional da Água e de segurança de barragens, sendo 
concentradas na APA as funções de gestão de recursos hídricos dispersas por diversos 
organismos, numa ótica de racionalização estrutural.  

O modelo proposto considera ainda a manutenção das ARH, que se focam no planeamento, 
licenciamento, fiscalização e monitorização dos recursos hídricos (gestão), e dos Conselhos de 
Região Hidrográfica, e a construção de um único Sistema de Informação Nacional sobre 
recursos hídricos, otimizado e facilitador da comunicação entre os vários utilizadores. O 
modelo proposto pretende também uma maior eficácia na gestão integrada dos recursos 
hídricos a partir de um organismo central e têm ainda como objetivo reduzir os custos de 
estrutura, aumentar a capacidade de investimento, otimizar a capacidade técnica e 
administrativa e o apoio dos serviços centrais às ARH, reforçar a atuação “no terreno”, 
incrementar a gestão participada e reforçar o princípio da subsidiariedade (privilegiando 
parcerias, delegações de competências e a formação de associações de utilizadores e de 
empreendimentos de fins múltiplos), manter e reforçar a prestação de serviço e a capacidade 
de comunicação e informação com o cidadão.  

Prosseguindo a sua exposição, detalhou o modelo proposto, em que a APA assumirá e 
otimizará as competências da atual APA, do INAG, das ARH, do Comité Executivo da Comissão 
para as Alterações Climáticas/Fundo Português do Carbono, do ICNB (apenas política de 
conservação da natureza) e do Departamento de Prospetiva e Planeamento (sem incluir o 
Gabinete de Relações Internacionais). A APA será um instituto público com autonomia 
administrativa e financeira e património próprio, sendo dirigido por um Conselho Diretivo que 
assume a gestão das taxas e dos fundos ambientais. A APA, I.P. será gerida de forma rigorosa, 
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suportada por um apertado controlo da receita e da despesa, estará focada no desempenho 
eficaz, suportado por processos claros e simples e baseada numa coordenação efetiva e 
participada dos vários setores, terá uma definição de níveis de responsabilidade muito claros e 
com um apoio constante à atuação da organização, apostará na transparência de 
funcionamento, certificando os seus processos e disponibilizando acesso público aos mesmos, 
e assentará na colaboração efetiva com outras entidades da administração pública, empresas, 
ONG e cidadão. 

Em detalhe, referiu que à APA, I.P, enquanto Autoridade Nacional da Água, ficam reservadas: i) 
as atividades normativas gerais; ii) as atividades de estudo e investigação, de coordenação e 
cooperação com Espanha, com a União Europeia e demais entidades internacionais, bem como 
de planeamento e controlo da aplicação da política da água; e iii) as competências de proteção 
costeira. A APA, I.P. estabelecerá uma coordenação efetiva em toda a organização, assumindo-
se os responsáveis pelas ARH como os interlocutores primordiais de diálogo junto das regiões 
hidrográficas e assegurará, ainda, a gestão da rede de laboratórios de ambiente do Estado. A 
aplicação do novo modelo implicará uma reestruturação organizacional, funcional, patrimonial 
e de recursos humanos, de forma a aumentar a eficiência financeira, a eficácia operacional e a 
melhoria do serviço público. Perspetiva-se que a reestruturação permita a redução significativa 
de chefias (30 a 40%); a concentração dos serviços, com consequente diminuição dos espaços 
ocupados e outros custos operacionais; e a existência de um único serviço nacional de 
informação de recursos hídricos, com uma redução de custos significativa, além de 
proporcionar uma harmonização de procedimentos alicerçada nos mesmo dados de 
referência. Referiu ainda que o modelo proposto é a norma em termos mundiais (sendo 
aplicado em países como a Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, 
Noruega, Reino Unido, EUA e Canadá). 

Deu conta das áreas temáticas a incluir pela APA, I.P. num PNA de natureza estratégica e 
prospetiva, que incluem água e serviços dos ecossistemas; água, energia e alterações 
climáticas; água e agricultura; água e economia; gestão de bacias hidrográficas partilhadas; 
ciclo urbano da água; valorização de rios e litoral; e gestão de risco. A concluir a sua 
intervenção, deu nota dos aspetos em desenvolvimento, que incluem a alteração da Lei da 
Água, em matérias relacionadas com a orgânica, e a elaboração da lei orgânica (Decreto-Lei) e 
regulamento da APA, I.P, através de Portaria. 

Iniciando o debate, o Prof. Carmona Rodrigues felicitou a Sra. Ministra por ter trazido o 
assunto ao Conselho apenas dois meses após a tomada de posse. Referiu crer que muitas 
pessoas poderão olhar para as alterações propostas com a sensação de que a estrutura 
institucional em vigor não teve tempo para sedimentar e de que os modelos associados à 
política de recursos hídricos estão sempre a mudar. Não obstante, considerou que a gestão de 
recursos hídricos não é hoje o que era à 10 ou 20 anos atrás, nomeadamente em resultado da 
Diretiva-Quadro da Água, e que a política de recursos hídricos deve ser dinâmica, mesmo em 
aspetos institucionais. Embora uma reorganização orgânica deva ser enquadrada pelos 
objetivos que se pretendem alcançar, nomeadamente face à importância da água enquanto 
fator produtivo, considerou que o modelo institucional apresentado pode merecer 
compreensão em resultado das circunstâncias macroeconómicas que vivemos, embora deva 
ser validado pelos resultados que venha a apresentar no futuro. 

O Embaixador Santa Clara Gomes referiu que o modelo apresentado terá a sua compreensão 
mas talvez não o seu apoio, expressando dúvidas sobre a capacidade para economizar com o 
modelo proposto. Deu como exemplos a necessidade de criar, no proposto instituto do 
ambiente, um Conselho Fiscal forte para prevenir fenómenos de corrupção, e a necessidade de 
um Conselho Diretivo que, face ao atual e às variadas atribuições que o novo instituto 
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abarcará, deverá ser mais numeroso. Na sua opinião, o modelo espanhol poderia ser uma 
melhor alternativa, sendo importante garantir o igual peso entre os fatores da 
preservação/conservação e do desenvolvimento/utilização. Considerou ainda que o modelo 
proposto não aplica o princípio da subsidiariedade, sendo centralista. Especificamente no 
domínio dos recursos hídricos, considerou estarmos no meio de uma corrida de obstáculos no 
âmbito do planeamento em Portugal e em Espanha, sendo que no país vizinho existe uma 
Secretaria de Estado específica para a água, relevando a sua importância. Por fim, questionou 
quais serão, no modelo proposto, os níveis de comunicação entre a administração portuguesa 
e espanhola. 

A Eng.ª Alexandra Serra felicitou a nova equipa governativa e manifestou a disponibilidade da 
APRH para colaborar, fazendo suas as palavras proferidas pelo Sr. Secretário-Geral no início da 
apresentação deste tema relativamente à abertura da Sra. Ministra para discutir no CNA o 
modelo proposto. Considerou que um olhar para o passado relembra que nas décadas 
anteriores Portugal mudou demasiadas vezes o modelo de gestão da água, sendo que 
alterações frequentes e sem coordenação não são propícias à eficaz gestão dos recursos 
hídricos portugueses. Relativamente à nova reforma proposta, que se poderá entender face ao 
contexto atual, deixou um conjunto de inputs, que será posteriormente aprofundado no 
âmbito de uma apreciação do modelo proposto que a APRH está a preparar. Começou por 
alertar que a otimização da eficiência financeira que se persegue pode gerar insucessos em 
algumas das alterações propostas, o que pode ter um custo superior à poupança prevista, e 
considerou essencial que qualquer modelo implementado incorpore o conceito da gestão 
eficiente dos recursos hídricos baseado na região hidrográfica. Considerou importante que o 
novo modelo incorpore as boas experiências passadas e que garanta e reforce as relações luso-
espanholas. Relativamente ao modelo proposto, considerou positivo que, como exposto, 
garanta a monitorização dos recursos hídricos e reforce a capacidade de intervenção no 
terreno. A concluir, considerou faltar esclarecer com mais pormenor quais as 
responsabilidades da nova Agência do Ambiente, qual a autonomia das ARH e o que serão os 
designados “delegados regionais da água”. 

O Eng.º Jaime Baptista salientou que a reforma da administração é condicionada por fatores 
externos, considerando que mais importante que o modelo a implementar será a clara 
definição de mandatos e de procedimentos (que deverão ser mais eficazes e eficientes), bem 
como a clara definição das pontos de fronteira entre a APA e os demais organismos da 
administração. A esse respeito, salientou que no último slide da apresentação se referia o ciclo 
urbano da água como atribuição da nova Agência, sendo necessário clarificar a interação com 
as competências da ERSAR nesta matéria. 

Com base na avaliação efetuada pela QUERCUS sobre o modelo proposto, o Prof. Francisco 
Ferreira considerou como positiva a junção na mesma entidade nacional das várias valências 
ambientais, a qual poderá gerar alguma economia de escala. Todavia, considerou como aspeto 
negativo que, após a recente criação das ARH, se proponha uma alteração de paradigma a 
nível da região hidrográfica, em particular numa fase crucial para os recursos hídricos 
portugueses. Na sua opinião haverá que garantir uma maior articulação entre a Autoridade 
Nacional da Água e as entidades regionais de recursos hídricos, qualquer que seja o modelo 
adotado. Questionou também qual o enquadramento dos propostos “delegados regionais da 
água”, embora da leitura do documento se depreenda uma perda de competências das atuais 
ARH, o que considerou um retrocesso. Referiu ainda que o modelo proposto criará uma 
superestrutura que pode não conhecer paralelo mundial em termos de dimensão, apesar dos 
exemplos dados de outros países, e que a mudança será muito profunda e difícil de corrigir 
posteriormente, pelo que há que a fazer bem desde já. 
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O Dr. João Barbosa de Melo mencionou a solidariedade de todos com o esforço de 
racionalização que o país está a fazer, mas discordou que uma maior concentração gere, 
necessariamente, uma maior eficiência, nomeadamente no domínio da água. Considerou 
importante que o modelo proposto não implique a concentração de recursos técnicos em 
Lisboa, até porque as poupanças gerais previstas podem implicar o dispêndio de verbas onde 
elas serão menos necessárias. 

O Prof. Fernando Santana começou por felicitar a sua colega de universidade pelas funções 
desempenhadas, desejando-lhe felicidades no exercício do cargo, e saudou a iniciativa de 
trazer a proposta reformulação institucional ao CNA. Referiu que em alguns Estados a 
publicação de uma lei é precedida pela avaliação dos seus impactes, diretos e indiretos, 
considerando importante que o Conselho pudesse dispor de um estudo mais aprofundado 
sobre as consequências do modelo proposto. De qualquer modo, considera que o modelo 
apresentado, face ao atual, promove uma clara concentração, embora pudessem ser 
consideradas vias alternativas. Com a criação recente das ARH, que na sua opinião têm 
trabalhado bem, questionou se o modelo atual (que não é perfeito) não poderia ser 
melhorado sem uma mudança tão radical, a menos que os estudos que solicitou 
demonstrassem argumentos em contrário. Relembrou ter já existido em Portugal um modelo 
semelhante ao proposto (Direção-Geral do Ambiente), sendo que o esforço de integração 
proposta das ARH com a nova Autoridade Nacional da Água poderia ser conseguido através de 
uma maior articulação entre as ARH e o INAG. 

O Prof. Nunes Correia começou por contextualizar a sua intervenção, que pretende seja 
objetiva e baseada no trabalho que desenvolve há 30 anos sobre as questões da governação e 
gestão dos recursos hídricos. Começou por manifestar perplexidade, enquanto cidadão, que se 
considere oportuno rever legislação publicada há pouco mais de cinco anos e que, em vários 
aspetos, começou a ser implementada apenas à três anos. Salientou que o atual modelo de 
gestão dos recursos hídricos foi deliberadamente estabelecido em lei, aprovada por larga 
maioria na Assembleia da República, para garantir estabilidade no processo, e considerou que 
a sua eventual alteração através de decreto-lei será um claro downgrading político desta área. 
Considera que o modelo proposto pode não promover o propagado aumento de eficiência 
operacional e financeira, ou a melhoria do serviço público. Da mesma forma, considerou 
duvidoso que a junção proposta possa implicar uma melhor coordenação das entidades 
existentes e revelou surpresa pelas conclusões do análise de benchmarking realizada aos 
modelos de gestão de recursos hídricos existentes noutros países. A este respeito realçou que 
os países com um modelo semelhante ao agora proposto possuem realidades muito diferentes 
da portuguesa, quer pela inexistência de limitações nos recursos hídricos disponíveis (p. ex. 
países do norte da Europa), quer por apresentarem uma organização administrativa de tipo 
federativo (p. ex. a Alemanha e os EUA), recomendando uma reavaliação cuidada da análise 
feita, com a incorporação das recomendações internacionais nesta matéria. 

Prosseguindo a sua intervenção, referiu existirem outras formas e instrumentos de integração 
dos aspetos de política de ambiente distintos da junção proposta, tendo dado como exemplo 
os processos e avaliação de impacte ambiental. Considerou também muito importante a 
existência de competências no domínio dos recursos hídricos fora de Lisboa, face à expressão 
territorial forte que esta componente ambiental apresenta, havendo muitas dúvidas sobre a 
capacidade do modelo proposto garantir este aspeto. De acordo com o conhecimento atual, a 
gestão de bacias hidrográficas deve ser encarada como uma gestão de condomínio, tal como 
plasmado na Lei da Água, através, por exemplo, das associações de utilizadores. Questionou 
qual a natureza das novas ARH, já que parece haver a preocupação de manter o conceito. Na 
sua opinião, a transformação das ARH em meras direções de serviços fará com que percam o 
seu estatuto enquanto interlocutores relevantes a nível regional e municipal, o que considerou 
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fatal para a boa gestão dos recursos hídricos portugueses. A experiência tem revelado que 
mais que as instituições importa o capital humano nelas presente, considerando necessário 
aperfeiçoar os modelos e procedimentos existentes mas não através do que é proposto, que 
representa um retrocesso. A concluir, sugeriu que se o modelo proposto prevalecer, a nova 
APA deverá incluir água no seu nome e ter um vice-presidente com responsabilidade na área 
dos recursos hídricos, devendo ainda manter-se a designação das ARH, mas sem os propostos 
“delegados regionais da água”. 

O Dr. Paulo Brito da Luz referiu que a nova composição do ministério pode envolver outras 
entidades, ligadas à agricultura, na reestruturação regional proposta, salientando ainda a 
necessidade de serem implementados a nível regional Conselhos Consultivos relacionados com 
o setor agrícola, com a participação das entidades ligada à investigação. 

O Prof. Joanaz de Melo começou por louvar o esforço de integração e de aumento de 
eficiência, nomeadamente na resolução de óbvias sobreposições (p. ex. entre o INAG e a APA, 
entre a APA e as alterações climáticas), embora tenha dúvidas sobre se será oportuno 
concretizar as alterações propostas neste momento. Não obstante, salientou a importância de 
tutelas regionais com autonomia significativa, nomeadamente ao nível do planeamento e 
gestão dos recursos hídricos, e considerou o funcionamento das ARH como positivo e a 
manter. Considerou ainda negativa a proposta inclusão na APA I.P da conservação da natureza, 
cuja lógica operacional deve ser feita em rede, contrapondo a existência de uma autoridade 
nacional forte de conservação da natureza. A concluir referiu que sempre que se mexe na 
estrutura institucional ocorrem grandes perdas de eficiência, o que recomendaria uma 
alteração mais modesta do modelo existente. 

O Prof. Veiga da Cunha começou por referir que a reflexão que desde há vários anos faz sobre 
as questões da gestão da água recomenda, sem margem para dúvidas, a gestão por bacias. Na 
sequência da implantação em Portugal de sucessivos modelos de gestão de recursos hídricos 
ao longo dos últimos 45 anos, considerou que o modelo de gestão da água implementado nos 
últimos anos ao nível da bacia hidrográfica pelas ARH se deveria manter, representando o 
modelo proposto um claro passo atrás. Embora a água seja uma componente importante do 
ambiente, apresenta características particulares e relevância em termos das utilizações 
(consumo humano, agricultura, energia) e do ordenamento do território, que justificam a sua 
gestão individualizada. Realçou ainda que as taxas de recursos hídricos não foram 
estabelecidas para suprir custos, mas para racionalizar o uso da água, o que só pode ser 
contabilizado e aplicado ao nível da bacia hidrográfica, nas ARH ou entidades afins que 
possuam autonomia financeira, salientando ainda a necessidade de reforçar o papel dos CRH. 
A concluir, referiu ser importante não “matar” entidades que estão a funcionar bem, ao 
garantir a coesão social nos territórios das bacias hidrográficas. 

O Prof. Rui Cortes salientou ser necessário progredir com rapidez na implementação dos 
planos de medidas e programas de monitorização contidos nos PGRH, por forma a atingir o 
bom estado das massas de água portuguesas em 2015. A este respeito, salientou que a 
profunda alteração proposta na estrutura institucional pode revelar-se crítica na melhoria do 
estado das massas de água, tendo ainda notado a não coincidência entre as áreas temáticas 
apresentadas para o PNA 2010 e os temas estratégicos apresentados pelo INAG. 

O Prof. Guerreiro de Brito salientou que qualquer mudança pode conter méritos e riscos, 
sendo importante eliminar os últimos. Considerou que muitos dos aspetos anteriormente 
referidos no decurso do debate deveram ser incorporados no modelo institucional a 
implementar, o mesmo acontecendo a algumas das considerações expostas pelo Sr. Secretário 
de Estado que, reconheceu, poderem representar aspetos de melhoria do modelo existente. 
Referiu também que, independentemente do que for decidido, os PGRH serão aplicados no 
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território da região hidrográfica, sendo importante valorizar o capital humano presente nas 
ARH, enquanto simultaneamente se deverão melhorar alguns aspetos de funcionamento, 
incluindo a modernização dos processos. A concluir a sua intervenção, salientou também o 
papel ativo dos CRH, cuja intervenção positiva se deverá manter, e as questões relacionadas 
com a TRH, cuja argumentação que a enquadrou salientava que a taxa seria reinvestida na 
própria região hidrográfica, podendo-se correr o risco de que outras aplicações desta verba 
resultem no seu não pagamento por parte dos utilizadores. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
referiu ter tomado boa nota dos comentários efetuados até ao momento e que, em boa parte, 
já antecipava. Salientou também não estar o modelo institucional proposto já fechado na sua 
configuração, sendo as reflexões anteriores úteis para a sua evolução. Referindo ser imperioso 
ausentar-se da reunião, agradeceu as intervenções antecedentes, bem como as que seguirão, 
que ficarão registadas em ata e das quais será posteriormente informada pelo Sr. Secretário de 
Estado. 

O Eng.º Rui Godinho começou por considerar ser impossível aplicar o princípio da 
subsidiariedade com a proposta passagem das ARH de serviços autónomos para serviços 
desconcentrados. Sobre o regime económico-financeiro da utilização dos recursos hídricos, 
referiu ser importante garantir a aplicação na região hidrográfica das TRH aí cobradas, 
acautelando que a sua captação por uma estrutura centralizada não comprometa este 
princípio. A terminar a sua intervenção, salientou a ausência das áreas temáticas apresentadas 
para a APA, no âmbito da visão estratégica do PNA, do uso eficiente da água e de referências 
aos resíduos, e questionou a articulação do novo modelo com o ordenamento do território e a 
inclusão na APA do DPP. 

O Dr. Orlando Borges considerou natural que a situação presente requeira um aumento de 
eficiência do funcionamento da administração, o que poderá ser conseguido através do 
modelo proposto ou, em alternativa, através do aprofundamento da integração entre as 
entidades já existentes, relevando como interessante o modelo espanhol. Em relação ao 
modelo apresentado, considerou que o mesmo não otimiza a articulação possível entre os 
anteriores ministérios do ambiente e da agricultura, dando como exemplo o necessário 
aprofundamento da descentralização de responsabilidades ao nível das associações de 
utilizadores. Salientou também as dificuldades registadas em atrair para a administração 
pública técnicos competentes, por exemplo, nas áreas da engenharia. A concluir, considerou 
que as vastas competências que o INAG possui ao nível do meio marinho, de que salientou a 
aplicação da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha, poderão passar para institutos sob a 
tutela da Secretaria de Estado do Mar, embora o modelo existente seja válido, havendo que 
garantir as condições para que seja bem aplicado. 

O Eng.º Pedro Serra considerou os anos de 1984 a 2005 como perdidos no domínio da gestão 
dos recursos hídricos, com as sucessivas alterações na estrutura institucional então verificadas. 
Considerou também importante a correta ponderação dos exercícios de benchmarking que se 
façam relativamente a esta matéria e salientou as claras diferenças existentes entre as ARH e 
as Confederações Hidrográficas, mais focadas na promoção de obras hidráulicas, o que 
considerou não dever ser função do Estado. Referiu ver como positiva a reconstrução de uma 
Autoridade Ambiental forte e reconheceu os méritos antes apontados às ARH, embora não se 
possa escamotear o aperto financeiro em que o país se encontra e haja que atuar em 
conformidade. 

O Eng.º João Camargo começou por referir que a LPN expressou já em ocasiões anteriores a 
sua preocupação pela aparente subalternização de algumas áreas do ambiente na 
reestruturação institucional prevista. Questionou qual a articulação que existirá entre as ARH e 
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as CCDR e o papel a desempenhar pelos propostos “delegados regionais da água”, e destacou 
a ausência de sentido na proposta integração da conservação da natureza na APA. 

A Eng.ª José Espírito Santo considerou indissociáveis os domínios da água e da energia, 
questionando a forma como o modelo proposto se irá compaginar com o planeamento 
energético, até face à falha legislativa atualmente existente que não garante a necessária 
articulação entre as entidades intervenientes no licenciamento da produção hidroelétrica. 
Conclui referindo que o Ministério da Economia gostaria que a política energética não fosse 
dissociada da política da água. 

O Eng.º Jaime Braga considerou negativo que os utilizadores não tenham sido previamente 
ouvidos quanto às alterações propostas. Referiu que alterações orgânicas para racionalização 
de custos são em qualquer contexto, não só necessárias, mas também obrigatórias. Acerca das 
alterações propostas, referiu que a legislação sobre recursos hídricos, apesar dos seus méritos, 
promoveu a separação entre os recursos hídricos e os restantes fatores ambientais, 
aumentando os períodos de licenciamento, o que considerou negativo para a economia. 
Concluindo, referiu que se as alterações propostas garantirem a fusão dos processos de 
licenciamento ambiental, com um correspondente aumento de celeridade, terá a aprovação 
das atividades económicas. 

O Eng.º Eira Leitão, dirigindo-se ao Secretário de Estado, começou por salientar que uma 
análise superficial do Conselho podem erradamente sugerir ser este uma corporação da água, 
quando deve ser entendido como uma câmara em que diferentes opiniões refletem as 
preocupações de todos os setores e áreas do conhecimento ligados ao domínio dos recursos 
hídricos. De seguida realçou que a água não é só ambiente, tendo componentes económicas e 
sociais igualmente importantes, assim como uma especificidade técnica e gestionária própria, 
ligada às exigências das suas múltiplas utilizações - na agricultura, energia, indústria, meios 
urbanos, recreio e turismo, etc. - e aos efeitos adversos que procedimentos erróneos podem 
acarretar, nomeadamente em situações hidrológicas extremas. Essas exigências acentuam-se 
no nosso país, por força da irregularidade com que as chuvas ocorrem no território 
continental, conduzindo à necessidade de infraestruturas que permitam armazenar caudais e 
regularizar os leitos fluviais. Consequentemente, considerou relevante que os recursos hídricos 
não sejam diluídos nos outros fatores ambientais, repetindo modelos híbridos da gestão da 
água a nível regional - nas DRA, DRARN, DRAOT e, até, nas CCDR - que tão fracos resultados 
deram, em termos de indeterminação de responsabilidades e de qualidade de intervenção.  

Na sua opinião, os recursos hídricos não deverão ser diluídos a nível central e regional, 
havendo que manter o modelo em boa parte virtuoso das ARH, embora corrigindo os seus 
erros de percurso juvenil, nomeadamente a necessidade de assegurar uma efetiva 
coordenação e repartição de recursos das ARH a nível nacional. Até para melhor 
relacionamento com as Confederações Hidrográficas espanholas dos rios Minho, Lima, Douro, 
Tejo e Guadiana, aspeto relevante na medida em que 64% do território continental português 
se situa nessas bacias hidrográficas luso-espanholas. 

Considerou que apesar dos condicionalismos resultantes da delicada situação financeira em 
que o país se encontra, não faz sentido ignorar que as estruturas administrativas públicas 
demoram muito tempo a consolidar, sendo portanto de evitar mexidas frequentes nas 
instituições, sobretudo em áreas onde há questões fundamentais a resolver no curto prazo, 
como é o caso da eficaz conclusão dos planos de recursos hídricos, relativamente aos quais o 
país está em manifesto estado de incumprimento perante a União Europeia. Por muito que 
espante quem menos conhece o meio e seja por razões legais (leis orgânicas, dotação de 
meios humanos e operacionais), seja por razões orçamentais, afirmou ser esta a realidade da 
administração pública portuguesa. Também por isso, realçou não ser compreensível que a 
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nação prescinda de ter uma Autoridade Nacional da Água vocacionada para estimular o 
aproveitamento sustentável dos recursos hídricos e o controlo técnico das suas utilizações, 
diluindo-a numa instituição orientada para avaliar os impactes ambientais das intervenções. 

Em conclusão, o Eng.º Eira Leitão questionou se a proposta revisão da estrutura institucional 
existente, incluindo a sua reestruturação a respetiva organização, implica obrigatoriamente a 
fusão dos organismos existentes, ou se podia em alternativa ser feita através da racionalização 
desses organismos, da sua melhor articulação e mesmo do emagrecimento de alguns deles? 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território agradeceu os 
vários comentários dos conselheiros, reafirmou a opinião de que a diversidade de opiniões 
pode gerar as melhores soluções e referiu que não iria entrar em respostas de cariz político, 
até pela natureza, sobretudo técnica, do Conselho. Salientou as fortes limitações temporais a 
que a governação do ministério se encontra sujeita e a constatação de que nem tudo está a 
funcionar bem no domínio da gestão de recursos hídricos, com claros problemas de 
articulação e objetivo por atingir, nomeadamente ao nível do planeamento. Realçou a 
dificuldade em gerar mais recursos financeiros no contexto atual e a necessidade de, com uma 
reflexão clara e transparente, garantir a salvaguarda dos valores essenciais das nossas 
políticas. Confirmou ser a figura do “delegado regional da água” o diretor de serviços 
responsável pela gestão das bacias abrangidas na região hidrográfica, e esclareceu que a 
centralização prevista não irá deslocalizar as pessoas e conhecimento existentes no terreno. 
Referiu que gostaria de ter mais tempo disponível para avaliar os impactes das alterações 
propostas, nomeadamente através de uma análise custo-benefício, embora rejeitando à 
partida como exemplo o modelo espanhol, já que a política da água possui uma lógica distinta 
no país vizinho, onde é vital para a respetiva coesão nacional.  

Prosseguindo, considerou que o novo modelo não implica uma perda competências no 
domínio da administração e gestão dos recursos hídricos, apesar da perda de autonomia à 
escala regional, dando como exemplo o previsto reforço das competências da ERAR e a 
manutenção do capital humano existente das AHR, até porque a real autonomia se conseguirá 
através da reafectação de mais meios e recursos para atuação no terreno. Ainda relativamente 
a algumas das intervenções antecedentes, referiu que a inclusão possível das competências do 
ICNB na APA não depende da sua tutela, que a proliferação de organismos registada no 
passado conduziu a dificuldades ao nível da sua coordenação, que a gestão por bacia 
hidrográfica se manterá, que o planeamento de recursos hídricos será concluído, que as taxas 
devem promover o uso eficiente e que a associação referida entre as políticas da água e da 
energia refletia sobretudo as questões da eficiência. Concluindo a sua intervenção, considerou 
que o modelo proposto, a um nível macro, será o mais adequado para a gestão dos recursos 
hídricos portugueses, embora como tenha referido não se encontre ainda fechado na sua 
configuração. 

O Eng.º Eira Leitão conclui os trabalhos, referindo esperar que o debate antecedente possa ser 
útil na melhoria do modelo institucional proposto com o objetivo de garantir a gestão eficaz 
dos recursos hídricos portugueses. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeceu as 
intervenções efetuadas e deu por encerrada a reunião, cerca das 19h20.
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão, apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 43.ª reunião do CNA, realizada a 14/09/2011; 

2. Responsabilidade por danos ambientais nos recursos hídricos, sua prevenção e 
reparação; 

3. Reestruturação e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 43.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade com pequenas 
retificações propostas pelo Prof. Carmona Rodrigues. Ainda acerca do conteúdo da ata, o Prof. 
Joanaz de Melo referiu não se ter ainda concretizado a reavaliação do PNBEPH, referida pela 
Sra. Ministra na sessão em apreço. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Prof.ª Assunção Cristas, cumprimentou todos os presentes, na primeira reunião de 2012, um 
ano que considerou como decisivo não só para as questões da água, mas também para o país, 
sendo que os temas que hoje serão abordados irão estar, certamente, na ordem do dia. 
Especificamente sobre o ponto 3 da ordem de trabalhos, salientou que o mesmo se relaciona 
com o processo em curso de reestruturação dos serviços de abastecimento de águas e de 
saneamento de águas residuais e incluirá uma apresentação sobre a posição do governo sobre 
a matéria. Em termos genéricos, a reestruturação a implementar, que precederá novas 
concessões, incluirá a concentração e racionalização dos sistemas em “alta” e a reintegração 
vertical dos serviços em “alta” e em “baixa”, a que se associa a resolução da questão tarifária. 
Referiu que o primeiro passo da reestruturação está prestes a ser concluído, com a alteração 
estatutária da ERSAR, e deu nota do início de funções da nova administração do Grupo AdP. 
Salientou ser importante envolver do setor agrícola na implementação de uma estratégia para 
o uso sustentável dos recursos hídricos, setor que irá enfrentar um conjunto de desafios em 
resultado da reforma da PAC. Referiu a pertinência futura de vários temas que, à medida que o 
ministério for consolidando a sua nova estrutura, ganharão oportunidade para serem 
abordados no Conselho. Manifestou estar consciente das dificuldades existentes neste 
domínio da governação, mas revelou igualmente otimismo, salientando o contributo positivo 
que espera da parte do Conselho. A concluir a sua intervenção deu conta da sua presença no 
Fórum Mundial da Água, que se realizará em Marselha, e da visita que realizará a Angola, a 
convite da homóloga angolana. Deu ainda nota da necessidade de se ausentar da reunião após 
as exposições referentes ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que passará então a ser 
presidida pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Antes de entrar na parte substantiva da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão deu conta de 
alguns aspetos essenciais da Informação n.º 5 do Grupo de Trabalho XV do CNA, que foi 
enviada previamente aos membros do Conselho. Começou por salientar ter sido remetida ao 
CNA, em finais do ano passado, portanto quando o grupo de trabalho se encontrava a breves 
dias do termo do seu mandato, uma versão de trabalho da Caracterização do PNA2010, que 
fará parte do volume II do plano, Caracterização, Diagnóstico e Cenários Prospetivos. De 
acordo com o próprio INAG, “esta versão é ainda muito extensa, não contém o diagnóstico 
nem os cenários prospetivos e não está ainda validade internamente”. O GT XV procedeu a 
uma breve apreciação na generalidade da parte do volume II que lhe foi presente, a qual, 
devido à sua natureza e extensão, recomendou constituísse um elemento complementar de 
caracterização para suporte à preparação do PNA, onde apenas deve constar o repositório das 
grandes opções da política nacional da água e das regras para a sua proteção e utilização. A 
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referida Informação expressa ainda um conjunto de preocupações a propósito da preparação 
do PNA 2010, entre as quais destacou: 

i) a necessidade de o PNA ser um documento de carácter marcadamente estratégico, 
sintético, com destaque para os seus objetivos e correspondentes programas de 
medidas a aplicar; 

ii) ser fulcral uma ponderação da problemática associada aos rios internacionais (v. por 
exemplo os problemas referentes à bacia hidrográfica do Guadiana - Boca-Chança - 
diversas vezes abordados nas reuniões do CNA); 

iii) poder vir a revelar-se um erro estratégico assumir uma diminuição generalizada dos 
consumos de água para os diversos setores socioeconómicos utilizadores, em particular 
o setor agrícola; 

iv) ser importante a existência, na fase de caracterização e diagnóstico, de uma correta 
articulação com as políticas económicas setoriais; 

v) que o PNA e, sobretudo, os PGRH, não deverão ser apenas um conjunto de limitações 
para os usos da água, sendo que para além dos aspetos ligados à conservação do 
recurso e dos ecossistemas associados, importa potenciar o desenvolvimento 
económico e a coesão social; 

vi) ser determinante garantir a segurança dos financiamentos dos programas de 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 sua realização pela administração. Igual raciocínio se aplica 
às medidas cujo cumprimento fique a cargo de entidades privadas. 

A Informação conclui que, tendo em conta o desenvolvimento dos trabalhos e a conclusão do 
seu mandato, o GT XV considera ser mais adequado que o acompanhamento da elaboração do 
PNA seja retomado em data mais oportuna e consentânea com o que vier a ser a 
recalendarização dos trabalhos do plano. Na sequência e não sendo ainda possível perspetivar 
o prosseguimento e conclusão do Plano Nacional da Água, o Eng.º Eira Leitão reconheceu o 
trabalho e o esforço desenvolvidos pelo grupo de trabalho no acompanhamento da elaboração 
do PNA2010, não obstante as vicissitudes com que deparou no cumprimento do seu mandato. 

Dando início ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Gonçalves Henriques fez uma 
exposição intitulada “A responsabilidade ambiental como instrumento das políticas de 
ambiente. Desafios da operacionalização do regime no âmbito da gestão da água”. Começou 
por explicitar que a síntese enviada previamente aos membros do CNA dará lugar a um 
documento mais detalhado, que em breve enviará ao Conselho para disponibilização a todos 
membros. Começou por referir os diplomas que suportam o Regime de Responsabilidade 
Ambiental (Diretiva 2004/35/CE, de 21/04, transposto pelo Decreto-Lei n.º 147/2008, de 
29/07, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 245/2009, de 22/11 e n.º 29-
A/2011, de 01/03), que no essencial: i) responsabiliza os operadores económicos pela 
reparação e compensação dos danos causados ao ambiente, à semelhança do Regime de 
Responsabilidade Civil, e pela prevenção da ocorrência iminente de danos; ii) contempla 
medidas de reparação e compensação implementadas a posteriori e a aplicação do princípio 
do poluidor-pagador; e iii) induz os operadores a tomarem as medidas e a desenvolverem 
práticas a priori para reduzir os riscos de danos ambientais, reforçando a ação preventiva de 
proteção do ambiente. Deu conta dos antecedentes do princípio do Regime de 
Responsabilidade Ambiental (Convenção de Lugano de 1993; 5.º Programa de Ação em 
matéria de Ambiente, 1993-2000; aplicação do princípio do poluidor-pagador; e o Livro Branco 
sobre Responsabilidade Ambiental de 2000) e dos casos em que o princípio pode ser aplicado, 
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que incluem as situações em que os poluidores podem ser identificados, os danos ambientais 
podem ser quantificados e pode ser estabelecida uma ligação entre os poluidores e os danos 
ambientais. Consequentemente, o princípio da Responsabilidade Ambiental não é aplicável no 
caso de poluição generalizada e difusa (por exemplo, alterações climáticas causadas pelas 
emissões de gases com efeito de estufa ou alterações da qualidade do ar). 

Mais especificamente, os danos ambientais são definidos como danos, diretos ou indiretos, 
causados às massas de água de superfície e subterrâneas, às espécies e habitats naturais 
protegidos e ao solo. No caso da água, os danos ambientais decorrem da violação de normas 
ambientais da Diretiva-Quadro da Água. Esclareceu que o Regime distingue duas situações 
complementares: responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva, sendo que na 
primeira o operador é obrigado a suportar os custos das medidas de reparação dos danos ou 
de prevenção, no caso de ameaça iminente de danos, independente de culpa, desde que seja 
estabelecido um nexo de causalidade entre o dano e a atividade. O mecanismo referido aplica-
se às atividades perigosas ou potencialmente perigosas, definidas no anexo III da diretiva. Por 
outro lado, a responsabilidade subjetiva aplica-se a todas as atividades, mas unicamente se 
houver dolo ou negligência por parte dos operadores, sendo que a diretiva limita a 
responsabilidade subjetiva aos danos às espécies e aos habitats naturais abrangidos pelas 
Diretivas Aves e Habitats. 

Em termos operacionais, se ocorrer um dano, o operador é obrigado a informar a autoridade 
competente, a tomar as medidas adequadas para reparação dos danos ambientais e a 
promover as diligências viáveis para limitar ou prevenir quaisquer danos ambientais adicionais 
ou efeitos adversos para a saúde humana. Na sequência, a autoridade competente pode exigir 
informações adicionais ao operador, dar instruções relativamente às medidas a implementar 
ou tomar ela própria as medidas adequadas e cobrar ao operador os respetivos custos. Quanto 
às medidas de reparação a implementar, os operadores fazem a sua identificação, que é 
proposta à autoridade competente para aprovação e posterior aplicação. 

Prosseguindo a sua exposição, deu conta das situações em que o operador não tem de 
suportar os custos da reparação dos danos ambientais, se provar que não agiu com dolo ou 
negligência e que os danos resultaram de emissões ou acontecimentos expressamente 
permitidos e que respeitam integralmente uma autorização emitida ou conferida nos termos 
das disposições legislativas e regulamentares em vigor, ou decorreram de emissões, atividades 
ou utilização de produtos em que o operador prove que não podiam ter sido consideradas 
suscetíveis de causarem danos ambientais, de acordo com o estado dos conhecimentos 
técnico/científicos no momento em que se deu o dano.  

Deu também conta das diversas formas que pode assumir a reparação dos danos ambientais, 
sendo que nos danos que afetam as águas ou os habitats e as espécies naturais protegidos há 
a obrigação de adotar medidas para restituir esses elementos ao estado anterior ao dano, 
devendo ser compensadas as perdas provisórias decorrentes do dano enquanto não tiver sido 
reconstituído o estado inicial. Se não for possível ou for economicamente desproporcionado 
reconstituir a situação anterior ao dano, devem ainda ser adotadas medidas complementares. 

Acentuou que, de acordo com a legislação, os Estados Membros devem tomar medidas 
destinadas a incentivar o desenvolvimento, pelos operadores económicos e financeiros, de 
instrumentos e mercados de garantias financeiras, incluindo mecanismos financeiros em caso 
de insolvência, a fim de permitir que os operadores utilizem garantias financeiras para cobrir 
as responsabilidades que para eles decorrem da diretiva. Referiu, por fim, os aspetos-chave na 
aplicação da diretiva: i) consideração da Responsabilidade Civil por danos ambientais; ii) 
obrigatoriedade de as Autoridades dos Estados Membros se substituírem aos operadores na 
reparação dos danos ambientais, quando estes não tiverem capacidade para o fazer ou 
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quando não puderem ser identificados; iii) obrigatoriedade de os operadores prestarem 
garantias financeiras que permitam a reparação dos danos que podem ser causados pelas 
respetivas atividades; iv) âmbito dos danos ambientais.  

Passando análise do Decreto-Lei n.º 147/2008, salientou o conteúdo dos seus vários capítulos, 
em particular do capítulo III (artigos 11.º a 24.º), que no essencial procede à transposição da 
Diretiva 2004/35/CE. Apresentou ainda as relações do mencionado diploma legal com a Lei da 
Água, que contém um artigo sobre Responsabilidade Civil pelo dano ambiental (n.º 1 do artigo 
95.º). 

Identificou depois o que considera serem as questões críticas para a aplicação do mesmo 
decreto-lei, nomeadamente o estabelecimento do nexo de causalidade (artigo 5.º), a 
determinação das medidas de reparação e prevenção de danos iminentes (artigos 14.º, 15.º, 
16.º e 17.º), a designação da autoridade competente (artigo 29.º) e a constituição da garantia 
financeira (artigo 22.º). Relativamente ao nexo da causalidade, referiu ser o artigo pouco claro, 
nomeadamente quando refere a aplicação de critérios de verosimilhança e de probabilidade, 
sugerindo que sejam identificados nas licenças ambientais quais os riscos associados à 
atividade e as medidas de recuperação previstas. Sobre a determinação das medidas de 
reparação (artigo 16.º), esta envolve a análise do estado inicial dos elementos componentes 
do ambiente que foram afetados, a análise do incidente que gerou o dano e a previsão das 
respetivas consequências. Relativamente à autoridade competente considerou ser relevante 
resolver a incompatibilidade com o artigo 95.º da Lei da Água, bem como a possível 
incompatibilidade com a autoridade competente pela conservação da natureza. Salientou que 
as garantias financeiras devem ser adequadas para assumir a responsabilidade ambiental 
inerente às atividades abrangidas, sendo ainda exigido aos operadores que evidenciem que as 
garantias financeiras que constituíram são suficientes para reparar os danos ambientais, dado 
que as garantias apresentadas atingem frequentemente montantes ridículos. 

A concluir a sua apresentação, mencionou um conjunto de aspetos relacionados com a 
estratégia de implementação do diploma, que incluem: a) a identificação das áreas de maior 
sensibilidade ambiental com vista ao estabelecimento do estado inicial; b) a identificação da 
distribuição geográfica dos principais focos ou níveis de preocupação, recorrendo à informação 
disponível; c) a identificação da distribuição no território nacional das instalações abrangidas 
pelo regime da responsabilidade objetiva; d) a definição de critérios técnicos para a avaliação 
dos danos ambientais e da respetiva significância e para a determinação das medidas de 
reparação; e) a monitorização da eficácia das medidas de reparação e das medidas 
preventivas; f) o desenvolvimento de métodos de análise eficazes e consistentes para 
estabelecer o risco ambiental a que está exposto determinado operador no exercício da sua 
atividade; g) a definição de critérios para a constituição das garantias financeiras obrigatórias, 
designadamente a elaboração de um modelo de apólice de seguro que salvaguarde a efetiva 
proteção dos bens ambientais; h) a definição dos procedimentos de articulação das entidades 
envolvidas, nomeadamente com as restantes entidades responsáveis pelas áreas do ambiente, 
visando a atuação concertada e célere em caso de ocorrência de dano, com as entidades 
atuantes em caso de emergência ambiental e de inspeção e com as entidades competentes 
espanholas, no caso de danos transfronteiriços. 

Também no âmbito do 2.º ponto da ordem de trabalhos, a Eng.ª Simone Pio fez uma 
exposição sobre a responsabilidade por danos ambientais nos recursos hídricos, sua prevenção 
e reparação. Começou por enunciar um conjunto de princípios de atuação: evoluir de uma 
situação reativa para uma situação proativa; desenvolver critérios objetivo para a aplicação do 
Regime; garantir a articulação com a aplicação de outros Regimes específicos e com as 
entidades intervenientes em tempo útil; desenvolver ferramentas de suporte à decisão e à 
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monitorização; fortalecer os mecanismos financeiros de apoio à aplicação do Regime; 
harmonizar as intervenções e disponibilizar informação; e aplicar procedimentos de auditoria e 
de verificação. Referiu a existência do Guia para a Avaliação de Ameaça Iminente e Dano 
Ambiental, editado pela APA, que contém um conjunto de fluxogramas de atuação por parte 
da administração e dos operadores, apresentando o aplicável ao caso das águas superficiais e 
subterrâneas.  

Prosseguindo, salientou como se procede à articulação entre os Regimes de Responsabilidade 
Ambiental e de Utilização dos Recursos Hídricos, mencionando as condições de licenciamento, 
cujos títulos podem incluir normas de segurança, medidas de minimização e de prevenção de 
acidentes e medidas de emergência a adotar, bem como a possibilidade de serem impostas 
restrições excecionais à utilização da água, por período a definir em caso de emergência, 
nomeadamente em situações de seca, cheia e acidente. Em termos de 
comunicação/notificação, qualquer alteração no funcionamento do sistema, mesmo que não 
prejudique as condições impostas no título de utilização de recursos hídricos, devem ser 
comunicadas à ARH no prazo de cinco dias, existindo ainda a obrigatoriedade de informar a 
Autoridade competente, no prazo máximo de 24 horas, cerca de qualquer acidente grave que 
afete o estado das águas ou o cumprimento das condições indicadas no título de utilização. 
Tais títulos pressupõem a prestação de caução para a recuperação ambiental, sendo que no 
documento “Metodologia para Constituição da Garantia Financeira” se explicita como é 
determinado o valor dessa garantia, bem como as situações de isenção. A finalizar a sua 
exposição, identificou um conjunto de etapas, necessárias à plena implementação do Regime 
de Responsabilidade Ambiental, de que salientou: a mudança do modelo institucional com o 
estabelecimento de um estrutura interna de aplicação com procedimentos de atuação 
articulada (recursos hídricos, solo, resíduos, químicos, etc.); o estabelecimento de pontos 
focais e de mecanismos de comunicação interna e externa e de responsabilidades específicas; 
a identificação do universo de instalações abrangidas; a identificação das adaptações a incluir 
nos títulos/licenças ambientais emitidas ou a emitir aplicáveis às condições gerais/específicas, 
à harmonização das obrigações de notificação/comunicação e à definição de critérios para a 
aplicação das garantias financeiras; e, por fim, a adaptação e desenvolvimento das 
ferramentas para o licenciamento/notificação/comunicação. 

A finalizar as exposições no âmbito do 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. António 
Sequeira Ribeiro, Inspetor-geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, fez uma 
apresentação focada nos aspetos jurídicos e processuais do Regime de Responsabilidade 
Ambiental. Após relembrar a legislação com reflexos na área do ambiente, desde a 
Constituição da República, à Lei de Bases do Ambiente, à Lei-Quadro das Contraordenações 
Ambientais e ao Código Penal, referiu que a Diretiva 2004/35/CE que institui o Regime de 
Responsabilidade Ambiental é menos radical por comparação com o estatuído no Livro Branco 
sobre responsabilidade ambiental apresentado pela Comissão (COM (2000) 66 final, Bruxelas, 
9.2.2000). Com a referida diretiva, houve um aproximar ao direito público, excluindo-se os 
danos ditos tradicionais, tendo ainda sido abandonada a ideia do aligeirar as regras 
tradicionais em matéria de prova. Salientou que a relação triangular típica da responsabilidade 
civil (um operador, um juiz e um lesado) foi substituída na diretiva por uma relação bilateral 
(operador, autoridade competente), onde uma Autoridade pública é competente para 
assegurar o respeito pelos mecanismos de prevenção e de reparação dos danos ecológicos, 
relação esta típica de polícia administrativa. O juiz não é excluído, mas a sua intervenção vem 
sempre a posteriori, depois da ação da Autoridade administrativa, tendo assim um papel 
secundário e não obrigatório.  

Reconheceu ser a diretiva de difícil transposição, tendo-a transposto apenas quatro Estados 
até à data limite estabelecida (30 de abril de 2007). No presente ainda não transpuseram a 
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diretiva a Áustria, a Grécia, a Finlândia, a Irlanda, o Luxemburgo, a Eslovénia e o Reino Unido. 
Embora de acordo com o artigo 249.º do Tratado, uma diretiva vincule o Estado Membro 
apenas quanto ao resultado a alcançar, deixando às instâncias nacionais a competência quanto 
à forma e quanto aos meios, a maior parte das diretivas atuais, nomeadamente as ambientais, 
não se distinguem muito dos denominados regulamentos, esses sim diretamente aplicáveis em 
todos os Estados Membros. Esclareceu assim que a diretiva em causa, de natureza 
regulamentar, deixa aos Estados Membros uma margem de interpretação limitada, que inclui 
nomeadamente (artigo 14.º) a adoção de medidas de encorajamento ao desenvolvimento de 
seguros e garantias financeiras. Estas garantias são obrigatórias em oito Estados Membros, 
incluindo Portugal, para as atividades do anexo II, sendo noutros países obrigatória para 
algumas atividades do anexo III, de maior risco.  

Prosseguindo a sua exposição, referiu que a diretiva em apreço estabelece um regime misto 
entre o direito público e o direito civil (a diretiva nunca refere responsabilidade civil), 
possuindo relações diversas e complexas com outros textos de direito internacional e europeu. 
A transcrição da diretiva, através do Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de julho, teve 
posteriormente alterações, nomeadamente ao dar uma nova redação ao artigo 11.º n.º 1, 
alínea ii), que define os danos causados à água como quaisquer danos que afetem adversa e 
significativamente, nos termos da legislação aplicável, o estado ecológico ou o estado químico 
das águas de superfície, o potencial ecológico ou o estado químico das massas de água 
artificiais ou fortemente modificadas, ou o estado quantitativo ou o estado químico das águas 
subterrâneas. Esta alteração pretendeu evitar conflitos de competência da sua aplicação, 
tendo passado a Agência Portuguesa do Ambiente a ser a única entidade competente para 
atuar no âmbito dos danos às águas. 

Em termos globais, o modelo instituído pela diretiva e consequente decreto-lei assenta a sua 
arquitetura na figura da Autoridade competente e quanto à fiscalização, que abrange apenas 
os danos causados ao ambiente perante toda a coletividade e não os danos causados aos 
indivíduos, define como entidades fiscalizadoras o IGAOT, a APA, o SEPNA, além de 
possivelmente o ICNB nas áreas que tutela. O Regime de Responsabilidade Ambiental - que 
opera aquando da existência de dano ou quando haja uma ameaça iminente de danos - aplica-
se às treze atividades ocupacionais enumeradas no Anexo III do Decreto-Lei, o que considerou 
muito pouco face ao que estava prometido, quer pelo Livro Branco, quer por alguns projetos 
iniciais da diretiva. Fora das situações referidas não se aplica este decreto-lei, mas sim o 
Regime de Responsabilidade Civil estabelecido no Código Civil. A IGAOT, através de auditoria 
ou inquérito, inspeciona a APA e as outras entidades fiscalizadoras do MAMAOT, averigua se a 
APA fez bem o seu trabalho e mediatamente fiscaliza o cumprimento do diploma. A IGAOT 
pode igualmente, no decurso de uma ação ordinária de inspeção, detetar casos subsumíveis ao 
teor do decreto-lei, avisando a APA para atuar e instaurar o respetivo processo de contra 
ordenação. A ação de inspeção pode resultar de auto de participação da APA, de outra 
entidade fiscalizadora ou de qualquer sujeito (ou de auto de notícia das forças policiais e da 
IGAOT), sendo esta a situação mais frequente. 

Em seguida referiu algumas aspetos da redação do Decreto-Lei n.º 147/2008 que considerou 
menos claros e demonstradores de uma legística descuidada na utilização de conceitos 
jurídicos já sedimentados na ordem jurídica portuguesa, levando a dificuldades na sua 
interpretação e aplicação sistemática, quer intra quer extra diploma. Como exemplo, referiu a 
utilização, nem sempre justificada, de três expressões distintas - Autoridade competente, 
Autoridade administrativa e Autoridade fiscalizadora – e a referência à “prescrição dos danos 
causados”, quando os danos nunca prescrevem, mas sim a responsabilidade decorrente da 
produção dos danos. A concluir a sua exposição, referiu quais as ações integradas em cada um 
dos três tipos de contraordenação ambiental considerados (leve, grave e muito grave) e as 
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coimas associadas, a dificuldade em aplicar os conceitos contidos no capítulo III do diploma e, 
por fim, o papel dos tribunais no âmbito do direito ambiental que, frequentemente, reduzem 
as coimas das contraordenações, as transformam em simples admoestações, ou aplicam penas 
suspensas em situações de crime ambiental. 

Iniciando o debate, o Prof. Betâmio de Almeida elogiou as comunicações efetuadas e teceu 
considerações sobre a utilização de alguns dos conceitos apresentados. Referiu 
nomeadamente que a estrutura do diploma sobre Responsabilidade Ambiental não integra de 
forma suficiente a gestão do risco - exceto quanto à questão da ameaça eminente -, a qual se 
deveria interligar, naturalmente, com o grau e a intensidade das medidas de prevenção a 
tomar pelos operadores. O Dr. Paulo Brito da Luz deu conta de um exemplo pessoal 
relacionado com as diligências desenvolvidas face à ocorrência de poluição hídrica numa 
ribeira do Oeste, gerada pelos efluentes de empresas de laticínios e à difícil obtenção de 
resultados concretos. 

O Prof. Veiga da Cunha salientou que o não aparecimento da palavra crime no âmbito do 
Regime de Responsabilidade Ambiental parece ter sido uma omissão, questionando se esse 
facto pode ter alguma ligação com a aplicação do Código Civil nestas matérias. Referiu ainda 
como potencialmente interessante a existência de um Código Ambiental em Portugal, à 
semelhança do que se regista em alguns países, que permitisse clarificar as aparentes 
incongruências existentes entre alguns diplomas. 

O Prof. Joanaz de Melo referiu que reduções dos esforços de fiscalização tornarão difícil a 
aplicação prática do Regime de Responsabilidade Ambiental e teceu algumas considerações 
sobre o papel das seguradoras nesta área, considerando que aquele regime só funcionará em 
Portugal se os prevaricadores forem efetivamente punidos. A concluir a sua intervenção, 
questionou a eventual formulação de crimes ambientais de “colarinho branco”. A este 
respeito, deu como exemplo o que poderá suceder legalmente quando se concluir pela 
ineficácia das medidas de mitigação e compensação de impactes previstas pelas autoridades 
portuguesas para as barragens do Sabor e de Foz Tua, questionando qual o enquadramento 
destes aspetos no regime em análise. 

A Dr.ª Paula Chainho formulou uma recomendação para a especialização dos tribunais, 
nomeadamente dos juízes, na área do ambiente. Propôs que o CNA aborde futuramente a 
temática da implementação de mini-hídricas, integrando nomeadamente a avaliação dos 
concursos lançados há cerca de um ano, que considerou pontuais e mal planeados, não 
envolvendo de forma adequada os constrangimentos ambientais. A concluir, propôs que fosse 
avaliada a eficácia da intervenção e das recomendações formuladas pelo CNA na prossecução 
das políticas relacionadas com os recursos hídricos portugueses.  

A Prof.ª Teresa Ferreira referiu que os conceitos ecológicos contidos no capítulo III do diploma 
sobre Responsabilidade Ambiental assentam em fenómenos biológicos, intrinsecamente 
probabilísticos, o que se pode tornar complexo no contexto judicial, sugerindo a participação 
de especialistas na área da ecologia aquando da produção da transposição de legislação 
europeia e da produção de nova legislação portuguesa no domínio do ambiente. A finalizar 
referiu ser importante o concerto das instituições e dos procedimentos para aumentar a 
eficácia na prevenção e recuperação ambientais no âmbito da aplicação do referido diploma. 

O Prof. Carmona Rodrigues questionou em que aspetos, do ponto de vista jurídico, o Regime 
de Responsabilidade Ambiental pode conflituar com outras disposições legais, dando o 
exemplo de uma providência cautelar que possa gerar danos no ambiente. 

O Eng.º Jaime Braga começou por referir que a legislação sobre Responsabilidade Ambiental 
foi mal feita, não garantindo a oferta de seguros apropriados para os operadores. Considerou 
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crucial chegar a acordo com o setor segurador, para o que será necessário conformar a 
legislação aos seguros existentes ou, em alternativa, reservarem-se as garantias para as 
empresas e atividades de maior dimensão. Referiu ainda que o Estado português está a aceitar 
em Bruxelas anexos de diplomas, por exemplo respeitantes a substâncias perigosas, em língua 
estrangeira, o que não deve acontecer (o que tem valor jurídico deve estar em língua 
portuguesa) e foi já objeto de protesto da Direção-Geral das Atividades Económicas. 

O Eng.º Jaime Baptista solicitou um esclarecimento quanto à aplicação do regime em análise 
aos serviços de saneamento de águas residuais, até pelos reflexos eventuais sobre as tarifas. 
Sendo a titularidade destes serviços geralmente municipal ou estatal, mas existindo várias 
modalidades de gestão, quais as responsabilidades relativas do titular e do operador, quando 
por exemplo, o titular do serviço durante décadas não tenha promovido sistemas de 
saneamento eficazes e, assim, tenha acumulado um passivo ambiental.  

O Prof. Gonçalves Henriques, relativamente aos comentários e questões colocadas durante o 
debate, começou por referir serem as áreas de dano ambiental e de crime ambiental 
diferentes e reguladas por diferentes diplomas legais, pelo que não foram os crimes 
ambientais referidos no âmbito do Regime de Responsabilidade Ambiental. Esclareceu ainda 
que a legislação define se o operador está, ou não, a atuar no âmbito da respetiva licença, 
sendo que limites ou condições que eventualmente estejam mal estabelecidas na licença serão 
responsabilidade da entidade que passou a licença e não do operador. A concluir, acentuou ser 
claro para os três oradores antecedentes a necessidade de proceder à revisão de alguns 
aspetos do Decreto-Lei n.º 147/2008. 

O Prof. Joanaz de Melo considerou interessante o esclarecimento acerca da responsabilidade 
da entidade que emite a licença ambiental, nomeadamente nas situações em que a licença 
seja passada com base em pressupostos que se venham a revelar falsos ou errados. 

O Dr. António Sequeira Ribeiro referiu que em termos operacionais é necessário trabalhar nos 
tribunais com base nas leis existentes, sendo que o Regime de Responsabilidade Ambiental 
apenas prevê a existência de contraordenações. Não obstante, considerou também 
importante utilizar a “lei do bom senso”, sendo que em determinadas ocasiões a vertente 
sancionatória pode não ser a mais indicada. Relativamente à atividade de fiscalização e 
inspeção, é claro que a alocação de mais meios permitirá aumentar os níveis de controlo, 
cabendo ao Estado alocar as verbas consideradas necessárias para uma atuação eficaz no 
âmbito deste regime. Manifestou ainda algumas reservas quanto à utilidade de um Código 
Ambiental em Portugal, embora já tenha defendido a existência desse código, considerando 
mais útil a preparação de tribunais e a formação especializada de juízes em matéria ambiental.  

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. José Pedro Martins, Adjunto da 
Ministra, fez uma exposição sobre as linhas genéricas da reestruturação dos Serviços de Águas 
e Resíduos em Portugal. Começou por enquadrar a questão dentro dos objetivo do Programa 
do Governo, no que respeita à reorganização do setor do abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais, dando prioridade à sustentabilidade económico-financeira do 
setor, autonomizando o subsetor dos resíduos no seio do Grupo Águas de Portugal e 
implementando as medidas necessárias à sua abertura à iniciativa privada. Referiu também 
constarem do memorando de entendimento com a Troika, a preparação de uma avaliação 
abrangente da estrutura de tarifas das empresas públicas, a fim de reduzir o grau de 
subsidiação, bem como a revisão dos níveis do serviço público por elas prestado. 

Apresentou um diagnóstico relativamente ao segmento em “alta”, referindo a existência de 
défices tarifários nos serviços de água e saneamento de cerca de 300M€, a insustentabilidade 
de alguns dos sistemas multimunicipais (SMM), as dívidas elevadas dos municípios aos SMM 
(de cerca de 400M€) e a grande variação que se verifica entre as tarifas de água e de 
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saneamento praticadas nos diferentes sistemas, que impedem a recuperação das dívidas a 
acionistas e dos prejuízos acumulados nas atuais condições.  

No diagnóstico do segmento em “baixa” salientou, quanto à sustentabilidade financeira dos 
sistemas municipais: a existência de preços artificialmente baixos, orientados por critérios não 
económicos; a ocorrência de entidades gestoras com tendência para desinvestir, uma vez que 
não conseguem recuperar o investimento realizado; a degradação das infraestruturas 
existentes; a deterioração da qualidade de serviço; e, uma sinalização incorreta aos 
utilizadores finais, não estimulando o uso eficiente da água. Salientou a grande dispersão dos 
tarifários dos serviços de águas e resíduos para os utilizadores finais, com diferenciais de cerca 
de 34 vezes entre municípios, e deu conta da recuperação média global dos custos no 
abastecimento de água e no saneamento de águas residuais para o universo de entidades até 
à pouco tempo reguladas pela ERSAR, denotando um reembolso insuficiente dos custos em 
cerca de 50% das entidades gestoras de serviços de abastecimento e em mais de 90% das 
empresas de saneamento. Apresentou os níveis de recuperação de custos por modelo de 
gestão em “baixa”, quer para o abastecimento de água, quer para o saneamento de águas 
residuais. Assim, na gestão concessionada e na gestão delegada dos sistemas de 
abastecimento, mais de 75% das entidades gestoras recuperam totalmente os custos, ao passo 
que na gestão direta somente 25% das entidades gestoras os recuperam. Para o saneamento, 
na gestão concessionada menos de metade das entidades gestoras recuperam totalmente os 
custos, enquanto na gestão delegada e na gestão direta só uma percentagem residual das 
entidades gestoras o conseguem. Mencionou ainda as tarifas médias de equilíbrio necessárias 
à recuperação dos custos que são consideradas pela ERSAR - de 1,35€/m3 para o 
abastecimento e de 1,40€/m3 para o saneamento. 

Concluindo, expôs de forma sintética as linhas mestras do plano de reestruturação a 
implementar pelo governo, que abrangerá a racionalização dos serviços e uma revisão 
regulatória. A racionalização passará pela implementação de processos de horizontalização 
(fusões entre SMM) e verticalização (integração da “baixa” na “alta”) e pela aprovação de 
legislação específica sobre os tarifários aplicáveis aos utilizadores finais, especificando os 
critérios de cálculo das tarifas e dotando os utilizadores de mais informação sobre os serviços 
que lhe estão a ser cobrados. A revisão regulatória incluirá: a alteração do estatuto jurídico da 
ERSAR, evoluindo para autoridade reguladora independente, reforçando os seus poderes de 
intervenção e o respetivo impacto nos setores regulados; a promoção da “concorrência pelo 
mercado”, através de mecanismos de delegação, concessão e outsourcing, garantindo um 
número significativo de operadores privados distribuídos pelo país; a macro e micro-
acessibilidade económica dos consumidores a estes serviços públicos essenciais, no sentido de 
minimizar o impacte social das correções tarifárias. 

Dando início ao debate, o Prof. Francisco Ferreira expressou o desejo de que a estratégia 
apresentada, tal como outras (por exemplo, o Plano Estratégico dos Transportes), não seja 
vista apenas do ponto de vista financeiro, devendo ser contextualizada de forma mais 
abrangente e com a intervenção de várias entidades, nomeadamente do CNA. Considerou que 
a análise apresentada foi algo redutora, embora o diagnóstico seja bem conhecido, 
nomeadamente com o esbanjamento de dinheiro na construção de algumas infraestruturas 
sobredimensionadas. Salientou a importância de analisar separadamente as diferentes 
situações existentes no território português, podendo revelar-se difícil homogeneizar muitas 
delas. Face à apresentação efetuada considerou difícil emitir uma opinião detalhada sobre as 
opções que serão implementadas, embora tenha considerado importante garantir a 
microacessibilidade aos serviços. A terminar a sua exposição, questionou como irá ser 
eliminado o elevado défice existente e o que irá ser feito no âmbito do uso eficiente da água, 
cujo plano nacional, aprovado desde 2005, continua “na gaveta”. A propósito, o Eng.º Eira 
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Leitão deu conta de que essa temática será abordada na próxima reunião plenária do 
Conselho. 

A Dr.ª Paula Chainho referiu que sendo o diagnóstico já conhecido, questionou o que 
efetivamente acontecerá, nomeadamente quanto às tarifas (tenderão a ser idênticas em todas 
as regiões?), quanto ao processo de horizontalização (terá em conta a otimização de pequenos 
sistemas?) e quanto às questões sociais (haverá uma tarifa social?).  

O Eng.º Jaime Baptista começou por referir que a definição das políticas públicas cabe ao 
governo e não ao regulador. Nessa ótica, as posições da ERSAR devem ser entendidas como 
um contributo para a definição da política do setor. Referiu que face aos problemas que 
subsistem foram identificadas como soluções para os resolver: i) uma maior racionalização dos 
serviços, incluindo, nomeadamente, fusões, integrações e a otimização de cada sistema (esta 
racionalização, ao nível municipal, exigirá um trabalho mais intenso na melhoria da eficiência 
estrutural e no aumento da eficácia de cada operador); ii) a orientação do esforço de 
investimento ainda a fazer por objetivo ambientais e de saúde pública; iii) a promoção da 
sustentabilidade económico-financeira dos serviços; iv) a integração, quanto às tarifas, de 
mecanismos de macro e de micro acessibilidade económica, com a eventual consideração de 
tarifas sociais; v) o aproveitamento das possibilidades de dinamização do tecido empresarial 
português; vi) a aplicação e desenvolvimento da investigação nestes domínios, realizada por 
universidades e centros de investigação; e vii) o reforço da atividade regulatória. A finalizar, 
esclareceu que a questão da horizontalização dos sistemas deve ser entendida sobretudo 
quanto à sua gestão, e expressou satisfação por saber que 2012 será um ano decisivo na 
implementação de reformas neste domínio.  

O Prof. Joanaz de Melo expressou preocupação por a estratégia apresentada nada referir 
quanto ao uso eficiente da água, nomeadamente em aspetos como a reciclagem de água 
tratada e a redução de perdas de água nos circuitos hidráulicos. Referiu ainda a importância de 
uma reforma fiscal ambiental que possa premiar os operadores que promovam o uso eficiente 
do recurso hídrico. 

O Eng.º Francisco Sánchez deu conta da sua experiência no setor da eletricidade que, no 
passado, se confrontou com problemas semelhantes, cuja resolução demorou mais de uma 
década. Com base nessa experiência, referiu a importância em promover, em primeiro lugar, a 
organização territorial do setor de água e saneamento, criando modelos claros de gestão. 
Considerou central na garantia de sustentabilidade do setor a integração vertical dos serviços, 
com a redução do número de entidades operadoras. Esta concentração facilitará ainda a ação 
do regulador, embora tenha antecipado dificuldades em impor condições a um conjunto tão 
diversificado de atores, nomeadamente em questões tarifárias. 

O Eng.º Rui Godinho começou por referir os contributos significativos que a APDA deu sobre 
este tema, nomeadamente com a publicação de um trabalho, que será revisto e atualizado em 
2012, sobre o mercado e os preços dos serviços de água e de saneamento, envolvendo um 
universo de 308 municípios e 309 sistemas. Realçou também a audição parlamentar da APDA 
sobre qualidade e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento 
na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 
República, em que foi exposto aos senhores deputados um conjunto de propostas, entretanto 
já disponibilizadas ao gabinete da Sra. Ministra, bem como a discussão sobre a temática havida 
no Encontro Nacional das Entidades Gestoras de Água e Saneamento 2011, cujos contributos 
foram entretanto disponibilizados na portal da APDA na internet. Na sequência, teceu um 
conjunto de comentários, salientando que a reestruturação do setor não se deverá cingir à 
sustentabilidade financeira das entidades gestoras do Grupo AdP, já que o universo de 
entidades gestoras é muito mais vasto e engloba problemas em todos os tipos de operador. 
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Considerou a harmonização tarifária como uma questão crucial, questionando qual a aplicação 
futura de ferramentas do tipo do Fundo de Equilíbrio Tarifário. A concluir a sua exposição, 
solicitou uma clarificação quanto às políticas setoriais que serão implementadas e quanto aos 
atores principais na concretização dessas políticas. 

O Eng.º Eira Leitão fez menção ao documento distribuído previamente aos membros do 
Conselho com o objetivo de sustentar a audição do CNA na Comissão Parlamentar de 
Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, também sobre a qualidade e 
sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento. Salientou que o 
documento, preparado internamente, além de dar uma nota histórica sobre a abordagem 
antecedente deste tema na atividade do Conselho, apresenta uma síntese sobre a posição do 
CNA quanto à sustentabilidade dos serviços portugueses de abastecimento de águas e de 
saneamento de águas residuais, equacionada com base num conjunto de reuniões restritas 
efetuadas com alguns membros do Conselho ligados à área em apreço. 

O Prof. Rui Cortes referiu a sua particular sensibilidade a algumas das questões abordadas face 
ao local onde reside (Vila Real), considerando que as estratégias políticas apresentadas se 
centram muito no litoral do país e que será duvidoso que operadores privados se interessem 
pela concessão de alguns sistemas do interior, onde as densidades populacionais são 
reduzidas. Acentuou ainda que a junção no mesmo ministério das áreas da agricultura e do 
ambiente poderá representar uma oportunidade para reorganizar os sistemas de uso múltiplo 
com captações agrícolas e para abastecimento humano. 

O Eng.º Lobo Ferreira salientou a importância da temática relacionada com a sustentabilidade 
das origens de água bruta, nomeadamente ao longo dos ciclos temporais, incluindo períodos 
de seca e de evolução climática, tendo a esse respeito mencionado as análises prospetivas 
sobre recarga de aquíferos efetuadas pelo LNEC no âmbito dos planos de gestão de região 
hidrográfica (PGRH), que relevaram a necessidade futura de utilizar recursos hídricos não 
convencionais, sobretudo nas regiões do Alentejo e do Algarve. Referindo-se também à junção 
no mesmo ministério das áreas da agricultura e do ambiente, realçou a oportunidade criada 
para resolver, de forma integrada, a questão da poluição difusa. 

O Prof. Poças Martins referiu que a tarifa “necessária” constante da exposição efetuada inclui 
uma importante componente de ineficiência, sendo que a correção desta ineficiência 
(nomeadamente das perdas de água nos sistemas de adução, que por vezes poderiam ser 
reduzidas a menos de 10%) gerará grandes poupanças, na ordem dos 100-200 milhões de 
euros por ano. 

A Eng.ª Rafaela Matos considerou ser o uso eficiente da água uma temática absolutamente 
central no domínio da gestão dos recursos hídricos portugueses, congratulando-se com a sua 
abordagem em breve no Conselho, tendo ainda dado conta de um seminário sobre inovação, 
organizado pela Parceria Portuguesa para a Água em fevereiro próximo e que abordará a 
questão do uso eficiente da água. 

Ainda relativamente à questão do uso eficiente da água, o Eng.º Jaime Baptista reconheceu 
existirem medidas a tomar no domínio da eficiência, embora já existam vários sistemas com 
perdas reduzidas, da ordem dos 13-15% (monitorizadas nas concessões pela ERSAR), sendo 
que o esforço desenvolvido na redução de perdas irá continuar. Por outro lado e no mesmo 
domínio, referiu que a atualização de alguns tarifários fez com que os consumos diminuíssem 
na ordem dos 5% a 10%. 

Na sequência, o Eng.º Eira Leitão reafirmou a inclusão do tema do uso eficiente da água na 
agenda da próxima reunião plenária e realçou a importância do corrente ano no domínio da 
gestão dos recursos hídricos, nomeadamente na avaliação da implementação da DQA, que 
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deverá ser concretizada, por imposição da própria diretiva, até ao final de 2012. Considerou 
ainda oportuno que o Conselho possa em breve refletir sobre a forma como está a ser aplicada 
e desenvolvida a Convenção Luso-Espanhola sobre as Bacias Hidrográficas partilhadas. O Prof. 
Francisco Ferreira concordou com a relevância da aplicação da Convenção Luso-Espanhola, 
apesar do esquecimento a que a mesma parece ter sido sujeita, sobretudo numa altura em 
que os PGRH estão prestes a terminar as suas fases de consulta pública. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Pedro Afonso 
de Paulo, teceu um conjunto de notas gerais sobre as políticas públicas e as prioridades 
estabelecidas pelo governo no domínio dos recursos hídricos. Começou por dar conta do 
processo de reestruturação orgânica do Ministério, que está no essencial completo, tendo já 
sido nomeados novos dirigentes, nesta fase acumulando as presidências dos organismos que 
serão fundidos. Expressou alguma preocupação face a alguns aspetos dos PGRH espanhóis das 
bacias partilhadas, nomeadamente em relação às dotações estimadas para rega, da forma 
como se compaginam esses projetos com os planos da parte portuguesa das bacias 
hidrográficas. Referiu a necessidade em avaliar com precisão as estimativas financeiras 
associadas aos programas de medidas dos PGRH portugueses e em que medida estas 
estimativas se podem tornar obrigações para o Estado. Manifestou ainda a intenção do 
governo em passar a gestão de algumas infraestruturas do Estado para os utilizadores, 
realçando como de prioridade absoluta a aplicação de uma estratégia clara de uso eficiente de 
todos os recursos naturais. 

Acerca da reestruturação do setor do abastecimento de água e de saneamento de águas 
residuais, referiu que a mesma está a ser encarada, não apenas do ponto de vista da 
sustentabilidade financeira, mas também na perspetiva ambiental. Ainda sobre este tema 
considerou importante refletir sobre: i) o sobredimensionamento de alguns investimentos; ii) a 
necessidade de os sistemas passarem a integrar soluções de pequena escala; iii) o elevado 
número de entidades existentes; iv) a necessidade de reduzir os custo de estrutura; v) a 
estrutura tarifária; vi) o reforço da regulação no setor. A concluir a sua intervenção, referiu 
estar consciente das dificuldades esperadas na implementação das políticas públicas no 
domínio dos recursos hídricos no futuro próximo, tendo relevado a utilidade da intervenção do 
Conselho Nacional da Água na construção e desenvolvimento dessas políticas. 

Não havendo mais pedidos de intervenção nem assuntos a tratar, a sessão foi dada por 
encerrada, cerca das 13h30.  
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão, apresentando a ordem de trabalhos constante da 
respetiva convocatória, a saber: 

1. Ata da 44.ª reunião do CNA, realizada a 27/01/2012; 

2. Implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, em particular a 
nível autárquico e das atividades económicas; 

3. Aplicação e desenvolvimento da Convenção sobre a Proteção e o Aproveitamento 
sustentável das bacias hidrográficas luso-espanholas e o funcionamento da sua 
CADC; 

4. Relatório de atividades e contas de 2011. Programa de atividades e orçamento para 
2012. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 44.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Prof.ª Assunção Cristas, cumprimentou todos os membros do Conselho, em particular os 
novos representantes presentes, salientando a importância das matérias que serão 
apresentadas no decurso da reunião plenária, da qual espera, como é característico, 
importantes contributos para suporte das políticas do governo no domínio dos recursos 
hídricos. Destacou a presença do Sr. Embaixador Costa Pereira, novo representante do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros no CNA e presidente designado da CADC, e informou que 
a temática dos recursos hídricos foi abordada com o homólogo espanhol durante a Cimeira 
Luso-Espanhola que decorreu no Porto. A respeito das relações com Espanha salientou a 
importância da CADC, nomeadamente em situações de seca, e deu conta da intenção de 
proceder pela primeira vez ao planeamento conjunto dos recursos hídricos das bacias 
compartilhadas, no âmbito da elaboração do segundo ciclo de planos de gestão de região 
hidrográfica (PGRH), referindo ter já sido realizada uma reunião técnica preparatória em 
Madrid sobre esta questão. 

Sobre o programa de implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
(PNUEA), que será hoje apresentado, referiu que o mesmo representa ainda um esboço, 
considerando a sua aplicação muito importante na articulação com outros planos de uso 
eficiente de recursos, nomeadamente energéticos. A tónica será colocada na implementação 
efetiva do PNUEA, que deve ser realista nos objetivo estabelecidos e convenientemente 
monitorizada quanto aos resultados obtidos. Referiu também a importância desta questão no 
âmbito do desenvolvimento do regadio em Portugal, considerando que esta atividade pode ser 
compatível com o uso eficiente da água, através da utilização de técnicas de rega mais 
apropriadas. Considerou ainda que a APA, tendo integrado todo o domínio relativo à gestão 
dos recursos hídricos, terá a capacidade para melhor articular a implementação do PNUEA, 
garantindo resultados positivos.  

Referiu o protocolo estabelecido com a China no Fórum Mundial da Água, recentemente 
realizado em Marselha, que considerou importante concretizar no futuro próximo e repetir 
com outros países, face às oportunidades de trabalho e negócio que possibilitam. Também a 
nível internacional, deu conta dos desenvolvimentos registados nas relações com o Brasil e 
com os restantes parceiros da CPLP, que podem igualmente trazer boas oportunidades para as 
empresas, técnicos e académicos portugueses. Salientou por fim a concertação de posições 
entre os países da CPLP no âmbito da preparação da Cimeira Rio+20, que terá objetivo 
relevantes em matéria de água e dos oceanos (economia azul), referindo a esse propósito as 
declarações dos ministros do ambiente da CPLP do Sal e de Luanda. 
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Finalizando as intervenções iniciais, o Eng.º Eira Leitão fez algumas observações sobre a larga 
documentação (oito documentos) remetida a todos os membros efetivos do CNA para 
discussão na presente sessão, deu as boas vindas aos novos membros do Conselho Nacional da 
Água, salientando esperar muito dos seus contributos, e referiu que o maior número de 
ausências justificadas face ao habitual, o que se poderá dever ao facto de a presente reunião 
coincidir com o Dia Internacional da Diversidade Biológica e com uma Conferência 
Internacional sobre a Regulação do Setor da Água. 

Dando início ao 2.º ponto da ordem de trabalhos, a Eng.ª Fernanda Rocha, da APA, fez uma 
exposição sobre o programa de implementação do PNUEA para 2012 a 2020, começando por 
considerar que terá faltado ao trabalho desenvolvido uma clara estratégia de concretização, 
desde que o programa foi formulado em 2000. Apresentou os valores de procura de água e de 
eficiência do seu uso (total e por setor), justificando o Programa enquanto imperativo 
ambiental (a água é um recurso limitado que é necessário proteger, conservar e gerir com 
preocupações ambientais), enquanto necessidade estratégica (de preservar as disponibilidades 
de água nacionais), enquanto fator económico a diversos níveis (nacional, tecido empresarial, 
entidades gestoras de água e consumidores) e como obrigação do país. Deu conta dos objetivo 
gerais do Programa: i) melhoria da eficiência de utilização da água, tidas em conta as 
necessidades vitais e a qualidade de vida das populações, bem como o desenvolvimento 
socioeconómico do país; ii) minimização dos riscos de rotura decorrentes da carência de água, 
quer em situação hídrica normal quer em períodos de seca; e iii) desenvolvimento de uma 
nova cultura da água em Portugal, através da qual este recurso seja crescentemente 
valorizado. O PNUEA 2012-2020 tem ainda como objetivo complementares a redução da 
poluição das massas de água e a redução do consumo de energia, visando os principais setores 
consumidores. Apresentou de seguida as metas quantitativas do PNUEA para 2020, 
basicamente de um desperdício médio de água de 20% no setor urbano, de 35% no setor 
agrícola e de 15% no setor industrial. 

Prosseguindo a sua intervenção, expôs a estrutura do PNUEA 2012-2020, que integra 87 
medidas em quatro áreas programáticas (sensibilização, informação e educação; 
documentação, formação e apoio técnico; regulamentação técnica, normalização, rotulagem e 
certificação; e, combate à seca). Deu nota da existência de medidas de base tecnológica 
(aplicáveis à agricultura, à área residencial e dos serviços, ao turismo, à administração e espaço 
público e à indústria) e de outras que visam a alteração de comportamentos (instrumentos 
económicos, sensibilização e educação, e, normalização e certificação), identificando as 
principais metas e medidas do Programa. Referiu também a avaliação da concretização do 
Programa, a efetuar através de um sistema de indicadores de eficácia, da monitorização dos 
processos em execução e de indicadores de participação pública, e apresentou a estrutura da 
Comissão de Implementação e Desenvolvimento do PNUEA que, para além da APA, integra 
outros representantes da administração central (ligada aos diferentes usos das água), da 
administração regional e local, das entidades reguladoras, das entidades gestoras, dos 
consumidores, bem como das ONG e de técnicos especialistas.  

A concluir a sua exposição referiu a articulação esperada entre o PNUEA e o Plano Nacional 
para a Eficiência Energética (PNAEE), nomeadamente no âmbito de um sistema de certificação 
integrado, deu conta da calendarização do programa e referiu o que considera serem 
mudanças na implementação do PNUEA, nomeadamente: i) a criação de condições 
institucionais para uma execução mais eficaz e coordenada, através da constituição da nova 
APA; ii) a promoção de um maior envolvimento das entidades responsáveis pelos principais 
setores consumidores de água; e iii) o maior desenvolvimento de ações de informação e 
sensibilização dos cidadãos e dos técnicos das entidades proeminentes nos consumos 
setoriais. 
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Ainda no âmbito do 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º João Coimbra fez uma exposição 
sobre os avanços no uso da água na agricultura. Começou por enquadrar a temática, dando 
nota da precipitação anual média em Portugal continental, de 980 mm, do volume médio de 
água de rega consumido por ha de área regada, de 673 mm, e da redução continuada da área 
regada (de 561325 ha em 1993 para 464627 ha em 2009). De seguida apresentou um conjunto 
de razões que justificam a redução de área regada, em que se incluem a depreciação de 
algumas das culturas (nomeadamente dos cereais) e o desligamento das ajudas financeiras 
comunitárias por área cultivada. Não obstante, considerou ser a área regada muito importante 
na segurança alimentar de países como Portugal, não só através da produção de alimentos de 
qualidade, mas também para a vida das pessoas nas zonas rurais e para o desenvolvimento da 
agroindústria, cuja ação permite duplicar o valor da produção agrícola e do emprego. Deu 
conta da evolução dos sistemas de rega em Portugal e do consequente aumento na eficiência 
com que os recursos hídricos são utilizados - em 2005 a rega por gravidade (eficiência de 65-
75%) representava ainda mais de 60% dos sistemas de rega portugueses, sendo que em 2009 
já só era utilizada num terço da área regada. A rega por aspersão (75% de eficiência) e a rega 
localizada (onde se inclui a rega gota-a-gota que chega a atingir 90% de eficiência) são 
utilizadas, cada uma, em cerca de um terço da área de regadio, o que considerou representar 
uma evolução notável nas técnicas de regadio utilizadas em Portugal.  

Prosseguiu, referindo os impressionantes aumentos de produtividade alcançados em culturas 
regadas como o milho (de uma produtividade média de 4000 kg/ha/ano em 1980 para 12000 
kg/ha/ano em 2010) e o tomate (de uma produtividade média de 25000 kg/ha/ano em 1980 
para 75000 kg/ha/ano em 2010), bem como da produtividade com que a água é utilizada (p. 
ex. na cultura do milho passou-se de uma dotação de 9000 m3/ha/ano para os cerca de 6000 
m3 atuais). Se atender simultaneamente aos aumentos de produtividade antes referidos, a 
eficiência de utilização da água aumentou no mesmo período mais de 200%. Referiu a 
possibilidade de aumentar a área regada com menos água, nomeadamente através da 
utilização em regadio de culturas menos exigentes como o olival, a vinha e os produtos 
hortofrutícolas. Realçou ainda que os ganhos de eficiência no regadio estão fortemente 
dependentes de fatores como o tipo de cultura, solo e o clima, mas também de fatores 
intrínsecos às explorações agrícolas como a estrutura fundiária, a experiência do agricultor e a 
capacidade de investimento. A este respeito deu conta do tipo de agricultor utilizadores de 
rega (esporádico, não profissional e empresário) e apresentou um conjunto de casos práticos 
justificativos do aumento da eficiência com que a rega é feita em Portugal, incluindo boas 
práticas (emparcelamento, nivelamento externo, drenagem, rega localizada, sondas de 
humidade, avisos de rega, auditorias aos sistemas e gestão informatizada da rega), bem como 
a remodelação, recuperação e automatização da distribuição de água nos regadios coletivos.  

A concluir a sua exposição, referiu as seguintes ideias-chave: i) a melhoria da eficiência da 
utilização da água está ligada à importância do rendimento da atividade agrícola; ii) a 
agricultura empresarial e competitiva passa necessariamente pelo regadio; iii) o regadio 
eficiente está associado à eficiência energética; iv) o emparcelamento e a reestruturação das 
explorações agrícolas são fundamentais para aumentar a eficiência do regadio; v) os 
investimento necessários para prosseguir no aumento da eficiência deverão ser apoiados; vi) 
Portugal tem que recuperar áreas regadas - nos perímetros públicos e privados - e conquistar 
novas áreas rapidamente para melhorar a sua balança de pagamentos e aumentar o 
abastecimento da agroindústria; vii) os futuros acordos ibéricos têm de salvaguardar novas 
necessidades de água para se poder aumentar a prática do regadio; viii) o aumento da 
eficiência leva a aumentos de produtividade; ix) a melhoria das técnicas de rega permitirá 
garantir a sustentabilidade do recurso água. Por fim considerou preocupante a proposta de 
condicionar apoios ao investimento na PAC pós-2013 a ganhos de eficiência de 25%, meta que 
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limita o investimento em novas áreas regadas e que, no caso dos regadios existentes, impões 
ganhos de eficiência que, ainda que desejáveis, são impossíveis de alcançar no horizonte 
temporal do próximo Programa de Desenvolvimento Rural. 

Igualmente no âmbito do 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Jaime Braga fez uma 
apresentação sobre as perspetivas da indústria para o cumprimento dos objetivo indicativos 
do PNUEA. Deu conta da participação da indústria na elaboração do PNUEA, que decorreu há 
cerca de 10 anos sob a orientação técnica do LNEC e na qual a CIP participou em estreito 
diálogo, tendo sido possível encontrar fundamentos para a fixação de objetivo indicativos de 
poupança de água. Como resultado desse diálogo, e com plena consciência da margem de 
incerteza neles contidos, referiu terem sido aceites os seguintes pressupostos: i) alguns setores 
da atividade industrial já desenvolveram planos de racionalização dos seus processos e 
correspondentes consumos de água, não sendo expectável poupanças significativas 
(referencial: 5%); ii) os restantes setores da atividade industrial apresentam, genericamente, 
um razoável potencial de poupança de água (referencial: 25% a 30%). Assim, a proposta 
apresentada pelo LNEC em 2001 apontava para um potencial de poupança de água na 
indústria de cerca de 18% do consumo de água total estimado para o setor. Salientou que ao 
longo de dez anos, a indústria não foi diretamente envolvida nas ações de acompanhamento 
do Programa. Referiu ainda desconhecer resultados relativos à monitorização do PNUEA, pelo 
menos na vertente da indústria, embora ao contrário de outros consumos, como o de energia, 
não exista um balanço nacional dos consumos de água. De qualquer modo, considerou que 
podem ser utilizadas várias fontes de informação relativamente à atividade industrial, 
nomeadamente os Relatórios Ambientais Anuais dos estabelecimentos sujeitos ao regime de 
Prevenção e Controlo Integrado de Poluição (cerca de 500 estabelecimentos, onde se 
encontram os maiores consumidores industriais de água), e os relatórios de desempenho 
publicados por alguns setores industriais e por algumas empresas (p. ex. o Relatório Anual da 
Indústria Química, relativo ao sistema “Atuação Responsável”). 

Com base no Relatório Anual 2010 dos aderentes ao sistema “Atuação Responsável”, 
apresentou a evolução de alguns indicadores, como o consumo específico de água, que tem 
variado entre 6 e 7,5 m3/tonelada. Referiu que o valor apresentado para 2009, superior 
(menos eficiente) ao verificado em 2008, é o possível em situação de redução de atividade, 
estando associado a um menor consumo bruto de água na indústria de 13% face a 2008, 
tendência que infelizmente ainda persiste. Relativamente à situação do PNUEA em 2012 e no 
que respeita à indústria, referiu o seguinte quadro: i) não tendo sido criada qualquer dinâmica 
de atuação, o PNUEA é largamente desconhecido para a maioria das empresas; ii) a poupança 
de água na indústria não pode ser um objetivo desgarrado de outros, devendo ser integrado 
com outros objetivo; iii) as ações com maior impacto na redução dos consumos de água na 
indústria requerem investimento, sendo que as empresas, sobretudo as PME’s, têm 
atualmente grande dificuldade no acesso ao crédito, pelo que não é de esperar que surjam 
muitas iniciativas neste âmbito, face às prioridades de atuação das empresas. Em conclusão, 
considerou também que sem prejuízo das ações de carácter comportamental previstas no 
PNUEA, o maior potencial de aumento de eficiência no uso da água na indústria estará nos 
processos de aquecimento/arrefecimento, ligando o uso eficiente da água à eficiência 
energética, pelo que no caso da indústria as ações e objetivo do PNUEA devem ser conjugados 
com o PNAEE, agora revisto e que em breve entrará em consulta pública. 

A finalizar as exposições inseridas no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Poças Martins 
fez uma apresentação sobre as perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água. 
Começou por salientar que as perdas de água representam muito, não só em volume de água 
mas também em euros, sendo a sua redução determinante para a sustentabilidade dos 
sistemas e do setor. Em termos esquemáticos considerou que a redução de perdas requer 
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conhecimento, tecnologia, apoio político, liderança, tempo, bem como um contexto 
adequado. Relembrou o ciclo urbano da água e um conjunto de aspetos teóricos relacionados 
com a questão das perdas de água, sendo que quanto às perdas aparentes (erros de medição e 
uso não autorizado) e ao consumo autorizado não faturado (consumo não faturado mas 
medido e consumo não faturado e não medido), a redução se relaciona com o processo de 
faturação, sendo que em relação às perdas reais (fugas nas condutas de adução, em 
reservatórios e em redes de distribuição) a solução passará por as reduzir efetivamente. 
Relativamente às perdas reais, deu vários exemplos dos custos associados a uma rutura com 
2,5 mm de diâmetro (900 €/ano a 2000 €/ano, com pressão de funcionamento de 1,5 e 8 bar) 
ou a uma rutura com 50 mm de diâmetro (360000 €/ano a 830000 €/ano, com pressão de 
funcionamento de 1,5 e 8 bar). 

Continuando a sua exposição, referiu que frequentemente o custo das perdas aparentes é 
muito superior ao das perdas reais, sendo que há muitos clientes a quem a água não é 
faturada ou nem sequer é medida, ocorrendo ainda muitas “ligações diretas” (ilícitos) e 
situações com contadores envelhecidos, com elevados níveis de subfacturação. Em termos 
práticos, referiu que as perdas não são em muitos casos conhecidas nem controladas, sendo 
tipicamente superiores a 50% e podendo mesmo chegar aos 80%, e considerou que o 
problema, antes de ser técnico é de gestão, sendo muito agravado pela dimensão demasiado 
pequena de muitos sistemas. Apresentou valores para a água não faturada por sistema 
(variando entre 11,8% e 43,3%) e para as perdas em relação à população do município, 
consoante o modelo de gestão.  

Acentuou que, em termos médios, a água não faturada representa anualmente 18,8 
m3/habitante nas concessões/empresas mistas, 28,3 m3/habitante nas empresas 
municipais/SMAS e 45 m3/habitante nas câmaras municipais, sendo que a redução das perdas 
existentes para 15% representaria uma poupança de 31 milhões de € nas 
concessões/empresas mistas, de 109 milhões de € nas empresas municipais/SMAS e de 205 
milhões de € nas câmaras municipais. Em termos comparativos observou que o aumento de 
proveitos resultante de um aumento de tarifa média de abastecimento e saneamento para 2,5 
€/m3 representaria uma receita anual de 42,5 milhões de € nas concessões/empresas mistas, 
de 139 milhões de € nas empresas municipais/SMAS e de 261,5 milhões de € nas câmaras 
municipais, tendo considerado eticamente apropriado não proceder ao aumento das tarifas 
sem antes promover a redução de perdas.  

Considerou que a sustentabilidade do setor implicará um aumento da solidariedade (incluindo 
fusão e verticalização de sistemas, desmunicipalização, perequação e regionalização), bem 
como um aumento da eficiência e da regulação. Em contexto favorável, considerou que 5 a 6 
anos serão suficientes para reestruturar uma empresa de águas, sendo possível e desejável 
obter resultados logo no primeiro ano. No âmbito da mudança das empresas de serviços de 
abastecimento de água e de saneamento deu um conjunto de exemplos, nomeadamente das 
Águas de Gaia (onde se conseguiram reduzir as perdas de 47% em 1998 para 19% em 2004) e 
das Águas do Porto, onde para um volume de água semelhante vendida aos clientes em 2006 
(enquanto SMAS) e em 2010 (Águas do Porto), a água comprada à AdP decresceu de 104 
hm3/dia para 65,4 hm3/dia. Concluindo, referiu que as poupanças decorrentes da redução das 
perdas e outros desperdícios podem ser suficientes para suportar o processo de gestão da 
mudança dos serviços de abastecimento de água, rumo à sustentabilidade. 

Iniciando o debate, o Eng.º Afonso Lobato Faria teceu um conjunto de comentários sobre o 
PNUEA, que considerou um programa muito importante, sendo ainda feliz a sua articulação 
com o PNAEE com o qual naturalmente apresenta pontos de contacto. Referiu ser importante 
incrementar a reutilização de águas residuais tratadas, podendo no futuro ser necessário 
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equacionar alternativas que atualmente podem ser consideradas utópicas, sendo certo que 
grande parte da água que consumimos em nossas casas não necessita dos níveis de 
tratamento que possui, embora as soluções para este problema requeiram a existência de 
redes de distribuição próprias. Considerou que, em relação ao ciclo urbano da água, os 
problemas que se encontram identificados na drenagem de águas pluviais não serão de fácil 
resolução, tendo de ser equacionados no médio e longo prazo. Alertou também para a 
importância em reduzir os erros de medição que persistem e que podem introduzir distorções 
na análise dos resultados disponíveis.  

Referiu, por fim, concordar com os aspetos essenciais da apresentação do Prof. Poças Martins, 
exceto quanto a considerar ser pouco ético aumentar tarifas antes de ter implementado 
programas de redução de perdas, já que, nesta fase e face à dimensão das entidades gestoras, 
será difícil implementar um programa nacional de redução significativa de perdas. Concluindo, 
considerou necessário, entre outros aspetos, dar dimensão às entidades gestoras, equilibrando 
o peso das tarifas e das perdas, com o necessário pragmatismo. 

O Prof. Francisco Ferreira começou por se congratular com o renascimento do PNUEA, onze 
anos após a sua génese, algo por que a Quercus se bateu no passado. Referiu a necessidade de 
ter prudência na avaliação dos futuros resultados do Programa, já que como antes 
mencionado na exposição sobre a indústria, há reduções de consumos que refletem mais o 
decréscimo da atividade económica e menos aumentos reais de eficiência, o que se pode 
também constatar no âmbito do consumo de energia e da emissão de GEE. Considerou ser 
importante que o PNUEA faça uma distinção clara entre medidas de base tecnológica e as 
relacionadas com alterações comportamentais, tendo ainda dado conta da experiência da 
Quercus no âmbito de parcerias, que são previstas no PNUEA e que deverão ser fomentadas. 
Questionou sobre se irá haver um período de discussão pública do programa de 
implementação do PNUEA e se o mesmo irá ser objeto de algum diploma legal. Quanto às 
metas do Programa, perguntou se estas apenas são consideradas para 2020 (ano final da 
implementação do PNUEA) ou se existirão etapas intermédias, tal como no PNAEE, 
considerando por fim central a questão da reutilização das águas residuais. 

O Eng.º Rui Godinho começou por questionar alguns dos valores apresentados pela Eng.ª 
Fernanda Rocha sobre os usos da água em Portugal, não considerando também concebível a 
existência de um PNUEA só para situações de seca. Referiu que a questão das perdas urbanas 
deveriam evoluir para aplicações no contexto da Diretiva MID (Measurements Instruments 
Directive), deixando de utilizar os contadores nominais, que medem perdas aparentes 
elevadas, não permitindo assim avaliar as perdas reais. A alterações dos contadores no 
contexto MID tem sido realizada em vários países europeus, sendo recomendável que a tarifa 
seja determinada em função do diâmetro nominal dos contadores. A sua determinação com 
base no diâmetro da conduta de abastecimento conduz, de acordo com medições da APDA, a 
grandes diferença entre perdas reais e aparentes. A respeito da importância da fiabilidade das 
medições efetuadas, salientou ainda o papel da formação técnica dos responsáveis pelo seu 
processamento. 

A Eng.ª Rafaela Matos felicitou o regresso ao PNUEA numa lógica operacional, referindo 
continuar o LNEC disponível para colaborar nesta fase, após ter estado diretamente envolvido 
na sua elaboração entre 2000 e 2005. Realçou de seguida alguns aspetos específicos, como o 
controlo de entradas indevidas nas redes de drenagem e a necessidade de certificação dos 
serviços e procedimentos, e observou serem as temáticas da inovação tecnológica e da 
governança centrais e emblemáticas no contexto da água a nível europeu, nomeadamente no 
âmbito da European Innovation Partnership on Water, a que Parceria Portuguesa para a Água 
entretanto se associou. 
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O Prof. Veiga da Cunha considerou muito positivo ter-se pegado de novo no PNUEA e de 
forma decidida. Relativamente às apresentações efetuadas, acentuou a necessidade de se 
gerir com eficiência global, tendo as exposições sido demasiado segmentadas nas perspetivas 
setoriais que abordaram. Considerou existirem interações que não foram ventiladas, dando 
como exemplo que uma redução dos recursos hídricos disponíveis em resultado das alterações 
climáticas pode implicar um aumento da energia gasta para gerar o mesmo volume de água, 
com o consequente acréscimo das emissões de GEE. Entende também que embora a redução 
das perdas deva ser relevante e prioritária, a questão das tarifas é igualmente importante, 
nomeadamente para promover a redução dos desperdícios no uso da água. Por fim referiu 
ainda alguns aspetos relacionados com a eficiência no uso da água na agricultura, consoante o 
tipo de produção, que é claramente mais favorável na produção vegetal por comparação com 
a produção pecuária, ligando ainda esta questão à dieta dos portugueses e a aspetos de saúde 
pública. 

O Prof. António Monteiro fez alguns comentário com base na experiência da APESB sobre 
estas matérias. Começou por salientar que as metas apresentadas para o PNUEA não 
aparecem na Resolução do Conselho de Ministros de 2005 que o aprovou, recomendando 
alguma cautela no seu estabelecimento, sendo que a governança pode auxiliar no 
estabelecimento de metas e indicadores de execução. Não obstante, tendo em conta o que já 
foi alcançado, algumas das metas podem parecer pouco exigentes e merecer uma revisão. 
Considerou ainda importante contextualizar as medidas em termos espaciais, face às 
disponibilidades hídricas de cada região e às distintas pressões que a utilização da água gera 
em cada local, podendo para esse efeito ser utilizada a informação constante dos PGRH. Sobre 
o ciclo urbano da água, realçou a questão das águas pluviais e salientou que a resolução dos 
problemas existentes no domínio do abastecimento de água e do saneamento exigirá um 
diagnóstico profundo das situações que ocorrem. Considerou, por fim, que o desafio político 
na resolução dos problemas detetados residirá na implementação de soluções que permitam o 
aumento da dimensão dos sistemas existentes, utilizando nomeadamente sistemas âncora. 

O Eng.º Faria de Oliveira cumprimentou o plenário e considerou o PNUEA como um bom 
documento, realista, e que certamente contribuirá para a boa gestão dos recursos hídricos 
nacionais. Contudo, verifica que não há uma menção aos caudais mínimos que são exigidos 
por algumas empresas multimunicipais às entidades gestoras “em baixa”, sendo essa exigência 
um incentivo ao desperdício. Em muitos municípios estes caudais mínimos estão fixados acima 
das necessidades reais dos consumos municipais e, em todas as autarquias, os caudais 
mínimos crescem anualmente, ou seja, no sentido inverso do que se pretende com o PNUEA e 
também no sentido inverso da tendência atual da redução de consumos domésticos. As 
entidades gestoras incorrem assim em custos não produtivos, com o pagamento dos caudais 
mínimos, e os esforços na redução de perdas ou na separação de águas residuais de águas 
pluviais não tem o desejado impacto económico. Pelo contrário, aos investimentos realizados 
no controlo e redução de perdas vão acrescer os custos com o pagamento dos caudais 
mínimos, penalizando ainda mais os custos do serviço prestado. 

O Eng.º Lobo Ferreira referiu existir no país um importante acervo de conhecimentos obtido 
em projetos de investigação e desenvolvimento que deverá estar disponível, contribuindo para 
a resolução de alguns dos problemas identificados, embora esta integração não esteja ainda 
feita ao nível do MAMAOT. Assim, considerou importante reduzir as “perdas” de 
conhecimento, consolidando em plataformas adequadas a informação existente, referindo a 
título de exemplo vários projetos desenvolvidos no LNEC, cujos resultados poderiam com 
vantagem ser incorporados nos planos e nos programas desenvolvidos no ministério. 
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O Dr. Paulo Brito da Luz referiu que, com base na apresentação da APA, se pode ficar com a 
ideia de que existe um elevado desperdício de água na agricultura e que esse desperdício 
poderia ser reduzido até zero, o que de facto nunca acontecerá, considerando que perdas da 
ordem dos 10% nesta atividade são já muito boas em termos de eficácia. Tendo em conta o 
objetivo de aumentar o regadio em Portugal, será necessário resolver os conflitos 
técnico/ambientais que possam surgir, através de uma maior eficiência dos mecanismos de 
rega e da utilização de processos que otimizem os resultados face aos investimentos 
necessários. 

O vereador Vale Antunes deu conta da experiência obtida relativamente ao uso da água em 
Vila Franca de Xira e na AMEGA, associação que integra vários municípios e que tem como 
objetivo o estudo de questões relacionadas com a distribuição domiciliária de água, com a 
coleta e tratamento de águas residuais e o fomento da cooperação entre os associados em 
matéria de política de água. A este respeito referiu a experiência do seu município 
relativamente à reutilização de água, em que são tidas em conta questões de salubridade, 
capacidade mobilizadora dos utilizadores e custos associados. Por fim, considerou que os 
objetivos do PNUEA não devem refletir somente aspetos técnicos, mas também questões de 
gestão, e que a implementação no terreno do programa hoje divulgado representará uma 
oportunidade a aproveitar. 

O Eng.º Pedro Teixeira referiu que a experiência tem demonstrado que as metas fixadas neste 
tipo de programas comprometem e vinculam as atividades e o Estado português, dando como 
exemplo a proposta exigência de ganhos de eficiência de 25% na utilização de recursos para 
recebimento de apoios pelos agricultores na PAC pós-2013, matéria que considerou 
preocupante e para a qual a Sra. Ministra se encontra alertada. Referiu ainda a necessidade 
em articular as metas previstas no PNUEA com os objetivos contidos noutros instrumentos de 
planeamento de recursos hídricos, nomeadamente no Plano Nacional da Água (PNA) e nos 
PGRH, e voltou a salientar a importância em destrinçar as diferenças entre água utilizada e 
efetivamente consumida na agricultura, já que a água de rega retorna parcialmente aos 
ecossistemas. A finalizar a sua intervenção, referiu que as metas estabelecidas nos planos e 
programas de recursos hídricos, nomeadamente no PNUEA, bem como a consideração da água 
efetivamente consumida, serão determinantes na modernização da agricultura portuguesa, 
destacando ainda que nas condições climáticas portuguesas utilizar a água implique também 
armazená-la. 

O Prof. Poças Martins explicitou alguns aspetos da sua apresentação, referindo considerar que 
os esforços de redução de perdas podem decorrer simultaneamente com correções de tarifas, 
não as devendo preceder, embora considere que não deverão ocorrer aumentos de tarifas 
sem que também se concretizem ações para reduzir as perdas do sistema. Referiu igualmente 
que os aspetos focados na sua apresentação foram os que melhor de enquadravam na 
natureza da presente reunião e concordou com a existência de outras abordagens para 
medição das perdas de água. Acerca das questões relacionadas com os efeitos de secas, 
considerou que atualmente elas praticamente já não se refletem nos sistemas de 
abastecimento urbano. 

O Eng.º Jaime Braga desejou que a equipa agora encarregue da implementação do PNUEA 
possa fazer um trabalho tão bom como o feito pela equipa liderada pelo LNEC na elaboração 
do Programa inicial, embora reconheça ser nesta fase difícil conseguir a mobilização dos 
setores económicos. Por fim referiu que o licenciamento ambiental de empresas que sejam 
grandes consumidoras de água deve ter em conta questões de eficiência no uso do recurso. O 
Eng.º João Coimbra deixou expressas algumas reservas quanto aos dados de base utilizados no 
PNUEA e nos PGRH relativamente às perspetivas de evolução do regadio em Portugal. 



 
45.ª Reunião Plenária 
22 de maio de 2012 

 

 396 
 

O Eng.º Manuel Lacerda, da APA, deu nota de que o programa de implementação do PNUEA 
irá ser oportunamente apresentado publicamente pela Sra. Ministra e pelo Sr. Secretário de 
Estado, agradecendo as palavras de estimulo relativamente à importância deste Programa. 
Embora o PNUEA não seja um documento novo, entende que faltava uma estratégia de 
implementação, que agora surgiu. Considerou ter retirado do debate entretanto havido as 
seguintes conclusões relativamente ao PNUEA: i) ser necessário afinar alguma da informação 
utilizada; ii) ser importante integrar desde já, em parceria, os diferentes setores; iii) ser 
importante desenvolver a monitorização dos resultados e métricas adequadas a essa 
monitorização; iv) a importância da governança do Programa e do acompanhamento no seu 
sucesso; e, ainda, v) a importância da formação. Referiu, por fim, que o programa de 
implementação do PNUEA será objeto de discussão pública. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território  
agradeceu as várias apresentações efetuadas, com as diferentes visões que trouxeram 
relativamente a esta questão, demonstrando bem o papel do CNA. As observações efetuadas 
durante o debate serão tidas em conta pela APA na revisão do documento, antecedendo a sua 
apresentação e posterior discussão pública, indicando ser intenção do Ministério levar o 
documento a Conselho de Ministros para o legitimar politicamente. Referiu ainda que a 
constatação de que “tudo tem a ver com tudo” é vivenciada diariamente no MAMAOT, 
devendo contribuir para a procura de soluções articuladas que sejam previamente 
concertadas. A este respeito referiu que a eficiência no uso de recursos também se aplica 
relativamente às perdas de alimentos, por exemplo nas redes de transporte de frio. 
Relativamente a outras questões abordadas no decurso do debate, disse ser preocupação do 
governo que os sistemas de abastecimento de águas e de saneamento ganhem escala, através 
da concentração e da verticalização de sistemas, representando ainda a nova ERSAR um 
importante contributo adicional na gestão sustentável dos serviços de águas em Portugal e, 
assim, no aumento da sua eficiência. Por fim e sobre a incorporação de conhecimento na ação 
do MAMAOT, considerou importante sintonizar as linhas de investigação, em diálogo com a 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. A este respeito referiu que em outras áreas, 
nomeadamente na área do mar, o estabelecimento destas linhas está mais avançado, 
propondo que o Conselho faça uma reflexão similar relativamente ao domínio dos recursos 
hídricos interiores.  

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, a Dr.ª Manuela Falcão, do MNE, começou 
por relembrar que a Convenção sobre Cooperação para a Proteção e o Aproveitamento 
Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas de 1998 define o quadro de 
cooperação entre Portugal e Espanha para a proteção das águas superficiais e subterrâneas e 
para o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios 
Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. O regime de cooperação instituído na Convenção 
respeita, não só os princípios de direito internacional, mas também o direito comunitário 
aplicável, acolhendo ainda o princípio da unidade da bacia hidrográfica como base de 
referência para planeamento e gestão do meio hídrico, abrangendo tanto as águas superficiais 
e subterrâneas como os ecossistemas associados, pelo que as transferências de caudais entre 
bacias só são admitidas a título excecional e dentro de condições a observar pelas Partes, 
designadamente a avaliação do respetivo impacte ambiental. A Convenção define também o 
quadro de cooperação entre as Partes e aplica-se às atividades de aproveitamento sustentável 
dos recursos hídricos, prevendo ações de cooperação para garantir a qualidade das águas e a 
prevenção e controle da poluição. As situações excecionais de incidentes de poluição 
acidental, de cheias e de seca e escassez de recursos hídricos são igualmente contempladas. 

Referiu que a Convenção criou um quadro institucional composto por dois órgãos de 
cooperação: a Conferência das Partes (COP), ao nível ministerial, e a Comissão para a Aplicação 
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e o Desenvolvimento da Convenção (CADC), órgão de gestão corrente ao qual é cometido o 
núcleo de atribuições e competências destinadas à prossecução dos objetivos da Convenção, 
de natureza consultiva, deliberativa e fiscalizadora. Em termos operacionais a CADC reúne em 
sessão plenária ordinária uma vez por ano (a partir de 2006 considerou conveniente reunir 
duas vezes por ano) e em sessão extraordinária sempre que uma das Partes o solicite. As 
deliberações da CADC consideram-se perfeitas e produzem efeitos vinculativos se, decorridos 
dois meses sobre a data da sua adoção, nenhuma das Partes solicitar formalmente a sua 
revisão ou o seu envio à Conferência.  

Para a prossecução dos seus objetivos, a CADC criou vários grupos de trabalho e definiu  
programas bianuais de atividades prioritárias, como estudos conjuntos sobre cheias e normas 
de gestão das infraestruturas hidráulicas em situação de emergência, estudos sobre secas e 
medidas a adotar, regime de caudais, coordenação de atuações no âmbito da DQA, a permuta 
de informação sobre o acompanhamento e monitorização e a participação pública. Com o 
objetivo de garantir caudais ambientais mínimos, foram fixados caudais integrais anuais para 
as bacias do Minho, Douro Tejo e Guadiana, modulados pelos valores da precipitação 
registados em estações de referência e, no caso do Guadiana, também pelos volumes 
armazenados nas principais albufeiras a montante de Badajoz e por um caudal médio diário. A 
CADC negociou e propôs a revisão do regime de caudais, que tomou a forma de um Protocolo 
Adicional em 2008 precisando o regime de caudais que passaram a ser cumpridos com maior 
periodicidade - trimestral e semanal - e assegurando uma maior sustentabilidade ambiental 
aos rios luso-espanhóis. 

Prosseguindo a sua exposição, referiu a reestruturação de que foi objeto a Comissão 
Interministerial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas do MNE, em conformidade 
com a Portaria n.º 117/2012, de 30 de abril. Num dos artigos dessa Portaria, encontra-se 
referida a composição da delegação portuguesa à CADC, tendo tido em atenção as 
reestruturações também operadas nas entidades envolvidas. Acresce que processo idêntico de 
reestruturação tem estado a suceder com a parte espanhola. A delegação portuguesa à CADC 
é presidida por um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo vice-
presidente da APA, que assume a vice-presidência da delegação, integrando um representante 
do Gabinete de Planeamento e Políticas do MAMAOT, três dirigentes da APA responsáveis 
pelas ARH Norte, Tejo e Alentejo, um representante da Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos, dois representantes do Ministério da Economia e do Emprego 
e um representante da EDIA.  

Informou ter-se realizado um encontro entre chefes de delegação, em Madrid, no passado dia 
24 de abril, o que considerou ter sido um passo significativo para reatar as atividades da 
Comissão. Durante 2012 deverá ser ainda realizada uma reunião plenária que lançará o 
processo de harmonização dos resultados dos planos de gestão de região hidrográfica (PGRH), 
o acompanhamento e a avaliação da situação hidrológica e a implementação de medidas para 
a mitigação dos efeitos da seca no quadro da Convenção de Albufeira. Acresce que, em 
conformidade com a Declaração final da XXV.ª Cimeira Luso-Espanhola, realizada no passado 
dia 9 de maio, os governos de Portugal e de Espanha reiteraram o seu empenho em 
aprofundar a aplicação e o desenvolvimento da Convenção de Albufeira, aproveitando o atual 
momento de finalização dos PGRH e de preparação dos planos nacionais da água, para 
retomar de forma mais intensa os trabalhos. Acordaram ainda em elaborar de forma conjunta 
a nova geração de PGRH para as bacias compartilhadas, devendo-se desde já promover 
estudos e projetos conjuntos, criando para o efeito os grupos de trabalho adequados. 

A concluir a sua intervenção, referiu que a Convenção de Albufeira não será uma panaceia 
para a resolução de todos os problemas relativos à gestão compartilhada das bacias 
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hidrográficas luso-espanholas, não se devendo ignorar a natureza complexa da gestão da água. 
Todavia, considerou ser a Convenção ambiciosa, constituindo uma resposta equilibrada, 
equitativa e moderna ao estabelecimento de um regime jurídico das águas das bacias 
hidrográficas luso-espanholas, sendo mesmo um exemplo de cooperação entre dois Estados 
Membros da União Europeia em matéria de gestão das águas de rios compartilhados. 
Considerou, por fim, que o sucesso da aplicação e do desenvolvimento da Convenção assenta 
na eficácia e eficiência do funcionamento dos seus órgãos de cooperação.  

Ainda no âmbito do segundo tema da ordem de trabalho, o Dr. Nuno Lacasta deu conta da 
nova orgânica da delegação portuguesa da CADC, atrás mencionada e como estabelecido na 
Portaria n.º 117/2012, salientando a presença do vice-presidente da APA e dos responsáveis 
regionais pela gestão e planeamento de recursos hídricos do Norte, do Tejo, e do Alentejo, à 
semelhança dos seus congéneres espanhóis e não mais na condição anteriormente vigente de 
convidados às reuniões. Realçou o papel da APA enquanto entidade responsável pelo apoio 
técnico da delegação portuguesa. Referiu que com a nova orgânica é esperada uma maior 
articulação e harmonização técnica, nomeadamente face ao desafio de estabelecer PGRH 
conjuntos para as bacias partilhadas, objetivo que já obteve consenso na reunião informal 
havida entre as chefias da APA e da sua congénere espanhola. Aliás, a situação semelhante em 
que ambos os países se encontram em termos de planeamento de recursos hídricos (fim dos 
PGRH e início dos respetivos planos nacionais da água) potencia a sinergia decorrente desse 
entendimento. A finalizar, relembrou as implicações da Diretiva-Quadro da Água (DQA) 
relativamente ao planeamento das bacias hidrográficas partilhadas, que determina que os 
Estados Membros devem assegurar a coordenação entre si com o objetivo de realizar um 
único plano de gestão de bacia hidrográfica internacional, embora se admita que tal plano 
possa desmembrar-se em duas visões para cada lado da fronteira, o que, todavia, considerou 
não ser a situação ideal. 

Deu conta de que no primeiro ciclo de planeamento dos recursos hídricos ao abrigo da DQA, 
para além da harmonização da tipologia das massas de água e da coordenação a nível do 
exercício comunitário de intercalibração, não houve ainda estabelecimento de objetivo 
comuns para as mesmas massas de água nem propostas de coordenação de estratégias de 
desenvolvimento e gestão das águas partilhadas. Todavia, referiu que Portugal está 
presentemente em condições de fomentar dentro da CADC o entrosamento técnico necessário 
para concretizar essa visão conjunta do planeamento. Referiu que os mecanismos de troca de 
informação já em prática e de participação pública conjugada, no âmbito das questões 
significativas estabelecidas no início do processo de planeamento em ambos os países, 
propiciam também esse entendimento. A finalizar a sua intervenção, perspetivou que a 
implementação do novo ciclo de planeamento nas bacias hidrográficas partilhadas por 
Portugal e Espanha estará ao nível do que de melhor se faz a nível europeu, podendo mesmo 
servir de modelo a nível internacional. 

Dando início ao debate, a Prof.ª Teresa Ferreira classificou como importante o novo fôlego 
dado à Convenção de Albufeira, sobretudo numa fase em que se iniciará a elaboração do 
segundo ciclo de PGRH. A este respeito, considerou importante a constituição de grupos 
técnico/científicos fortes, já que muitas das questões em causa neste domínio devem ser 
suportadas por conhecimento científico de qualidade, bem como a articulação e 
implementação conjunta das medidas ambientais, no âmbito espacial da bacia hidrográfica. 
Por fim considerou ser importante integrar os aspetos da qualidade ecológica nas definições 
dos regimes de caudais, que têm sido baseados em critérios quantitativos e hidrológicos, 
sendo pouco claro quais as suas consequências ambientais nos rios que Portugal partilha com 
Espanha. 
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O Prof. Francisco Ferreira salientou que na CADC sempre foi dado um grande peso à 
representação portuguesa, questionando e solicitando esclarecimentos relativamente a alguns 
aspetos da nova composição da Comissão. Referiu ainda que Espanha terá declarado o regime 
de exceção em algumas das bacias partilhadas, solicitando ser elucidado relativamente a essa 
situação. 

O Eng.º João Coimbra começou por referir que, enquanto país de jusante, Portugal tem que se 
preocupar mais com a gestão dos rios partilhados do que o país de montante. Considerou 
importante realizar um trabalho de correção de alguns aspetos relacionados com a gestão dos 
recursos hídricos em Portugal que podem gerar desequilíbrios, por exemplo, na 
competitividade da agricultura portuguesa face à espanhola, dando como exemplo a 
delimitação de zonas vulneráveis e o desrespeito pelos caudais diários a libertar por Espanha 
na bacia hidrográfica do Tejo. A concluir, reconheceu a existência de grandes avanços na 
gestão de cheias nos rios partilhados, tendo ficado com a impressão de que a nova composição 
da CADC envolve uma menor representação do setor agrícola. 

O Prof. Rodrigo Oliveira começou por saudar a revitalização do trabalho da CADC, cuja nova 
dinâmica considerou vir em excelente momento. Todavia, considerou ser necessário não 
perder tempo no desenvolvimento do trabalho necessário, nomeadamente, para 
levantamento de informação e conciliação de metodologias no domínio do planeamento de 
recursos hídricos, não só entre os dois países ibéricos, mas também entre as diferentes regiões 
hidrográficas portuguesas. A finalizar, solicitou esclarecimentos quanto ao que efetivamente 
será feito no âmbito da prevista realização conjunta, entre Portugal e Espanha, do segundo 
ciclo de PGRH. 

O Eng.º Eira Leitão começou por saudar a nomeação judiciosa do Embaixador Costa Pereira 
para a presidência da CADC, estranhando a forma como na Portaria que renovou a composição 
da CADC se indica como o presidente da Comissão Comissão Interministerial de Limites e 
Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas (CILBH) pode ser substituído, nas suas faltas e 
impedimentos. Relativamente à intenção de elaborar PGRH conjuntos, considerou que será 
necessário um trabalho profundo para garantir que eles funcionem equitativamente para os 
dois países, por exemplo, no domínio da agricultura. A este respeito mencionou as diferentes 
abordagens e expetativas quanto à evolução do regadio em ambos os países, recomendando 
assim a necessária precaução por parte do país situado a jusante. 

O Prof. Veiga da Cunha solicitou um esclarecimento quanto à composição da representação 
espanhola na CADC, que também terá sido alterada. O Dr. Nuno Lacasta esclareceu não 
existirem grandes alterações na representação espanhola, que continua a ser presidida pelo 
Diretor Nacional da Água. Assim sendo, o Prof. Veiga da Cunha considerou ser vantajoso a 
manutenção de um embaixador na presidência da delegação portuguesa, recomendando 
ainda que o nível técnico da representação portuguesa seja elevado. 

O Prof. Carlos Sousa Reis considerou fundamental a questão da qualidade ecológica da água, 
sugerindo que se possa de novo equacionar entre os dois países uma 
tipificação/caracterização de caudal ecológico, para além do caudal ambiental, o que foi 
inúmeras vezes proposto pela delegação portuguesa (pelo menos na fase inicial das 
conversações) mas sempre “esquecido” pela parte espanhola, certamente por razões óbvias. 

A Dr.ª Manuela Falcão esclareceu que a possibilidade de substituição do presidente da CILBH 
por um trabalhador do MNE, como consta da Portaria que renovou a composição da Comissão, 
foi sugerida pela assessoria jurídica da Presidência do Conselho de Ministros. Quanto à 
intervenção do MNE, relembrou que a CADC sucedeu à Comissão dos Rios Internacionais, que 
se extinguiu em 1998 com a assinatura da Convenção de Albufeira e a constituição da CADC, 
tendo sido sempre presidida por representante do MNE. 
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O Eng.º Lobo Ferreira solicitou alguns esclarecimentos sobre uma eventual reorganização da 
gestão da água em Espanha. O Embaixador Costa Pereira agradeceu a receção de que foi alvo 
na primeira reunião do Conselho em que participa, esclarecendo ter somente na véspera 
entrado em funções. Assim, manifestou todo o empenho em iniciar o seu trabalho, para o que 
conta com a disponibilidade de todos os envolvidos.  

O Eng.º Manuel Lacerda apresentou algumas informações adicionais sobre as conversações 
com Espanha relativamente à elaboração de documentos conjuntos dos PGRH das bacias 
partilhadas, sobre a candidatura a um projeto INTERREG com intervenientes portugueses e 
espanhóis para concertação de metodologias, e sobre a constituição de novos grupos de 
trabalho no âmbito da CADC. Acentuou não estar ainda acordado o que significará, de facto, a 
elaboração de planos de recursos hídricos conjuntos, sendo uma matéria a aprofundar no 
próximo futuro. Concordou igualmente com a necessidade de os regimes de caudais 
estabelecidos terem em conta a qualidade ecológica das águas.  

O Dr. Nuno Lacasta referiu que uma sua passagem anterior pela CADC lhe permitiu constatar 
que a aplicação e desenvolvimento da Convenção têm evoluído sobretudo por impulso de 
Portugal, confirmou que este tema deve ser sempre discutido ao nível dos Estados, sendo vital 
para Portugal manter e aplicar a Convenção de Albufeira. Considerou as questões relacionadas 
como os recursos hídricos partilhados como um dos temas mais importantes na intervenção 
da APA e reconheceu a existência de algum défice técnico, e também burocrático, no âmbito 
da intervenção portuguesa na CADC, embora relevando a existência de importantes melhorias 
nos últimos anos. 

Antes de abandonar a sessão, Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território considerou que Portugal está a encarar a questão das relações 
bilaterais com Espanha no domínio dos recursos hídricos com uma ambição redobrada, sendo 
natural a atuação conjunta do MNE e do MAMAOT, suportada por trabalho de elevado valor 
técnico. Referiu que o relacionamento político com as autoridades espanholas é muito bom, 
sendo que a configuração do ministério homólogo em Espanha, que é semelhante ao 
MAMAOT, poderá facilitar o entendimento, estando convicta de que se irá progredir 
solidamente nesta matéria nos próximos anos e que o tema, como é natural, voltará ao 
plenário do Conselho. 

O Eng.º Eira Leitão considerou útil a abordagem do tema na presente reunião, permitindo 
esclarecer vários aspetos da atual aplicação e desenvolvimento da Convenção de Albufeira. 
Introduzindo o 4.º e último ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão apresentou os 
aspetos fundamentais do Relatório de atividade e contas de 2011 e do Programa de atividades 
e orçamento do Conselho Nacional da Água para 2012, antecipadamente enviado aos 
membros do CNA. A elaboração e apresentação do Relatório e Programa, que o Conselho faz 
sistematicamente desde a sua constituição em 1994, inserem-se nas disposições dos diplomas 
que criaram e estruturaram o CNA e seguem o enquadramento regimental e consuetudinário 
do Conselho, as orientações dos seus presidentes e os entendimentos estabelecidos no 
decorrer das reuniões plenárias e no desenvolvimento dos trabalhos preparatórios e 
complementares dessas reuniões.  

A propósito da edição recente de um desdobrável de divulgação da atividade do Conselho 
Nacional da Água, que sintetiza os aspetos estruturais e de procedimento que enquadram a 
intervenção do CNA, relembrou a razão de ser, os objetivos, a constituição e a forma de 
atuação. Relativamente ao relato das atividades desenvolvidas em 2011, ano em que na 
sequência da mudança de governo da República, ocorreu a constituição do novo Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que passou a deter 
competências nos domínios do planeamento, ordenamento, utilização e gestão dos recursos 
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hídricos portugueses para diferentes usos e utilizações. Deu conta da realização de duas 
reuniões plenárias do Conselho em 2011 e salientou a ampla participação dos membros do 
CNA (cerca de 90% dos membros em exercício), tendo os assuntos abordados sido 
introduzidos por documentação pertinente, sempre que possível distribuída previamente às 
sessões. 

Enfatizou a realização de uma sessão extraordinária do Conselho, no auditório do Padrão dos 
Descobrimentos, em Belém, no dia 18 de abril de 2011, no âmbito das celebrações do Dia 
Internacional dos Monumentos e Sítios 2011, subordinado ao tema geral “Água: cultura e 
património", bem como a audição do CNA na Comissão de Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder Local da Assembleia da República, em outubro de 2011, acerca da qualidade 
e sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento. A referida 
audição foi precedida da preparação de um texto de suporte, que sintetiza a intervenção 
pretérita do CNA nesse domínio (desde 2000), e inclui as opiniões formuladas sobre o tema 
por alguns membros do Conselho em reuniões de âmbito restrito, realizadas em outubro de 
2011. 

Deu conta da atividade do Grupo de Trabalho XV, coordenado pelo Eng.º Francisco Sánchez, ao 
longo do seu mandato, que prosseguiu o acompanhamento da elaboração do Plano Nacional 
da Água, muito condicionada pelo atraso verificado na elaboração do Plano Nacional da Água. 
Admitiu que o grupo de trabalho possa ser reativado ou constituído de novo durante 2012 
para ultimar o acompanhamento da elaboração do PNA e preparar o parecer a emitir pelo 
Conselho sobre a proposta do plano. 

Relativamente às atividades programadas para 2012, realçou que a intervenção do Conselho 
privilegiará o debate de temas de manifesta importância e oportunidade, nomeadamente os 
relacionados com a funcionalidade da nova estrutura institucional de gestão dos recursos 
hídricos, que integrou o INAG e as ARH na Agência Portuguesa do Ambiente. Continuará a ser 
objeto de especial atenção o acompanhamento do processo de planeamento dos recursos 
hídricos em curso, nomeadamente através da conclusão dos PGRH e do PNA, cujas versões 
finais se espera estejam concluídas nos próximos meses. Relevará ainda durante o exercício 
que se inicia a prevista reestruturação dos serviços de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais. 

Mencionou seguidamente um conjunto de quinze temas mais específicos que assumem 
interesse e oportunidade e que se julga de interesse abordar no CNA no decurso de 2012 e dos 
anos seguintes, a par daqueles que o calendário político venha a recomendar, dos quais 
realçou: i) a implantação e operacionalização do novo quadro institucional da gestão dos 
recursos hídricos em Portugal; ii) a aplicação dos programas de medidas contidos nos PGRH, 
bem como a avaliação intercalar dos progressos verificados na sua execução; iii) a estratégia 
para a promoção de novos regadios e para o prosseguimento da rega a partir do 
empreendimento de fins múltiplos de Alqueva; iv) a avaliação intercalar da execução da DQA, 
que a própria diretiva estabelece deve ser feita em 2012; v) a Estratégia Nacional para o Mar, 
abrangendo o ordenamento do espaço marítimo, a gestão integrada da zona costeira e a 
implementação da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha, incluindo a sua articulação com a DQA; 
vi) a compatibilização das metas estabelecidas para o fomento das energias renováveis com os 
objetivos traçados nos PGRH para os aproveitamentos hidroelétricos; e vii) a gestão de riscos 
em recursos hídricos, atendendo às respetivas vulnerabilidades e objetivo de segurança. 
Realçou ainda que o CNA procurará no futuro próximo alargar o intercâmbio com instituições 
congéneres de outros países, assim como desenvolver ações que incentivem a imprescindível 
interação entre a administração pública e a sociedade civil na gestão integrada e sustentável 
da água em Portugal. 
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A concluir a sua exposição, apresentou a execução financeira do Conselho em 2011 e as verbas 
orçamentadas para suportar as atividades do Conselho em 2012, em montante que, apesar de 
muito limitado, deverá permitir o prosseguimento da atuação empenhada e qualificada do 
Conselho.  

A Dr.ª Paula Chainho agradeceu a inclusão do tema sobre a compatibilização das metas 
estabelecidas para as energias renováveis com os objetivos traçados nos PGRH, sugerindo que, 
para além dos pequenos aproveitamentos hidroelétricos sejam também incluídos os 
aproveitamentos contemplados no PNBEPH. Referiu ainda a possível adição de um outro tema 
que incida sobre a avaliação do cumprimento das deliberações do Conselho pelos organismos 
competentes.  

Colocado à votação, o Relatório e Programa anual de atividades 2011-2012 foram aprovados 
por unanimidade. 

Após cumprimentar o Conselho, Sua Exa. o Secretário de Estado Ambiente e do 
Ordenamento do Território, Dr. Pedro Afonso Paulo, apresentou um conjunto de notas sobre 
os temas abordados na presente reunião, sobre os quais propositadamente não interveio para 
que o debate se pudesse melhor desenrolar. Começou por considerar muitas das sugestões 
sobre o PNUEA como importantes para a melhoria do documento final, nomeadamente as que 
relevaram a importância da participação dos stakeholders para além do debate público. A este 
respeito referiu que a moderna política ambiental deve ser integradora, transversal e 
promotora do uso eficiente dos recursos, o que se reflete no PNUEA, mas também na sua 
articulação, por exemplo, com o PNAEE. Relevou a importância, a nível mundial, das questões 
associadas a um triângulo virtuoso constituído pela água, pela energia e pela alimentação. 
Ainda sobre o PNUEA, considerou central para o sucesso da sua implementação as questões da 
governança e do acompanhamento, sendo que a perspetiva da eficácia se deverá igualmente 
centrar nos aspetos financeiros do Programa, que procurará manter objetivo exigentes com 
mobilização de menores recursos. Relativamente à monitorização dos resultados do PNUEA, 
salientou que a mesma se irá basear em métricas transparentes, sendo para o efeito criada a 
figura de gestor do Programa.  

Prosseguindo a sua intervenção desejou boa sorte ao Embaixador Costa Pereira na presidência 
da CADC e considerou muito importante para Portugal o tema da Convenção e das relações 
bilaterais luso-espanholas em matéria de recursos hídricos. Apesar da boa relação existente 
entre as autoridades dos dois países ibéricos reconheceu ser importante manter a iniciativa do 
lado português, nomeadamente através da utilização dos instrumentos internacionais como a 
DQA, matéria em que a APA tem desenvolvido um trabalho técnico meritório. Referiu ainda a 
importância da internacionalização na atividade do Ministério, salientando nomeadamente a 
cooperação com países de África. A concluir a sua intervenção relembrou alguns dos 
compromissos do governo, nomeadamente a reestruturação da estrutura institucional de 
gestão de recursos hídricos, já concluída e em funcionamento, a apresentação e aprovação, 
durante o primeiro semestre de 2012, do PNUEA e dos PGRH, a conclusão do PNA durante o 
segundo semestre de 2012, a reestruturação do setor dos serviços de águas, ao longo de 2012 
e 2013. Sobre esta reestruturação salientou que a mesma terá um enfoque nas questões da 
eficiência, da regulação e da definição de preços, integrando numa proporção correta cada um 
destes vetores, por forma a garantir a sustentabilidade dos sistemas. 

Não havendo mais pedidos de intervenção nem assuntos a tratar, a sessão foi dada por 
encerrada, cerca das 13h30. 
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O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão, começando por dar as boas vindas a todos os presentes, 
nomeadamente ao Sr. Secretário de Estado do Mar, que regressa a uma sessão plenária do 
Conselho na sequência de uma anterior participação, de boa memória, enquanto responsável 
da Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar (EMAM). Notou o anormalmente elevado 
número de ausências e expôs a ordem de trabalhos constante da convocatória para a reunião, 
a saber: 

1. Ata da 45.ª reunião do CNA, realizada a 22/05/2012; 

2. Aplicação da Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha. Sua articulação com a Diretiva-
Quadro da Água; 

3. Ordenamento do espaço marítimo português. Princípios; 

4. Seca 2012. Diagnóstico, controlo e minimização sistemática dos seus efeitos. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 45.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade.  

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
Prof.ª Assunção Cristas, cumprimentou os membros do Conselho, agradecendo a 
disponibilidade manifestada, nomeadamente pelos que vêm de fora do próprio ministério. 
Relevou o papel do Conselho no suporte das políticas do governo no domínio da água, sendo 
que na presente reunião serão abordados temas associados com as águas salgadas e com a 
sua interação com os recursos hídricos continentais. Considerou importante que o Conselho 
possa acompanhar a dinâmica internacional das matérias ligadas à água, dando conta dos 
desenvolvimentos do intercâmbio com a China e da importância que este pode ter, 
nomeadamente a nível académico e empresarial, e da reunião da International Water 
Association (IWA), em que em breve participará sinalizando o empenho do governo português 
na efetivação da próxima reunião, que terá lugar em Lisboa em 2014 e que será organizada por 
um conjunto de entidades, entre as quais a EPAL. 

No início do 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Eira Leitão referiu que, dentro da 
importância que sempre é dada à intervenção da sociedade civil no Conselho, estava prevista 
uma apresentação no âmbito do ponto 2 da O.T. por parte do Fórum Empresarial da Economia 
do Mar, que impedimentos dessa entidade infelizmente não permitiram concretizar. 

Assim, numa primeira intervenção, a Dr.ª Teresa Rafael expôs o ponto de situação sobre a 
implementação da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM) em Portugal (transposta para a 
legislação portuguesa através do Decreto-Lei n.º 108/2010, de 13 de outubro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 201/2012, de 27 de agosto). Começou por relembrar o objetivo dessa diretiva, 
de alcançar ou manter o bom estado ambiental no meio marinho até 2020, para o que os 
Estados Membros têm que tomar medidas, desenvolvendo estratégias marinhas. Referiu que a 
DQEM se aplica ao nível sub-região, estando Portugal incluído na sub-região do Golfo da 
Biscaia e da Costa Ibérica e na sub-região da Macaronésia. Mais em detalhe, salientou que as 
áreas objeto de estratégias marinhas em Portugal dizem respeito à subdivisão do continente, à 
subdivisão da Madeira, à subdivisão dos Açores e à subdivisão da Plataforma Continental 
Estendida. Em termos de prazos, salientou que as estratégias para cada uma das subdivisões 
mencionadas deverão, no âmbito da sua fase de preparação, estar completadas até 15 de 
julho de 2012 (com notificação a 15 de outubro), incluindo a avaliação inicial do estado 
ambiental (art. 8), a definição do bom estado ambiental (art. 9) e o estabelecimento de metas 
ambientais e indicadores associados (art. 10). Ainda na fase de preparação, deverá ser 
completado até 15 de julho de 2014 o respetivo programa de monitorização. No âmbito da 
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fase de programação, deverá estar completado até 2015 o programa de medidas, cuja 
execução deve começar antes de 2016. 

Prosseguindo, deu conta da estratégia nacional de implementação da diretiva, em cuja 
coordenação geral participam a DGRNSSM, a DGPM e as regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. Deu conta da vasta equipa de trabalho (21 entidades/124 técnicos) envolvida nesta 
fase inicial dos trabalhos e salientou que a avaliação inicial do estado ambiental, a definição do 
bom estado ambiental e o estabelecimento de metas ambientais e indicadores associados 
estarão disponíveis para consulta pública relativamente às subdivisões do continente e da 
Plataforma Continental Estendida entre 8 de setembro e 8 de outubro p.f. Apresentou o 
âmbito geográfico da DQEM e a sua articulação com o âmbito geográfico da DQA e contrastou 
vários aspetos entre as duas diretivas, nomeadamente quanto ao âmbito temático, às escalas 
de avaliação, aos valores de referência, aos objetivos/valores limite, e aos critérios, 
indicadores e métodos de avaliação. Referiu ainda um aspeto chave em discussão a nível 
europeu, de saber em que medida a harmonização entre o bom estado ecológico no âmbito 
das duas diretivas é desejável e possível, concluindo que essa harmonização pode não ser 
viável, nomeadamente em relação a alguns elementos de qualidade (aves, mamíferos, répteis, 
lixo, ruído subaquático, peixes comerciais, cadeias tróficas) e às escalas de avaliação (massa de 
água vs. região/sub-região). Salientou outros aspetos onde essa harmonização é viável, como 
na equivalência de parâmetros e níveis de qualidade, através do uso dos mesmos indicadores 
ou dos mesmo valores de referência, na proporção das áreas que devem alcançar os níveis 
especificados e na avaliação global, onde se agregam todos os elementos de qualidade.  

Concluindo a sua exposição, deu nota dos principais resultados dos trabalhos desenvolvidos 
em Portugal (subdivisão do continente), apresentando os indicadores de bom estado 
ambiental estabelecidos, o estado ambiental atual com base em alguns dos indicadores 
considerados, as metas ambientais já existentes (ao abrigo de outra legislação, mas que 
contribuem para a DQEM, por exemplo a Convenção de OSPAR) e as metas estabelecidas 
especificamente pela DQEM, incluindo metas de pressão, metas de estado e metas 
operacionais. Referiu por fim que as metas operacionais irão incluir a elaboração de planos de 
gestão, o desenvolvimento de um regime que regule o acesso aos recursos genéticos em linha 
com o Protocolo de Nagóia e a continuação dos estudos de caracterização. 

Ainda no âmbito do ponto 2 da O.T., a Eng.ª Isabel Guilherme, da APA, fez uma apresentação 
sobre as relações, de sobreposição e/ou de complementaridade, entre a DQA e a da DQEM. 
Começou por esquematizar os aspetos centrais das duas diretivas, quanto aos objetivos, 
âmbito territorial/definições, horizonte temporal e processos de planeamento. Relembrou os 
objetivos da DQA e da Lei da Água, de: i) obter uma proteção reforçada e um melhoramento 
do ambiente aquático, nomeadamente através de medidas específicas para a redução gradual 
e a cessação ou eliminação por fases das descargas, das emissões e perdas de substâncias 
prioritárias; ii) proteger as águas marinhas, incluindo as territoriais; e iii) assegurar o 
cumprimento dos objetivo dos acordos internacionais pertinentes, incluindo os que se 
destinam à prevenção e eliminação da poluição no ambiente marinho. Salientou que em 
termos territoriais a Lei da Água abrange as águas subterrâneas e as águas superficiais, nestas 
se incluindo as águas interiores, as águas de transição e as águas costeiras (definidas como as 
águas de superfície que se encontram entre terra e uma linha cujos pontos se encontram a 
uma distância de uma milha náutica, na direção do mar, a partir do ponto mais próximo da 
linha de base de delimitação das águas territoriais). No que se refere ao estado químico, a Lei 
da Água contempla ainda as águas territoriais, definidas como as águas marítimas situadas 
entre a mesma linha de base e uma linha distando 12 milhas náuticas. Identificou as massas de 
águas costeiras estabelecidas no continente português no âmbito dos planos de gestão de 
bacia hidrográfica (PGBH) e relembrou os objetivos ambientais da DQA, sendo que os 
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programas de medidas dos PGBH deverão permitir alcançar os objetivos ambientais definidos 
até 2015, sem prejuízo das prorrogações e derrogações concedidas. 

Continuando a sua apresentação, esquematizou o processo de planeamento estabelecido na 
DQA e o seu cumprimento em Portugal, que envolve a aprovação dos PGBH e a avaliação da 
execução dos seus programas de medidas em 2012, a atualização da caracterização das 
regiões hidrográficas, a concretizar em 2013, a revisão do conteúdo dos planos, a finalizar em 
2014, e a publicação da primeira revisão dos PGBH, que deve acontecer em 2015. Sobre a 
DQEM, referiu que tem como âmbito territorial as águas, os fundos e os subsolos marinhos 
situados entre a linha de base a partir da qual são medidas as águas territoriais e o limite 
exterior da zona sob soberania ou jurisdição do Estado português, em conformidade com a 
Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, incluindo as águas costeiras, definidas na 
Lei da Água, e os seus fundos e subsolos marinhos, nos aspetos do estado ambiental do meio 
marinho não cobertos pela Lei da Água ou por legislação complementar. Referiu também os 
objetivos da DQEM, sendo que a meta ambiental é definida, em termos qualitativos ou 
quantitativos, para os diferentes componentes das águas marinhas nacionais, assim como das 
pressões e dos impactos a que estão sujeitas, para cada região e sub-região marinha. 

Salientou que a DQEM pretende obter ou manter um bom estado ambiental no meio marinho 
até 2020, devendo os programas de medidas ser implementados a partir de 2016. Referiu que 
a DQEM foi entretanto complementada com a decisão da Comissão 2010/477/UE, de 1 de 
setembro, que define critérios e normas metodológicas de avaliação do bom estado ambiental 
das águas marinhas, e sintetizou os principais procedimentos a adotar relativamente aos 
critérios e metodologias de avaliação e à monitorização da qualidade ambiental das águas 
marinhas. Em relação à interação entre as duas diretivas, destacou as contidas nos PGBH com 
relevância para as águas de transição e costeiras, nomeadamente: a operacionalização das 
redes de monitorização; o levantamento detalhado de pressões; a avaliação do impacto das 
pressões e a reavaliação dos títulos de utilização dos recursos hídricos emitidos para os setores 
de atividade suscetíveis de causar poluição por substâncias perigosas; o controlo e redução da 
poluição tópica urbana e da poluição difusa; a monitorização da utilização de adubos químicos 
e orgânicos; e as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira, 
dos estuários e das zonas húmidas.  

A concluir a sua exposição, identificou os seguintes aspetos, que considerou como desafios na 
implementação conjunta da DQA e da DQEM: a elaboração de um trabalho de melhor 
qualidade em termos de articulação dos programas de monitorização, dos programas de 
medidas e da elaboração dos relatórios; a otimização dos custos através da aplicação 
coordenada das duas diretivas; e uma mais cuidada prestação de serviços ao cidadão, em 
particular aos utilizadores. 

Iniciando o debate, a Prof.ª Teresa Ferreira começou por referir que o desenvolvimento da 
DQEM foi posterior ao da DQA e que, apesar das convulsões que teve no início, parece agora 
estar no bom caminho. Da exposição efetuada, ficou com a sensação de que, em contraste 
com a DQA, a aplicação da DQEM apresenta particularidades em cada país, não existindo uma 
grande coordenação e uma compatibilização suficiente de metodologias e de procedimentos. 
Considerou que Portugal deveria pressionar os restantes países para o estabelecimento de 
metodologias compatíveis e aceites por todos e que o trabalho já desenvolvido na aplicação da 
DQA às águas de transição e costeiras, nomeadamente ao nível do estabelecimento de 
metodologias e de indicadores, deveria ser aproveitado na implementação da DQEM. Por fim, 
referiu que a revisão profunda a que a DQA será sujeita, com a incorporação de conceitos 
como o da pegada hídrica e dos serviços dos ecossistemas, deveria ser igualmente incorporada 
no âmbito da DQEM. 
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O Prof. Nunes Correia começou por felicitar a Sra. Ministra e os seus serviços no que parece 
serem passos seguros e sólidos em matérias que são de importância estratégica para o nosso 
país, dando nota do empenho que Portugal teve na aprovação da DQEM e da importante 
complementaridade entre a DQEM e a DQA, em cuja aprovação Portugal esteve também 
profundamente envolvido. Referiu que no âmbito das discussões preparatórias os parceiros 
europeus ficaram surpreendidos com a dimensão e riqueza do mar português, o que 
naturalmente justifica o protagonismo que Portugal deve ter neste domínio. 

O Prof. Betâmio de Almeida considerou importante que o CNA seja informado dos custos 
associados à implementação da DQEM, atendendo à escala das intervenções nela previstas. O 
Prof. Veloso Gomes felicitou o desenvolvimento dos trabalhos de implementação da DQEM e 
questionou a incorporação de informação importante já existente há vários anos, dando como 
exemplo a produzida na época do Almirante Barahona Fernandes. Questionou também a 
forma de aplicação da DQEM às regiões autónomas, que deveriam ser incorporadas 
previamente numa estratégia nacional, salientando a grande ambição revelada pela região 
autónoma dos Açores relativamente a estas matérias. Sugeriu a utilização de indicadores 
relacionados com o sedimento estuarino como indicadores de bom estado ambiental e, ainda, 
a articulação da DQEM com os POE, em elaboração. Concluiu, referindo que a sobreposição 
entre as duas diretivas já era expectável e que a União Europeia (UE) ponderou a existência de 
uma diretiva específica para as áreas costeiras, importantes zonas de interface onde se 
concentram atividades muito importantes, como o atividade portuária e a aquicultura, que 
não se encontram totalmente enquadradas pelas diretivas existentes.  

O Eng.º Lobo Ferreira considerou importante a articulação entre as duas diretivas, 
questionando se o PGRH da Madeira estará a proceder a essa articulação e qual a data prevista 
para a sua conclusão. 

O Prof. Carlos Sousa Reis começou por felicitar o grupo que elaborou a nova Estratégia 
Marinha continental pelo trabalho desenvolvido, que será seguramente um documento de 
referência, embora a sua extensão (mais de 900 páginas) recomende um esforço na produção 
de informação de síntese e objetiva para uso de todos aqueles que dependem do mar. 
Sublinhou que os problemas associados à sobreposição das duas diretivas são significativos, 
em particular na valorização das zonas de interface, ou seja das zonas costeiras ou litorais, e 
que a sua resolução irá requerer uma clarificação normativa. Por fim e quanto ao nível de 
conhecimento sobre os nossos recursos vivos marinhos, sempre apontado como uma 
fragilidade, relembrou que esses recursos dependem de processos altamente dinâmicos, como 
seja o sucesso reprodutivo das espécies, que está quase totalmente dependente da 
variabilidade das condições hidroclimáticas, as quais o Homem não controla na sua quase 
globalidade. Esta variabilidade obriga, pois, a esforços continuados de monitorização para 
conhecimento dos nossos recursos vivos marinhos. Respondendo a uma intervenção 
antecedente, a Dr.ª Clode Valente informou que o PGRH da Madeira estará concluído até 
janeiro de 2013. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Mar, Prof. Pinto de Abreu, começou por expressar o gosto 
em voltar a abordar as questões relacionadas com as águas salgadas numa reunião do 
Conselho, matéria que, como foi antes referido, apresenta um papel estruturante no futuro de 
Portugal. Destacou o esforço desenvolvido pelo grupo de trabalho encarregue de elaborar a 
avaliação inicial do estado ambiental, a definição do bom estado e o estabelecimento de 
metas ambientais no âmbito da implementação da DQEM em Portugal. Referiu que uma das 
chaves do sucesso do trabalho desenvolvido terá sido a colaboração empenhada de todos os 
intervenientes, sendo que eventuais sobreposições de competências não se manifestaram, 
felizmente, no trabalho desenvolvido. Salientou ter sido preocupação de todas as entidades e 
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pessoas envolvidas a produção de informação coerente e de qualidade, sendo que o trabalho 
agora desenvolvido integrou naturalmente muita informação produzida ao longo do tempo. 
Relativamente ao custo associado à implementação da DQEM, salientou que as medidas 
destinadas a atingir as metas estabelecidas pela diretiva não se encontram ainda 
estabelecidas, pelo que não é possível, com rigor, apresentar uma estimativa desse custo. 
Quanto aos esforços de monitorização necessários, a ideia será a de utilizar sobretudo a 
informação de outras iniciativas em curso, embora possam ser implementados programas 
complementares de recolha de informação. Não obstante, referiu que em termos gerais o 
custo inerente à implementação da DQEM será na ordem de 3 a 4 milhões de euros por ano, o 
que corresponde aproximadamente à verba despendida anualmente no âmbito dos trabalhos 
ligados à extensão da plataforma continental. Relativamente à implementação da DQEM nas 
regiões autónomas, referiu que os Açores deverão ter o seu trabalho inicial concluído até ao 
final do ano e que a situação da Madeira, que se encontra também a colaborar com o grupo de 
trabalho, irá requerer algum esforço adicional de integração. Concluindo, disse concordar com 
a pertinência em incorporar informação de qualidade produzida há vários anos e que já 
reconhecia a importância do mar para Portugal, naquela que se pode considerar uma nova 
“época das descobertas”. 

Introduzindo o 3.º ponto da ordem de trabalhos, Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território deu conta do novo modelo de ordenamento 
para o espaço marítimo português. Começou por enquadrar a questão referindo que: i) 
Portugal tem uma das maiores zonas económicas da Europa, com uma área de mais de 
1.700.000 km2; ii) a plataforma continental poderá estender-se a mais dois milhões de km2, o 
que significa que Portugal poderá ter um espaço marítimo sob sua soberania muito superior à 
atual área da zona económica exclusiva; e iii) a Estratégia Nacional para o Mar identifica o 
ordenamento espacial das atividades no espaço marítimo como uma ação estratégica 
destinada a criar condições favoráveis ao aproveitamento sustentável do mar e à construção 
de uma economia marítima próspera. Considerou importante que o país faça a transição de 
uma visão romântica e histórica do mar para uma visão prática, virada para os desafios e 
oportunidades que a utilização deste espaço pode proporcionar. 

Referiu ter sido percecionada a necessidade de integrar um conjunto de matérias ligadas ao 
mar no novo modelo de ordenamento, antecedendo esforços que venham a ser desenvolvidos 
pela UE nesse sentido e marcando a importância desta matéria para Portugal. Enunciou um 
conjunto de vantagens decorrentes do ordenamento do espaço marítimo, que incluem a 
otimização da sua utilização, contribuindo para um melhor aproveitamento económico do 
meio marinho, a coordenação das ações das autoridades públicas e privadas interessadas na 
sua utilização, o enquadramento para a gestão conjunta das atividades a desenvolver, a 
segurança jurídica, a previsibilidade e transparência da intervenção administrativa, a 
promoção do crescimento económico e a redução dos custos suportados pelos operadores e 
investidores. Deu também conta dos esforços desenvolvidos desde 2006 para o 
aproveitamento estratégico do mar e que culminaram na elaboração do Plano de 
Ordenamento do Espaço Marítimo, que será utilizado como ponto de partida no processo de 
ordenamento marinho em curso no país. 

Prosseguindo a sua exposição, referiu que o quadro legislativo do ordenamento e da gestão do 
espaço marítimo deve ter como objetivo: i) estabelecer um sistema de ordenamento para o 
espaço marítimo português; ii) assegurar a compatibilidade da utilização humana com o bom 
estado ambiental do espaço marítimo, garantindo a utilização sustentável dos recursos, a sua 
preservação e recuperação; iii) gerir os potenciais conflitos entre usos e atividades 
concorrentes, em especial nas zonas de utilização intensiva; iv) potenciar a utilização eficiente 
do espaço marítimo no quadro de uma abordagem integrada e intersetorial, contribuindo para 
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o desenvolvimento de atividades marítimas em crescimento, como a aquicultura ou as fontes 
renováveis de produção de energia; e v) definir as orientações para o desenvolvimento de 
indicadores de avaliação do desempenho sustentável das atividades marítimas e respetiva 
monitorização.  

Em termos de faseamento, salientou que o enquadramento legislativo em apreço, que será 
pioneiro a nível da UE, começará com a aprovação dos princípios e dos objetivos do 
ordenamento do espaço marítimo. Posteriormente serão criadas “bolsas de 
investimento/oportunidades” em zonas previamente definidas para utilizações marítimas 
específicas, seguindo-se a definição do regime jurídico aplicável à gestão de todas as águas 
marítimas nacionais situadas para além da distância de uma milha náutica. Por fim será 
definido um quadro simplificado para a concessão de autorizações ou licenças para o 
desenvolvimento de atividades económicas. Identificou como matérias a regulamentar, a 
definição da entidade pública responsável pelo exercício das competências em matéria de 
ordenamento e de gestão no mar territorial, na zona económica exclusiva e na plataforma 
continental, a classificação das atividades a desenvolver no domínio público marítimo que 
carecem de prévia autorização, licença ou concessão, e o regime aplicável a qualquer dessas 
situações.  

Salientou que a operacionalização do novo quadro jurídico de ordenamento do espaço 
marítimo será concretizada através de uma plataforma informática única, que será partilhada 
entre todos os intervenientes públicos com responsabilidade na gestão e no licenciamento de 
atividades. Essa plataforma será acessível ao público em geral, nomeadamente a todos os 
potenciais interessados em investir na exploração do mar e destina-se a acompanhar os 
processos de licenciamento e a monitorizar os resultados da política de ordenamento. Referiu 
que a plataforma informática terá várias funcionalidades, que incluem uma área de consulta 
da situação existente e da situação potencial, as zonas em consulta pública para diferentes 
utilizações, bem como os procedimentos de licenciamento e o estado dos processos. A 
apresentação do projeto de Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo terá lugar até 
ao próximo dia 15 de outubro e a apresentação do protótipo da plataforma informática até ao 
final de 2012. A concluir a sua exposição, manifestou a convicção de que o ordenamento do 
espaço marítimo, incluindo o licenciamento rápido e eficaz das utilizações, contribuirá 
decisivamente para atrair investimento nacional e internacional para a economia do mar 
português. 

O Eng.º Eira Leitão considerou importante que o projeto de Lei de Bases do Ordenamento do 
Espaço Marítimo regressasse ao plenário do CNA após a sua ultimação. O Prof. Veloso Gomes 
questionou qual o limite considerado para o espaço marítimo do lado de terra e qual a 
sobreposição com os planos de ordenamento da orla costeira, considerando necessário 
clarificar vários aspetos, como a questão dos portos e da sua delimitação. 

O Prof. Carlos Sousa Reis agradeceu a informação prestada pela Sra. Ministra. Concordou com 
o relevo que terá sido dado à aquacultura marinha e às energias renováveis de génese 
marinha, mas salientou existirem outros domínios do uso do espaço marítimo que deveriam 
merecer igual destaque na futura economia do mar, como a náutica de recreio e a pesca 
sustentável, que representa ainda hoje o maior envolvimento humano e o principal vetor 
gerador de riqueza. A finalizar, questionou qual o tipo de aquacultura marinha que se 
pretende desenvolver, sendo importante ponderar o insucesso e os impactes que certos 
projetos de aquacultura tiveram no passado recente.  

O Dr. José Silva Pereira manifestou alguma preocupação face à dimensão do espaço marítimo 
e à sua ligação às questões de soberania e da titularidade dos diferentes setores do domínio 
público, nomeadamente do domínio público geológico. O Embaixador Costa Pereira alertou 
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para a importância das questões de soberania ligadas com o espaço marítimo, felicitando os 
esforços desenvolvidos, nomeadamente pelo Sr. Secretário de Estado, na extensão da 
plataforma continental portuguesa. A concluir, referiu que está a ser feita uma recolha da 
informação sobre esta matéria no Ministério dos Negócios Estrangeiros, para entrega 
oportuna ao ministério da tutela. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
começou por afirmar haver interesse em que o tema retorne ao Conselho, quando estiver mais 
articulado. Referiu ser clara a existência de vários domínios públicos no âmbito do espaço 
marítimo, o que irá requerer um importante trabalho de concertação e articulação na 
elaboração da Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marítimo, embora a referência 
específica que fez por exemplo à área das energias renováveis tenha refletido um trabalho de 
articulação já realizado. Considerou também que a pesca sustentável e a náutica de recreio 
estão e estarão sempre presentes no âmbito do ordenamento do espaço marítimo, referindo 
que em relação a esta última atividade se encontra em revisão o Plano Nacional da Náutica de 
Recreio, estando ainda em consideração outros documentos importantes para essa área de 
atividade. Sublinhou que as questões de soberania estão sempre subjacentes ao trabalho 
realizado e à preocupação em incrementar o uso do mar, através da estratégia de extensão da 
plataforma continental. Tal ação está a ser desenvolvida enquanto a pressão para exploração 
de recursos marinhos não é muito acentuada, o que permitirá posicionar Portugal como um 
pivot mundial nesta matéria. Considerou, por fim, que o trabalho desenvolvido neste domínio 
teve como preocupação clarificar as interfaces e a articulação com outros elementos de 
ordenamento do território, nomeadamente com a orla costeira, sendo que a articulação 
relativamente aos portos será objeto de legislação específica.  

O Eng.º Eira Leitão concluiu que a inclusão da água salgada nas matérias abordadas pelo 
Conselho é legítima e desejável, tendo ficado comprovado o múltiplo interesse dessa 
abordagem nos dois anteriores pontos da ordem de trabalhos. Fazendo a transição para o 
último ponto em agenda, referiu que, dos vários temas pertinentes para abordagem no CNA, 
se entendeu adequado tratar na presente reunião a seca ocorrente e os seus impactos, para o 
que foi convidado o Diretor do Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério, que 
coordena o Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012. 

Após agradecer o convite do Secretário-Geral e cumprimentar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário 
de Estado, o Eng.º Eduardo Diniz, Diretor do Gabinete de Planeamento e Políticas, deu início 
ao 4.º ponto da ordem de trabalhos, fazendo um primeiro balanço da seca de 2012, que 
incidiu na resposta das entidades públicas no âmbito da monitorização e da mitigação dos seus 
impactos. Começou por caracterizar a seca em termos meteorológicos e hidrológicos, 
comparando-a com a seca de 2004-2005. Comparou os anos hidrológicos de 2004/2005 e 
2011/2012 em relação aos aproveitamentos hidroagrícolas, referindo que a 1 de outubro de 
2011 a maior parte das albufeiras se encontrava acima dos valores registados a 1 de outubro 
de 2004, sendo que apenas três das albufeiras acompanhadas pela DGADR (Odivelas, 
Maranhão e Azibo) se encontravam com níveis de armazenamento total inferior aos registados 
em 2004. Por outro lado, nas albufeiras acompanhadas pela DGADR e em termos globais, o 
volume total de armazenamento em 2011 era 47,3% superior ao verificado em 2004, sendo 
que, nas mesmas datas, o armazenamento útil das albufeiras era 66.5% superior ao registado 
no anterior período de seca.  

Relativamente aos impactos da seca, referiu o número de ocorrências verificadas ao nível de 
abastecimento público e nos níveis de qualidade da água nas origens (sem problemas 
reportados pelas entidades competentes). Especificamente para o setor agrícola, mencionou 
terem sido mais afetados em 2012 os prados, as pastagens permanentes, as culturas 
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forrageiras e a pecuária extensiva (as culturas forrageiras e pratenses registam quebras 
significativas de produtividade face a 2011, na ordem de 70%, obrigando os produtores 
pecuários a utilizarem os stocks de alimentos grosseiros destinados ao período estival), os 
cereais de outono/inverno (onde se registaram-se elevadas quebras de produção), o olival de 
sequeiro e a apicultura. Enquanto impactos colaterais, referiu a redução da produção 
hidroelétrica (em 2012 a produção de energia hídrica foi 62% inferior à produzida em 2011), o 
aumento dos fogos florestais e os aumentos críticos de biomassa piscícola em albufeiras. 

Prosseguindo a exposição, deu nota do envolvimento institucional e do trabalho desenvolvido 
no acompanhamento da seca, a partir da criação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação 
dos Impactos da Seca através do despacho da Sra. Ministra de fevereiro de 2012. Quanto ao 
futuro, notou que a seca se está a tornar num fenómeno recorrente, pelo que há que 
intensificar práticas que atenuem os seus efeitos e se devem estabelecer Planos de 
Contingência para criar capacidade de resposta oportuna. Assim, informou que até ao final do 
ano será constituído um subgrupo de trabalho para apresentar uma proposta de instrumento 
legal que: i) defina quando e por quem deve ser despoletada a intervenção pública em 
situação de seca; ii) estabeleça qual o tipo de intervenção consoante as características da seca; 
iii) defina a sequência de ações para uma atuação rápida e eficaz para cada nível de gravidade; 
e iv) avalie paralelamente a adequação da intervenção pública e/ou privada. O instrumento a 
propor será precedido da avaliação das estruturas/sistemas já existentes para monitorização e 
produção de indicadores, a articulação/complementaridade das atribuições dos organismos 
que devem intervir, bem como a verificação de redundâncias e de lacunas dos sistemas de 
monitorização existentes. Por fim, em jeito de balanço preliminar, sistematizou um conjunto 
de ações relacionadas com a monitorização, a intervenção, a prevenção e a avaliação da seca 
de 2012.  

Iniciando o debate, a Eng.ª Paula Sarmento transmitiu informações sobre o plano de 
emergência estabelecido pelo ICNF para mitigar os efeitos da seca sobre a biodiversidade da 
rede hidrográfica portuguesa. Salientou que para esse efeito foi feito um levantamento das 
zonas mais vulneráveis da rede hidrográfica, em relação às espécies piscícolas endémicas com 
elevado valor de conservação, tendo sequencialmente sido ponderadas as ações a concretizar, 
que podem envolver a remoção de taxa piscícolas exóticos, a translocação de exemplares 
piscícolas endémicos e a conservação dessas espécies ex-situ no Parque Natural do Guadiana. 

A Eng.ª Carla Graça solicitou um esclarecimento da parte do ICNF sobre a abrangência do 
levantamento das zonas vulneráveis quanto às espécies e habitats envolvidos. Questionou 
também a forma como se está a proceder à gestão da água nas albufeiras. Teceu algumas 
considerações sobre a estratégia a seguir na gestão dos recursos hídricos, nomeadamente no 
domínio agrícola, num cenário em que as situações de seca tenderão a ser mais frequentes e 
em que haverá que adequar as culturas e práticas agrícolas às disponibilidades hídricas 
existentes. Ainda relativamente à utilização da água na atividade agrícola, considerou 
importante que o cumprimento da Diretiva-Quadro da Água não seja excluído enquanto 
condicionante no âmbito da revisão da PAC, como aparentemente o governo tem pugnado nas 
instâncias internacionais. 

O Eng.º João Coimbra deu conta de várias preocupações relativamente à atuação da 
administração pública no decurso da seca de 2012 e à adoção de soluções para secas futuras. 
Referiu em particular o excesso de medidas de apoio anunciadas, nomeadamente financeiras, 
que acabam por não se confirmar para desilusão dos agricultores, as deficiências observadas 
na avaliação do número de pessoas afetadas e o consequente rateio das ajudas 
disponibilizadas, bem como a falta de envolvimento dos agricultores. Relativamente à 
mitigação dos seus efeitos, referiu que a seca até ao momento, não sendo hidrológica, 
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permitiu manter a maior parte do regadio em funcionamento, embora tenha tido 
consequências noutros domínios da atividade agrícola, sendo importante que os 
procedimentos de mitigação sejam céleres caso a seca se mantenha e venha a adquirir 
contornos hidrológicos. Por fim, considerou que o cenário de secas mais frequentes que se 
prevê no futuro próximo torna imperioso equacionar o aumento da capacidade de 
armazenamento de água para a atividade agrícola através da criação de novas albufeiras. 

O Dr. Paulo Brito da Luz considerou oportuno e vantajoso incrementar as relações do setor da 
investigação com o GPP, nomeadamente nas áreas do solo, dos recursos hídricos e da 
paisagem, o que poderia ser concretizado, por exemplo, através da inclusão do INIAV no Grupo 
de Trabalho da Seca. Referiu ainda que a vulnerabilidade dos recursos hídricos recomenda 
uma aproximação mais conseguida entre os decisores políticos e a investigação realizada em 
Portugal. 

O Prof. Nunes Correia começou por referir que as condições de seca meteorológica 
observadas em 2011/2012 poderão começar a ter impactes mais notórios se os níveis de 
precipitação em 2012/2013 permanecerem reduzidos, podendo a seca tornar-se 
verdadeiramente grave se o ano hidrológico de 2013/2014 mantiver padrões reduzidos de 
precipitação. Salientou a existência de um conhecimento alargado em Portugal no domínio do 
estudo das secas, que começam sempre por se manifestar em termos meteorológicos, 
afetando as culturas e pastagens de sequeiro. Os efeitos das etapas iniciais das secas podem 
ser mitigados através da retenção de água em albufeiras, através da construção de barragens 
capazes de regularizar os recursos hídricos (naturalmente variáveis, sazonalmente e 
interanualmente), variabilidade que se prevê venha a ser agravada com as alterações 
climáticas. A retenção de água em albufeiras é assim uma importante medida de mitigação dos 
impactes das alterações climáticas no contexto português, apesar dos impactes ambientais das 
barragens que, todavia, podem ser mitigados. A construção de barragens para 
armazenamento de água, face à variabilidade da sua disponibilidade, é mesmo uma tradição 
cultural portuguesa, referindo a título de exemplo os estudos realizados sobre as barragens 
romanas existentes no nosso país.  

Da análise dos documentos apresentados relativamente ao acompanhamento da seca de 2012 
e por contraste com os procedimentos adotados no decurso da seca muito mais grave de 
2005, notou a ausência de envolvimento das Comissões de Gestão de Albufeiras, estruturas 
que considerou muito importantes na gestão local das prioridades relativamente á utilização 
da água armazenada. Notou ainda o não envolvimento de entidades que considerou 
relevantes neste domínio, de que destacou a ERSAR, que possui metodologias rápidas e 
expeditas já desenvolvidas para assegurar a qualidade da água de abastecimento distribuída 
em tanques, bem como um envolvimento insuficiente da sociedade civil. A concluir a sua 
intervenção, esclareceu que a entidade responsável por desencadear uma situação de seca se 
encontra bem definida na Lei da Água, sendo a Autoridade Nacional da Água. 

O Prof. Rui Cortes considerou que a avaliação da situação de seca apresentada é de alguma 
forma redutora, havendo aspetos que não foram abordados e que justificavam uma 
intervenção regular por parte do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, nomeadamente os 
relacionados com os níveis piezométricos dos principais aquíferos, com a qualidade da água 
nas albufeiras e com a biodiversidade fluvial. Revelou ainda preocupação com a relação entre 
a seca e os fogos florestais, e com os reflexos destes na dinâmica hidrológica e na qualidade da 
água das albufeiras e rios. Considerou ainda relevante que os aspetos antes focados se 
ligassem com a investigação em curso nas universidades portuguesas, dando como exemplo 
alguns projetos que pretendem avaliar os efeitos das secas, o que recomenda uma maior 
abrangência do referido grupo de trabalho.  
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O Eng.º Rui Godinho afirmou esperar que os documentos disponibilizados apresentassem uma 
primeira estimativa dos impactes económicos da seca, o que não se verificou. Salientou 
também a importância das Comissões de Gestão de Albufeiras no âmbito da mitigação dos 
efeitos das secas. Como exemplo, salientou a experiência positiva obtida na Comissão de 
Gestão da Albufeira de Castelo do Bode durante a seca de 2005, em que, nomeadamente, se 
abordou o efeito das primeiras escorrências em áreas ardidas na qualidade da água, tendo a 
EPAL então delineado um plano de contingência para uma monitorização mais fina da 
ocorrência. Supondo que após a seca de 2005 terão sido feitos planos de contingência para 
situações similares, considerou importante rever essa informação na atual situação. Nos 
documentos disponibilizados notou, por fim, a ausência de qualquer referência às relações 
bilaterais com Espanha no domínio dos recursos hídricos, particularmente importantes no 
contexto de seca. 

Na sequência de intervenções anteriores, o Eng.º Lobo Ferreira considerou crucial a integração 
da informação existente no domínio da investigação relacionada, direta e indiretamente, com 
as situações de seca no âmbito da avaliação e acompanhamento dos seus efeitos. A este 
respeito deu conta da modelação de alguns aquíferos portugueses, feita pelo LNEC, cuja 
incorporação no enquadramento da evolução e da mitigação da presente seca considerou 
desejável. 

Acerca da atuação do ICNF no domínio da biodiversidade, a Eng.ª Paula Sarmento confirmou 
que a mesma se dirigiu, nesta fase e à semelhança do sucedido em 2005, à ictiofauna 
continental, a cuja avaliação se procedeu em trechos fluviais considerados prioritários. 
Relativamente aos impactes dos incêndios florestais, referiu terem sido identificadas pelos 
serviços regionais do ICNF, em colaboração com a APA, medidas capazes de reduzir os 
escoamentos indesejados das zonas ardidas e as suas consequências nos sistemas aquáticos. 

O Eng.º Eduardo Diniz convidou os membros do Conselho a consultar os relatórios produzidos 
pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação da Seca no site do GPP, onde as informações 
disponíveis respondem a algumas das questões colocadas. Concordou com o facto da seca ser 
incremental, pelo que aspetos que ainda não ocorreram ficaram fora da exposição realizada, 
embora esteja preparada a resposta a dar aos impactes que possam vir a ocasionar. Esclareceu 
que a apresentação efetuada foi sumária, sendo que até ao final do ano será feito um balanço 
e uma avaliação completa do impacto económico da seca. Considerou que a descontinuidade 
observada entre o acompanhamento da seca de 2005 e a atual seca trouxe algumas 
dificuldades, que se tentaram ultrapassar com um reforço da articulação entre as entidades 
envolvidas. Concordou com a relevância do regadio no nosso país, mas referiu que está a ser 
difícil a Portugal justificar acréscimos de armazenamento de água em novas albufeiras para 
rega no âmbito da revisão da PAC. Esclareceu ainda que nunca foi defendida pelo governo 
português a omissão da DQA no âmbito da revisão da PAC, mas considerou importante a 
correta ponderação dos objetivo daquela diretiva, nomeadamente, no âmbito do regadio.  

Sobre intervenções anteriores que consideraram imperativo o aumento da retenção de água 
em albufeiras para mitigar os efeitos de situações de escassez, o Prof. Carlos Sousa Reis 
considerou relevante ponderar os efeitos das barragens na retenção de sedimento e de 
nutrientes e na regularização de caudais e, por essas vias, os impactes, por vezes gravosos, que 
geram ao nível da erosão costeira e da abundância dos stocks de recursos vivos costeiros, 
como a sardinha. Sugeriu assim que as tomadas de decisão sobre a construção de novas 
barragens sejam enquadradas numa perspetiva mais multidisciplinar. 

O Dr. Nuno Lacasta, numa primeira nota, salientou que o conceito de multidisciplinaridade 
tem sido incorporado de forma crescente na atuação do ministério, o que por exemplo a 
gestão da atual seca deixa transparecer. Considerou central que se enfrentem os fenómenos 
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de escassez de recursos através da gestão da procura, embora não descarte a necessidade de 
aumentar a capacidade de armazenamento de água em Portugal, a ponderar, naturalmente, 
nessa perspetiva multidisciplinar. Referiu que os efeitos das alterações climáticas nos recursos 
hídricos devem ser tidos em linha de conta nas decisões tomadas, e que a existência de água 
disponível no futuro próximo pode questionar a viabilidade de certo tipo de infraestruturas. 
Em termos de balanço, referiu ter ficado demonstrado, no âmbito do acompanhamento da 
atual situação, a importância de contar com uma estrutura que acompanhe de forma 
permanente os fenómenos de seca, o que ficou estabelecido com a criação da Comissão de 
Prevenção, Monitorização e Acompanhamento da Seca (CPMAS), na Resolução do Conselho de 
Ministros de 12/03/2012. Numa segunda nota, referiu ter acordado com o Secretário-Geral 
manter o Conselho atualizado sobre a atuação da APA no domínio dos recursos hídricos, pelo 
que seguidamente prestou informações sobre o modo como estão a ser cumpridos por parte 
de Espanha os caudais convencionados para os rios internacionais luso-espanhóis.  

Na sequência da intervenção anterior, o Eng.º Rui Rodrigues, da APA, esclareceu terem sido 
efetuadas reuniões das Comissões de Gestão de Albufeiras, embora se antecipasse, na 
generalidade das situações, a existência de disponibilidades de água armazenada suficientes 
para satisfazer as necessidades. Relativamente às relações com Espanha no domínio dos 
recursos hídricos, informou terem sido efetuadas várias reuniões bilaterais e confirmou o 
cumprimento por parte de Espanha dos caudais mínimos acordados no âmbito da Convenção 
de Albufeira, embora a isso não estivesse obrigada por algumas das bacias se encontrarem em 
situação de exceção. Referiu, por fim, que apesar dos cortes financeiros registados na 
monitorização dos recursos hídricos desde 2008, tudo o que é essencial neste domínio, 
nomeadamente para avaliação do cumprimento dos regimes de caudais acordados com 
Espanha, está operacional. 

Sua Exa. a Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
tomou boa nota dos comentários antes efetuados e teceu algumas breves notas finais. 
Manifestou alguma preocupação pela predominância dos países da Europa do norte na visão 
global da agricultura comunitária e, assim, no grande esforço necessário para sinalizar a 
relevância da água no futuro da agricultura em Portugal. A este respeito, reafirmou a 
importância do regadio, incluindo a expansão da área regada e o aumento da eficiência com 
que a água é utilizada, compatibilizando a prática do regadio como o uso eficiente dos recursos 
hídricos. Este aspeto será central para que os sistemas eficientes de regadio possam ser 
apoiados no âmbito da PAC, tornando a agricultura portuguesa mais competitiva, mais 
resiliente a fenómenos de escassez e capaz de contribuir para mitigar os efeitos das alterações 
climáticas, através do sequestro de carbono que promove. Concordou com a necessidade de 
integrar de forma mais articulada o conhecimento produzido nas universidades e nos centros 
de investigação no âmbito da atuação da administração pública, referindo que a CPMAS  
continuará a funcionar depois da seca acabar e irá estabelecer mecanismos automáticos para 
sinalizar situações de seca. Salientou também a relevância que a investigação, nomeadamente 
da realizada no INIAV, terá na difusão junto dos agricultores de culturas e metodologias 
culturais mais adaptadas à realidade edafo-climática portuguesa. Esclareceu alguns aspetos da 
interação com Espanha no âmbito do cumprimento da Convenção de Albufeira e, acerca dos 
fogos florestais, referiu estarem a ser desenvolvidas as ações necessárias para mitigar a erosão 
e a contaminação dos solos. A concluir a sua intervenção agradeceu uma vez mais o fórum de 
discussão construtiva que o Conselho Nacional da Água é no âmbito da atuação do Ministério. 

O Eng.º Eira Leitão começou por referir ser previsível a realização de mais uma reunião 
plenária até ao final de 2012, cujos temas se encontram a ser pensados, mas que poderão 
incluir o ordenamento do espaço marítimo, o regadio e a avaliação intercalar da aplicação da 
DQA em Portugal. Aproveitou a ocasião para divulgar a sessão extraordinária que o CNA irá 
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organizar no auditório do Oceanário de Lisboa no próximo dia 28 de setembro. A sessão, 
integrada na celebração das Jornadas Europeias do Património 2012, será subordinada ao 
tema “Civilizações e culturas do mar português” e contará com a apresentação de palestras 
por individualidades convidadas especificamente para a ocasião. Não havendo mais pedidos de 
intervenção nem assuntos a tratar, o Eng.º Eira Leitão agradeceu os vários contributos e 
intervenções e deu por encerrada a sessão, cerca das 13h00. 



 
47.ª Reunião Plenária 

14 de dezembro de 2012 

 

 415 
 

O Eng.º Eira Leitão iniciou a sessão, dando conta que motivos imprevistos impedem a 
presença da Sra. Ministra na presente reunião pelo que, nos termos legais, assume a 
presidência da sessão. Mais informou que a reunião passará a ser dirigida pelo Sr. Secretário 
de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, quando da sua chegada. De seguida 
deu as boas vindas a todos os presentes, nomeadamente ao Presidente do LNEC, na qualidade 
de vogal nato do Conselho, e ao Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território.  

Informou o plenário acerca da criação do sítio do CNA na internet, sob a designação 
http://conselhonacionaldaagua.weebly.com, correspondendo a uma intenção própria antiga e 
a solicitações que ao longo do tempo foram chegando ao Conselho. Para além das secções que 
habitualmente constituem este tipo de acessos eletrónicos, o sítio do Conselho engloba um 
conjunto de informações gerais referentes à sua natureza, constituição, regime de 
funcionamento e moldes de atuação. Relevam, todavia, as páginas respeitantes às atividades, 
desenvolvidas ou a desenvolver no âmbito do CNA, e às publicações. Na primeira daquelas 
páginas caberão referências às reuniões plenárias - ordinárias e extraordinárias - e à 
intervenção de grupos de trabalho, abrangendo para já as duas últimas sessões efetuadas em 
2012. Na segunda das mesmas páginas poder-se-ão encontrar os relatórios e programas de 
atividades, bem como a publicação em formato digital de trabalhos, apreciações e pareceres 
do Conselho, começando-se por desde já disponibilizar o programa respeitante ao exercício 
em curso e a Apreciação efetuada pelo Grupo de Trabalho XIV sobre os Planos de 
Ordenamento de Estuários. 

De seguida, expôs a ordem de trabalhos constante da convocatória para a reunião, a saber: 

1. Ata da 46.ª reunião do CNA, realizada a 14/09/2012; 

2. Implementação da Diretiva-Quadro da Água e execução dos programas de medidas 
planeados; 

3. Lei de Bases do Ordenamento do Espaço Marinho português. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 46.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Rui Rodrigues, da APA, realizou uma 
exposição sobre a atividade da APA no planeamento de recursos hídricos. Começou por 
enquadrar legalmente o planeamento de recursos hídricos nacionais (Diretiva-Quadro da Água 
e Lei da Água), relembrou as várias fases de elaboração dos planos de gestão de região 
hidrográfica (PGRH), desde 2004/2005, salientando que os planos serão todos, até ao final de 
2012, carregados na plataforma WISE (Water Information System for Europe) e comunicados à 
Comissão Europeia, através do envio dos correspondentes relatórios. Os planos serão também 
disponibilizados ao público no sítio da APA e publicados em Diário da República, através de 
portaria. Relembrou ainda que embora os planos devessem estar concluídos em 2009, foi 
então opção política do Ministro do Ambiente concretizar o processo de planeamento nas 
estruturas regionais que o operacionalizavam (ARH), o que atrasou o início do processo. 

Sobre o contéudo dos planos, centrou a sua exposição nas medidas (base, suplementares 
adicionais e complementares) consideradas em cada região hidrográfica, sendo que as 
medidas de base são as mais numerosas, em particular nas regiões hidrográficas 1, 2, 3, 4 e 5. 
Deu exemplos de algumas das medidas previstas e das pressões sobre os recursos hídricos que 
procuram mitigar, no âmbito dos objetivos ambientais da Diretiva-Quadro da Água, e que 
estão maioritariamente associadas ao ciclo urbano da água e a obras de proteção, recuperação 
e valorização dos recursos hídricos. Exemplificou algumas das medidas já aplicadas desde 2009 
e apresentou os investimentos previstos para aplicação das medidas em cada região 
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hidrográfica, para os períodos 2009-2012 e 2009-2027, que inclui os três ciclos de 
planeamento contemplados na Diretiva-Quadro da Água. A concluir a sua exposição, informou 
que a APA irá iniciar este mês o segundo ciclo de planeamento (PGRH), de que salientou: i) o 
estabelecimento a breve prazo de um calendário de elaboração (a comunicar à UE até 
dezembro 2012); ii) a realização de alguns planos-piloto conjuntos com Espanha nas bacias 
internacionais luso-espanholas; e iii) a elaboração de termos de referência únicos e o 
lançamento de um só concurso público por lotes afetos a regiões, garantindo a harmonização 
de procedimentos e uma economia de escala. 

Após chegar à reunião, Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, Dr. Pedro Afonso Paulo, cumprimentou os membros do Conselho, reafirmando que 
uma indisposição não permitiu a presença da Sra. Ministra nos trabalhos do Conselho. 
Começou por tecer algumas considerações sobre as intervenções futuras no domínio dos 
recursos hídricos, dando nota da conclusão dos planos de gestão de região hidrográfica, que 
estão disponíveis no sítio da APA, foram integrados na avaliação blueprint to safeguard 
Europe’s water resources, conduzida pela Comissão Europeia, e estão a ser preparados para 
publicação em breve no Diário da República. Salientou que este atraso final na publicação dos 
planos se prende com a necessidade de os tornar coerentes entre si, algo que não sucedeu à 
partida, já que os termos de referência foram diferentes entre regiões hidrográficas. Deu de 
seguida nota dos últimos desenvolvimentos nas relações luso-espanholas, referindo que a 
nomeação de novos dirigentes em Espanha reduziu temporariamente a articulação entre os 
dois países. Não obstante, nos esforços entretanto desenvolvidos foi acordado o 
estabelecimento de bases comuns para o próximo Quadro Comunitário de Apoio, de forma a 
integrar projetos piloto de planos conjuntos de gestão de bacia hidrográfica, possivelmente 
abarcando nesta fase a bacia hidrográfica do Minho e uma outra bacia hidrográfica a designar. 
Referiu ainda que os grandes projetos hidráulicos espanhóis, envolvendo transvases, parecem 
estar ultrapassados no contexto atual por razões económicas e que será possível desenvolver 
um trabalho interessante e articulado entre os dois países ibéricos no âmbito de planeamento 
de recursos hídricos. A concluir a sua intervenção, informou que os termos de referência e 
calendário de elaboração dos próximos planos de gestão de bacia hidrográfica estão a ser 
ultimados e que o Plano Nacional da Água se encontra igualmente na sua fase final de 
elaboração. 

Iniciando o debate, Eng.º Lobo Ferreira manifestou o seu agrado pelos conteúdos da 
apresentação da APA e da intervenção do Sr. Secretário de Estado sobre a conclusão do 
primeiro ciclo de planos de gestão de região hidrográfica e o oportuno lançamento do segundo 
ciclo de planeamento. Questionou a situação da Madeira relativamente à conclusão do 
respetivo PGRH, cuja elaboração ainda não terá começado, e recomendou prudência quanto à 
elaboração conjunta dos planos nas bacias ibéricas partilhadas, face ao importante contributo 
do escoamento gerado na parte espanhola dessas bacias, às disponibilidades de água per 
capita inferiores em Espanha em relação a Portugal e à necessidade de garantir, entre outros 
aspetos, as questões de qualidade dos recursos. Quanto às medidas previstas nos PGRH, 
referiu ser importante ponderá-las face à capacidade financeira do país, embora existam 
medidas importantes ao nível das águas subterrâneas que não constam dos planos, sugerindo 
uma atitude mais proativa e menos focada no ciclo urbano da água. 

O Prof. Rodrigo Oliveira saudou a apresentação atempada do calendário de elaboração do 
próximo ciclo de PGRH, referindo ser importante focar o segundo esforço de planeamento na 
supressão das lacunas detetadas nos planos de gestão antecedentes. Realçou a importância de 
os novos PGRH aumentarem a integração com o planeamento de outros setores e solicitou 
esclarecimentos relativamente à elaboração dos planos regionais dos Açores e da Madeira e 
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sobre o que implicará, na prática, a realização de planos conjuntos com Espanha no caso das 
bacias hidrográficas partilhadas.  

Numa primeira nota, o Eng.º Jaime Baptista referiu estar atualmente disponível no site da 
ERSAR informação de base sobre os serviços de abastecimento de água e de saneamento, 
auditada, sobre a qualidade dos serviços, qualidade da água e indicadores financeiros. Numa 
segunda nota, salientou a necessidade em articular o planeamento dos recursos hídricos com 
o PEAASAR 2007-2013 e com a sua revisão. 

O Prof. Rui Cortes solicitou esclarecimentos quanto ao período de discussão pública dos 
planos de gestão das bacias do Sado, Mira e Guadiana, constante da exposição efetuada, 
discussão que estranhamente parece não ter precedido a sua aprovação, e quanto à data 
precisa em que será conhecido o calendário de elaboração dos novos PGRH. Registou com 
agrado o facto de algumas medidas dos PGRH se encontrarem já em implementação, embora a 
maior parte das medidas previstas não tenha tido ainda qualquer desenvolvimento 
operacional. Consequentemente, questionou como será possível implementar um número tão 
elevado e ambicioso de medidas, nomeadamente em termos financeiros, perguntando a este 
respeito a forma como a taxa de recursos hídricos está a ser aplicada. Relativamente à 
monitorização do estado das massas de água, aspeto central na avaliação da eficácia das 
medidas contidas nos PGRH, referiu que embora tenha sido executada no início do processo 
de implementação da DQA, não está agora a ser realizada, aliás desrespeitando o conteúdo 
daquela Diretiva-Quadro e inviabilizando o acompanhamento dos planos. Por fim, questionou 
qual o papel que estará reservado aos Conselhos de Região Hidrográfica no novo ciclo de 
planeamento, face à sua inação atual, e qual a articulação que existirá entre as ARH e as 
Confederações Hidrográficas espanholas na elaboração dos planos conjuntos. 

A Prof.ª Conceição Cunha saudou o novo ciclo de planeamento, mas questionou a forma como 
o seu início se compatibilizará com o facto de o anterior ciclo não se encontrar fechado, 
nomeadamente em relação ao Plano Nacional da Água. Sobre este plano, solicitou 
esclarecimentos quanto à situação dos trabalhos, sendo que o GT XV do Conselho, que 
acompanhou a elaboração do PNA, deixou de receber qualquer elemento ou informação a seu 
respeito no final de 2011. Em relação aos PGRH, referiu que tal como os anteriores planos de 
bacia hidrográfica, parecem denotar grandes esforços de caracterização e diagnóstico e um 
menor esforço nas componentes substantivas das medidas, que frequentemente são genéricas 
e mal estruturadas e quantificadas, impedindo uma avaliação da sua eficácia. Assim, estando a 
ser elaborados os termos de referência para a elaboração dos novos PGRH, sugeriu a adoção 
de mecanismos que impeçam tais situações. 

O Eng.º Pedro Teixeira realçou que algumas questões de interface entre o planeamento e 
gestão de recursos hídricos e a atividade agrícola de regadio podem não estar devidamente 
acauteladas no âmbito da programação do próximo Quadro Comunitário de Apoio. A esse 
respeito manifestou preocupação pela possibilidade de os apoios financeiros ao regadio serem 
condicionados a aumentos desajustados de eficiência no uso de água, no âmbito do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADR), bem como pelos constrangimentos que 
o regadio pode passar a ter em massas de água que apresentem um estado quantitativo 
(caudal) inferior a bom. 

O Embaixador Costa Pereira começou por noticiar a reunião plenária da CADC programada 
para dentro em breve e que terá como um dos pontos da agenda o início dos trabalhos 
conjuntos de planeamento nas bacias partilhadas. Salientou que esta reunião esteve agendada 
há mais tempo, mas as recentes alterações nas estruturas institucionais espanholas, já antes 
referidas pelo Sr. Secretário de Estado, impediram a sua concretização. Referiu ser também 
intenção da parte portuguesa propor a constituição de grupos de trabalho, divididos por bacia 
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hidrográfica, que integrarão, nomeadamente, representantes da APA, das ARH, da DGEG, da 
DGADR e da DGRM. Procurará também em conjunto com a parte espanhola estabelecer e 
harmonizar metodologias e critérios de trabalho e de tratamento de informação, com vista ao 
estabelecimento de termos de referência comuns para a elaboração dos PGRH das bacias 
hidrográficas partilhadas entre Portugal e Espanha. Referiu ainda que este trabalho começará 
de forma experimental em algumas bacias hidrográficas, nomeadamente na do rio Minho, e 
que será em breve estabelecido um calendário de trabalho, englobando a elaboração de um 
primeiro relatório de progresso num prazo de seis meses. Esse relatório procurará analisar os 
resultados obtidos até ao momento da sua elaboração e avaliará da possibilidade de estender 
a metodologia de trabalho desenvolvida nas bacias piloto a outras bacias hidrográficas luso-
espanholas.  

A Dr.ª Clode Valente esclareceu alguns aspetos relacionados com a elaboração do PGRH da 
Madeira, sendo que alguns dos atrasos registados foram condicionados pelos 
constrangimentos orçamentais e financeiros existentes. Não obstante, realçou que o concurso 
para elaboração do PGRH da Madeira será em breve publicado no Diário Regional, sendo que o 
novo plano será, em boa parte, uma atualização do Plano Regional da Água existente. Conclui, 
referindo estar previsto que a elaboração do PGRH da Madeira dure dez meses, incluindo três 
para elaboração do documento, seis meses de consulta pública e um mês para execução do 
relatório final. 

O Eng.º Rui Rodrigues esclareceu algumas das questões levantadas pela sua intervenção. 
Começou por apresentar os resultados da comparação entre a forma como o estado das 
massas de água foi determinado no âmbito dos PGRH dos vários países europeus, feita no 
âmbito blueprint to safeguard Europe’s water resources, onde se pode constatar a grande 
discrepância na postura adotada por cada país, nomeadamente na proporção de massas de 
água classificadas com estado desconhecido ou consideradas como fortemente modificadas ou 
artificiais. Assim, a aplicação de alguns aspetos da DQA terá de ser aperfeiçoada e mais 
harmónica, nomeadamente no âmbito da elaboração da segunda geração de planos de gestão. 
Por outro lado, salientou o elevado custo associado à monitorização do estado das massas de 
água e a necessidade de se equacionarem abordagens complementares, recorrendo por 
exemplo à modelação. Informou que o PGRH dos Açores está finalizado, aguardando, a breve 
prazo, a publicação em Diário Regional Sobre a elaboração de planos conjuntos para as bacias 
partilhadas entre Portugal e Espanha, confirmou o procedimento baseado em bacias 
hidrográficas piloto, abrangendo o rio Minho e também o rio Guadiana, e que alguns aspetos 
de maior detalhe sobre os procedimentos a adotar se encontram em fase de discussão. 
Afirmou não antecipar problemas acrescidos devidos à elaboração conjunta dos planos, 
nomeadamente ao nível de possíveis transvases ou utilizações insustentáveis dos recursos 
hídricos por parte de Espanha.  

Prosseguindo, referiu que o calendário para elaboração do segundo ciclo de PGRH está em 
fase de ultimação, embora alguns aspetos estejam ainda a ser questionados, como a 
necessidade de elaborar uma avaliação ambiental estratégica. Sobre a utilização da TRH, 
referiu que ela será em parte destinada à monitorização da eficácia da aplicação das medidas 
contidas nos planos, embora essa avaliação seja frequentemente difícil, não só em Portugal 
mas também noutros Estados Membros. Acerca do papel dos Conselhos de Região 
Hidrográfica, limitou-se a mencionar que o trabalho desenvolvido em 2012 não justificou a 
reunião mais frequente dos Conselhos, tanto mais que as relações com Espanha estão a ser 
centralizadas no lado português. Relativamente à elaboração do PNA, deu nota da conclusão 
dos trabalhos elaborados pelas várias empresas de consultoria, sendo que o plano se 
distanciará do inicialmente previsto, centrando-se na ligação e compatibilização intersetorial 
das áreas de atividade ligadas à utilização dos recursos hídricos, o que, aliás, foi realçado como 
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critério importante no âmbito da avaliação feita no blueprint to safeguard Europe’s water 
resources. Acerca da questão relacionada com o bom estado quantitativo e a atividade 
agrícola, referiu estar a APA em condições de fornecer as informações necessárias para a 
atividade agrícola. Por fim, referiu que irá clarificar os aparentes desfasamentos temporais 
constantes da sua apresentação entre o carregamento da informação de alguns dos PGRH no 
WISE e a conclusão da sua discussão pública. 

Relativamente a este último aspeto, a Eng.ª Paula Sarmento esclareceu que, enquanto 
presidente da ARH Alentejo e face ao atraso na elaboração dos PGRH portugueses, os três 
presidentes das ARH com bacias partilhadas acordaram com a União Europeia que 
procederiam ao carregamento prévio da informação dos planos, embora condicionada a 
ajustes após o período de consulta pública dos mesmos planos.  

O Prof. Carmona Rodrigues considerou importante acertar o passo dos processos de 
planeamento com os restantes países europeus, bem como harmonizar os procedimentos 
metodológicos entre regiões hidrográficas e entre Portugal e Espanha. Todavia, recomendou 
atenção para alguns aspetos sensíveis, nomeadamente os relacionados com as necessidades 
de água para a agricultura, que uma vez previstas nos PGRH e publicadas no WISE só 
dificilmente serão alterados. 

O Prof. António Monteiro saudou o início do novo ciclo de planeamento, recomendando que 
ele seja antecedido por uma cuidada avaliação crítica dos processos de planeamento 
realizados no passado. Salientou a necessidade de estes planos serem desenvolvidos em 
grande diálogo com todos os stakeholders, bem como a importância de se proceder a uma 
avaliação cuidadosa dos investimentos propostos. A esse respeito, referiu como exemplo 
sintomático o PEAASAR, cuja revisão ou substituição por um novo plano ainda não é 
conhecida, questionando se a inexistência desse plano condicionará a realização de 
investimentos que se sabem necessários no ciclo urbano da água. Referiu, por fim, que o 
período atual, com menor fase de realização em obra, deveria ser aproveitado para promover 
um diagnóstico da situação em cada entidade gestora, que permitisse perspetivar 
corretamente a atuação futura neste domínio. 

O Eng.º Eira Leitão começou por observar que o dia de realização da presente reunião é 
caracterizado por uma elevada pluviosidade, ao passo que há dois meses, quando da anterior 
reunião plenária, se debateu a situação de seca que então ocorria, o que reflete bem a 
variabilidade das condições hidrometeorológicas portuguesas. Sobre o PNA e na sequência do 
acompanhamento da sua elaboração pelo GT XV, entre 2010 e 2011, referiu esperar que o 
grupo de trabalho possa concluir a sua missão, analisando a proposta de PNA e propondo as 
bases do Parecer que o Conselho terá que dar, antecedendo a aprovação do Plano em 
Conselho de Ministros. Referiu ainda considerar muito positivo que o PNA venha a ser um 
documento de orientação estratégica, que sirva de fio condutor aos próximos PGRH, aliás em 
linha com os várias recomendações que o grupo de trabalho foi produzindo durante o 
acompanhamento da elaboração do PNA e de que deu regularmente conta ao plenário do 
Conselho. Sobre a elaboração conjunta dos PGRH das bacias hidrográficas partilhadas com 
Espanha, recomendou prudência, face à suscetibilidade da posição de Portugal enquanto país 
de jusante. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território informou que 
o PNA será concluído em breve, após a recuperação e integração dos trabalhos realizados pelo 
ex-INAG, e que de facto apresentará uma natureza sintética e estratégica, de enquadramento 
dos próximos PGRH. Referiu estar atento às preocupações e desafios que a integração do 
planeamento de recursos hídricos com outros instrumentos de planeamento e com atividades 
como a agricultura e a produção energética trará. Manifestou a opinião de que muitos dos 
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nossos planos de gestão não conseguem fazer uma boa transição de diagnósticos com boa 
valia técnica e científica para programas de medidas eficazes, exequíveis e monitorizáveis na 
sua aplicação. Sobre este última aspeto referiu serem lacunas frequentes a inexistência de 
métricas para avaliação do cumprimento dos objetivo, bem como de estruturas que 
acompanhem a sua execução. Agradeceu a intervenção do Embaixador Costa Pereira sobre a 
metodologia adotada pela CADC no âmbito da elaboração de PGRH conjuntos que, 
naturalmente, será enquadrada politicamente por forma a defender os interesses nacionais. 
Assim, o trabalho conjunto começará experimentalmente na bacia hidrográfica do rio Minho, 
podendo depois, face aos resultados, estender-se às restantes bacias. Ainda sobre as relações 
com Espanha no domínio dos recursos hídricos, reafirmou a tradição diplomática portuguesa 
em as colocar a nível nacional. Em relação à problemática dos transvases em Espanha, disse 
sentir da parte das autoridades espanholas, no âmbito dos contactos bilaterais, perplexidade 
face aos aumentos de transvases equacionados nos planos espanhóis, embora alguns com 
cariz plano teórico. Não obstante, referiu o empenho de Portugal no acompanhamento dessas 
situações, no âmbito das relações entre os dois Estados. A concluir a sua exposição manifestou 
o interesse na intervenção do CNA na elaboração dos termos de referência do novo ciclo de 
planeamento de recursos hídricos. 

Dando início ao 3.º ponto da ordem de trabalhos, sobre a Lei de Bases do Ordenamento do 
Espaço Marinho português, o Eng.º Eira Leitão esclareceu que o mesmo representa um 
desenvolvimento de uma apresentação preliminar sobre a mesma matéria feita pela Sra. 
Ministra na anterior reunião plenária. Na sequência, a Dr.ª Rosa Martins, Adjunta do 
Secretário de Estado do Mar, apresentou o conteúdo da proposta de Lei de Bases da Política 
de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo (LBPOGEM). Começou por salientar que a 
política de ordenamento do espaço marítimo define e integra as ações promovidas pela 
administração pública visando assegurar uma adequada organização e utilização do espaço 
marítimo na perspetiva da sua valorização e otimização, tendo como finalidade a exploração 
económica sustentável dos recursos marinhos e dos serviços dos ecossistemas, garantindo a 
compatibilidade e sustentabilidade de diversos usos e atividades pelas gerações atuais e 
futuras.  

Mais especificamente, a Lei de Bases tem por objeto estabelecer o quadro da política de 
ordenamento do espaço marítimo, o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação 
dos instrumentos de ordenamento e o regime jurídico de utilização do domínio público no 
espaço marítimo. Quanto ao seu âmbito, a Lei de Bases abrange o espaço marítimo, 
compreendido desde a linha de base até ao limite exterior da plataforma continental. A 
LBPOGEM é enquadrada pelos princípios constantes da Lei de Bases do Ambiente, a que se 
adicionam os princípios da abordagem ecossistémica, da gestão adaptativa, da gestão 
integrada, multidisciplinar e transversal, da valorização das atividades económicas, e da 
cooperação e coordenação regional e transfronteiriça. De seguida enunciou os capítulos 
constituintes da LBPOGEM: capítulo I - disposições gerais; capítulo II - ordenamento do espaço 
marítimo; capítulo III - utilização do domínio público no espaço marítimo; e capítulo IV - 
disposições finais e transitórias.  

Prosseguindo a sua exposição, apresentou os objetivos do ordenamento do espaço marítimo, a 
saber: a preservação e recuperação dos valores naturais e dos ecossistemas; o aproveitamento 
racional e eficiente dos recursos; a otimização do espaço marítimo; a criação de emprego; a 
prevenção e minimização de conflitos; a segurança jurídica e transparência; e a prevenção de 
riscos. Esclareceu que o sistema de ordenamento do espaço marítimo se organiza 
geograficamente num quadro de complementaridade, abrangendo as áreas compreendidas 
entre a linha de base, o mar territorial, a zona económica exclusiva e a plataforma continental 
para além das 200 milhas. A legislação considera dois instrumentos de ordenamento do 
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espaço marítimo - Planos de Situação dos usos e atividades atuais e potenciais, que 
caracterizam a situação existente e situação potencial, e Planos de Afetação. Os Planos de 
Situação dos usos e atividades atuais e potenciais do espaço marítimo, incluindo o mar 
territorial e a ZEE, serão elaborados pelo governo ou governos regionais dos Açores e da 
Madeira, com consulta prévia recíproca, sendo por fim aprovados pelo governo. Para a 
plataforma continental para além das 200 milhas, os Planos de Situação dos usos e atividades 
atuais e potenciais serão elaborados e aprovados pelo governo, com consulta prévia aos 
governos regionais. Os Planos de Afetação são elaborados pelo Estado, que de seguida coloca 
a concurso público os títulos de utilização, podendo também ser elaborados a pedido do 
interessado, publicando o Estado essa intenção. 

Realçou que os instrumentos de ordenamento do espaço marítimo podem ser alterados face à 
evolução das condições ambientais, ao desenvolvimento económico e social ou na sequência 
da aprovação dos planos de afetação, sendo obrigatoriamente revistos no prazo e condições 
definidos em diploma legislativo. Acerca de conflito de usos ou de atividades, salientou a 
utilização de critérios de preferência (maior vantagem económica, maior criação de emprego, 
máxima coexistência de uso ou de atividades). Referiu ainda que, sob responsabilidade do 
governo, serão elaborados relatórios trienais sobre o estado do ordenamento do espaço 
marítimo, a apresentar à Assembleia da República. A implementação da política de 
ordenamento do espaço marítimo será objeto de acompanhamento permanente e de 
avaliação técnica, a definir em diploma legislativo. 

A utilização do domínio público no espaço marítimo compreende a utilização comum, que não 
está sujeita a título de utilização, ou a utilização privativa. Os usos e as atividades realizadas no 
âmbito da utilização privativa só podem ser desenvolvidas ao abrigo de título de utilização 
(concessão, licença ou autorização). Quando o exercício de um uso ou de uma atividade 
dependa da emissão de outras licenças ou autorizações, a entidade competente promove 
todos os procedimentos administrativos necessários. Salientou que as utilizações que façam 
um uso prolongado de uma área ou volume (uso ininterrupto superior a 12 meses) estão 
sujeitas a concessão, que pode ter uma duração máxima de 50 anos. As utilizações sujeitas a 
licença pressupõem uma utilização temporária, tendo a licença o prazo máximo de cinco anos, 
renováveis. As utilizações sujeitas a autorização incluem as atividades de investigação 
científica, os projetos-piloto de novos usos e a instalação e reparação de cabos e ductos 
submarinos. A utilização do espaço marinho por utilizadores que beneficiem de prestações 
públicas que lhes proporcionem vantagens ou que envolvam a realização de despesa pública, 
pressupõe o pagamento de uma taxa. A utilização do espaço marítimo em atividades de 
investigação científica de interesse público ou realizadas no âmbito de programas de 
investigação promovidos pelo Estado português poderão ser isentos do pagamento da taxa de 
utilização. A taxa de utilização terá como base de incidência a utilização privativa de bens do 
domínio público (valor do bem) e as atividades que possam prejudicar o bom estado ambiental 
do meio marinho. A taxa será cobrada pela entidade competente para a emissão do título de 
utilização, no momento da respetiva emissão e nos termos fixados por esse título. 

A concluir a sua exposição, a Dr.ª Rosa Martins elucidou que a legislação complementar a 
publicar após a Lei de Bases e que incluirá: i) regime jurídico aplicável à elaboração, conteúdo, 
acompanhamento, concertação, participação e vigência dos instrumentos de ordenamento do 
espaço marítimo; ii) regime aplicável à alteração, revisão e suspensão dos instrumentos de 
ordenamento do espaço marítimo; iii) regime jurídico dos títulos de utilização privativa do 
domínio público no espaço marítimo. A publicação da LBPOGEM irá ainda promover o 
estabelecimento de instrumentos de acompanhamento permanente e de avaliação técnica do 
ordenamento do espaço marítimo, a articulação e compatibilização com outros instrumentos 
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de ordenamento e de planeamento e a revogação e alteração da legislação anterior, ficando 
derrogadas as normas legais e regulamentares contrárias ao que nela se dispõe. 

Dando início ao período de discussão, o Dr. José Silva Pereira teceu várias considerações sobre 
o regime jurídico das utilizações do domínio público marítimo, nomeadamente para a 
necessidade de integrar outros domínios públicos existentes no espaço marítimo, em 
particular o geológico, considerando pertinente ponderar para o efeito uma figura mais 
específica no âmbito da LBPOGEM. Referiu que um dos requisitos de preferência das 
utilizações apresentados, referente à manutenção do bom estado do ambiente marinho, pode 
não ser compatível com algumas utilizações dos recursos existentes, que podem gerar 
pequenas afetações ambientais, a compensar posteriormente. Concluiu, referindo que a 
dimensão territorial que a definição da ZEE comporta deverá ter consequências no esquema 
proposto para a elaboração dos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo.  

O TCor. Jorge Abelho considerou importante que o processo de ordenamento do espaço 
marítimo em curso acautele algumas preocupações do Ministério da Defesa, nomeadamente 
garantindo a participação daquele Ministério no âmbito da elaboração da legislação 
complementar ao LBPOGEM e dos instrumentos de ordenamento do espaço marítimo, até 
porque existem áreas importantes em que a gestão é da sua competência (Marinha). 

O Eng.º Jaime Braga considerou oportuno o processo em curso, face à necessidade em 
aproveitarmos os recursos existentes no mar. Saudou a possibilidade de particulares poderem 
apresentar Planos de Afetação, embora naturalmente sujeitos à prevalência do princípio da 
precaução, e considerou importante avançar logo que possível na utilização do espaço 
marítimo, o que os vários diplomas complementares a publicar após a LBPOGEM podem 
atrasar.  

O Prof. Paulo Correia manifestou alguma perplexidade por, estando a ser revista a Lei de 
Bases do Ordenamento do Território, se estar a preparar autonomamente uma Lei de Bases de 
Ordenamento do Espaço Marítimo. Assim, considerou necessário articular os dois processos 
relativamente às áreas menos claras em termos de tutela, em particular as zonas litorais de 
interface. Referiu igualmente a necessidade em articular a LBPOGEM com o plano de 
prevenção e redução de riscos, que abrange a zona litoral e que também se encontra em 
processo de revisão.  

O Prof. Carlos Sousa Reis após felicitar o enquadramento apresentado para o ordenamento de 
espaço marítimo, propôs que fosse ponderada a articulação efetiva com os Planos de 
Ordenamento de Estuários se, de facto, se pretende uma gestão integrada do espaço 
marítimo, tendo em conta que estas zonas são interfaces intimamente associadas às zonas 
próximas consideradas no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, como seja a partir da 
linha de base. Alertou para o facto de existirem hoje licenciamentos com limites temporais 
superiores a dez anos, constando agora da proposta de LBPOGEM um limite máximo de cinco 
anos. Esta redução poderá condicionar a implementação de muitas atividades, que já existem 
ou que venham a existir, uma vez que a grande maioria das atividades requer uma duração 
relativamente elevada face aos custos que comportam.  

Respondendo a algumas das questões colocadas, a Dr.ª Rosa Martins começou por salientar   
serem as questões relacionadas com a articulação entre as zonas de terra e de mar uma das 
preocupações da LBPOGEM e que, embora não constasse da exposição que efetuou, a lei 
contém uma norma própria sobre esta matéria, que prevê o envolvimento das entidades 
responsáveis pelo ordenamento e gestão de cada área. Sobre a duração prevista para as 
licenças, realçou que a duração de cinco anos é renovável, o que atualmente não se verifica. 
Referiu que o processo de elaboração da legislação complementar será naturalmente 
acompanhado pelo Ministério da Defesa (Marinha), embora a proposta de LBPOGEM não se 
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aplique à defesa nacional. Mencionou estarem previstas medidas compensatórias para 
determinadas situações, incluindo a devida consideração do domínio público geológico. A 
concluir, referiu que a dimensão nacional da ZEE será garantida na gestão partilhada com as 
regiões autónomas dos Açores e da Madeira e manifestou a intenção do governo em aprovar a 
necessária legislação complementar num prazo de seis meses, após a aprovação da LBPOGEM.  

A Eng.ª José Espírito Santo reiterou a preocupação da DGEG sobre alguns dos aspetos da 
proposta de LBPOGEM, nomeadamente quanto à forma como irá ser definido o critério de 
seleção da maior vantagem económica, recomendando a necessidade em densificar aquele e 
os restantes critérios de seleção. Na sequência, o Eng.º Eira Leitão manifestou a certeza de 
que várias das pertinentes chamadas de atenção que antecederam não irão ser ignoradas no 
âmbito da ultimação da LBPOGEM. O Prof. Francisco Andrade considerou que a avaliação de 
propostas de utilização através de critérios de relevância sucessiva pode estar previamente 
acautelado na avaliação ambiental dos Planos de Afetação.  

O Eng.º Eira Leitão, realçando a hora invulgar a que a presente reunião irá terminar, 
manifestou a intenção de regressar às 9h30 para início das reuniões plenárias do Conselho, 
onde participam várias pessoas que se deslocam de fora de Lisboa. A concluir, referiu que a 
agenda da próxima reunião, que certamente já contará com a presença da Sra. Ministra, 
poderá regressar à agricultura, em particular ao regadio a partir do empreendimento de fins 
múltiplos de Alqueva, bem como à aplicação da Convenção Luso-Espanhola, nomeadamente 
em relação à utilização sustentável dos caudais do baixo Guadiana. A navegabilidade dos 
grandes rios, sobretudo do Tejo e do Guadiana (já que o Douro é navegável em boa parte do 
seu curso), poderá também ser um tema a integrar na agenda de uma próxima reunião do 
CNA. Não havendo mais pedidos de intervenção nem assuntos a tratar, agradeceu as várias 
intervenções e deu por encerrada a sessão, cerca das 12h30. 
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A 48.ª reunião do CNA foi uma sessão extraordinária, comemorativa do dia Mundial da Água e 
subordinada ao tema “cooperação internacional no domínio da água”. Foi a última reunião a 
ter o Eng.º Eira Leitão como Secretário-Geral e contou com a presença especial do Presidente 
da Agência Nacional de Águas do Brasil, Dr. Vicente Andreu, da Diretora-Geral de Água de 
Espanha, Eng.ª Liana Ardiles López, e do Chefe do Departamento de Estudos Estratégicos da 
Direção Nacional de Águas de Moçambique, Eng.º Bernardino David Novele. 
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O Prof. Poças Martins iniciou a sessão, a primeira em que participa enquanto Secretário-Geral 
do Conselho, dando conta da impossibilidade da Sra. Ministra participar na reunião. Deu as 
boas vindas a todos os presentes, em particular ao anterior Secretário-Geral, agora vogal 
convidado do CNA, e realçou a linha de continuidade na atuação do Conselho, desde logo 
manifestada na escolha, em concertação com a Sra. Ministra, de um tema para a agenda da 
reunião que consta do Programa de atividades do CNA para 2013, oportunamente enviado a 
todos os conselheiros. 

De seguida, expôs a ordem de trabalhos constante da convocatória para a reunião, a saber: 

1. Ata da 47.ª reunião do CNA, realizada a 14/12/2012: 

2. Regadios públicos em Portugal: novas perspetivas; 

3. Alqueva: o desafio da sustentabilidade; 

4. Regadios privados: novas janelas de oportunidades; 

5. Relatório de atividades e contas de 2012. Programa de atividades e orçamento para 
2013. 

Entrando no 1.º ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 47.ª reunião do Conselho foi colocada 
à apreciação dos vogais presentes, que a aprovaram por unanimidade. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dr. Paulo 
Lemos, em representação da Sra. Ministra, cumprimentou os conselheiros, saudou a atuação 
do Eng.º Eira Leitão enquanto primeiro Secretário-Geral do Conselho e agradeceu ao Prof. 
Poças Martins ter aceite o desafio de ser o novo Secretário-Geral, desafio que sabe será levado 
a bom termo.  

Sobre o tema que hoje será abordado, que realça a integração das diferentes áreas de 
intervenção do MAMAOT, mencionou alguns aspetos, como as alterações climáticas, 
salientando o previsível aumento de fenómenos climáticos extremos (cheias e secas) em 
países com clima mediterrânico, como Portugal. A maior irregularidade na precipitação e 
escoamento trarão grandes desafios ao desenvolvimento e manutenção de uma agricultura 
competitiva, necessariamente ligada ao regadio. O regadio será pois central na resiliência da 
agricultura portuguesa aos efeitos das alterações climáticas, embora necessariamente 
realizado num quadro de uso eficiente, não apenas do próprio recurso hídrico, mas também 
dos recursos financeiros. A este respeito referiu ser importante aumentar a eficiência com que 
os recursos são utilizados na atividade agrícola, o que exemplos como o do Empreendimento 
de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) demonstram ser possível.  

Ainda relacionado com o tema da sessão, referiu a considerável área do território português 
suscetível à desertificação (mais de 50%) e o papel que um regadio bem conduzido pode ter na 
redução da vulnerabilidade dos sistemas de produção agrícola e ambientais, salientando uma 
vez mais pelo seu exemplo o empreendimento de Alqueva. A consideração destes aspetos e a 
resposta às questões colocadas na nota elaborada pelo Conselho e distribuída aos 
conselheiros, contribuirão, seguramente, para delinear uma agricultura de regadio sustentável 
e para articular de forma eficaz as políticas portuguesas de recursos hídricos e agrícola. 

O Prof. Poças Martins começou por referir que a agricultura já foi anteriormente abordada no 
CNA, embora a apreciação atual do tema seja enquadrada por uma nova perspetiva do setor, 
que reconhece sem dúvidas o seu potencial económico em Portugal na geração de riqueza e 
de emprego. Salientou que apesar dos recentes indicadores positivos (aumento da produção e 
redução da balança comercial externa de produtos agrícolas), existirão condicionalismos locais, 
por exemplo de natureza ambiental, que é necessário compatibilizar com a intensificação da 
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atividade agrícola. Não obstante e nas condições climáticas portuguesas, a utilização da água 
na agricultura deve ser encarada mais como uma janela de oportunidade do que como uma 
limitação. Sobre os perímetros públicos de rega, que foram criados numa lógica de oferta já 
ultrapassada, manifestou surpresa pela dimensão das áreas equipadas que não são utilizadas e 
cuja utilização poderia apresentar um considerável potencial para gerar emprego e riqueza. 
Referiu a elaboração da nota introdutória sobre o tema em discussão (documento disponível 
no sítio do CNA3), antes enviada aos conselheiros, onde são colocadas algumas questões 
prévias que as apresentações que se seguirão, bem como o debate subsequente, permitirão 
reformular e melhorar. A finalizar a sua intervenção, considerou pertinente discutir de uma 
forma abrangente a água de que iremos necessitar em Portugal, nomeadamente para a 
atividade agrícola, tendo em conta a grande eficiência com que a água pode ser utilizada em 
regadios modernos e os importantes aumentos de consumo previstos até 2027 nos PGRH 
espanhóis dos rios partilhados. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Pedro Teixeira fez uma exposição 
sobre as novas perspetivas do regadio público (documento disponível no sítio do Conselho4).  

Antecedendo o debate mais alargado, foi aberta a possibilidade de algumas intervenções 
breves sobre a exposição efetuada. O Prof. Carmona Rodrigues salientou o trabalho de quase 
20 anos desenvolvido pelo Eng.º Eira Leitão na consolidação do CNA e felicitou o novo 
Secretário-Geral do Conselho que, aliás, esteve na sua génese com a aprovação da legislação 
que o constituiu em 1994. Saudou de seguida a exposição do Eng.º Pedro Teixeira, que deu 
uma perspetiva construtiva do regadio público, solicitando o oportuno envio da apresentação. 
Fez algumas considerações, em linha com o antes referido pelo Prof. Poças Martins, sobre a 
necessidade de ponderar a situação atual e as perspetivas futuras quanto à utilização da água 
na agricultura portuguesa. Referiu a preocupação com as necessidades prospetivas de água 
constantes dos relatórios dos PGRH portugueses enviados à Comissão Europeia, bastante 
inferiores aos considerados anteriormente, nomeadamente no PNA de 2002. Em contraste, os 
PGRH espanhóis das bacias partilhadas têm perspetivas de crescimento, nomeadamente da 
atividade agrícola, e preveem aumentos de consumo de água para os horizontes de 
planeamento, aspeto que deverá merecer uma atenção especial do CNA e do Estado 
português, sobretudo com a perspetiva de elaboração conjunta dos PGRH de segunda geração. 
O Prof. Eugénio Sequeira alertou para o risco de salinização dos solos e para a consideração da 
suscetibilidade dos solos e dos aspetos relacionados com a qualidade da água armazenada nas 
albufeiras na definição das áreas irrigáveis. Referiu ser também importante avaliar os efeitos 
das alterações climáticas no transporte de sais nas grandes albufeiras de rega. Por fim, alertou 
para a necessidade de cumprir a Diretiva-Quadro, também no que se refere aos custos (anexo 
III). 

Em resposta, o Eng.º Pedro Teixeira começou por considerar preocupante as perspetivas 
expansionistas do regadio em algumas regiões espanholas, já que existem áreas potenciais em 
Portugal cuja utilização pode ficar comprometida, deixando esclarecimentos adicionais sobre 
as bacias partilhadas com Espanha para a APA, até porque a DGADR não integra a CADC. 
Relativamente ao risco de salinização dos solos, referiu que é uma questão para a qual a 
DGADR está atenta, mencionando a existência de técnicas para redução desse risco. 

                                                           
3 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/cna_agricultura.pdf 
4.http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/49_ponto_2_ot_dgadr.pdf 
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O Dr. Nuno Lacasta realçou a importância do planeamento e gestão de recursos hídricos na 
atividade da APA e na relação bilateral entre Portugal e Espanha. Em relação aos PGRH 
espanhóis, informou ter sido dado por Portugal um parecer negativo ao projeto de PGRH do 
Guadiana, mas não ao do Douro, apesar do tom crítico dos comentários efetuados. Referiu que 
a tradição promoveu no passado o planeamento de recursos hídricos isolado entre os dois 
países ibéricos, algo que deverá, com vantagens, ser alterado na elaboração do segundo ciclo 
de planos. Considerou também importante aumentar a interação entre os diferentes sistemas 
de planeamento portugueses, o que releva nomeadamente na área do regadio. Sobre a gestão 
futura das relações com Espanha no domínio dos recursos hídricos, salientou serem os 
instrumentos de planeamento documentos evolutivos, pelo que se Portugal apresentar de 
forma justificada novas necessidades, tendo também em conta a respetiva componente 
estratégica, estas deverão ser contempladas na segunda geração de planos. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território considerou a 
aplicação da Convenção de Albufeira tem decorrido de forma razoável, sendo que a 
elaboração conjunta da próxima geração de PGRH pelos dois países contribuirá para um 
melhor entendimento entre as duas partes. Não obstante, referiu ser importante estabelecer 
com precisão as necessidades de água em Portugal, sendo que a questão da eficiência de uso 
terá que ser também colocada na equação em Portugal e em Espanha. 

Introduzindo o 3.º pondo da ordem de trabalhos, o Prof. Poças Martins salientou que a 
abordagem do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva na reunião do CNA pretende 
fazer o ponto de situação relativamente à implementação do projeto e à forma como tem 
desempenhado a sua função de reserva estratégica de água. Na sequência, o Eng.º João Basto, 
Presidente da EDIA, realizou uma apresentação sobre o papel de Alqueva enquanto 
plataforma para o desenvolvimento sustentável (documento disponível no sítio do Conselho5).  

Na sequência, o Prof. Eugénio Sequeira colocou as seguintes questões: i) face às elevadas 
concentrações de cloreto de sódio geradas na bacia hidrográfica da albufeira de Alqueva, qual 
o tempo estimado até este chegar aos solos, salientando que o risco de salinização dos solos já 
tinha sido identificado no estudo de impacte ambiental do projeto; ii) qual a situação das 
águas subterrâneas do Alentejo relativamente às concentrações de nitratos, nomeadamente 
com a implementação do projeto de Alqueva; iii) terão sido realizados, à semelhança de 
Espanha, estudos sociológicos sobre a influência comparativa das agriculturas de regadio e de 
sequeiro?; e iv) qual a durabilidade da barreira verde que o regadio a partir de Alqueva 
pretende implementar como defesa contra a desertificação? 

O Eng.º Barahona Núncio começou por referir ser central no desafio da sustentabilidade que 
se coloca ao regadio português, nomeadamente no âmbito da nova PAC, não esquecer os 
regadios mais antigos, até pela área importante que representam. Considerou relevante 
ponderar as questões da eficiência de uso dos recursos no regadio, podendo por vezes não ser 
justificado ter objetivo muito ambiciosos quanto à eficiência de uso da água se os aumentos de 
eficiência forem conseguidos através de grandes incrementos nos consumos de energia. Sobre 
o projeto do EFMA referiu que toda a água utilizada será bombada, o que pressupunha 
inicialmente a utilização da energia hidroelétrica produzida pelo empreendimento para esse 
fim, algo que acabou por não se concretizar. Referiu por fim que as taxas de adesão dos 
agricultores aos perímetros de rega podem ser condicionadas pelo preço da água, 
considerando ainda essencial a revisão das taxas de potência pagas pelos agricultores. 

                                                           
5 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/49_ponto_3_ot_edia.pdf 
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O Dr. Paulo Brito da Luz considerou importante ligar a investigação científica à boa gestão do 
regadio português. Indicou áreas de investigação e desenvolvimento relacionadas com os 
sistemas de regadio desenvolvidas nos laboratórios do Estado nos últimos anos e alertou para 
o risco de perda do conhecimento obtido face à degradação das condições de funcionamento 
dessas instituições. Referiu ainda a existência de soluções de rega capazes de reduzir o risco de 
salinização dos solos, sendo a este respeito importante a promoção do bom uso da água no 
regadio, por exemplo através da edição de um manual de boas práticas. 

O Eng.º Lobo Ferreira enalteceu a capacidade técnica e científica contida no CNA e o 
contributo que o Conselho poderá dar à resolução de alguns dos problemas referidos 
relativamente ao regadio. Deu ainda nota de projetos de investigação desenvolvidos pelo LNEC 
na área da poluição difusa. Esta linha de investigação foi aliás realçada no âmbito da relações 
entre a União Europeia e a China no domínio dos recursos hídricos e os seus resultados estão 
disponíveis para ser utilizados, por exemplo, pela EDIA. O Eng.º Pedro Teixeira solicitou o 
envio dos estudos mencionados. 

O Eng.º João Basto começou por referir ter a perfeita noção dos riscos ambientais associados 
ao regadio efetuado com base em Alqueva, sendo que vários aspetos relacionados com a 
mitigação e gestão desses riscos, como a rede de drenagem implementada e o esforço de 
monitorização da qualidade da água em curso, que não foram referidos na exposição efetuada 
apenas por limitações de tempo. Salientou ainda a maior qualidade da água armazenada em 
Alqueva quando comparada com a qualidade de várias captações subterrâneas e identificou 
um conjunto de vantagens ambientais e económicas associadas à rega a partir de origens 
superficiais. Estas vantagens são ainda otimizadas pela capacidade do sistema de Alqueva para 
regularizar a água nas outras albufeiras do sistema, reduzindo a possibilidade de ocorrência de 
fenómenos de poluição associados a albufeiras com níveis estivais reduzidos de água 
armazenada e elevadas concentrações de nutrientes. A este respeito referiu ainda que a  
monitorização efetuada aos vários parâmetros de qualidade da água tem garantido, até ao 
momento e no enquadramento do armazenamento de água no sul do país, o cumprimento 
dos respetivos VMR. Salientou também a importância da energia na operação do EMFA, 
referindo que as perspetivas de expandir a área regada dos 120 000 para os 170 00 ha 
permitirão reduzir os atuais custos energéticos. Mencionou por fim a importância do preço 
cobrado pela água fornecida compatibilizar estímulos à atividade agrícola e ao seu uso 
eficiente. 

O Prof. Poças Martins questionou os custos energéticos associados à bombagem da água no 
sistema de Alqueva, que deverão rondar 0,5 KWh por m3. Em resposta, o Eng.º Jorge Vazquez, 
da EDIA, referiu que a EDIA está a tentar reduzir esse custo através da otimização e 
reconfiguração do sistema, que inclui uma redução da pressão com que a água é fornecida em 
relação ao inicialmente previsto, embora com pressão suficiente para permitir a ligação à rede 
de rega terciária. 

Dando início ao 4.º pondo da ordem de trabalhos, o Prof. Poças Martins realçou que a ideia 
da apresentação do projeto da Primores do Oeste foi gerada aquando da visita da Sra. Ministra 
à empresa, e que a mesma pretende documentar um caso inovador de sucesso, com utilização 
eficiente de recursos hídricos e energéticos. Na continuação, o Eng.º Jorge Camilo, da 
Primores do Oeste, fez uma exposição sobre a empresa Primores do Oeste, incluindo a sua 
caracterização, os projetos desenvolvidos e os novos desafios (documento disponível na 
página do Conselho6).  
                                                           
6http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/49_ponto_4_ot_primores_oeste.pdf 
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O Prof. Poças Martins realçou que a capacidade para produzir produtos hortícolas em 
ambiente controlado (água e temperatura) durante todo o ano e com elevadas produtividades 
gera uma importante vantagem competitiva, algo que a exposição anterior bem documentou 
relativamente à Primores do Oeste. Referiu ainda que a implementação deste tipo de projeto 
contribuirá, decisivamente, para reduzir a nossa dependência alimentar exterior e, também, 
ao gerar produtos de maior valor acrescentado e exportáveis, para a redução do défice 
externo, criando simultaneamente emprego. 

A Prof.ª Teresa Ferreira considerou necessária a implementação de sistemas eficazes de 
gestão ambiental em grandes regadios. Embora concorde com a possibilidade de conciliar o 
uso agrícola da água com a manutenção dos valores ambientais e ecológicos nos grandes 
regadios, identificou os caudais ecológicos como uma matéria geralmente ignorada nas 
barragens dos perímetros de rega. Reconheceu o papel da EDIA e de alguns outros perímetros 
de rega públicos na efetivação de sistemas abrangentes de gestão ambiental, questionando 
até que ponto a DGADR tem promovido sistemas comparáveis nos aproveitamentos que 
tutela. A concluir, sugeriu que a EDIA incorporasse nos sistemas de gestão ambiental os 
serviços dos ecossistemas. O Eng.º João Basto aceitou a sugestão anterior. 

A Eng.ª Carla Graça começou por referir a posição crítica da Quercus sobre o desenvolvimento 
de novos regadios, nomeadamente com o enquadramento da nova PAC. Manifestou 
apreensão face à tendência de expansão do regadio, considerando mais favorável a aposta na 
recuperação e manutenção dos regadios existentes. Sobre a prática do regadio, questionou a 
ponderação dos efeitos das alterações climáticas nas disponibilidades de água e a estratégia 
alternativa de avaliar as capacidades agronómicas de culturas adaptadas a menores consumos 
de água. Referiu ainda um conjunto de aspetos preocupantes relacionados com a 
intensificação da agricultura, de que salientou a degradação da qualidade das massas de água, 
a degradação da qualidade dos solos e a redução do número de empregos. Deixou uma 
palavra de apreço pela gestão ambiental feita pela Primores do Oeste, nomeadamente quanto 
à utilização da água e ao controlo biológico de pragas, e deixou a sugestão para que a 
requalificação dos regadios existentes possa ser efetuada no âmbito de sistemas integrados de 
gestão ambiental. 

A Eng.ª Rafaela Matos enalteceu a qualidade das várias exposições e apresentou algumas 
notas sucintas sobre as matérias abordadas. Referiu aspetos específicos ligados com a 
utilização das águas pluviais para rega, como implementado na Primores do Oeste, e reforçou 
o que antes foi dito sobre a necessidade em melhor aproveitar o conhecimento gerado pelas 
universidades e pelos centros de investigação portugueses no âmbito da definição e 
implementação das políticas públicas, de forma a melhor refletir o crescimento significativo da 
produção científica portuguesa no desenvolvimento da nossa economia. 

O Prof. Eugénio Sequeira felicitou a Primores do Oeste pela agricultura intensiva e racional 
que pratica e deu alguns exemplos de sistemas agrícolas sustentáveis, extensivos e intensivos, 
nomeadamente os englobados na rede rural da LPN, considerando genericamente 
desnecessário implementar novos regadios públicos. Deixou algumas sugestões relativamente 
às técnicas de controlo biológico implementadas pela Primores do Oeste e salientou a 
importância da investigação multidisciplinar, de longa duração e com suporte de campo, para 
definir e propagar bons exemplos agronómicos, incluindo reutilização de água, proteção 
integrada, etc., tal como a realizada no passado em algumas propriedades agrícolas do Estado 
direcionadas para a experimentação. 

O Eng.º João Coimbra felicitou o Prof. Poças Martins na sua primeira reunião do Conselho 
enquanto Secretário-Geral e congratulou-se pela escolha da agricultura como tema da 
presente reunião, aliás na sequência de abordagens antecedentes. Considerou importante 
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pensar a agricultura numa perspetiva de sustentabilidade a longo prazo, sendo que a atividade 
agrícola não foi tão má como se disse no passado recente, nem será porventura tão boa como 
agora se pretende fazer querer. Reconhecendo a importância do recurso água no sucesso da 
agricultura portuguesa, que caminha para a satisfação de 80% de auto-suficiência em valor de 
produtos agrícolas, salientou a necessidade estratégica de repensar a evolução global prevista 
para o regadio português (menor área regada, menores consumos de água), tendo em conta o 
que algumas regiões hidrográficas espanholas preveem nos seus PGRH e as novas utilizações 
do regadio, por exemplo a rega de floresta, prática que poderá contribuir para a requalificação 
de alguns perímetros de rega. Para equacionar a estratégia futura do regadio português será 
relevante planear o desenvolvimento da atividade no âmbito do novo Quadro Comunitário de 
Apoio e melhorar os aspetos ligados à comercialização e mercado, promovendo maiores 
remunerações dos capitais investidos.  

Salientou a dificuldade em avaliar com precisão a proporção do regadio que é privado e 
considerou a política de regadio demasiado direcionada para os perímetros públicos. Na sua 
opinião, o investimento no regadio deverá ser sobretudo condicionado pela produtividade 
agrícola da água, sendo que a água poupada nos sistemas mais eficientes pode/deve depois 
ser utilizada, por exemplo, na produção de floresta e de biomassa. Referiu ainda o papel da 
atividade agrícola, de sequeiro e de regadio, na redução dos riscos associados às alterações 
climáticas, e a importância de compatibilizar a prática agrícola com algumas das limitações 
ambientais impostas nos Sítios da Rede Natura. Sobre a nova PAC, congratulou-se com o 
desbloqueamento da necessidade de aumentos de eficiência muito significativos (25%) na 
utilização de recursos para alguns financiamentos e referiu que os consideráveis recursos 
financeiros que serão disponibilizados para investigação e desenvolvimento devem ser 
utilizados de forma abrangente, envolvendo todos os intervenientes e não apenas o Estado. 

O Eng.º Eira Leitão começou por agradecer os vários cumprimentos que lhe foram dirigidos 
relativamente à atuação do CNA durante o período em que foi seu Secretário-Geral e 
agradeceu o convite dirigido pela Sra. Ministra para integrar o Conselho enquanto seu vogal 
convidado. Salientou que nas intervenções antecedentes ficaram claras a relevância e 
oportunidade do tema hoje abordado no plenário, bem como a necessidade de prosseguir o 
acompanhamento destas questões. Relevou a qualidade das apresentações efetuadas, 
expressando algumas reservas face aos valores de disponibilidades de água em Portugal 
constantes da apresentação do Eng.º Pedro Teixeira, já que nem toda a água disponível é 
utilizável (até economicamente). Notou a postura contrastante relativamente às necessidades 
de água para rega previstas para o futuro em Portugal (postura de contração) e em Espanha 
(postura expansionista), salientando ser esta questão, mais do que técnica, verdadeiramente 
estratégica. A este respeito, notou que o atraso na elaboração do PNA 2010 poderá ser 
aproveitado para que o novo Plano Nacional da Água possa introduzir algumas diferenças 
estratégicas nas estimativas de desenvolvimento da agricultura de regadio portuguesa. Referiu 
ainda as vantagens económicas associadas aos empreendimentos de fins múltiplos, 
nomeadamente ao nível da eficiência de uso de recursos. A concluir, manifestou preocupação 
pela intenção de elaborar PGBH em conjunto com Espanha, nomeadamente face às 
expetativas de consumo contrastantes entre os dois países, sendo que a elaboração conjunta 
irá exigir um grande equilíbrio na compatibilização de interesses entre os dois Estados. 

O Dr. Nuno Lacasta começou por felicitar a escolha do tema, que considerou fulcral na 
atuação da APA, e mencionou um conjunto de ações levadas a cabo no Ministério no contexto 
da articulação entre a gestão sustentável de recursos hídricos e a agricultura, de que deu como 
exemplo a recente assinatura dos contratos de concessão de vários perímetros de rega. 
Referiu ainda a necessidade de articular as decisões neste domínio de interface, de integrar o 
melhor conhecimento existente e de abranger áreas temáticas conexas, de que salientou as 
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alterações climáticas. Realçou a questão dos PGRH espanhóis e a necessidade de perspetivar 
os consumos previstos, não só nos planos de recursos hídricos espanhóis mas também nos 
portugueses, num contexto de uso eficiente de recursos hídricos, energéticos e financeiros. 
Deu nota de alguns aspetos financeiros relacionados com a preparação do novo quadro 
financeiro plurianual e salientou que o Plano Nacional da Água em elaboração, como sugerido 
pelo Eng.º Eira Leitão, será precisamente um plano estratégico que irá promover a articulação 
das várias políticas setoriais e que enquadrará a segunda geração de PGRH. 

O Eng.º Pedro Teixeira concordou com as vantagens que se podem associar aos 
aproveitamentos de fins múltiplos e esclareceu a estimativa dos recursos disponíveis 
constante da sua exposição, salientando que o aspeto central dessa estimativa foi o de 
contextualizar os consumos agrícolas de água de uma forma mais correta. Concordou 
igualmente com a necessidade de aumentar os níveis de eficiência energética e de os articular 
com a eficiência de utilização dos recursos hídricos e financeiros, enquanto sobre os aspetos 
ambientais associados ao regadio, referiu várias intervenções realizadas pela DGADR, que 
todavia não foram focadas na exposição. Referiu, por fim, que algumas das sugestões feitas 
em intervenções anteriores serão levadas em consideração. 

O Prof. Eugénio Sequeira salientou ser possível compatibilizar boas práticas agrícolas com a 
conservação ambiental, como demonstrado em projetos da LPN, referindo também a 
necessidade em valorizar os produtos agrícolas obtidos de forma sustentável. Considerou 
necessário proceder ao acompanhamento ambiental dos regadios, algo que, por exemplo, a 
EDIA faz. 

O Prof. Poças Martins realçou terem ficado esclarecidos vários aspetos importantes 
relacionados com a agricultura e o uso sustentável dos recursos hídricos portugueses, algo 
central no próximo futuro face ao papel que a agricultura pode desempenhar na economia 
portuguesa e ao facto de que, num país como Portugal, continuará a ser necessariamente a 
principal atividade consumidora de água. Salientou a importância da sustentabilidade do 
regadio português e reforçou a necessidade de que o desenvolvimento rural articule 
convenientemente as práticas de regadio e de sequeiro, numa agricultura moderna suportada 
no conhecimento e fortemente influenciada pelas dinâmicas de mercado. Solicitou ainda o 
envio de contributos adicionais dos conselheiros sobre o tema e concluiu referindo que as 
questões abordadas e as propostas formuladas durante a reunião são contributos que 
permitirão aos decisores do MAMAOT a tomada de melhores decisões. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território agradeceu os 
contributos que recolheu durante a reunião e que oportunamente transmitirá à Sra. Ministra. 
Referiu que a agricultura é no presente um tema de consenso nacional, embora os 
desenvolvimentos produtivos, nomeadamente no regadio, devam ser feitos com preocupações 
ambientais e com utilização eficiente de recursos. Sobre algumas das intervenções anteriores, 
referiu ser intenção do governo concluir o PNA até ao final do ano, assim que for 
desbloqueada a verba necessária à sua elaboração, salientou o papel da investigação, pública e 
privada, na produção de conhecimento nestes domínios e notou que a elaboração de PGRH 
conjuntos comporta riscos, que serão acautelados, mas também desafios, realçando a 
capacidade dos nossos técnicos e negociadores. 

A Dr.ª Manuela Falcão justificou a ausência do Embaixador Costa Pereira e deu conta dos 
documentos em fase de consulta pública relacionados com os PGRH espanhóis das bacias 
hidrográficas partilhadas.  

Não havendo mais pedidos de intervenção e face ao adiantado da hora, a sessão foi dada por 
encerrada, cerca das 13h45, tendo a votação do Programa de atividades do Conselho para 
2013 (ponto 5 da ordem de trabalhos) transitado para a reunião seguinte. 



 
50.ª Reunião Plenária 
01 de outubo de 2013 

 

 432 
 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira 
da Silva, iniciou a sessão, congratulando-se com o facto da mesma coincidir com o Dia 
Nacional da Água. Sobre os temas agendados - a elaboração da segunda geração de planos de 
gestão de bacia hidrográfica (PGBH), incluindo a articulação com o litoral e o ordenamento do 
espaço marítimo, e a estratégia europeia de adaptação às alterações climáticas -, salientou a 
sua relevância e atualidade no contexto da política ambiental portuguesa. Deu nota da 
evolução significativa registada em Portugal na última década no domínio da gestão de 
recursos hídricos, nomeadamente na sequência da aprovação da Diretiva-Quadro da Água da 
UE e da Lei da Água, de 2005, sendo que a junção das áreas do ambiente, do ordenamento do 
território e da energia sob a mesma tutela poderá potenciar uma melhor integração de 
temáticas que naturalmente se cruzam no planeamento e na gestão de recursos hídricos.  

Sobre a elaboração dos PGBH de segunda geração, referiu a intenção de incrementar a 
participação dos vários stakeholders e a necessidade de aprofundar a articulação com Espanha 
relativamente às bacias hidrográficas partilhadas. Referiu também o empenho do governo na 
revisão do PEAASAR (2007-2013), que será feito, através do PENSAAR 2020, e na sua 
articulação com a reestruturação do setor empresarial dos serviços de águas e saneamento. 
Salientou igualmente os desafios que se colocam na eficaz articulação ambiental entre as 
bacias hidrográficas, o litoral e o espaço marítimo, que continuará a ser promovida apesar da 
separação do ambiente e do mar em diferentes ministérios. Por fim, considerou adequado 
abordar a adaptação às alterações climáticas na presente reunião, não só porque os próximos 
planos de recursos hídricos deverão incorporar esta questão mas também porque a UE está a 
desenvolver uma estratégia de adaptação europeia.  

O Prof. Poças Martins deu as boas vindas ao Eng.º Jorge Moreira da Silva, enquanto novo 
presidente do CNA, desejou-lhe felicidades no desempenho das funções ministeriais e 
agradeceu a presença do Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Salientou ser a presente 
reunião efetuada no Dia Nacional da Água, data instituída de forma precursora em 1983 pelo 
então primeiro ministro Pinto Balsemão, 20 anos antes do estabelecimento pela ONU do Dia 
Mundial da Água. De seguida, expôs a ordem de trabalhos constante da convocatória, a saber: 

1. Ata da 49.ª reunião do CNA, realizada a 05/07/2013; 

2. Planos de gestão de bacias hidrográficas de segunda geração; 

3. Adaptação às alterações climáticas. 

Antecedendo o primeiro ponto da ordem de trabalhos, o Programa de atividades do CNA para 
2013, oportunamente enviado a todos os conselheiros e que, embora constando da ordem de 
trabalhos da anterior reunião não pode ser votado por limitações de tempo, foi colocado à 
votação do plenário, tendo sido aprovado por maioria, com uma abstenção. Entrando no 1.º 
ponto da ordem de trabalhos, a Ata da 49.ª reunião do Conselho foi colocada à apreciação dos 
vogais presentes, que a aprovaram por maioria, com uma abstenção e com duas retificações 
de pormenor. 

Introduzindo o 2.º ponto da ordem de trabalhos, salientou um conjunto de questões 
relevantes no âmbito do processo de elaboração da segunda geração de PGBH, constantes do 
documento elaborado pelo Secretariado e enviado a todos os conselheiros (documento 
disponível em7) de que entendeu salientar: i) que tipo de planos se perspetivam, sintéticos ou 
exaustivos? ii) como ultrapassar problemas comuns que tornam mais difícil atingir, em 
Portugal, a boa qualidade ecológica das massas de água? iii) que estratégia a adotar quanto à 
componente económica na previsão de consumos, nas bacias nacionais e internacionais, num 

                                                           
7 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/pgbh_cna_50.pdf 
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quadro de alterações climáticas? iv) que opções tomar quanto à construção de barragens? v) 
qual a estratégia a utilizar na revisão da caracterização das bacias hidrográficas face às 
limitações de informação existentes? vi) como proceder à avaliação dos resultados dos 
programas de medidas contidos na primeira geração de PGBH face aos problemas 
identificados? vii) como será promovida a eficaz articulação com o litoral/mar? viii) qual o 
processo de articulação com Espanha na elaboração dos PGBH das bacias internacionais?, ix) 
quais as condições de acompanhamento efetivo da elaboração dos planos pelos stakeholders?, 
e x) que papel para os Conselhos de Bacia/região hidrográfica? 

Na sequência, o Dr. Nuno Lacasta fez uma exposição sobre a segunda geração de PGBH 
(documento disponível em8). 

Iniciando o debate, o Prof. Nunes Correia saudou a criação do Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) na orgânica do governo, bem como o novo 
Ministro e Presidente do Conselho. Salientou a dimensão simbólica de as reuniões do Conselho 
se voltarem a realizar no Ministério do Ambiente, referindo a posição crítica que sempre 
manifestou quanto à anterior junção da área ambiental (sobretudo de natureza reguladora) 
com a agricultura (sobretudo de natureza produtiva). Num comentário geral, referiu que a 
nova geração de planos é, de facto, a terceira geração de planos de bacia hidrográfica, tendo 
os primeiros planos sido feitos na sequência da legislação que criou, em 1994, o CNA. Realçou 
a continuidade de políticas registada no domínio da água, baseada num consenso alargado, 
como um dos fatores decisivos na evolução registada na gestão dos recursos hídricos 
portugueses. Realçando que a segunda geração de PGBH será elaborada a partir dos planos 
anteriores, considerou importante que os planos continuem a incorporar preocupações 
estratégicas nacionais e intersetoriais, articulem convenientemente as bacias hidrográficas 
com o litoral e o espaço marítimo e articulem, de forma ponderada, os esforços de 
planeamento de Portugal e Espanha relativamente ás bacias partilhadas. Face à experiência 
antecedente nas relações com Espanha, referiu que a articulação entre os dois países deverá 
ser cautelosa, reservada e com forte postura negocial, não devendo ser baseada na 
tecnocracia, sobretudo quando os objetivos de planeamento podem não ser coincidentes 
entre os dois países.  

Prosseguindo a sua intervenção, referiu ainda a necessidade de melhorar a governança dos 
recursos hídricos, através do incremento da participação dos stakeholders na gestão da água, 
algo que deverá ser alavancado através da intervenção de organismos regionais. A este 
respeito referiu o resultado de um estudo recente da OCDE que documenta a existência de 
agências de bacia em 16 dos 18 países avaliados e da recente dinâmica das ARH portuguesas, 
que poderá ser um ponto fraco no aumento desejável da governança da água. A esse respeito 
realçou ainda alguns aspetos da Lei da Água que considerou subaproveitados, nomeadamente 
os referentes às Associações de Utilizadores, à exploração de aproveitamentos hidráulicos de 
fins múltiplos e aos planos específicos de gestão das águas (PEGA). 

O Eng.º João Lobo Ferreira considerou ser importante mudar o paradigma na elaboração dos 
próximos planos de recursos hídricos, focando-os no papel que podem desempenhar para 
solucionar os problemas existentes e nas mais-valias que representam para todos, incluindo os 
stakeholdes. Sobre a articulação com Espanha no âmbito da elaboração dos PGBH das bacias 
partilhadas, duvidou da possibilidade de se encontrarem objetivos comuns, quando os 
recursos hídricos disponíveis por habitante são muito inferiores em Espanha.  

O Eng.º Eira Leitão saudou o Ministro e a junção da área da energia no MAOTE, desejando 
ainda, a bem do país, que a atuação do novo Ministério seja coroada de sucesso. Estando-se a 

                                                           
8 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/cna-1out2013_apa.pdf 
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iniciar a elaboração de um novo ciclo de planos, considerou pertinente tecer algumas 
considerações sobre o que não correu bem nos esforços de planeamento anteriores. A esse 
respeito salientou como condições essenciais à eficácia dos PGRH: i) a existência de 
organismos regionais capazes de dialogar com os stakeholders e de monitorizar os recursos 
hídricos (quantidade e qualidade); e ii) a existência de estratégias nacionais previamente 
definidas, nomeadamente no Plano Nacional da Água, ainda não concluído. Por fim, referiu 
que a apresentação da APA, em contraste com o memorando elaborado pelo secretariado do 
Conselho, não conteve referências específicas às questões significativas a abordar pelos 
próximos planos. 

A Prof.ª Conceição Cunha, após cumprimentar o Ministro, referiu que, no pressuposto de que 
a Lei da Água é para cumprir, o Plano Nacional da Água, que deveria ter sido revisto em 2010, 
se encontrava ainda por concluir. Tendo pertencido ao Grupo de Trabalho XV do CNA, que 
entre 2010 e 2011 acompanhou a elaboração do PNA, salientou a inexistência de novos 
elementos para apreciação desde o final de 2011. Relembrou as informações prestadas pelo 
anterior Secretário de Estado do Ambiente na 47.ª reunião do CNA, de que o PNA seria em 
breve completado e que teria uma natureza estratégica e de enquadramento dos PGBH, 
solicitando um esclarecimento quanto ao estado do processo. Salientou ainda uma limitação 
comum em muitos dos planos portugueses, também mencionada na intervenção do Secretário 
de Estado antes referida, referente à má estruturação dos programas de medidas, que muitas 
vezes não conseguem fazer uma boa transição a partir do diagnóstico, e à ausência frequente 
de indicadores de desempenho, dificultando a avaliação do aplicação dos planos, 
questionando o que tem sido feito para obstar essas limitações. 

O Prof. Rodrigo Oliveira começou por questionar qual a situação relativamente à conclusão do 
PNA e à aplicação dos programas de medidas contidos na primeira geração PGBH. Sobre os 
próximos planos, considera existir uma preocupação, que saudou, de melhor interligar o 
diagnóstico dos problemas identificados com a fase de planeamento. Relembrou ainda que na 
elaboração dos primeiros PGBH não existiu qualquer indicação relativamente às verbas 
disponíveis para implementação dos programas de medidas, algo que deverá ser estabelecido 
com forte intervenção política na elaboração destes planos, para que as medidas propostas 
sejam, de facto, exequíveis.  

O Dr. Nuno Lacasta agradeceu os vários comentários que, na sua essência, considerou 
refletirem as questões enumeradas no início da reunião pelo Prof. Poças Martins e com as 
quais manifestou concordância. Em relação à articulação com Espanha e na sequência de 
reflexões anteriores feitas no Conselho, referiu que Portugal tem procurado liderar a relação 
bilateral no domínio dos recursos hídricos, algo que nem sempre tem sido fácil, salientando a 
esse respeito os comentários portugueses negativos sobre a proposta de PGBH da parte 
espanhola do Tejo, que se disponibilizou a enviar posteriormente ao CNA para conhecimento. 
Concordou com a importância de continuar a envolver os vários stakeholders na elaboração da 
segunda geração de PGBH, para o que os Conselhos de Região Hidrográfica (CEH), a criar em 
breve e que deverão reunir uma primeira vez ainda este ano, serão centrais. Realçou alguns 
aspetos em que os PGRH deverão contribuir para a resolução de problemas identificados, por 
exemplo ao nível do licenciamento simplificado, e na necessidade de serem harmonizados, 
embora preservando as singularidades locais. Relativamente ao PNA, informou estar-se em 
fase de consulta para contratação de consultores para elaboração do plano, que deverá ser o 
documento por excelência a fazer a harmonização programática das questões relacionadas 
com a gestão dos recursos hídricos, integrando ainda os diferentes setores. Salientou também 
como questão chave dos próximos PGBH a capacidade de se estabelecerem prioridades nas 
medidas propostas, que frequentemente deverão ser integradas, e considerou redutor que se 
restrinjam as possibilidades de financiamento ao futuro QREN. Fez ainda uma referência final 
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ao investimento de cerca de três milhões de euros em curso para revitalização das redes de 
monitorização. 

Também no âmbito do 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Cmdt. Fonseca Ribeiro, Diretor-
Geral de Política do Mar, fez uma apresentação sobre a articulação do ordenamento do 
espaço marítimo com os planos de gestão das bacias hidrográficas (documento disponível no 
sítio do Conselho9). 

Dando início ao debate e ainda sobre a intervenção anterior, o Prof. Veiga da Cunha 
concordou com as observações feitas pelo Prof. Nunes Correia a que adicionou mais alguns 
comentários relativamente a aspetos que lhe pareceram não constar da exposição feita pelo 
Dr. Nuno Lacasta. Referiu a ausência de menção a setores importantes no domínio da gestão 
da água (de que destacou a aquicultura e, de forma mais abrangente, a produção de 
alimentos) e a necessidade de que a gestão seja integrada não apenas em termos horizontais 
mas também verticalmente (p. ex. a água desperdiçada num determinado setor não pode ser 
utilizada por outro setor). Manifestou total concordância com as observações feitas acerca das 
relações com Espanha, mas lembrou a necessidade de aprofundar as relações noutras áreas 
com as quais temos afinidades, nomeadamente no mediterrâneo e na comunidade de países 
de língua oficial portuguesa. Realçou a importância do capital de conhecimento existente 
nesta matéria e a necessidade de garantir, de forma sustentada e enquadrada para servir os 
interesses do país, o desenvolvimento científico e tecnológico no domínio dos recursos 
hídricos. A concluir, referiu ser importante fazer convergir a visão sobre o tema da água com a 
ação e considerou a apresentação sobre o ordenamento do espaço marítimo muito 
informativa. 

O Dr. Paulo Brito da Luz cumprimentou o novo presidente do CNA e formulou votos para que 
o setor agrícola, enquanto principal setor consumidor de água, continue a desempenhar um 
papel relevante na atuação do Conselho Nacional da Água. Realçou a interrelação existente 
entre a agricultura e o ambiente, não apenas relativamente aos recursos hídricos mas também 
em relação a outras áreas, como a da energia, e a necessidade de utilizar de forma mais 
eficiente os resultados obtidos no sistema científico e tecnológico português, nomeadamente 
para suprir algumas das lacunas de monitorização. 

O Eng.º João Coimbra mencionou o envolvimento da CAP no processo de elaboração dos 
PGBH e salientou a importância de estabelecer à partida o que se pretende alcançar com estes 
planos, sendo que o setor agrícola tem cada vez melhor definido o que pretende em termos de 
uso da água. Referiu partilhar a preocupação com a gestão da água em Espanha e identificou 
como fragilidades potenciais na relação bilateral os aumentos significativos de eficiência no 
uso da água na agricultura e o abandono de áreas equipadas, sendo que Portugal tem 
capacidade para utilizar na agricultura mais água e mais áreas. A este respeito referiu a cautela 
que os novos PGBH deverão ter no tratamento desta questão, já que poderão limitar o 
desenvolvimento do regadio português, nomeadamente através do condicionamento de 
financiamentos. Acerca das relações com Espanha, manifestou alguma preocupação na relação 
com Madrid e salientou a importância das autonomias como garantes de uma postura 
porventura mais conciliatória do estado espanhol. A concluir a sua intervenção manifestou 
concordância com o objetivo de reduzir custos na elaboração dos planos, salientando ainda a 
necessidade de integrar de uma forma mais eficiente os vários agentes setoriais. 

O Prof. Veloso Gomes saudou o presidente, a mesa e o plenário do Conselho e teceu um 
conjunto de considerações sobre o espaço marítimo, manifestando preocupação pelo 
ordenamento e gestão da zona costeira, faixa intermédia entre as áreas terrestre e marítima, 

                                                           
9 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/apresentaocna1.13.pdf 
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que representa uma zona de interface, dinâmica, complexa, rica do ponto de vista natural e 
polarizadora das atividades económicas. Embora sem escala comparável às áreas terrestre e 
marítima, a zona costeira requer uma abordagem de maior detalhe e uma atenção especial. A 
esse respeito salientou: i) serem cada mais raras as referências à Estratégia integrada para a 
gestão da zona costeira; ii) deverem ter já sido reformulados todos os planos de ordenamento 
da orla costeira (POOC), notando que somente uma das reformulações avançou; e iii) que 
apenas um dos planos de ordenamento de estuários (POE) previstos foi de facto elaborado. 

A Eng.ª Carla Graça salientou a relevância de os PGBH terem objetivos quantificados e com 
metas intermédias que possibilitem avaliar a sua implementação durante o período em que 
estão em vigor e, caso necessário, adaptar alguns dos seus conteúdos. 

O Prof. Carlos Sousa Reis, após saudar o Sr. Ministro e os restantes membros da mesa, 
apresentou algumas notas sobre a exposição do Diretor-Geral de Política do Mar. Considerou 
necessário clarificar os limites do espaço marítimo nacional constante das bases do 
ordenamento do espaço marítimo, em que é apontada a “linha de base” como “linha de baixa 
mar ao longo da costa”, sugerindo uma referência ao zero hidrográfico como consta da 
maioria das cartas marítimas. Referiu corroborar as preocupações expressas pelo Prof. Veloso 
Gomes relativamente à possibilidade de o ordenamento do espaço marítimo minimizar a zona 
litoral e a sua gestão integrada, para além da necessidade imperiosa de integrar essa gestão 
com todos os planos de ordenamento existentes, nomeadamente os POOC e os POE. Referiu 
que a utilização espacial privativa do espaço marítimo prevista na proposta de Lei 113/XIII 
pode por em causa a Lei de 1864 sobre o domínio público hídrico, pelo que considerou mais 
adequado a criação de zonas de utilização prioritária, com critérios de referência em que 
sejam ponderados todos os aspetos da realidade marítima atual, por forma a evitar a possível 
exclusão de muitas atividades e usos atuais do espaço marítimo. 

A Dr.ª Paula Chainho após saudar o Ministro, felicitou o Secretário-Geral do Conselho pela 
agilização da informação disponibilizada aos conselheiros no sítio do CNA na internet. Sobre a 
intervenção do Dr. Nuno Lacasta, considerou ser importante refletir sobre o processo de 
elaboração e implementação dos PGBH, o que poderia ser feito através da criação de um 
grupo de trabalho do Conselho, sendo que independentemente de outras questões, os planos 
de recursos hídricos só serão eficientes se forem enquadrados em termos estratégicos e 
financeiros. Especificamente sobre a segunda geração de PGBH salientou ser necessário 
incorporar nova informação, nomeadamente que permita determinar o estado de muitas 
massas de água que foram classificadas com estado indeterminado nos primeiros planos. 
Referiu também a importância de contextualizar a problemática das barragens de forma 
integrada e abrangente, nomeadamente através da consideração dos pequenos 
aproveitamentos hidráulicos. 

O Prof. Poças Martins referiu existir sempre a possibilidade de os conselheiros remeterem 
reflexões amadurecidas sobre os temas em debate que serão seguramente utilizadas por 
quem tem responsabilidades nas matérias em causa. Sobre a intervenção do Cmdt. Fonseca 
Ribeiro, referiu ter ficado impressionado com a dimensão da zona económica exclusiva 
portuguesa, fazendo votos para que os recursos que alberga possam ser utilizados de forma 
sustentável na geração de riqueza e oportunidades de emprego. A concluir revelou a 
perplexidade face à venda de muito peixe importado nos mercados portugueses. 

A Dr.ª Ana Berenguer esclareceu ser a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e 
Serviços Marítimos responsável pela pesca e aquicultura marinhas, salientando a ligação 
natural existente entre estes domínios e a área do ambiente. Sobre a relevância do peixe 
importado, maioritariamente proveniente de aquicultura, referiu ser sobretudo resultante do 
preço mais baixo a que algumas aquiculturas (p. ex. dourada produzida na Grécia) conseguem 
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colocar peixe no mercado português, embora frequentemente com produto de qualidade 
inferior. 

O Eng.º Jorge Moreira da Silva agradeceu as várias apresentações e as intervenções dos 
conselheiros, incorporando a visão de diferentes stakeholders, referindo que algumas das 
questões levantadas terão naturalmente respostas mais aprofundadas em futuras reuniões do 
Conselho e na própria atuação do Ministério. Começou por referir que apesar da separação 
orgânica do ambiente e do ordenamento do território com a criação do MAOTE, nada justifica 
uma menor integração das políticas de ambiente com as políticas da agricultura e do mar. 
Ainda sobre esta questão, referiu a lógica da criação do MAOTE, integrando ambiente e 
ordenamento do território, duas áreas de clara natureza transversal e reguladora, mas 
também a energia, área em que apesar das componentes verticais que possui, apresenta hoje 
uma perspetiva abrangente face à forte dependência energética exterior do país e ao impacte 
da política energética em todas as outras políticas. A integração da energia pode ainda gerar 
grandes vantagens na estratégia de desenvolvimento de uma economia verde, nomeadamente 
ao nível da política de cidades, dos recursos hídricos e da biodiversidade, sendo agora o 
desafio provar que as vantagens identificadas são alcançadas.  

Prosseguindo a sua intervenção, referiu que a elaboração e implementação dos novos planos 
de recursos hídricos irá contar com a articulação entre a APA e as ARH, mas também com o 
incremento da participação dos stakeholders. Notou que a DQA e a Lei da Água apontam para 
esse envolvimento crescente dos stakeholders, nomeadamente através das associações de 
utilizadores e do usos múltiplo de aproveitamentos hidráulicos previstos na legislação 
portuguesa, podendo aliás a área dos recursos hídricos gerar embriões para um maior 
envolvimento dos intervenientes noutras áreas do ambiente. Também a este respeito referiu a 
assinatura de vários contratos de concessão de aproveitamentos hidroagrícolas, bem como a 
transferência de competências de gestão de um aproveitamento hidráulico (Odeleite-Beliche) 
da APA para as Águas do Algarve, realçando a necessidade de que as entidades fiscalizadoras 
não sejam simultaneamente as entidades gestoras. Garantiu a manutenção do espírito da 
gestão por bacia nos próximos planos, para o que contribuirão os Conselhos de Região 
Hidrográfica e a eficácia com que puderem funcionar e envolver os utilizadores. Referiu que 
independentemente da controvérsia conceptual gerada pela integração das ARH na APA, esta 
pode ser potenciada e gerar mais-valias, destacando a esse respeito a harmonização 
metodológica que se conseguirá no processo de elaboração dos próximos PGBH. Referiu ainda 
ser importante não perder de vista o lado da gestão, sendo por isso central avaliar quais as 
medidas contidas nos PGBH em vigor que estão a ser concretizadas. Assegurou que os POOC 
irão ser revistos, referiu que as medidas de valorização do litoral e de proteção de pessoas e 
bens contidas nos atuais POOC serão implementadas e considerou importante fazer tudo no 
setor da água para assegurar o envolvimento das pessoas na gestão dos recursos hídricos, 
garantindo a obtenção de consensos que potenciem a eficácia da atuação. Salientou também a 
importância de avaliar a utilização eficiente de recursos de uma forma conjugada, incluindo os 
recursos hídricos, mas também os energéticos, o solo e a biodiversidade. 

Sobre as relações com Espanha no domínio dos recursos hídricos, concordou com a 
necessidade de Portugal liderar o processo e informou ter já solicitado ao homólogo espanhol 
uma reunião sobre esta temática, sendo que Portugal se encontra a avaliar todos os transvases 
previstos nos PGBH espanhóis das bacias hidrográficas partilhadas. A concluir referiu que irá 
procurar que na Cimeira da Água da ONU, que decorrerá em Budapeste, a água e a energia 
tenham um papel de relevo no contexto europeu e global. Em resposta ao comentário do 
Eng.º Eira Leitão, referiu que irá procurar enquadrar melhor a agenda da próxima reunião no 
tempo previsto para a sua duração, provavelmente com uma agenda mais focada. 
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O Prof. Humberto Rosa, da DG Climate Action da Comissão Europeia, saudou o Sr. Ministro e 
o Prof. Nunes Correia, com quem teve a honra de colaborar enquanto Secretário de Estado, 
realçou o gosto em regressar ao Ministério do Ambiente e introduziu o 3.º ponto da ordem de 
trabalhos através de uma exposição sobre a estratégia da UE para a adaptação às alterações 
climáticas (documento disponível em10). 

O Eng.º Rui Godinho cumprimentou o Sr. Ministro na primeira reunião do CNA a que preside e 
referiu ter lido a apresentação do Prof. Humberto Rosa com todo o interesse. Sobre o seu 
conteúdo, referiu não ter encontrado nas orientações estratégicas estabelecidas ações que 
promovam o envolvimento da sociedade civil. Sobre as infraestruturas resilientes aos efeitos 
das alterações climáticas, considera que a sua adoção irá introduzir novas formas de 
planeamento e gestão de recursos hídricos, questionando como este processo será 
concretizado. Por fim, sobre as disponibilidades de água, questionou a existência na política 
europeia de adaptação europeia de medidas específicas dirigidas às zonas onde o stress 
hídrico tem já hoje alguma relevância. 

O Prof. Jorge Miranda informou que o IPMA está a trabalhar na temática das alterações 
climáticas em concertação com a APA, num esforço de modelação quantitativa para 
regionalizar com maior fiabilidade os cenários globais de alterações climáticas, primeiro passo 
para delinear e implementar ações de adaptação adequadas. Sobre os eventos extremos, que 
têm sido mais frequentes nos últimos anos, considerou importante reformular algumas das 
formas de atuação que permitam reduzir os impactes potenciais destes eventos. 

O Prof. Veiga da Cunha realçou a qualidade da apresentação do Prof. Humberto Rosa e 
salientou que a problemática dos recursos hídricos se desenvolve de forma paralela com o 
fenómeno das alterações climáticas, sendo que o agravamento da realidade climática pode 
representar uma barreira ao desenvolvimento humano, nomeadamente no contexto do 
aumento populacional e da produção de alimentos. Referiu ser notório que as regiões que 
podem ser mais afetadas pelas alterações climáticas são as que já hoje sofrem com escassez 
de água, sendo a água claramente o principal agente nas ações de adaptação. 

O Prof. Nunes Correia começou por referir o gosto em ter de novo o Prof. Humberto Rosa no 
CNA a falar de temas ambientais e felicitou o Sr. Ministro pela iniciativa do convite. Salientou a 
relevância da adaptação às alterações climáticas, sobretudo enquanto locomotiva das outras 
políticas ambientais, não só porque tem relações com todas, mas também pela disponibilidade 
pública para a temática. Realçou o interesse estratégico de Portugal na questão das alterações 
climáticas, nomeadamente enquanto auxiliar da perceção dos países do norte sobre a 
realidade ambiental dos países do sul. A concluir, pediu ao Prof. Humberto Rosa sugestões 
para reforçar a questão das alterações climáticas na segunda geração de PGBH. 

O Eng.º Eira Leitão deu nota da participação do Prof. Humberto Rosa no CNA, enquanto 
membro convidado, mesmo antes de ter sido membro do governo e referiu que a questão das 
alterações climáticas não pode ser ignorada na segunda geração de PGBH, não apenas em 
relação aos fenómenos hidrológicos extremos de cheias e de secas, mas também pelos seus 
reflexos na economia portuguesa. 

O Prof. Veloso Gomes, numa reflexão sobre a adaptação em zonas costeiras, identificou 
algumas questões contraditórias, nomeadamente quanto à variação do nível do mar, que 
registos de alguns marégrafos portugueses demonstram estar a descer. Esta reflexão pode 
sugerir a existência de padrões gerais mas com singularidades locais. Em consequência, 
realçou a necessidade de reduzir a incerteza ainda existente, afinando a regionalização dos 

                                                           
10http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/20131001_hdr_lisboa_estratgia_adapta

o_.pdf 
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cenários climáticos globais, sendo que as ações de adaptação deverão incorporar respostas 
não apenas às alterações climáticas globais, mas também a alterações locais de natureza 
antrópica. 

O Eng.º Lobo Ferreira salientou o importante contributo que os técnicos e cientistas 
portugueses poderão dar na resposta concertada à adaptação do país aos efeitos das 
alterações climáticas, podendo em alguns casos transformar problemas em novas 
oportunidades, de que deu como exemplo a utilização de excessos de escoamento superficial 
em situação de cheia na recarga de aquíferos. 

O Eng.º Pedro Teixeira cumprimento o Sr. Ministro e referiu que a DGADR, enquanto 
Autoridade Nacional do Regadio, considera preponderante que o próximo exercício de 
planeamento de recursos hídricos compatibilize a política de recursos hídricos com as 
atividades económicas, em particular o regadio, enquanto ator central e incontornável no uso 
da água e na mitigação e adaptação às alterações climáticas. A esse respeito, referiu que o 
espaço rural, incorporando o regadio, será relevante na elaboração dos próximos planos e 
informou que a DGADR e a APA estão articuladas quanto à estratégia portuguesa de 
desenvolvimento do regadio que permita otimizar o potencial produtivo que temos. 

O Eng.º Jaime Baptista referiu preocupação por se continuar em muitas regiões a planear e a 
construir infraestruturas como se fazia no passado, sem incorporar devidamente os cenários 
de alterações climáticas, sendo relevante no futuro reduzir os volumes captados e reutilizar 
mais recursos. Embora reconhecendo serem estes objetivos mais facilmente alcançáveis em 
países que estão a criar de novo os seus sistemas, os baixos níveis de reutilização portugueses - 
somente 1% de toda a água utilizada em Portugal é reutilizada - devem promover a alteração 
dos paradigmas existentes, nomeadamente através de novas formas de fazer urbanismo. 

Ainda sobre o ponto anterior da ordem de trabalhos, o Dr. Nuno Lacasta destacou o papel 
central que as ARH, representadas na presente reunião pelos administradores de região 
hidrográfica do Tejo e do Alentejo, terão na elaboração da segunda geração de PGBH. Sobre o 
trabalho que o IPMA está a realizar para a APA, explicitou que o mesmo tem como objetivo 
principal harmonizar os cenários de alterações climáticas desenvolvidos para o país, 
antecedendo a sequente elaboração de medidas de adaptação. 

O Prof. Humberto Rosa começou por agradecer as várias intervenções e referiu, em 
esclarecimento ao Eng.º Rui Godinho, estar previsto o envolvimento da sociedade civil na 
estratégia de adaptação europeia às alterações climáticas. Reconheceu que, 
independentemente das incertezas que ainda possam subsistir sobre as consequências locais 
das alterações climáticas globais, é necessário agir com o objetivo de aumentar a resiliência 
das regiões a problemas já existentes relacionados com o clima, como o aumento da 
frequência de fenómenos extremos. Considerou ser importante que a nova geração de PGBH 
possa contribuir para adaptar a gestão de recursos hídricos às alterações climáticas, 
construindo sobre o que já existe mas buscando também soluções inovadoras. Por fim, referiu 
concordar com as observações feitas sobre o contributo que o sistema científico e tecnológico 
português poderá dar nestas matérias, nomeadamente nos domínios da reutilização e da 
eficiência de uso de recursos. 

O Prof. Poças Martins agradeceu as exposições feitas pelo Dr. Nuno Lacasta, Cmdt. Fonseca 
Ribeiro e Prof. Humberto Rosa, passando a palavra ao Sr. Ministro para encerrar a reunião. Sua 
Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia agradeceu a participação 
do Prof. Humberto Rosa na reunião, considerou oportuno abordar no Conselho a temática da 
adaptação às alterações climáticas no domínio dos recursos hídricos, fazendo 
simultaneamente um ponto de situação sobre a estratégia europeia de adaptação. Salientou 
que Portugal tem um risco elevado de sofrer com as consequências das alterações climáticas 
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nos recursos hídricos disponíveis e que, também por isso, terá muito a ganhar com a 
descarbonização da economia, concertando ações de mitigação e de adaptação. Realçou a 
importância de utilizar a estratégia de adaptação às alterações climáticas para enquadrar 
várias políticas públicas, nomeadamente nas áreas da energia, do ordenamento do território e 
da biodiversidade. Estas temáticas serão também centrais na promoção de uma economia 
verde em Portugal e deverão ser revertidas no âmbito dos planos de recursos hídricos. 

Numa nota final sobre financiamento, referiu que a verba necessária para implementar todas 
as medidas previstas nos PGBH em vigor seria incomportável, pelo que se está a proceder à 
identificação de prioridades de atuação e de linhas possíveis de financiamento. A este respeito 
referiu que o Programa Operacional temático da sustentabilidade e uso de recursos que 
integra a estrutura operacional dos fundos da política de coesão até 2020 será uma espécie de 
Plano Marshall da economia verde, beneficiando do facto de uma parte considerável do 
financiamento ter de ser destinado a ações de adaptação às alterações climáticas. Assim, a 
adaptação e a gestão de riscos serão aspetos centrais e inovadores no âmbito do próximo 
quadro de financiamento comunitário. A concluir a sua intervenção, referiu ter sido 
gratificante presidir à 50.ª reunião plenária do CNA no Dia Nacional da Água e manifestou a 
intenção de prosseguir o trabalho conjunto com o Conselho na articulação da temática dos 
recursos hídricos com outras áreas temáticas ambientais. 

Não havendo mais intervenções, a sessão foi encerrada, cerca das 13h15. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira 
da Silva, iniciou a sessão, referindo que o tema em debate, que regressará ao Conselho numa 
fase posterior, tem sido discutido com os vários stakeholders, já que o governo está muito 
interessado em ouvir diferentes opiniões sobre o PENSAAR 2020. Em termos de calendarização 
e dando conta que esta matéria está a ser coordenada pelo Sr. Secretário de Estado do 
Ambiente, referiu prever-se a conclusão do documento até ao final de janeiro de 2014, para 
poder depois entrar em discussão pública. Relembrou as intervenções antecedentes do CNA 
sobre a matéria, que considerou permanecerem atuais. Em relação ao enquadramento das 
grandes questões, reconheceu a enorme evolução registada, por exemplo, em relação à 
universalidade dos serviços, que foi possível materializar através da boa utilização dos fundos 
comunitários, mas salientou também os problemas de sustentabilidade financeira e falta de 
integração alta-baixa, sistematicamente referidos no passado. Realçou a alteração de 
paradigma que o PENSAAR 2020 trará, nomeadamente face à orientação dos próximos fundos 
disponíveis para as questões da eficiência. Referiu alguns trabalhos em curso, nomeadamente 
direcionados à reestruturação do Grupo AdP e à revisão do modelo tarifário, e salientou que a 
discussão do PENSAAR 2020 está em linha com os pressupostos do acordo de parceria a 
estabelecer no âmbito da programação nacional dos fundos comunitários 2014-2020 e com a 
reestruturação do setor das águas. Concluiu a sua intervenção, agradecendo ao Eng.º Veiga 
Frade a disponibilidade para, num ato de cidadania, coordenar a comissão de 
acompanhamento dos trabalhos com vista à elaboração do PENSAAR 2020.  

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 50.ª reunião do CNA, realizada a 01/10/2013; 

2. PENSAAR 2020 - Uma nova estratégia para o setor de abastecimento de águas e 
saneamento de águas residuais. 

Entrando diretamente no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Veiga Frade, coordenador 
da Comissão de Acompanhamento dos trabalhos com vista à elaboração do PENSAAR 2020, 
agradeceu o convite para estar pela primeira vez presente numa reunião do CNA e fez uma 
exposição sobre o PENSAAR 2020, que, em conjunto com quatro outros documentos sobre o 
mesmo tema (disponíveis em11), sustentaram o debate sequente.  

Iniciando o debate, o Prof. Nunes Correia referiu apreço pelo trabalho desenvolvido até ao 
momento na elaboração do PENSAAR 2020, que, afirmou, dará garantias de se chegar ao final 
do processo com um plano que representará uma mais-valia para o setor. Salientou o 
diagnóstico efetuado, bem organizado e cristalizado, e sobre o qual reconheceu existirá um 
amplo consenso, bem como a coordenação do Eng.º Veiga Frade, pessoa desta área com 
trabalho importante numa instituição ligada ao financiamento do setor e cuja experiência se 
reflete bem no trabalho desenvolvido. Sobre o novo paradigma anunciado, com o qual 
manifestou concordância, considerou que este reflete o grau de amadurecimento do setor. 
Não obstante, considerou ser necessário concluir o ciclo de investimentos, embora numa nova 
escala e perspetiva, que remete para o bom estado das massas de água. Teceu algumas 
observações sintéticas, sobre o documento e as fases do PENSAAR 2020 nele referidas. 
Salientou que um plano estratégico é inevitavelmente um plano político, o que a Fase 1 do 
PENSAAR não reflete, referindo que, pelo menos, as questões políticas candentes deveriam 
constar do despacho de aprovação. Sobre o diagnóstico, louvou a postura do GT de não ter 
referido que tudo está mal, não obstante os problemas existentes e a necessidade de construir 
sobre o muito que se fez. Sobre a “obsessão” antiga com as metas de cobertura, o documento 
crítica isso com alguma razão. Sobre as projeções sobrestimadas relativamente a número de 

                                                           
11 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/documentos-e-apresentaccedilotildees.html 
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habitantes e consumos, efetuadas a nível de projeto, salientou a má relação dos projetos 
efetuados com a dinâmica do território. Em relação à participação dos privados, em relação à 
qual referiu não ter qualquer preconceito, considerou que já com o PEAASAR II esta foi 
promovida, não sendo a sua participação residual (representa hoje 20% a 30% dos operadores 
dos serviços de água e saneamento). Salientou ainda sobre a questão da divida, que a mesma 
decresceu entre 2005 e 2007, só tendo aumentado significativamente a partir de 2011. Referiu 
que a preocupação com as fusões em alta já constava do PEAASAR II, sendo que as fusões já 
realizadas representaram sempre um problema político da maior complexidade. Realçou ainda 
que, não obstante o esforço de concentração já feito, uma proporção importante dos sistemas 
existentes estão implantados há mais de 20 anos, pelo que reconheceu será muito difícil, 
técnica e politicamente, passar para o número de sistemas proposto. 

Prosseguindo a sua exposição, referiu que algumas questões não clarificadas no PEAASAR II 
foram deliberadamente remetidas para o QREN e esclareceu que a figura de verticalização 
contemplada no PEAASAR II pretendia dar resposta a problemas levantados por legislação 
comunitária. Concordou com a necessidade de solucionar a questão da articulação entre alta e 
baixa, já prevista no PEAASAR II, e deu nota das análises feitas naquele plano sobre tarifas 
socialmente aceitáveis. Observou que os três T (tarifas, transferências e taxas) são referidos de 
forma pouco aprofundada nos documentos disponíveis sobre o PENSAAR, considerando 
necessário aplicar os mecanismos de perequação já previstos. A concluir, reconheceu o 
potencial do setor, mas considerou necessário enquadrá-lo a apoiá-lo, chamando ainda a 
atenção para a necessidade de aumentar a regulação ambiental das concessões, o que 
considerou ser hoje uma tarefa mais difícil em resultado da centralização das ARH numa única 
entidade. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia interveio para 
esclarecer que a circunstância das ARH terem sido fundidas na Agência Portuguesa do 
Ambiente não as retirou da atuação no terreno, independentemente das licenças poderem ser 
passadas em Lisboa. Relativamente às agregações, salientou que estas têm como um dos seus 
objetivos criar condições para uma maior harmonização tarifária, embora também pretendam 
promover, por exemplo, economias de escala e aumentos das sinergias na gestão das 
infraestruturas. Sobre a promoção de uma maior harmonização na baixa, e embora a 
harmonização das altas já dê um importante contributo, referiu que o estatuto da ERSAR, que 
se encontra para aprovação no Parlamento, bem como a lei da fatura detalhada, contribuirão 
para a resolução dos problemas existentes. 

O Eng.º Jaime Baptista congratulou-se pela revisão atempada do plano de trabalhos para o 
setor do abastecimento de água e saneamento feita pelo Eng.º Veiga Frade e pelo grupo que 
coordena. Numa altura em que Portugal está a entrar numa nova fase de política pública 
relativamente a este setor, considerou muito importante ter existido desde o início uma 
estratégia relativamente estável que permitiu, nos últimos 20 anos e no âmbito da 
infraestruturação, alcançar sucessos relevantes, apesar dos problemas ainda existentes. A esse 
respeito, salientou a existência de ainda dois milhões de habitantes sem acesso a serviços 
públicos de saneamento de águas residuais. Estas pessoas são servidas por instalações 
individuais que, reconheceu, não têm tido a atenção devida. Sobre a sustentabilidade 
económica e financeira, considerou ser central esta ser focada na baixa e nas tarifas. Referiu 
também a falta de eficiência estrutural e funcional existente em muitos sistemas, havendo 
assim espaço para grandes melhorias (eficiência energética, perdas de água, recursos 
humanos). Quanto aos sucessos identificados no setor, considerou que os mesmos foram 
sempre suportados por estratégias bem definidas, enforcement, existência de indicadores 
claros e monitorização dos resultados. Relativamente à questão institucional, referiu que a 
ERSAR deverá aumentar a articulação com a APA e com a Direção-Geral da Saúde e salientou a 
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necessidade de prosseguir a consolidação do enquadramento legislativo do setor. Sobre os 
modelos de gestão a adotar, considerou ser essa uma decisão política, podendo ser vários 
desde que seja bem definida a respetiva forma de funcionamento. Referiu ainda a questão da 
organização territorial (com a procura de pontos de equilíbrio para que as agregações não 
sejam excessivas ou insuficientes), a necessidade do setor reforçar a componente da gestão 
das infraestruturas, a questão das águas pluviais (que por não estarem indexadas ao 
consumidor apresentam dificuldades de gestão), a necessidade dos fundos comunitários terem 
bons regulamento e a questão da acessibilidade. Sobre a recuperação de custos, matéria em 
relação à qual há concordância abrangente quanto à sua importância, questionou alguns 
aspetos da regulação futura das tarifas dos municípios. Conclui, afirmando a convicção de que 
o setor vai conseguir manter o muito de bom que alcançou e corrigir o que está menos bem, 
criando condições que garantam a sua sustentabilidade futura. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia referiu o trabalho em 
curso no Ministério para promover uma maior integração das diferentes eficiências no uso dos 
recursos, incluindo os hídricos e os energéticos, por exemplo ao nível dos novos edifícios. 
Referiu ainda ter estado recentemente reunido com a ANMP a quem manifestou a 
disponibilidade do Ministério para dialogar, sendo que independentemente de outras 
questões (p. ex. articulação alta-baixa), a grande alteração paradigmática em curso passa pelo 
novo regulamento tarifário e pelas exigências ao nível da eficiência. 

O Eng.º Afonso Lobato Faria fez uma intervenção breve, referindo que por fazer parte do GT 
que está a elaborar o PENSAAR 2020 se reviu inteiramente na apresentação feita sobre o 
plano. Mencionou a consensualidade do diagnóstico feito ao setor, que o carateriza como 
adaptado a “corredores de fundo”, pelo que embora fosse desejável aumentar mais 
rapidamente os níveis de eficiência, há que primeiro eliminar os obstáculos existentes. 
Considerou a sustentabilidade económico-financeira dos serviços um assunto central, já que a 
maior parte da tarifa é atualmente utilizada para amortizar os investimentos. Teceu de seguida 
um conjunto de considerações sobre a divida do Grupo AdP e sobre a questão da eficiência 
(relativamente à qual existe informação de partida mais fiável, permitindo que as coisas 
possam correr melhor no PENSAAR 2020 em contraste com os planos anteriores). Prosseguiu, 
considerando necessário aprofundar a aplicação do PENSAAR nas entidades gestoras da baixa, 
que estão no terreno, não focando o plano apenas na alta, que já hoje apresenta níveis 
elevados de maturidade e eficiência, não obstante os problemas existentes. Considerou 
complexo executar ao nível do PENSAAR a análise financeira de todos os investimentos e 
respetivos impactos no tarifário, embora seja importante, com o tempo disponível pelo GT, 
concretizar uma análise que permita aferir o impacto do plano na sustentabilidade financeira 
do setor e apoiar o estabelecimento de prioridades. A concluir, deu conta da política do Grupo 
AdP relacionada com amortizações, eficiência energética e redução de gastos com pessoal. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, não abordando 
especificamente o tema da divida dos municípios ao Grupo AdP, referiu ter a indicação de que 
o ritmo de aumento dessa divida tem vindo a decrescer, solicitando esclarecimentos 
adicionais. O Eng.º Afonso Lobato Faria esclareceu que a divida aumentou muito a partir de 
2009, tendo atingido 530 milhões de euros. Não obstante, o ano de 2013 trouxe um conjunto 
de sinais positivos, com a maior parte dos municípios a honrar os seus compromissos mensais, 
refletindo a sua concentração financeira nos serviços essenciais. Embora existam questões em 
aberto com os municípios relativamente a componentes da divida, nomeadamente as 
relacionadas com as águas pluviais, deu nota dos acordos de pagamento de dívidas entre a 
AdP e os municípios no montante de 183 milhões de euros, que contribuem para a redução do 
ritmo de crescimento da divida. Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território 
e Energia referiu ter solicitado este esclarecimento tendo ficado claro que a divida de 530 
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milhões de euros é divida negociada e vencida, até para que não ficasse a ideia de que os 
municípios não estariam a colaborar na resolução desta questão. 

O Prof. Carmona Rodrigues, começando por felicitar o GT e o seu coordenador, realçou a 
condição pro bono em que o grupo aceitou fazer o trabalho e salientou a natureza do CNA, 
enquanto órgão de aconselhamento técnico do governo. Considerou pragmático o diagnóstico 
ter realçado o que foi bem feito nos anteriores planos, bem como o que não correu tão bem, o 
que reúne aliás um consenso generalizado. Foi referido que o PEAASAR estimava uma 
população de 20 milhões no seu horizonte de planeamento, o que resultou no 
sobredimensionamento de muitos sistemas. Havendo seguramente sobrecustos associados a 
esse sobredimensionamento, questionou se as tarifas os devem incluir. Considerou ainda ser 
fulcral por os ativos a funcionar bem, reabilitando alguns dos sistemas, e ir tão longe quanto 
possível na análise financeira que o PENSAAR propõe fazer, que deverá abranger as tarifas em 
baixa.  

A Prof.ª Teresa Ferreira felicitou o GT e o relatório bem estruturado elaborado. Sobre o seu 
conteúdo, que refere a aplicação de indicadores de qualidade para avaliar as massas de água 
superficiais, esclareceu que o estado dessas massas é definido pelo estado químico e 
ecológico, sendo este último estabelecido com base em indicadores biológicos e em 
parâmetros hidromorfológicos e físico-químicos de suporte. Assim, alertou para o facto de os 
indicadores de estado das massas de água não responderem apenas à poluição química, pelo 
que reduções de poluição química podem não se traduzir diretamente em melhorias do estado 
das massas de água. 

O Eng.º Rui Godinho referiu que a APDA integra a comissão de acompanhamento dos 
trabalhos de elaboração do PENSAAR 2020 e que, nesse âmbito, tem expressado os seus 
pontos de vista sobre o plano, estando a preparar um documento para entregar ao GT, de que 
sublinhou alguns pontos: i) a necessidade de clarificar o enquadramento político e a estratégia 
do PENSAAR, nomeadamente sobre como chegar às metas e objetivo estabelecidos; ii) a 
necessidade em chegar a acordo quando à necessidade de promover a gestão de ativos, o que 
representará um desafio relevante no contexto de aumento de eficiência de recursos que 
caraterizará os investimentos no período 2014-2020; iii) a necessidade de tornar o tópico da 
eficiência num eixo (objetivo estratégico) específico, associado a aspetos importantes como 
por exemplo a valorização das lamas; iv) a necessidade de encontrar formas de gerir em 
economia de escala o excesso de capacidade instalada; e v) a necessidade de salientar as 
soluções de geometria variável no desenvolvimento do PENSAAR 2020, nomeadamente as 
mais adequadas a locais de baixa densidade populacional. 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia teve que se ausentar 
da reunião, referindo que a temática hoje em análise regressará numa próxima reunião do 
CNA quando o PENSAAR 2020 estiver mais desenvolvido, agradecendo uma vez mais ao Eng.º 
Veiga Frade o trabalho desenvolvido. 

O Eng.º Lobo Ferreira começou por salientar a qualidade da apresentação feita e salientou a 
necessidade de estabelecer sinergias para que a estratégia para o setor possa chegar a “bom 
porto”. A esse respeito, realçou a importância de bem sustentar cientificamente o PENSAAR 
2020 e de aproveitar as oportunidades financeiras existentes no âmbito do Horizonte 2020, 
articulando ambos os instrumentos. Deu conta que os fundos disponíveis no âmbito do 
Horizonte 2020 deverão resolver problemas existentes, sendo que uma grande parte da verba 
disponível será direcionada para a questão das alterações climáticas e outra grande parte para 
a componente da inovação. Na resolução dos problemas existentes, acentuou a necessidade 
de aproveitar o conhecimento disponível e de melhor enquadrar candidaturas de projetos de 
investigação portugueses, aumentando a nossa participação nos projetos financiados no 



 
51.ª Reunião Plenária 

17 de dezembro de 2013 

 

 445 
 

âmbito do Horizonte 2020. Lançou por fim o repto para que a massa crítica disponível em 
Portugal neste setor seja utilizada de forma produtiva e em articulação com as empresas para 
que o PENSAAR possa ser um sucesso. 

A Eng.ª Rafaela Matos felicitou o Eng.º Veiga Frade e o trabalho desenvolvido pelo GT, 
focando apenas a forma como a inovação é tratada nos documentos disponibilizados. 
Considerou que o tema poderia ter uma ênfase maior e surgir mesmo como um aspeto isolado 
no documento. Se o novo ciclo de fundos comunitários está profundamente associado à 
política soft (gestão eficiente), há um outro aspeto relacionado com o novo ciclo de fundos 
estruturais que tem a ver com a necessidade de alinhamento com a política de inovação, 
considerando o documento apresentado pouco ligado relacionado com o que está a ser feito 
no âmbito da estratégia de especialização inteligente. Esta estratégia faz o alinhamento entre 
o Horizonte 2020 e os fundos estruturais em cada país, identificando áreas nas quais se 
considera que a alocação de recursos é fundamental para alavancar a economia. Considerou 
que a ligação do PENSAAR com a estratégia de especialização inteligente devia ser 
aprofundada, apesar de algum desconhecimento sobre a forma como a estratégia está a ser 
conduzida no nosso país. 

O Prof. Veiga da Cunha considerou que o GT fez uma boa reflexão inicial sobre os anteriores 
planos e fez um conjunto de comentários gerais sobre os documentos apresentados. Em 
primeiro lugar, julga ser urgente existir um documento escrito (mesmo que provisório) para 
melhor avaliar o seu conteúdo. Não obstante, salientou a alteração de paradigma 
relativamente ao valor da água, inicialmente vista como um bem sem importância (muito útil 
mas sem valor) e posteriormente como bem económico nos seus diversos usos competitivos. 
Outro princípio, o do acesso à água, que deve ser feito de forma fácil pelas pessoas, princípio 
que prevaleceu na evolução registada em muitos países e que tende a equilibrar-se com o 
princípio do bem económico. Referiu não se ter falado nas necessidades de água nos outros 
setores, nomeadamente na agricultura, o que não deve ser esquecido e que deve mesmo ter 
reflexos no preço da água para as outras utilizações. Numa perspetiva integrada da gestão da 
água, referiu a menor ligação das ARH ao terreno, através de uma menor capacidade 
interventiva, nomeadamente na relação com os municípios, e motivação dos seus elementos, 
o que terá resultado da degradação do seu estatuto institucional. Por fim referiu o problema 
das tarifas e sua harmonização, reconhecendo a existência de zonas que não podem pagar um 
valor que reflita o real custo da água (dos serviços e da escassez). A solução deste problema 
não deve, contudo, impedir que o custo da água reflita o seu real valor, para promoção do uso 
eficiente, devendo a solução destas questões passar por outras vias. Concluiu realçando a 
atuação consistente do país nesta matéria nos últimos anos. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Paulo Lemos, assegurou que as ARH 
prosseguem a sua atuação no terreno a nível local, nomeadamente na relação com os 
municípios, considerando relevar como um dos contributos do MAOTE a capacidade que a 
fusão das ARH na APA trouxe no aumento da eficiência de resposta aos cidadãos. 

A Dr.ª Paula Chainho referiu ser notório nos últimos anos um extraordinário avanço no setor 
do abastecimento de água e saneamento de águas residuais a nível da macroescala, mas que 
será necessário pensar melhor as atuações a nível da microescala, nomeadamente em relação 
à microacessibilidade social e à sustentabilidade ambiental das soluções adotadas (p. ex. os 
preços por escalão deverão ser ajustados em função do agregado familiar e a criação de 
tarifários sociais). 

O Prof. Poças Martins começou por salientar o elevado nível e densidade das intervenções dos 
conselheiros. Realçou a análise efetuada pelo Sr. Ministro sobre a evolução do setor e dos 
planos anteriores, elaborados desde 1994 (e que constam do documento produzido pelo CNA), 
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sendo que aquando da sua elaboração se pensava sempre serem aqueles os últimos planos. 
Recuando um pouco mais no tempo e pelo seu significado para a temática em debate, 
recordou o lançamento das regiões de saneamento básico em 1973 e a sua extinção posterior 
em 1978. Com base na experiência pessoal, referiu que cerca de meia dúzia de anos é 
suficiente para planear, conceber e colocar no terreno sistemas complexos de abastecimento e 
saneamento, desde que estes não incluam barragens, pelo que as situações que se prolongam 
mais no tempo não resultam de problemas técnicos, mas de questões de outra natureza. 

Sobre a exposição do Eng.º Veiga Frade, considerou-a excelente, quer na seleção dos 
problemas relevantes, quer na apresentação das soluções. Como em anteriores ocasiões, o 
diagnóstico do setor é sempre a parte mais consensual, realçando a importância da 
informação recolhida pela ERSAR e pela APA na qualidade do diagnóstico feito. Antecipou que 
a maior dificuldade será colocar o plano no terreno, salientando que por vezes se confundem 
os “sintomas” (perdas, dívidas, tarifas não sustentáveis, não recuperação de custos) com a 
“doença”, que urge debelar para garantir a sustentabilidade do setor. Como doenças 
principais, identificou duas: i) a dimensão desadequada dos sistemas; e ii) a gestão não 
profissionalizada dos sistemas. Referiu, por fim, que a solução dos problemas existentes será 
numa primeira linha política. A finalizar a sua intervenção, referiu não ter dúvidas sobre a boa 
evolução do PENSAAR 2020 e confirmou a disponibilidade do Conselho para continuar a 
acompanhar a sua elaboração e implementação. 

O Eng.º Veiga Frade começou por referir ter sentido o setor crispado no início da elaboração 
do PENSAAR 2020, quer pela excessiva politização de certos temas, quer pelo foco excessivo 
nos sintomas e não nas causas dos problemas identificados. Referiu que enquanto plano 
estratégico, o PENSAAR pretende ser um plano abrangente, que permita gerar consensos nas 
ideias base e avançar a partir daí e na medida do possível para as soluções a implementar, 
embora algumas dessas soluções possam não ficar traçadas de forma muito definida. Também 
em resultado da crispação sentida no início, o GT começou por deliberadamente não trazer a 
política para a abordagem da questão, focando a análise nos aspetos técnicos, económicos, 
ambientais e sociais. Na medida em que estes aspetos se encontrem bem sedimentados, 
servirão de base para que os compromissos políticos intervenham posteriormente. 

Deu alguns exemplos dos procedimentos seguidos na elaboração do plano. Por exemplo, se 
todas as entidades gestoras tivessem capacidade para gerar receitas que cobrissem os gastos, 
não existiriam dívidas (sintoma). Também em relação a outras questões, como a relação 
público/privado, as fusões ou a verticalização, foi utilizada uma abordagem bottom-up, por 
exemplo reconhecendo à partida existir um excesso de fragmentação e partindo desse ponto 
para a reflexão sobre como agregar. Referiu ainda que a solução de vários dos problemas 
identificados passará pela criação de um clima de exigência para que as entidades gestoras 
tenham necessariamente um espírito de empresa ao serviço da população. Considerou que 
esse objetivo se atinge através de um quadro regulatório mais forte e mais abrangente e da 
noção que as próprias entidades gestoras irão adquirir de que o seu desempenho tem que ser 
bom. Referiu ainda aspetos relacionados com a participação do setor privado e salientou que a 
análise financeira que será feita no PENSAAR não terá naturalmente um nível de pormenor 
que desça a cada contrato e a cada entidade gestora. Assim, a análise financeira que será feita 
pressupõe olhar para o PENSAAR como um projeto soft, entrosando os diferentes parceiros 
com uma estratégia bem definida e em que as soluções vão aparecendo à media em que são 
necessárias, podendo ainda ser ajustadas em função do desenvolvimento do plano. 

Considerou também importante fazer chegar o PENSAAR ao terreno, o que aliás se espera 
conseguir através do envolvimento nos trabalhos de elaboração do plano da APDA e da AEPSA, 
trazendo para a discussão a experiência que têm. Sobre o custo do sobredimensionamento, 
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questionou a forma de abordar a questão; se colocando a tónica no erro do passado, ou se 
olhando para o futuro, analisando quais as formas de tirar partido desta realidade, por 
exemplo no saneamento, onde os sistemas estão menos integrados e onde se pode conjeturar 
a paragem de algumas ETARs. Todavia, será necessário ponderar quaisquer ações dessa 
natureza, já que a procura da eficiência a todo o custo não pode comprometer a resiliência dos 
sistemas, por exemplo em situações de catástrofe ou num cenário de alterações climáticas, 
sendo aqui também importante o papel da inovação. Esclareceu que o documento produzido 
refere a questão do valor da água, e a dicotomia valor social/económico, embora por ser um 
plano focado no abastecimento urbano não contemple outros usos. Não obstante, o plano 
contempla refere a alocação eficiente dos recursos hídricos em termos de origens, nos seus 
múltiplos usos. Sobre a questão das tarifas, considerou fulcral que os serviços sejam prestados 
por entidades com sustentabilidade económico-financeira, que recuperem os custos, embora 
com preocupações de equidade. Deu conta da existência de meios para reduzir as assimetrias 
regionais relativamente à sustentabilidade dos sistemas, que podem incluir a agregação, e 
referiu também as abordagens possíveis para solucionar o problema da microacessibilidade (a 
nível das entidades gestoras ou dos seus acionistas, município ou conjuntos de municípios), 
quer através de transferências, quer através de uma estrutura tarifária diferenciada. Não 
obstante, realçou não se dever utilizar o argumento de que algumas pessoas não podem pagar 
uma tarifa justa para justificar tarifas muito baixas. A concluir, lançou um repto para que o 
PENSAAR venha a ser o instrumento de apoio à liderança deste setor, contribuindo para o 
desenvolvimento da sociedade portuguesa. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente agradeceu uma vez mais o trabalho 
desenvolvido pelo Eng.º Veiga Frade e pelo GT que coordena, bem como a intervenção do 
CNA, ao promover uma discussão interessante e intelectualmente estimulante. Referiu que o 
processo de elaboração do PENSAAR é intencionalmente um processo muito participado, 
sendo desejo do governo que o documento final possa refletir os contributos recebidos. 
Referiu, por fim, ser consensual que a sustentabilidade (ambiental, social e económico-
financeira) dos serviços de água representa um grande desafio, havendo uma responsabilidade 
geracional em deixar às gerações vindouras sistemas sustentáveis. 

Não havendo mais intervenções, a sessão foi encerrada, cerca das 13h15. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira 
da Silva, deu início à sessão, salientando o participação ativo dos membros do Conselho nas 
sessões realizadas. Referiu que o tema hoje em debate está a ser equacionado há algum 
tempo, embora as circunstâncias dos últimos dias tenham demonstrado a necessidade de 
atuar no domínio do litoral, não sendo mais possível adiar algumas decisões. Deu conta da 
sequência da apresentação do tema, que terá uma exposição inicial da APA sobre o PAPVL 
2012-2015 e uma intervenção posterior do Prof. Filipe Duarte Santos, que aceitou o convite 
para coordenar o grupo de trabalho que fará uma avaliação da Estratégia integrada para a 
zona costeira nacional. Numa breve introdução ao tema, começou por agradecer o trabalho 
desenvolvido nas últimas semanas pelos serviços do Ministério (APA, ARH), em conjugação 
com as sociedades Polis Litoral e as autarquias, o que permitiu mitigar os efeitos negativos dos 
temporais na costa portuguesa. Aproveitou a oportunidade criada pela situação de crise 
registada no litoral e com as verbas gastas a proteger em determinadas situações pessoas e 
bens que estão em locais de risco em que não deveriam existir pessoas e bens para introduzir 
outro tema da política ambiental do governo, relacionado com o ordenamento do território e 
com a Lei de Bases da política de solos, ordenamento do território e urbanismo, pondo em 
causa interesses focados na expansão urbana. Referiu que a lei em causa irá avançar para a 
erradicação o solo urbanizável, sendo dados três anos de transição para que o solo possa ser 
programado, desde que aprovado pelas autoridades centrais e locais, após o que todo o solo 
que não for urbanizado passará a rústico. Salientou: i) a lógica mais programática e menos 
rígida/espacializada dos novos planos diretores municipais; ii) a integração que farão de todas 
as regras de ordenamento do território dispersas por vários diplomas e instrumentos; e iii) o 
aumento da dinâmica com que o terreno rústico poderá passar a urbano. Não obstante, essa 
passagem só poderá ocorrer se, para além do respeito pelas condicionantes ambientais, os 
investimentos forem economicamente sustentáveis, incluindo o pagamento e gestão das 
infraestruturas e equipamentos sociais necessários por parte dos promotores. Esta nova 
realidade deverá tornar a reabilitação urbana mais rentável que a nova urbanização. 

Continuou ainda referindo a forte associação entre as questão do litoral e as alterações 
climáticas, salientando os recursos financeiros importantes que Portugal irá ter disponíveis 
para mitigação e adaptação. No plano específico do litoral, referiu que em 2012 foram 
reprogramadas as intervenções planeadas no PAVPL, tendo sido identificadas ações 
prioritárias. No ano seguinte foram apresentadas as candidaturas ao Programa Operacional de 
Valorização do Território (POVT) por parte dos municípios, APA e sociedades Polis, tendo sido 
ainda lançados alguns concursos e adjudicadas algumas obras. Deverão assim existir condições 
para que durante 2014 e 2015 sejam executadas intervenções num total de 300 milhões de 
euros, sendo fulcral aproveitar esta oportunidade para concretizar as intervenções planeadas, 
já que não disporemos no próximo Quadro Comunitário de Apoio de verbas para executar as 
intervenções agora previstas. 

Um outro aspeto relaciona-se com a urgência de algumas intervenções costeiras identificadas 
na sequência das recentes catástrofes. Essas intervenções estão associadas a novos casos 
identificados como prioritários para intervenção na sequência do levantamento levado a cabo 
pelos 28 municípios afetados, pela APA e pelas sociedades Polis, que irão requerer uma 
intervenção adicional de cerca de 17 milhões de euros (28 milhões no total incluindo 
intervenções já identificadas como prioritárias no PAVPL). Informou que esta verba será 
financiada integralmente pelo POVT, que os concursos para as intervenções foram abertos e 
que as candidaturas têm sido apresentadas. Referiu ainda que, embora exista uma 
calendarização que prevê já a revisão dos POOC, foi considerado mais adequado proceder 
antes a uma revisão da EGIZC, enquanto estratégia de enquadramento daqueles planos, tarefa 
para que foi convidado o Prof. Filipe Duarte Santos. A revisão da EGIZC decorrerá durante 2014 
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e inspirará posteriormente, não apenas a elaboração dos novos POOC (final de 2014), mas 
também um novo Plano de Ação para o Litoral (2015), que será articulado com as novas linhas 
de financiamento comunitário. 

A finalizar a sua intervenção, salientou ainda o tema da renaturalização costeira, considerando 
a situação de crise que se viveu em várias zonas costeiras como a oportunidade ideal para 
debater esta questão sensível. Referiu que as ações de renaturalização envolvendo demolições 
se encontram previstas nos instrumentos de ordenamento existentes, mas que as únicas que 
se concretizaram até ao momento foram as da ilha barreira no Algarve porque aconteceram 
naturalmente. Esclareceu que, não obstante estarem previstas nos POOC, as demolições só 
ocorrerão após o cumprimento de um conjunto de condicionantes, de que destacou a 
necessidade de serem segundas habitações. No caso de serem primeiras habitações, as 
demolições só serão implementadas após o realojamento dos moradores. Informou ainda que 
as demolições irão começar ainda este verão em S. Bartolomeu do Mar (Esposende), 
prosseguindo para as ilhas barreira. No total, espera que as 800 demolições previstas se 
possam concretizar, embora este valor seja inferior às demolições consideradas nos POOC, já 
que se procedeu à eliminação das situações sem realojamento previsto e com problemas 
legais. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 51.ª reunião do CNA, realizada a 17/12/2013; 

2. Estratégia de atuação para o litoral português; 

3. Relatório de atividades e contas de 2013. Programa de atividades e orçamento para 
2014. 

Entrando diretamente no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Dr. Alexandre Simões fez uma 
primeira exposição sobre a estratégia para o litoral e o Plano de Ação de Proteção e 
Valorização do Litoral (PAPVL 2012-105), sendo seguido pelo Prof. Filipe Duarte Santos, que 
iria coordenar uma avaliação das estratégias para o litoral e que fez uma intervenção sobre 
zonas costeiras (disponíveis na seguinte ligação12). 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia começou por 
considerar as intervenções apresentadas como muito úteis para sustentar o debate do 
Conselho, salientando a última apresentação por conter no essencial os termos de referência 
do grupo de trabalho que procederá à revisão da EGIZC, incluindo uma análise da estratégia de 
adaptação litoral noutros países. Referiu a necessidade de se ausentar da reunião, dando nota 
de que o tema hoje em debate será seguramente recorrente no CNA, prevendo uma reunião 
para apresentação da nova estratégia para o litoral. Ainda sobre esta temática, referiu que nas 
visitas que entretanto fez às zonas costeiras ficou com a clara impressão de que as populações 
já não querem apenas informação sobre financiamento de obras, acusando alguma fadiga e 
ceticismo face a alguns tipos de intervenção costeira pouco eficazes e que consideram não 
estruturais. Assim, será necessário pensar “fora da caixa”, e, em relação a vários pontos do 
território, ponderar outros fatores de risco e outras formas de intervenção que ganham uma 
aceitação crescente. Por fim, deu as boas vindas ao Embaixador Rui Lopes Aleixo, na primeira 
reunião do Conselho em que participa, dando nota da expetativa que deposita na atuação da 
Comissão para a Aplicação e Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC) e no 
acompanhamento das relações com Espanha do domínio dos recursos hídricos. A este respeito 
referiu ter agendado um encontro com o homólogo espanhol e manifestou a intenção de 
abordar numa próxima reunião do Conselho a situação dos planos de gestão de região 

                                                           
12 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/documentos-e-apresentaccedilotildees.html 
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hidrográfica de segunda geração das bacias partilhadas e a atuação da CADC. Na sequência da 
apresentação inicial do PENSAAR 2020 na última reunião do CNA, referiu ainda a intenção de 
que uma das próximas sessões de 2014 retome a análise da reestruturação do setor do 
serviços de águas. 

Iniciando o debate, a Eng.ª Rafaela Matos referiu ter ouvido com atenção as palavras do Sr. 
Ministro e as apresentações efetuadas, que reconheceram o aumento dos riscos nas zonas 
costeiras em resultado de causas naturais e antropogénicas. Dito isto, fez um conjunto de 
comentários gerais sobre o PAPVL, que podem ser contributos úteis para a ação do grupo de 
trabalho. Em primeiro lugar realçou a necessidade de continuar a trabalhar na prevenção dos 
riscos costeiros, para o que as intervenções devem ser transversais, relevando o papel da 
engenharia para ligar o enquadramento dado pelas alterações climáticas com os seus impactes 
e soluções. A este respeito salientou conhecimento produzido na área da engenharia no LNEC 
e noutros centros de investigação, que deverá ser chamado na formulação das respostas a 
estes problemas. Na sua opinião, parece existir uma falta de capacidade para gerar sinergias 
entre instituições, sendo necessário colocar os conhecimentos da engenharia portuguesa - que 
por exemplo no início dos anos 50 do século XX solucionou o problema do enchimento de 
várias praias do Rio de Janeiro - mais ao serviço do país. Referiu também a importância de 
olhar para o histórico e de refletir sobre o desempenho das obras feitas através de 
monitorização continuada. Considerou ainda importante que no âmbito da gestão de risco 
será importante responsabilizar as autoridades que atuam no litoral pela compensação dos 
efeitos negativos que as suas atividades podem ter na dinâmica costeira. Deu ainda algumas 
informações complementares sobre o programa de observação sistemática de obras marítimas 
levado a cabo pelo LNEC para o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), 
referindo que os relatório de 2012 e 2013 se encontra terminados, faltando esclarecer a que 
entidade será entregue o último face à reestruturação orgânica de que o IPTM foi alvo. Por fim 
e na sequência da última reunião do CNA, alertou para a ausência de referências na Estratégia 
Nacional para a Especialização Inteligente que, na área da economia do mar e na componente 
de portos, transportes, logística, construção naval e obras marítimas não faz qualquer 
referência a obras marítimas, ao comportamento de navios em manobra, aos sistemas de 
alerta em navegação e aos riscos associados a navegação. 

O Eng.º Rui Godinho começou por propor abordar este tema de um outro ângulo, 
reconhecendo que os riscos da excessiva concentração populacional no litoral só podem ser de 
facto reduzidos indo-se ao fundo da questão. Assim, considerou ser necessário reduzir a 
densidade populacional no litoral, aumentando a sustentabilidade global do território. 
Todavia, para que este cenário se concretize, afirmou ser necessário implementar uma política 
dirigida ao interior do país, que hoje não existe, continuando-se a acentuar as assimetrias 
litoral/interior. Mais em detalhe, referiu não reconhecer a existência de políticas associadas 
por exemplo às cidades de média dimensão do interior e ao desenvolvimento dessas regiões 
através do aproveitamento dos recursos aí existentes, que representariam verdadeiras 
políticas estruturantes para o país. A concluir a sua intervenção salientou alguns aspetos 
relacionados com fontes de financiamento, referindo ter ficado apreensivo na última reunião 
da comissão de acompanhamento dos trabalhos de elaboração do PENSAAR 2020 ao se ter 
apercebido que a componente financeira para o setor da água no Portugal 2020, integrada no 
PO temático “sustentabilidade e eficiência de uso dos recursos”, é feita através de um único 
Fundo. 

O Prof. Veiga da Cunha fez uma intervenção que classificou de “pouco ortodoxa” e em que 
abordou vários momentos do seu percursos profissional, desde a entrada no LNEC, onde 
começou a investigar a questão importante do transporte fluvial de sedimentos, tema então 
novo em Portugal. Na sequência, a então Direção-Geral dos Serviços Hidráulicos começou a 
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monitorizar o transporte de sedimentos, que entretanto parou, sendo que mais recentemente 
o mesmo parece estar a acontecer relativamente às monitorizações de caudal líquido. 
Relembrou de seguida outros momentos profissionais, nomeadamente aquele em que 
começou a abordar a questão das alterações climáticas e sua implicação nos recursos hídricos, 
salientando a coordenação da área dos recursos hídricos nos dois projetos SIAM, liderados 
pelo Prof. Filipe Duarte Santos. Conclui a sua intervenção, dando conta da importância de 
valores associados à água mas geralmente menosprezados, de que salientou as dimensões 
étnica, cultural e religiosa, que deverão mesmo vir a integrar uma Carta Étnica da Água. 

A Prof.ª Conceição Cunha começou por saudar os conteúdos das apresentações efetuadas e 
pegando no anúncio sobre a Lei de Bases da política de solos, ordenamento do território e 
urbanismo (LBOTU) referiu que as linhas gerais apresentadas são bastante animadoras, 
parecendo contribuir para acabar com as incongruências entre instrumentos de planeamento. 
Relembrou uma mesa redonda que recentemente teve lugar no XII Congresso da Água sobre a 
temática do litoral e que conclui pela existência de um emaranhado de legislação dispersa e 
por vezes incompatível sobre o tema, conclusão que também fica clara da leitura do 
documento produzido pelo CNA, onde se pode observar a continua sucessão de estratégias e 
planos, sendo necessário com urgência estabilizar os enquadramentos estratégicos e legais sob 
o risco de as políticas públicas poderem passar a funcionar como uma ameaça. Saudou a 
intervenção do Prof. Filipe Duarte Santos, não só pela notável quantidade informação 
apresentada, mas também porque deu a indicação de que vai utilizar o trabalho já 
desenvolvido. Reteve também como positivos outros aspetos da Lei de Bases, que 
supostamente irá dizer não aos direitos adquiridos sobre o território, referindo que a 
cobertura mediática dos últimos acontecimentos na costa portuguesa não fez a necessária 
distinção das situações resultantes de abusos na utilização do território, que não deverão ser 
consideradas no estabelecimento das prioridades de intervenção. Considerou existirem obras 
estruturais a realizar nas zonas de risco, sendo que as intervenções programadas deverão estar 
associadas a análises custo-benefício bem feitas, incluindo as componentes social e ambiental, 
de forma a que a atuação deixe de ser feita com base numa abordagem pontual motivada pela 
urgência das situações. Finalmente, referiu constatar que a natureza está a andar mais 
depressa do que as previsões feitas, sendo necessário que a investigação avance em várias 
áreas do conhecimento, propondo que a Estratégia Nacional para a Especialização Inteligente 
acarinhe o setor da água, área em que Portugal se pode posicionar como referência. 
Relembrou que os anos 90 do século XX foi designada a década das catástrofes naturais pela 
ONU, tendo então havido um aviso do Secretário-Geral sobre as consequências dramáticas 
que poderiam resultar da ausência de memória das populações relativamente a eventos 
extremos, o que propunha solucionar através do aumento da informação. Um outro aviso feito 
na altura dizia respeito à diferente perceção do risco, sendo que algumas pessoas ficam 
contentes com um determinado avanço do mar, por aproximar as edificações da linha de 
costa, valorizando-as, colocando fortes obstáculos a que hajam intervenções nas zonas de 
risco até ao momento em que ocorrem colapsos. Esta postura torna necessário refletir em que 
lado é que queremos estar, de acordo com os exemplos apresentados pelo Prof. Filipe Duarte 
Santos (mais ou menos planeado). 

O Prof. Poças Martins relembrou a função do CNA de aconselhar o governo relativamente aos 
temas em debate, considerando importante que as intervenções façam sínteses sobre os 
aspetos mais incisivos em questão. 

O Dr. Carlos Pinto de Sá considerou estarmos confrontados com um problema que é de 
natureza estrutural, cuja solução implica olhar para o modelo de desenvolvimento do país, que 
persiste na tendência para a litoralização. Nesse sentido, considerou indispensável definir uma 
política nacional integrada de desenvolvimento regional que tenha em conta a dimensão do 
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país e que integre intervenções imediatas mas também de médio/longo prazo. Conclui, 
saudando as intervenções antecedentes que podem dar um contributo para essa reflexão 
global. 

O Prof. Proença de Oliveira saudou as apresentações feitas pela forma como utilizaram a 
informação existente e pela clareza das exposições. Sugeriu que na sequência das referências à 
retenção de sedimentos nas albufeiras fossem quantificados os volumes retidos. A esse 
respeito, relembrou a rede sedimentológica que o INAG operou e que promovia 
levantamentos batimétricos das albufeiras para estimativa de sedimentos e que, na sua 
opinião, deveria ser reativada. Por fim e tendo em conta que uma das fontes de financiamento 
para as intervenções previstas será o Fundo português de recursos hídricos (FPRH), considerou 
útil o Conselho ser informado sobre a situação atual da cobrança e utilização da taxa de 
recursos hídricos (TRH). 

O Dr. Paulo Brito da Luz começou por considerar ser importante que o grupo de trabalho que 
será dirigido pelo Prof. Filipe Duarte Santos tenha uma natureza multidisciplinar, 
nomeadamente incluindo as valências das engenharias agroflorestais, importantes no 
contexto das alterações climáticas. Referiu também o conhecimento disponível no Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), que poderá ser utilizado nesse âmbito, 
e a necessidade de integrar territorialmente as políticas e ações, nomeadamente no contexto 
do ciclo hidrológico. 

A Eng.ª Carla Graça começou por sugerir, na sequência de intervenções anteriores, a 
necessidade de monitorizar a retenção sólida nas albufeiras e de fiscalizar a extração de 
inertes. Considerou importante a existência de planos de gestão de sedimentos e referiu que, 
na sequência da informação obtida no âmbito das ações de monitorização, será necessário 
avaliar o real impacto destas atividades, que deveria ser refletido na TRH cobrada. Referiu 
também a necessidade em manter as cartas de risco atualizadas e de as verter nos planos 
diretores municipais, já que se continuam a registar licenciamentos indevidos.  

A Dr.ª Ana Berenguer informou que o processo de extinção/fusão do IPTM tem sido longo e 
difícil, tendo sido recentemente publicado o diploma que define a transferência das 
responsabilidades daquele Instituto relativamente aos portos e aos transportes marítimos, 
sendo que as obras portuárias deverão ficar sob a responsabilidade da DGRSM. 

A Dr.ª Paula Chainho congratulou-se por se estar a discutir a estratégia para o litoral 
ponderando opções que antes não se colocavam: recuo (renaturalização) vs. defesa, embora a 
opção da renaturalização possa não estar a avançar de forma suficientemente rápida. 
Concordou com a importância de dispor de uma lei de solos que não autorize construções em 
zonas de risco, nomeadamente em áreas com cordões dunares. Na sequência de intervenções 
anteriores, salientou a responsabilidade da retenção de sedimento nas albufeiras e das 
dragagens na atual situação em várias zonas da costa portuguesa, referindo que nenhum dos 
estudos de impacte ambiental (EIA) dos projetos de grandes barragens tem medidas de 
mitigação/compensação relativamente ao transporte de sedimentos e aos impactos que 
geram nas zonas costeiras. 

Na sequência das intervenções anteriores, o Prof. Rui Cortes enfatizou o consenso que parece 
existir sobre a influência da retenção de sedimento nas albufeiras no recuo da linha de costa, 
pelo que os concessionários das barragens deveriam ser envolvidos nas questões das zonas 
costeiras. Também em relação à monitorização e como já referido, alertou uma vez mais para 
a desativação de vários dos seus componentes, nomeadamente a rede sedimentológica. 

O Prof. Carlos Sousa Reis felicitou os oradores pela excelência e oportunidade das suas 
intervenções, em particular pelas referências à hierarquização, priorização e análises de custo-



 
52.ª Reunião Plenária 
14 de março de 2014 

 

 453 
 

benefício das futuras intervenções. No contexto da prevenção de riscos, salientou também a 
influência negativa da retenção de sedimentos nas albufeiras e mini-hídricas (cuja 
complexidade já foi referida), das dragagens desajustadas, do controlo da forte 
impermeabilização de solos para fins urbanos, estradas e outros, com níveis de drenagem 
muito baixos. A esse respeito salientou ainda a proliferação de estufas em grandes áreas, 
muitas vezes em zonas costeiras. Em relação às tipologias de intervenção, como seja a 
reparação e construção de esporões ou mesmo defesas aderentes, referiu não ter constatado 
referências a modelos de intervenção alternativos, para além dos enchimentos artificiais com 
sedimentos, mas cujas manchas de empréstimo são, em muitos casos, bastante limitadas. 
Neste domínio, considerou necessário ponderar outras soluções no futuro, como por exemplo 
as defesas avançadas paralelas à costa (ilhas submersas), cuja aplicação noutros locais do 
planeta têm mostrado ser uma hipótese válida, gerando tômbolos frontais nas zonas costeiras. 

O Prof. António Monteiro louvou a aposta no aumento do conhecimento e expressou 
preocupação pelos concursos que vão ser abertos a candidaturas dos municípios, já que, na 
sua opinião, os municípios têm frequentemente uma visão demasiado local, sendo nesta 
matéria necessária uma visão mais global dos problemas. Salientou ainda a necessidade de 
criar canais de comunicação entre as entidades da administração que foram extintas ou 
fundidas e as novas entidades criadas, para que o importante balanço das atuações passadas 
enquadre a atuação dos novos organismos. 

O Prof. Poças Martins começou por salientar que, cabendo ao governo apresentar a política e 
a análise prospetiva das questões, os comentários e sugestões que hoje recebeu no Conselho, 
bem como a síntese da memória do passado relativamente a este tema que consta do 
documento elaborado pelo CNA e que foi compartilhado com os conselheiros serão úteis na 
formulação das políticas e intervenções a concretizar no litoral português. Esta matéria, como 
outras, tem sido abordada pelo CNA de forma recorrente, denotando frequentes modificações 
na estratégia e na perspetiva com que as questões são encaradas. Não obstante, referiu que a 
sessão de hoje do Conselho demonstrou favoravelmente a existência de uma nova abordagem 
para o litoral português, mais abrangente e integrando várias opções, que poderá contribuir 
decisivamente para a resolução dos problemas identificados há muito tempo. 

O Dr. Alexandre Simões agradeceu os vários comentários, referindo que se dispensará de 
abordar as questões de índole política face à presença do Sr. Secretário de Estado do 
Ambiente. Esclareceu que embora sejam os municípios a candidatar-se às intervenções 
urgentes relacionadas com as tempestades dos últimos meses, todo o processo seja 
enquadrado pela APA. A concluir, referiu concordar com a necessidade de partilhar e utilizar o 
conhecimento existente em Portugal. 

O Prof. Filipe Duarte Santos começou por agradecer as intervenções, sugestões e questões 
levantadas. Não se referindo de forma exaustiva a tudo o que foi dito, esclareceu que o grupo 
de trabalho será constituído por si próprio, incluindo ainda o Prof. Rui Taborda (da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa) e a Arqt.ª Gabriela Moniz, da APA. Todavia, existirá um 
grupo mais alargado, em fase final de constituição, estando programada para breve uma 
reunião desse grupo que incluirá universidades, laboratórios do Estado e outras entidades e 
organizações. Referiu que a correção das assimetrias territoriais do país é uma questão de 
âmbito mais lato do que o problema colocado à intervenção do grupo de trabalho. Sobre a 
inclusão do trabalho técnico e científico produzido em Portugal no estabelecimento das 
políticas públicas, referiu a existência de um défice, sendo que a Estratégia Nacional para a 
Especialização Inteligente, em que participou brevemente na área do ambiente, poderá ser um 
princípio, sendo seguramente necessário aumentar esta integração no futuro. Referiu também 
que para além da excelência, as áreas a abarcar no âmbito dessa estratégia deverão ter em 
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conta o interesse do país. Concordou com a importância da retenção de sedimentos nas 
albufeiras portuguesas e espanholas e com a necessidade da sua monitorização, existindo 
evidências de que a areia se está a tornar um recursos natural relativamente escasso. 
Considerou também fundamental manter os mapas de risco atualizados e operacionais. 
Considerou também importante ponderar a questão das compensações a realizar pelas 
atividades com influência na dinâmica litoral, nomeadamente pelo setor portuário e afirmou 
que o trabalho a desenvolver pelo grupo procurará fazer análises custo-benefício e irá 
apresentar propostas ao nível da governação do litoral, que estabeleçam uma dupla 
responsabilidade das entidades que, podendo licenciar, devem ser responsabilizadas pelas 
consequências de um planeamento menos adequado. 

Após conclusão deste ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Poças Martins colocou à 
apreciação do plenário a Ata da 51.ª reunião plenária (1.º ponto da ordem de trabalhos), que 
foi aprovada por unanimidade. Introduzindo o 3.º e último ponto da ordem de trabalhos, 
apresentou os aspetos fundamentais do Relatório de Atividade e Contas de 2013 e do 
Programa de atividades e orçamento do Conselho Nacional da Água para 2014, antes enviado 
aos membros do CNA e disponibilizado no sítio do Conselho na internet13. Deu conta das 
quatro reuniões realizadas em 2013, as duas primeiras ainda com o Eng.º Eira Leitão como 
Secretário-Geral, e dos principais assuntos nelas abordados. Relativamente às atividades 
programadas para 2014, referiu alguns dos temas elencados para potencial análise no plenário 
do CNA, levantando a possibilidade de os membros do Conselho enviarem temas adicionais 
que venham a integrar as agendas das reuniões plenárias. A concluir, apresentou a execução 
financeira do Conselho em 2013 e as verbas orçamentadas para suportar as atividades em 
2014. Colocado a votação, o Relatório e Programa de atividades foram aprovados por 
unanimidade. 

Sua Exa. o Secretário de Estado do Ambiente começou por agradecer aos oradores e ao 
Conselho as intervenções efetuadas, que serão úteis para a atuação do grupo de trabalho. 
Como referido, o grupo integra um núcleo restrito e um grupo mais alargado, que incluirá 
universidades, centros de investigação, ONG e vários departamentos do Estado, e que reunirá 
pela primeira vez na próxima semana. Referiu ainda ser intenção do governo que o mandato 
do grupo de trabalho seja o mais amplo possível, incluindo: i) a avaliação do que já foi feito; ii) 
a governância do litoral; e iii) a inovação, englobando análises de benchmarking sobre a 
estratégia e atuação em outros países. Considerou que a criação do grupo vem na altura ideal, 
não só porque irá trabalhar na sequência dos eventos do último inverno que alertaram a 
generalidade da população para os riscos das zonas costeiras, mas também porque do 
trabalho a desenvolver sairão indicações quanto aos investimentos a fazer, que irão enquadrar 
a aplicação do próximo quadro de financiamento comunitário. Salientou ainda a oportunidade 
para incrementar o envolvimento e responsabilização dos autarcas, em colaboração com a 
APA, de forma a aferir a dimensão dos problemas existentes e as necessidades financeiras para 
corrigir os erros associados ao mau ordenamento do território. Em relação às observações 
sobre o tipo de fundos disponíveis, confirmou que o PO temático “sustentabilidade e eficiência 
de uso dos recursos” contemplará apenas um fundo, mas alertou para a existência de verbas 
em outros programas a que os intervenientes na área do ambiente se poderão candidatar. 
Sobre a questão das barragens, esclareceu que o Programa Nacional de Barragens com 
Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) não é um plano deste governo, embora considere 
que deva ser feita alguma justiça à forma como o processo foi desenvolvido, salientando que 
10% da verba arrecadada com as concessões foi para o financiamento dos Polis Litoral, que a 
Avaliação Ambiental Estratégica do programa apontou vários riscos associados à redução do 
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transporte sólido e que os EIA dos aproveitamentos analisaram também a questão do 
transporte sólido (propondo a realização de descargas de fundo e a análise sistemática dos 
sedimentos nas albufeiras). A eficácia destes mecanismos de aumento do transporte sólido a 
jusante das barragens do PNBEPH na dinâmica da zona costeira estará, todavia, condicionada 
pela existência de outras barragens a jusante, referindo que iria analisar em conjunto com a 
APA a questão dos levantamentos batimétricos das albufeiras. Informou, por fim, que a receita 
anual proveniente da TRH é cerca de 15 milhões de euros, sendo que boa parte da verba é 
destinada a ações de proteção do litoral e de linhas de água. 

Não havendo mais intervenções, a sessão foi encerrada, cerca das 13h30. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng.º Jorge Moreira da 
Silva, iniciou a sessão, referindo que o PENSAAR 2020, hoje em debate, será naturalmente 
completado com a reestruturação do Grupo AdP e com as questões ligadas ao financiamento 
comunitário, manifestando a expetativa de que estes três pilares da política para o setor estejam 
completados até ao final do corrente mês de julho. Na sequência da apresentação do PENSAAR ao 
Conselho durante a 51.ª reunião plenária, considerou particularmente importante na presente 
sessão ouvir as opiniões dos conselheiros, embora o Eng.º Veiga Frade vá fazer uma breve introdução 
do documento enviado com bastante antecedência para apreciação. Salientou o excelente 
diagnóstico que o PENSAAR faz das falhas detetadas no setor ao longo de vários anos e que poderão 
condicionar o sucesso do plano, ficando claro que sem reestruturação e uma maior consonância 
entre o Estado central e os municípios dificilmente não se repetirão as lacunas dos planos 
estratégicos anteriores. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Ata da 52.ª reunião do CNA, realizada a 14/03/2014; 

2. PENSAAR 2020 - situação de referência, quadro estratégico, plano de ação e plano de 
gestão (versão preliminar). Discussão e parecer. 

Entrando diretamente no 2.º ponto da ordem de trabalhos, o Eng.º Veiga Frade referiu que o 
documento enviado falava por si, não se justificando portanto repetir, no essencial, a apresentação 
do plano feita na 51.ª reunião. Realçou o esforço das entidades e pessoas que participaram no grupo 
de trabalho (GT) e na comissão de acompanhamento (CA) e salientou ter sido possível chegar a um 
consenso relativamente à Estratégia, embora a mesma possa naturalmente ser melhorada com base 
nas sugestões e comentários que os conselheiros possam fazer. Crê que a Estratégia apresentada 
será o primeiro passo para poder criar uma parceria win-win para o setor que reflita os interesses de 
cada um, mas que vá para além disso. O Plano foi enquadrado numa racionalidade baseada em 
preocupações de sustentabilidade técnica, ambiental, social e económica, e procura, a partir dessa 
base, indicar os “bons” caminhos a percorrer para alcançar os objetivo propostos e ultrapassar a 
estagnação que se regista no setor. Embora algumas das entidades envolvidas na elaboração do 
PENSAAR quisessem soluções mais concretas, essa abordagem foi considerada um risco, face ao 
consenso ou apoio político que requerem. Assim, o PENSAAR estabeleceu as soluções possíveis com 
base na racionalidade técnica que o suportou, deixando em aberto as opções que impliquem 
intervenção política. Considerou central o envolvimento de todos os parceiros para colocar a 
estratégia em prática ao serviço do setor com sucesso e identificou aspetos do PENSAAR que importa 
abordar em particular na sua implementação, nomeadamente a profissionalização do setor 
(incluindo a sua reestruturação, agregações, ganhos de eficiência e inovação) e as questões 
financeiras (incluindo o tarifário, acesso a financiamento e sustentabilidade financeira). 

Na sequência e sobre a organização da presente reunião, o Prof. Poças Martins relembrou a 
distribuição do PENSAAR com mais de 20 dias de antecedência relativamente à data da reunião e a 
solicitação prévia de contributos escritos aos membros do Conselho sobre o Plano, tendo sido 
recebidos até ao momento dois (da QUERCUS e da FENAREG), que se anexam à presente ata. No final 
da reunião e após a opinião expressa dos conselheiros sobre o PENSAAR, a versão provisória do 
documento será então votada. Esclareceu não ter sido considerado apropriado realizar uma 
apreciação do documento através da constituição de um GT do Conselho, não só porque o Relatório 
já foi elaborado por um grupo de trabalho e teve uma Comissão de Acompanhamento abrangente, 
que integrou os principais atores do setor, mas também porque o tempo não seria suficiente para o 
efeito. Referiu que o Eng.º Veiga Frade já identificou os aspetos determinantes para o sucesso do 
Plano, nomeadamente a profissionalização do setor e as questões financeiras, sendo que no 
documento perpassa igualmente a prioridade da sustentabilidade e da reestruturação. Abriu de 
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seguida a reunião às intervenções dos conselheiros, que solicitou fossem sucintas e centradas em 
componentes essenciais do documento. 

O Prof. Francisco Ferreira começou por referir que a QUERCUS apresentou um contributo escrito de 
avaliação sobre o PENSAAR, pelo que a sua intervenção se centrou nas seguintes questões adicionais: 
i) o documento está excessivamente focado na valência económica da sustentabilidade; ii) não 
promove a integração com outros documentos importantes de política da água, de que realçou o 
PNA, ainda por concluir; e iii) não considera algumas vulnerabilidades ambientais importantes, como 
a dos aquíferos. Conclui alertando para a importância de fiscalização, transparência e governância no 
sucesso do PENSAAR. 

O Eng.º Jaime Baptista saudou a discussão do documento, que considerou fundamental na 
formulação de qualquer política pública, até porque o PENSAAR surge na sequência de planos 
anteriores. Afirmou que a ERSAR apoia genericamente o documento. Referiu que apesar da evolução 
muito positiva registada em vários indicadores, os bons resultados alcançados no setor têm de ser 
mantidos, para o que é necessário atuar ao nível dos seguintes problemas: i) sustentabilidade 
económica do setor e de muitos dos seus operadores (a ERSAR está pronta a atuar neste domínio, 
nomeadamente através do regulamento tarifário que deverá estar concluído até outubro); ii) 
eficiência estrutural do setor; e iii) falta de eficiência operacional de muitas entidades gestoras (EG). 
O PENSAAR, ao considerar várias opções a seguir, deveria ter em conta o esforço acrescido que isso 
implicará na definição dos regulamentos de acesso aos fundos comunitários, referindo a existência 
de aspetos que poderiam ter um tratamento mais pormenorizado no Plano, como a eficiência 
energética e hídrica, o conhecimento das infraestruturas existentes (que representará um esforço 
financeiro substancial), a questão das lamas (Portugal produz 700 mil toneladas/ano) e a necessidade 
de alocar um responsável a cada uma das medidas propostas. 

O Eng.º Afonso Lobato Faria felicitou o Eng.º Veiga Frade pela coerência, clareza e diagnóstico 
exaustivo do PENSAAR, que identifica os principais problemas existentes (sustentabilidade e falta de 
eficiência) e os objetivos, ambiciosos, a atingir. Concentrou a sua intervenção sobre alguns aspetos 
relacionados com a concretização do Plano (48 medidas suportadas por 131 ações), realçando que o 
grande desafio do setor reside na baixa, que integra muitas entidades gestoras, algumas sem 
dimensão para assegurar umas gestão eficiente, sendo central para o sucesso do Plano que se 
estabeleça uma boa ligação com todas as entidades gestoras em baixa. Relevou a importância do 
PENSAAR pelo enquadramento que dará à utilização dos fundos comunitários, fazendo-o numa lógica 
de segunda geração, e realçou as ações prioritárias (por exemplo dotar as entidades gestoras em 
baixa do conhecimento da sua rede) e projetos âncora (incluindo na baixa criação de novos projetos 
de investimento com economias de escala e de gama) contemplados no PENSAAR. Por fim, 
considerou que alguns dos indicadores propostos no Plano podem ser revistos e que serão 
necessárias medidas mais concretas para resolver o problema das taxas de adesão aos sistemas, face 
ao número elevado de pessoas que se estão a desligar, facto que considerou negativo e com riscos 
para a saúde pública. 

O Prof. Fernando Santana saudou a mudança de referencial/paradigma do PENSAAR 2020, que é 
definitivamente um plano de segunda geração, considerando central assegurar a sua 
implementação. O Dr. Nuno Lacasta considerou que este não é apenas mais um documento de 
planeamento, refletindo de facto uma mudança de paradigma, à semelhança do que antes tinha sido 
feito relativamente ao Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, PERSU 2020, com a prevalência 
dos conceitos de eficiência e eficácia e numa abordagem que ia muito além da perspetiva 
meramente económica. Salientou a transversalidade do PENSAAR, nomeadamente ao estabelecer 
como primeiro eixo a proteção do ambiente e a melhoria da qualidade das massas de água, bem 
como a introdução de novas matérias, de que destacou a adaptação às alterações climáticas. Por fim, 
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considerou crucial a questão da governação, que será condição base para que o salto positivo muito 
grande registado no setor em Portugal nos últimos 15 anos possa ser consolidado nos próximos anos. 

O Prof. Joanaz de Melo começou por salientar o bom diagnóstico e os sinais de mudança 
paradigmática contidos no PENSAAR, não apenas em relação à promoção de infraestruturas, mas 
também dos princípios e dos resultados que busca (e.g. recuperação de custos), com os quais o 
GEOTA estava genericamente de acordo. Como lacunas do Plano salientou: i) a subvalorização dos 
recursos hídricos, nomeadamente em relação à qualidade das origens de água para consumo (deu o 
exemplo da degradação episódica das nascente do Alviela); e ii) o enfoque excessivo na oferta de 
serviços, desvalorizando o uso eficiente da água (utilização de novos equipamentos, reutilização, 
utilização de água da chuva e alteração do comportamento dos cidadãos). 

O Prof. Rui Cortes considerou que o primeiro eixo do PENSAAR era menorizado numa estratégia 
muito baseada nos serviços prestados e na sustentabilidade económica. Não encontrou no 
documento uma ligação entre o PENSAAR e os PGRH, o que considerou uma lacuna importante na 
avaliação do sucesso do PENSAAR, que só será possível através de uma monitorização séria e 
continuada do estado das massas de água, algo que não se tem vindo a registar em Portugal. 

O Eng.º Rui Godinho saudou o Eng.º Veiga Frade e os membros do GT que elaboraram o PENSAAR 
2020, tendo a APDA integrado a respetiva CA. Referiu a expetativa de que o PENSAAR permita 
consolidar o progresso verificado nas últimas décadas, para o que a integração dos vários 
stakeholders foi importante e positivo. Como principais aspetos positivos do Plano salientou: i) a 
opção clara e sem equívocos por soluções de tratamento de pequena escala e com soluções 
tecnológicas avançadas em detrimento de soluções convencionais para aglomerados dispersos; ii) a 
aplicação do critério da OCDE para recuperação sustentável de custos baseada na regra dos três T; e 
iii) o favorecimento da gestão de ativos face aos grandes investimentos. No decurso do 
acompanhamento da elaboração do Plano, a APDA apresentou várias propostas, tendo muitas sido 
integradas na versão do documento em discussão. Não obstante, a proposta de criação de dois eixos 
fundamentais autónomos, para a utilização e gestão sustentável das lamas de ETAR e para a 
inovação, desenvolvimento e competitividade, os quais confeririam ao Plano o indispensável caráter 
diferenciador em relação ao passado, não mereceu acolhimento. Considerou que a dimensão e 
complexidade dos problemas associados às lamas justificariam a existência do eixo autónomo 
proposto. Por um lado, os desenvolvimentos a nível europeu (possível diretiva end of waste) podem 
fazer com que as entidades gestoras nacionais se venham a defrontar com alterações significativas 
nos processos tecnológicos e nos custos associados ao tratamento e destino final das lamas, os quais 
poderão ter fortes repercussões nas tarifas praticadas nos serviços de saneamento. Não existindo 
ainda em Portugal alternativas credíveis de destino final das lamas que não se encontrem 
relacionadas com a valorização agrícola, excetuando o aterro sanitário das lamas fortemente 
contaminadas, considerou ser urgente aproximar Portugal da média da União Europeia no que toca à 
diversificação dos tratamentos e destinos finais das lamas das ETAR, numa abordagem integrada e 
estratégica do problema que não será compatível com ações e medidas dispersas pelos vários eixos 
do PENSAAR. Sobre o segundo eixo autónomo proposto, que deveria incluir três objetivos 
operacionais (atualização e modernização tecnológica; otimização da organização e métodos de 
gestão e exploração; e reforço da competitividade do setor), referiu que integra fatores intrínsecos à 
“indústria” da água, com impacto direto na sua eficiência, no seu valor acrescentado e na capacidade 
de gerar emprego e, portanto, contribuir para o crescimento. Realçou ainda que a adoção deste novo 
eixo garantiria um alinhamento com a Estratégia 2020, onde a água é pela primeira vez tema 
autónomo, e com as grandes oportunidades existentes para a inovação. Após a reunião, o texto da 
intervenção foi enviado como contributo da APDA14. 

                                                           
14 http://conselhonacionaldaagua.weebly.com/uploads/1/3/8/6/13869103/acta53_minuta.pdf 
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O Sr. João Machado começou por elogiar o documento e a equipa que o elaborou, em particular o 
Eng.º Veiga Frade, afirmando que será um documento importante para melhorar as matérias 
envolvidas. Relativamente à qualidade da água, salientou a questão da poluição difusa e as 
implicações da Diretiva Nitratos, matérias em que a nova PAC continuava a definir regras muito 
claras, propondo um aumento da monitorização e controle por forma a avaliar, de forma mais 
precisa, a evolução desta matéria. Referiu também a inexistência de referências no documento a 
outros agentes económicos com responsabilidades na qualidade da água e salientou a questão da 
valorização das lamas, sobre a qual gostaria de ter mais informação, expressando a vontade de que a 
resolução dos problemas associados às lamas de ETAR não inviabilizasse a utilização agrícola deste 
produto. Após a reunião, foi enviado um contributo escrito da CAP14. 

O Dr. Carlos Pinto de Sá começou por referir a presença no documento de vários elementos de 
grande importância para o futuro do país, apontando uma estratégia para 2020, embora sem 
subscrever por completo todo o seu conteúdo. Assim, fez os seguintes comentários sobre o Plano: i) 
manifestou preocupação face à forma como a água é tratada, já que a mesma não configura uma 
mercadoria qualquer, devendo ser vista nas suas múltiplas componentes, nomeadamente na 
vertente social (é direito humano); ii) considerou importante salvaguardar a propriedade e gestão 
pública da água; iii) questionou se a sustentabilidade, que naturalmente deverá existir, poderá 
implicar remunerações sem risco dos capitais investidos; iv) realçou as importantes competências 
que os municípios continuarão a ter nesta área, sendo necessário acautelar as suas opiniões 
enquanto parceiros na estratégia delineada, que não deverá, por isso, ser imposta; e v) considerou 
ser necessário em relação à questão tarifária que o Plano não olhe apenas para os custos, mas 
também para as questões sociais. A concluir, referiu que as opiniões dos municípios, nomeadamente 
sobre algumas questões polémicas, poderiam ajudar a encontrar soluções adequadas para os 
problemas existentes. 

O Prof. António Monteiro considerou o PENSAAR 2020 um documento importante pela mudança de 
paradigma proposta, ao apostar no aumento de eficiência dos ativos existentes, o que irá requerer 
em simultâneo a adequação técnica das entidades gestoras. Salientou também, como aspeto 
positivo do Plano, a aposta na consolidação do conhecimento sobre as infraestruturas existentes, 
conhecimento cuja ausência tem bloqueado a agregação de várias entidades. Mencionou a questão 
dos pluviais, que em alguns aspetos também é relevante para os objetivos de qualidade das massas 
de água que o PENSAAR estabelece como primeiro eixo. Embora reconhecendo que não caberá ao 
consumidor pagar sistemas pluviais, considerou que o PENSAAR podia abarcar o planeamento de 
soluções integradas de saneamento de águas pluviais e residuais. Por fim, considerou excessivo que 
o PENSAAR assuma a tarefa da monitorização e modelação matemática do estado das massas de 
água, algo que deverá ser responsabilidade dos planos de gestão de região hidrográfica. 

O Eng.º Lobo Ferreira referiu a existência de verbas avultadas no Horizonte 2020 que poderiam ser 
utilizadas em articulação com as ações contempladas no PENSAAR. Também sobre a articulação do 
Plano com a investigação e desenvolvimento, considerou importante que o PENSAAR 2020 possa 
interiorizar os resultados dos trabalhos técnicos e científicos desenvolvidos e em desenvolvimentos 
nesta área, dando exemplos de alguns projetos em curso, como o que propõe a recarga artificial de 
aquíferos nas alturas de excedente hídrico para que funcionem como reservas nos períodos de 
escassez. 

O Eng.º Jaime Braga felicitou a qualidade do documento e manifestou o apoio da CIP à boa gestão e 
regulação neste setor. Não obstante, fez as seguintes observações: i) sendo política clara do governo 
a valorização de recursos, apelou para que as lamas das ETAR sejam colocadas ao serviço da 
economia da maneira mais eficiente possível; e ii) salientou o preocupante número de pessoas que 



 
53.ª Reunião Plenária 
03 de julho de 2014 

 

 460 
 

se têm desligado das redes, sendo necessário compreender a insatisfação das pessoas e aproximar 
politicamente os gestores dos sistemas dos consumidores. 

O Prof. Poças Martins felicitou o Eng.º Veiga Frade pelo documento produzido e pela já antes 
referida mudança de paradigma que o PENSAAR traz. Apresentou um gráfico de síntese com a 
evolução dos investimentos realizados desde 1989 e previstos até 2020 em abastecimento de água e 
saneamento de águas residuais, enquadrando-os face aos quadros comunitários de apoios (QCA I, II e 
III, QREN I e II) e alguns dos principais intervenientes no setor (ministros do ambiente, presidentes da 
AdP e da ERSAR). Referiu ter sido clara a evolução muito favorável do setor desde o início desse 
período de investimento significativo (quase 10 milhões de euros investidos até ao presente), o que é 
referenciado no PENSAAR, destacando-se a universalização dos serviços, a excelente qualidade da 
água distribuída pelos sistemas de abastecimento público e a grande melhoria da qualidade das 
águas balneares. Não obstante, registam-se ainda vários problemas, tendo-se chegado até ao 
presente (dados de 2011) com um número muito elevado de entidades gestoras em baixa (existiam, 
na baixa, em 2011, 379 EG de abastecimento de água e 263 EG de saneamento, num universo de 308 
municípios), com perdas reais de água e água não faturada muito elevadas ou desconhecidas e 
muitas sem cobertura de custos (figuras 6 e 8 do volume 3 do PENSAAR). Relembrou que este setor é 
exclusivo dos municípios que, à semelhança de outros países, partilharam parte desse exclusivo para 
se atingirem economias de escala. Relembrou com base no gráfico terem sido poucos os períodos de 
estabilidade nos últimos 25 anos. Registou ainda a análise feita no CNA pelo presidente do Grupo 
AdP em finais de 2011, após um raro período de estabilidade, sobre as causas dos problemas 
existentes e que o diagnóstico do PENSAAR, em grande parte, volta a identificar como relevantes. 

Prosseguindo a sua exposição, apresentou um modelo simplificado de reestruturação, de sua 
autoria, que integra a experiência obtida na gestão de dois processos de mudança (em Gaia e no 
Porto). Salientou que um período de seis anos será suficiente, em regra, para proceder a uma 
reestruturação profunda, assumindo a existência de apoio e estabilidade política. Em detalhe, o 
modelo integra sequencialmente as seguintes quatro componentes: 1. redimensionamento dos 
sistemas; 2. ganhos de eficiência; 3. investimento em infraestruturas e ligação de mais clientes; e 4. 
tarifas. A primeira é de natureza essencialmente política e decorre da necessidade de definir 
sistemas com dimensão suficiente para serem potencialmente sustentáveis, sendo necessário dispor 
do tempo necessário para o diálogo entre os poderes políticos central e local. Embora continuem a 
existir municípios que querem estar sozinhos, não querendo ceder a exploração a privados ou ao 
Grupo AdP, haverá espaço para contemplar modelos de agregação voluntária de municípios (5 a 10) 
à volta de um sistema âncora (algo que parece estar nas entrelinhas dos PENSAAR), com soluções 
win-win para todos os municípios envolvidos. Em relação à segunda componente considerou ser 
necessário aumentar os níveis de eficiência, não sendo razoável proceder a aumentos de tarifas em 
municípios com elevados níveis de perdas. Sobre a terceira componente referiu a necessidade de 
ainda investir alguma verba em infraestruturas, aumentando os níveis de atendimento, sendo que 
apenas na sequência destas três componentes se deverá então proceder a ajustes nas tarifas através 
do modelo dos três T, assegurando tendencialmente com as tarifas a sustentabilidade dos sistemas. 
Em conclusão, considerou que Portugal não foi bem sucedido até ao presente sobretudo na 
componente 1 (implica estabilidade e diálogo entre poder local e central) e na componente 2 (perdas 
de água, eficiência energética), sendo que as tarifas são em média baixas no país, garantindo uma 
grande acessibilidade à água. 

O Dr. Carlos Pinto de Sá solicitou esclarecimentos sobre se a água não faturada é identificada como 
desperdício e sobre a necessidade de ainda serem investidas verbas importantes em infraestruturas. 
Em resposta, o Prof. Poças Martins esclareceu que a água não faturada é a diferença entre a água 
produzida ou comprada e a água faturada, integrando duas componentes: perdas reais (perda de 
água que não serve a ninguém) e perdas aparentes (alguém paga a água para alguém não a pagar). 
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Ambas são ineficiências que devem ser combatidas, sendo que nas situações em que uma EG decida 
oferecer água, essa oferta deva ser explicitada claramente. Quanto aos investimentos ainda 
necessários, referiu admitir ainda a necessidade de ampliar pontualmente alguns sistemas e que o 
país não é todo igual. Referiu ainda que em sistemas maiores, que possam ainda requerer a 
construção de algumas infraestruturas, será mais fácil mobilizar solidariedade para servir clientes em 
locais de população mais dispersa. 

O Eng.º Veiga Frade agradeceu os vários elogios ao PENSAAR e esclareceu que alguns dos aspetos 
que suscitaram preocupação e comentário estão contemplados no documento que, relembrou, é 
uma estratégia para o setor do abastecimento de água e saneamento de águas residuais, não 
abrangendo naturalmente todas as componentes relacionadas com a água. Não obstante, foi 
preocupação do GT não esquecer a interface e as interações existentes, nomeadamente, com a 
gestão de recursos hídricos, para o que aliás releva a escolha da proteção do ambiente e melhoria da 
qualidade das massas de água para primeiro eixo do PENSAAR, embora apenas no que for 
responsabilidade do setor. Também em consonância referiu a articulação do PENSAAR com a 
Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (estratégia que entretanto 
parou) e com os PGRH, através da integração das medidas para o ciclo urbano da água e dos 
investimentos associados. Salientou que a questão da monitorização e modelação da qualidade das 
massas de água integra explicitamente o PENSAAR como forma de trazer à ribalta a preocupação 
sobre o conhecimento da qualidade das massas de água. Em termos de quantidade, realçou que o 
PENSAAR integra como componentes da eficiência, não apenas a eficiência do sistema e da sua 
gestão, mas também a eficiência na alocação dos recursos e na sua utilização, tendo mesmo um 
objetivo operacional (3.6) para a alocação e uso eficiente dos recursos hídricos. Relembrou a 
existência do Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA), documento com o qual o 
PENSAAR faz a ligação, embora alertando para as implicações negativas para a sustentabilidade 
económica das entidades gestoras que podem estar associadas ao uso eficiente, quando levado ao 
limite. 

Considerou necessário rever a reutilização de águas residuais em Portugal (o PEAASAR II propunha 
uma meta de 10% na água utilizada quando se está em 1%), embora ponderando sempre a 
sustentabilidade económica do processo. Esclareceu que as lamas são um tema importante no 
PENSAAR, que irão requerer soluções integradas e que têm no Plano várias medidas e ações, embora 
não constituam um eixo autónomo (algo em que discorda da posição da APDA). A questão das 
afluências indevidas aos sistemas de tratamento de águas residuais também necessitará de soluções 
integradas. A inovação não é eixo específico, mas considerou que deve estar presente 
transversalmente em todas as áreas, reconhecendo que a inovação pode ter reflexos também no 
valor industrial das matérias primas que estão na água. 

Sobre a gestão pública, referiu que no PENSAAR se considera que o papel do setor privado em 
termos de ganhos de eficiência pode ser importante, se o setor público for capaz de dirigir e 
aproveitar as potencialidade que esse setor tem por exemplo nos domínios da consultadoria, 
produção de equipamentos, construção e operação. No aspeto social referiu que os serviços 
fornecem um bem simultaneamente económico e social, o que pode gerar visões conflituantes, 
considerando curioso não terem sido levantadas questões relativamente à análise financeira feita no 
PENSAAR 2020, que mostra que em termos médios e com os investimentos que têm sido feitos não 
será colocada em causa a sustentabilidade social dos serviços prestados. Em média cerca de 80% das 
pessoas não têm que se preocupar com estes custos, considerando possível a manutenção deste 
cenário se forem criadas as condições para que isso aconteça, sendo importante não esquecer o 
papel determinante dos custos suportados por tarifas na avaliação do risco das EG e no seu acesso ao 
financiamento. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia agradeceu os vários 
contributos e manifestou disponibilidade para que os contributos individuais fossem enviados por 
escrito mesmo após a reunião, até porque o Plano iria ainda entrar em fase de discussão pública 
depois da prévia discussão alargada de que foi objeto com os stakeholders. Agradeceu às pessoas 
envolvidas a elaboração do PENSAAR, documento que foi concebido no seio do GT de forma muito 
aberta e participada, o que considerou será a melhor garantia da resistência do Plano a eventuais 
oscilações de protagonistas, garantindo a estabilidade de políticas e tornando mais provável que a 
aplicação do PENSAAR 2020 produza bons resultados. 

Sobre o conteúdo do PENSAAR 2020, sinalizou a opção natureza mais política e de modelo de 
governação, que fez com que o Plano seja ligado ao processo de organização do setor, ao modelo de 
regulação e ao modelo de financiamento. Esclareceu que: i) o governo não irá privatizar o setor, 
embora esta opção tenha um custo associado que terá de ser pago através de tarifas que recuperem 
os custos, de modelos de financiamento que maximizem economias de escala e de uma maior 
articulação entre o poder central e local, até porque não haverá dinheiro para tudo; ii) as opções 
tomadas não excluem a participação do setor privado de uma forma profissional na reestruturação 
do setor, havendo formas para que essa participação tenha lugar; e iii) que a ERSAR não fixará tarifas, 
a não ser em fim de linha. 

Referiu que a reestruturação terá que responder às disparidades interior/litoral nas tarifas, à 
insuficiente recuperação de custos, às dívidas ao Grupo AdP e às perdas de água, sendo que algumas 
dessas respostas já foram entretanto dadas, incluindo o reforço da independência e autonomia da 
ERSAR e a emissão de fatura detalhada. Sobre as agregações, referiu ter sido opção do governo gerar 
economias de escala nas altas, de forma a contribuir para uma maior harmonização tarifária entre 
litoral e interior, acompanhada da redução de custos no Grupo AdP. As questões da coesão territorial 
devem beneficiar desta solução, reconhecendo a existência de zonas do território com diferente 
resiliência. Embora o PENSAAR opte por soluções de maior flexibilidade face aos planos anteriores, 
aponta claramente para objetivo de maior eficiência, que condicionarão a elegibilidade dos 
financiamentos. Assim, embora as opções a tomar pelos municípios possam ser diversas e não 
havendo dinheiro para tudo (700 milhões de euros disponíveis), serão financiadas as soluções que 
promovam maior eficiência, gerando economias de escala, gama e processo. Por isso, considerou 
que o PENSAAR enquadra uma total mudança de paradigma, dando um maior poder de decisão aos 
municípios, mas também uma maior responsabilização pelas opções que tomem. 

Salientou ainda a ligação destes temas com a fiscalidade, referindo o relatório para a reforma da 
fiscalidade verde que iniciará a discussão pública na próxima semana a tempo de incorporar alguns 
aspetos da reforma no próximo orçamento de Estado. Esse relatório deverá incorporar alguns sinais 
no sentido da eficiência de utilização de recursos, da eco-inovação e da remuneração dos serviços 
dos ecossistemas. Por fim e sobre o modelo financeiro, referiu que ainda se pondera a forma de 
estruturar o programa operacional de forma a dar uma maior escala e uma maior alavancagem para 
os investimentos que serão necessários, sendo importante que por cada euro comunitário de 
investimento seja possível recorrer a fontes complementares de financiamento. Será este o desenho 
de um fundo para o crescimento verde que está a ser desenvolvido e que além da dimensão água 
integra outras dimensões ambientais (resíduos, reabilitação urbana e eficiência energética). Por fim, 
salientou algumas intervenções que foram no sentido de dar às lamas de ETAR um relevo que pode 
passar por uma fileira autónoma, referindo que trabalharão numa direção que esteja alinhada com 
essa sugestão. Quanto à inovação, referiu que a mesma, não sendo um eixo possivelmente por 
opção de organização, é um objetivo operacional, reafirmando a importância da investigação, 
inovação e da internacionalização das nossas competências enquanto objetivo centrais do PENSAAR. 
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O Prof. Poças Martins referiu ter tido a ocasião de partilhar previamente com os conselheiros a 
metodologia a seguir na auscultação do CNA sobre o PENSAAR, referindo que o pouco tempo 
disponível e o facto de a elaboração do PENSAAR ter sido acompanhada por uma CA constituída 
pelos principais stakeholders do setor justificaram a não constituição de um GT do Conselho para 
apreciar o documento. Em alternativa, o documento foi enviado antecipadamente aos conselheiros, 
tendo sido solicitadas contribuições escritas sobre o mesmo. Como já referido, foram até ao 
momento recebidos dois contributos (FENAREG e QUERCUS), tendo a APDA, a CAP e a AEPSA 
enviado posteriormente contributos, que também foram anexados à ata da presente reunião14. O 
essencial do documento já tinha aliás sido apresentado na 51.ª reunião do CNA, pelo que se 
prescindiu de a repetir na presente sessão, disponibilizando toda a reunião para debater o 
documento. 

De seguida leu uma proposta de Parecer sobre o PENSAAR, solicitando sugestões sobre o mesmo. O 
Dr. Carlos Pinto de Sá manifestou as preocupações da ANMP, pelo que, sem julgar o trabalho 
desenvolvido pelo GT, informou não poder votar favoravelmente o PENSAAR. O Prof. Joanaz de 
Melo manifestou uma posição semelhante, referindo que, apesar da valia do documento, o GEOTA 
regista a omissão de algumas matérias relevantes, pelo que se absterá na votação do Parecer sobre o 
PENSAAR 2020. O Eng.º Rui Godinho solicitou alguns esclarecimentos sobre o Parecer a dar. O Prof. 
Poças Martins referiu que a fórmula geral segue a de pareceres anteriores sobre documentos 
apreciados pelo CNA, embora sem a existência de um relato escrito feito por um GT do Conselho, 
cuja ausência já antes justificou. Na sequência, o Eng.º Rui Godinho referiu que na opinião da APDA 
subsiste uma divergência de opinião, que não é de pormenor, sobre a consideração da inovação 
como eixo autónomo, valorizando este aspeto que considera estratégico na industria da água, sendo 
que se absterá na votação do Parecer ao PENSAAR. 
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Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia deu início à sessão, 
agradecendo pessoalmente ao Prof. Filipe Duarte Santos, presente na reunião, e aos restantes 
elementos do Grupo de Trabalho do Litoral (GTL) o trabalho desenvolvido. Começou por salientar 
que a avaliação efectuada estava prevista há algum tempo. O trabalho apresentado insere-se no 
quadro mais alargado dos elementos que procuram dar uma resposta integrada aos problemas 
relacionados com a vulnerabilidade da costa portuguesa, de que o Plano de Ação de Proteção e 
Valorização do Litoral (PAPVL 2007-2014) é o primeiro pilar de atuação. As intervenções planeadas 
naquele documento foram entretanto reprogramadas (PAPVL 2012-2015) com o objetivo de 
direcionar as prioridades para a proteção de pessoas e bens, o que justificou durante algum tempo a 
sua menor execução, embora estejam nesta altura alocados 300 milhões para a implementação de 
iniciativas, valor que é superior a todo o investimento feito no litoral durante as últimas duas 
décadas. 

A nova geração de POOC será o segundo pilar da intervenção no litoral, que irá naturalmente 
beneficiar do trabalho feito pelo GTL. A reforma do ordenamento do território será o terceiro pilar 
de atuação, através da concretização da Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento do Território 
e Urbanismo, nomeadamente com a aprovação em breve do regime jurídico dos instrumento de 
gestão do território. Esta legislação concretizará um conjunto de ações da maior importância para o 
litoral, desde logo erradicando o solo urbanizável. Esclareceu que os direitos legítimos serão 
salvaguardados relativamente ao solo que se encontra programado ou em programação. Uma outra 
novidade dessa nova legislação prende-se com facto dos PDM passarem a concentrar todas as regras 
com reflexos sobre o ordenamento do território dispersos por outros planos e programas. 
Consequentemente, os POOC deixarão de ser planos de ordenamento da orla costeira, passando a 
ser Programas da Orla Costeira (POC). Este novo enquadramento foi considerado favorável, pela 
resposta que dará às preocupações sobre a incongruência de regras resultante da falta de 
sincronismo na aprovação dos vários planos com reflexos no ordenamento do território e por fazer 
com que o cidadão só tenha de conhecer um plano, reduzindo custos de contexto e aumentando a 
competitividade da economia. 

Sobre as ações de renaturalização, envolvendo demolições programadas, referiu que as mesmas se 
encontravam previstas nos instrumentos de ordenamento em vigor, embora tivessem ocorrido 
apenas pontualmente, sendo que a única sistemática ocorreu na Fuzeta por razões naturais. Esse 
panorama está, todavia, a mudar, nomeadamente com as intervenções em curso nas ilhas barreira 
(808 intervenções), que serão executadas salvaguardando as questões sociais (107 primeiras 
habitações) e que serão um processo longo. Deu ainda conta dos processos a desenvolver na 
península do Ancão (216 demolições previstas, 90 primeiras habitações). 

Prosseguindo a sua intervenção, referiu que o relatório do GTL, que é inovador pela incorporação de 
um conjunto de conhecimentos mais atualizados, identificou vulnerabilidades do litoral e propôs 
soluções. O trabalho a desenvolver deverá integrar esses resultados no enquadramento dos 
financiamentos, ao nível dos POC, na revisão da ENGIZC e na importante articulação com o poder 
local. A concluir, referiu que apesar da notícia publicada no jornal Público sobre o trabalho do GTL, 
que o surpreendeu, o relatório não se encontra fechado, sendo consequentemente bem vindas as 
contribuições do Conselho. Referiu ainda a aprovação no Parlamento da Reforma da Fiscalidade 
Verde na data de realização da reunião, que considerou muito importante no âmbito da política de 
ambiente portuguesa. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Apresentação dos resultados do grupo de trabalho para o litoral. Reflexão estratégica; 

2. Ata da 53.ª reunião do CNA, realizada a 03/07/2014. 
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Prosseguindo o 1.º ponto da ordem de trabalhos, o Prof. Filipe Duarte Santos fez uma exposição 
sobre o trabalho desenvolvido pelo GTL e que incluiu os seguintes tópicos: erosão nas zonas costeiras 
de Portugal continental e riscos associados; evolução temporal e distribuição geográfica dos custos 
das obras de proteção costeira; evolução do balanço sedimentar nas células sedimentares (unidades 
fisiográficas) das zonas costeiras de Portugal continental; custos da reposição do ciclo sedimentar nas 
células de risco elevado em vários cenários de intervenção e em vários horizontes temporais; 
estratégias de adaptação (proteção, acomodação e relocalização) em cenários de alterações 
climáticas; propostas de proteção e de relocalização; e governação. 

No final, Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia felicitou uma vez 
mais o trabalho desenvolvido, dando conta da observação feita pelo Prof. Poças Martins durante a 
exposição, de que a verba gasta no litoral representa apenas 2% do montante gasto em 
abastecimento de água e saneamento nos últimos 20 anos, o que num país como Portugal era uma 
clara demonstração da necessidade de reorientar os investimentos. 

Iniciando o debate, a Eng.ª Rafaela Matos felicitou os autores pelo trabalho, em particular pela 
centralidade dada à análise sedimentar e à gestão de sedimentos. Considerou que este aspeto é 
muito importante e que, apesar da dificuldade em simular o fenómeno, existem atualmente bons 
modelos desenvolvidos nos centros de investigação portugueses. Referiu ainda que o estudo 
desenvolvido pelo LNEC com estimativas das necessidade de dragagens portuárias contribuiu para a 
apreciação mais objetiva e quantificada das areias que podem existir, defendendo a importância da 
articulação entre as entidades portuárias e ambientais na utilização das areias de dragados. Fez 
algumas considerações sobre os custos das análises económicas contidas no relatório, ainda que 
elaboradas à partida com limitações, nomeadamente por não se compararem alternativas de 
intervenção. 

Considerou que as soluções optimizadas irão ser provavelmente uma combinação de relocalização 
programada e de intervenções mais suaves (alimentação artificial), mas também com intervenções 
de manutenção e reconfiguração de obras de defesa. Concordou ainda com a relevância da 
governação para o sucesso do planos, embora seja necessário inovar nesta área, o que poderia ser 
feito casando o conhecimento disponível com os agentes locais e regionais. Este casamento poderia 
ser um centro de competências (físico, virtual ou uma plataforma) que associasse competências e 
autoridade e que se impusesse por três dimensões: observação, modelação numérica como 
instrumento de previsão e de alerta e comunidades de prática. Como contributo adicional, foi ainda 
referida a experiência existente em Portugal no domínio dos acidentes com derrames de 
hidrocarbonetos, área aparentemente não abordada no relatório. Concluiu sua intervenção, citando 
o Prof. António Melo Baptista, autoridade em proteção do litoral, que referia serem necessários 
numa estratégia litoral: i) observações de alta resolução e a utilização de sistema avançado de 
simulação; ii) distribuição aberta de dados, modelos e produtos; iii) parcerias entre os vários 
intervenientes; iv) apoio financeiro sustentável e equipas multidisciplinares e multi-institucionais; e 
v) formação de quadros. Posteriormente enviou um contributo escrito sobre o tema, também 
disponível na página do Conselho. 

O Prof. Rui Cortes referiu a existência de problemas identificados no relatório que, afetando a orla 
costeira, se estendem para o interior, nomeadamente para os estuários onde remoções desregradas 
de sedimentos provocaram o abaixamento dos seus níveis. O relatório demonstra também que cerca 
de 80% dos sedimentos são retidos pelas barragens, pelo que com o Plano Nacional de Barragens 
com Elevado Potencial Hidroeléctrico o défice litoral de sedimentos irá ser agravado, o que, 
salientou, não foi tido em conta nos estudos ambientais realizados. Referiu ainda a importância de 
reativar a rede sedimentológica e sugeriu a hipótese de as albufeiras funcionarem como dadoras de 
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sedimentos no âmbito das intervenções a realizar no litoral, algo que nos EUA está atualmente em 
execução. 

O Prof. Veloso Gomes focou a sua intervenção em tópicos que considerou relevantes, começando 
por notar a ausência dos Açores e da Madeira no relatório. Referiu que quando o relatório fala em 
estratégia de adaptação (incluindo recuo planeado, acomodação ou a proteção com infraestruturas) 
em “cenários de alterações climáticas”, deveria referir “em cenários de variabilidade climática e 
ações antropogénicas”, já que alguns dos cenários de variações climáticas continuam sem evidências 
científicas claras, relembrando a esse respeito que os temporais registados em 2014 tinham tido um 
período de recorrência superior a 40 anos. Considerou que a estratégia de adaptação já estava de 
alguma forma integrada na ENGIZC e realçou que os POOC já consagravam a não expansão das 
frentes edificáveis mas zonas vulneráveis, tendo contribuído para a grande inversão da situação 
registada na costa há 20 anos. Considerou também importante nas intervenções de defesa costeira 
distinguir as obras novas (que têm sido muito poucas) das que se destinam à extensão e manutenção 
das obras existentes. 

Prosseguindo a sua intervenção, referiu que nos comentários que enviou ao GTL fez um paralelismo 
entre o conteúdo do relatório e o que já estava contido no documento base para a elaboração da 
ENGIZC e na Resolução de Conselho de Ministros de 2009 que aprovou aquela estratégia, sendo que 
várias das questões agora abordadas já eram discutidas há 5-20 anos. Deu a esse respeito o exemplo 
da monitorização, que possuía um plano geral de 2002 mas que não foi aplicado, considerando 
relevante esclarecer as razões que podiam justificar esse facto: i) menosprezo da questão?; ii) 
excessiva ambição do plano geral?; iii) eventual desvio de verbas para a extensão da plataforma 
continental; iv) ou dificuldades financeiras?. A única monitorização litoral que estava a correr, na 
Costa da Caparica, teria sido interrompida devido a dificuldades financeiras, sendo que a reduzida 
taxa de concretização das intervenções litorais planeadas (algumas já previstas há mais de 10 anos) 
teria também sido influenciada por essas dificuldades. Salientou a necessidade de clarificar o âmbito 
geográfico de recuo planeado (já previsto na ENGIZC) pelas implicações que terá no esforço a 
realizar: serão os pequenos aglomerados já identificados nos POOC ou a identificar nos POC?; a 
primeira linha de construções?; definida através de um critério de altitude ou a definir caso a caso?. 

Considerou que o relatório fez uma boa atualização dos processos sedimentares e sugeriu a 
avaliação adicional do grau de incerteza das estimativas de sedimentos, recomendado ainda cautela 
nos resultados da modelação, sendo que as ordens de grandeza constantes do relatório final terão 
grandes repercussões financeiras. Notou a existência de aspetos contraditórios nas propostas feitas e 
questionou as intervenções a realizar sobretudo à base de sedimentos, o que considerou não ser 
possível. Na sua opinião, a política de shots conduzirá a uma política de intervenção sedimentar 
semelhante à da Holanda, onde os impostos foram agravados para a custear. 

Teceu ainda considerações sobre as “novas” soluções de defesa costeira, dando o exemplo das 
soluções de engenharia ambiental constantes da estratégia nacional para o mar 2013-2020, que 
questionou quanto ao seu real conteúdo e alcance. A esse respeito mencionou o problema de 
Aveiro, que irá seguramente ser incontrolável num prazo não definido de 50, 100 ou 1000 anos. 
Questionou se a solução desse problema será do domínio da engenharia ecológica, deixando espaço 
à criação de uma nova zona húmida?, ou passará por outras soluções (recifes submersos 
multifuncionais, estruturas de confinamento, dunas artificiais recuadas)?. Por fim e sobre questões 
jurídicas e institucionais, referiu notar há muitos anos a ausência de uma entidade específica para o 
litoral, em contraste aliás com o atualmente verificado para o mar. 

A Prof.ª Conceição Cunha começou por relembrar a intervenção feita na 52.ª reunião sobre a 
confusão existente no litoral português, com a existência de múltiplas instituições a trabalhar, pouco 
coordenadas e articuladas, o que o documento então preparado pelo CNA permitia constatar e que o 
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relatório também confirma. Entretanto, a publicação Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento 
do Território e Urbanismo transformou os planos específicos de ordenamento do território (POOC) 
em programas de ordenamento (POC). Os cinco novos POC irão corresponder às unidades de gestão 
por ARH, sendo necessário articular essa nova divisão com o trabalho desenvolvido no âmbito dos 
POOC, que dividiu a costa em unidades distintas, e no relatório, que considerou células sedimentares 
com diferente configuração. O relatório refere ser necessária uma política de gestão sedimentar que 
tenda a repor o “ciclo sedimentar natural”, sendo questionado o que se entende por esse ciclo. 
Sobre as ações a implementar, referiu que o relatório manifesta a preferência pela reposição de 
areias, embora não fique clara a sua origem, até porque vários estudos têm demonstrado a 
dificuldade (financeira e operacional) em obter os sedimentos necessários. 

Prosseguindo a intervenção, salientou a importância em separar os investimentos estruturais dos 
casuísticos, já que terão sido feitas intervenções injustificadas por pressão momentânea da 
comunicação social, e a necessidade de identificar pormenorizadamente as causas do insucesso do 
anterior quadro legal de ordenamento do território. Referiu que uma avaliação recente do PNPOT, 
feita pela DGT, permite concluir pela existência de medidas que constam do relatório e que já 
estavam previstas naquele plano. Na avaliação da DGT é referido que o contexto de fortes restrições 
orçamentais fez com que as medidas previstas na ENGIZC não pudessem ser implementadas, tendo 
transitado para o PAPVL 2012-2015. Mais uma vez parecem existir várias organismos a interpretar as 
mesmas coisas, o que não devia acontecer no futuro. Terminou a sua intervenção referindo a 
problemática da monitorização, em que o relatório faz um bom diagnóstico, embora um pouco 
generalista. 

O Prof. Poças Martins enfatizou a necessidade de as intervenções serem concisas e destinadas 
sobretudo aos membros do governo, podendo exposições mais pormenorizadas ser enviadas 
posteriormente por escrito. 

A Dr.ª Paula Chainho realçou a mudança de paradigma em curso na gestão do litoral, sendo agora 
importante implementar os mecanismos previstos, nomeadamente para garantir a articulação inter-
institucional e suprir as deficiências detetadas. Questionou a forma de assegurar que estratégias 
nacionais sejam implementadas nos vários PDM, que por vezes são voláteis e incongruentes entre si. 
Colocou também uma questão sobre a salvaguarda do interesse nacional nas intervenções das 
administrações portuárias, garantindo coerência com a estratégia para o litoral. A concluir, referiu a 
necessidade de avaliar os sedimentos retidos nas albufeiras portuguesas. 

O Prof. Francisco Andrade começou por felicitar o GTL pelo trabalho desenvolvido em apenas seis 
meses, realçando a síntese atualizada das situações existentes na costa continental portuguesa. 
Referiu a necessidade de articular as questões do litoral com o mar, salientando a esse respeito a Lei 
Base do Ordenamento do Espaço Marítimo que em breve será regulamentada e que irá criar 
entraves claros do lado do mar às medidas propostas no relatório. Considerou que a “despesa” 
realizada no litoral representa claramente um investimento, até porque os intervenientes ativos na 
política da água nos horizontes temporais modelados (e.g. 2050) serão os jovens que têm de ser 
educados sobre a importância de salvaguardar uma área que concentra 2/3 da população e 80% do 
PIB português. 

A Eng.ª Carla Graça manifestou agrado pela visão mais proativa sobre os problemas do litoral 
demonstrada no relatório. Em relação à defesa física do território e à salvaguarda de pessoas e bens, 
considerou o recuo planeado uma boa solução, embora requeira a clarificação das áreas a intervir e a 
análise do esforço associado, devendo ser conjugado com outras tipologias de intervenção. 
Considerou ainda central na resolução dos problemas do litoral a articulação com os agentes locais, a 
necessidade de rever as cartas de risco e vulnerabilidade com a menção clara das zonas non 
aedificandi. A finalizar, referiu a necessidade de envolver as entidades associadas ao défice 
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sedimentar causado pelas barragens e extração de inertes na recuperação do litoral, por exemplo 
através da revisão da taxa de recursos hídricos. Na sequência da reunião enviou um contributo 
escrito. 

O Sr. Alberto Mesquita felicitou o GTL pelo documento produzido e solicitou um esclarecimento 
sobre o slide que retratava uma “requalificação” na Figueira da Foz e que claramente afrontava o 
objetivo de erradicação do solo urbanizável na orla costeira, com o qual manifestou concordância. 
Referiu ainda a situação do rio Tejo, que podia ser uma autoestrada fluvial, retirando sobrecarga 
rodoviária ao Município de Vila Franca de Xira, sendo para isso necessário permitir que os navios de 
grande calado possam subir o rio. Propôs que fosse dedicada uma atenção urgente à navegabilidade 
do Tejo, nomeadamente partindo do estudo desenvolvido em parceria entre o Município e o Instituo 
Hidrográfico no sentido de dragar algumas zonas para permitir a subida do Tejo por embarcações de 
recreio. 

O Dr. David Teixeira salientou a questão da defesa física das áreas inundáveis, sendo que a revisão 
do PDM de Montalegre, feita há mais de 2 anos em forte articulação com o Plano de Ordenamento 
da Albufeira do Alto Rabagão, continua a aguardar homologação por parte da tutela, requerendo 
uma solução para o vazio legal criado pela situação. 

Para o Eng.º Jaime Baptista é claro que a gestão do litoral representa um problema de governança, 
sendo necessário um modelo que permita transformar a questão do litoral em projeto nacional e que 
saiba integrar as preocupações referidas na reunião com outras (qualidade da água, desastres 
naturais e provocados). 

Sua Exa. o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia interveio sobre a reforma 
do ordenamento do território, referindo que a política de ordenamento do território portuguesa está 
cheia de “tesourinhos deprimentes” que se registaram nos últimos 20-30 anos. Referiu a sua 
experiência vivida há 10 anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, quando todos os serviços 
diziam existirem construções ilegais na Costa Vicentina. Olhando para os documento existentes 
(PDM, plano da área protegida e POOC), constatava-se que continuavam a ser renovados os alvarás 
de loteamentos que não respeitavam o plano da área protegida. Passados alguns anos e tendo-se 
continuado a construir, o Ministério Público veio confirmar a ilegalidade das construções, embora as 
construções se tivessem mantido e se tivesse que alterar o plano da zona protegida. Este exemplo 
tornou clara a existência de incongruências de regras entre os PDM e os planos especiais, o que se 
traduz numa perda de tempo, investimento e capacidade de proteção. Sobre o novo enquadramento 
do ordenamento do território, que pretende evitar que estas situações se repitam, clarificou que os 
POC irão vincular os municípios, sendo os PDM obrigados a integrar estes programas. Os PDM irão 
também poder ser revistos mais facilmente e sem uma lógica espacializada tão rígida. Na sequência, 
considerou interessante que uma futura reunião do conselho abordasse a Lei de Bases da Política de 
Solos, incidindo nomeadamente sobre os POC e os POAAP. Solicitou que os contributos sobre o 
relatório do litoral fossem entregues durante a próxima semana, já que o relatório seria aprovado 
ainda em dezembro para discussão pública. Concluiu a sua intervenção, salientando a excelente 
articulação que existiu entre o Estado e o Município de Vila Franca de Xira na resolução do problema 
da legionella. 

O Prof. Filipe Duarte Santos começou por agradeceu os vários contributos feitos. Sobre alguns dos 
aspetos referidos nas intervenções, referiu que a contribuição da engenharia costeira será 
naturalmente fundamental na gestão integrada e sustentável da nossa zona costeira. A mudança de 
paradigma refletirá a necessidade de cada vez mais fazer as intervenções na orla costeira com base 
em modelação dos sistemas costeiros (de curto, médio e longo prazo), nomeadamente com 
contribuições das universidades e do LNEC. Sobre o exemplo dado da Holanda, que gasta 
anualmente 60 milhões euros para defesa costeira (com uma população de 16,7 milhões) confirmou 
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que esta verba sai do orçamento de Estado, sendo assim assumido como um custo que todos os 
holandeses têm de suportar. Considerou necessária a existência de uma política de sedimentos, que 
optimize a sua gestão e que permita a utilização dos sedimentos que são dragados na realimentação 
costeira. Este aspeto exigirá uma articulação entre diferentes entidades, reforçando a importância da 
governação na gestão do litoral. A questão, referida por vários conselheiros, sobre a análise dos 
investimentos de proteção em função da sua sua origem, não é fácil e não foi possível, embora a 
maior parte representasse custos de manutenção e reforço, sendo poucas as obras novas. De 
qualquer modo, será sempre necessário a realização de obras de proteção mais pesadas em 
determinadas situações. Outra questão pertinente prende-se com a grandeza do programa de recuo 
planeado, matéria que se encontra em aberto. Referiu o exemplo da estratégia litoral francesa, que 
afirma de forma muito clara ser necessário fazer a relocalização, funcionando através da abertura de 
concursos de ideias sobre os métodos para concretizar a estratégia, incluindo análises de custo-
benefício. 

O Prof. Poças Martins felicitou também o GT pela qualidade do trabalho desenvolvido, que reuniu 
um conjunto de informações, argumentação e propostas extremamente úteis. Relembrou ainda a 
preparação do livro que irá celebrar os primeiros 20 anos de atividade do CNA e que já conta com 
vários contributos dos anteriores presidentes, do primeiro Secretário-Geral e dos conselheiros mais 
participativos nas sessões, apelando a que os conselheiros que desejassem participar enviassem 
entretanto os seus contributos. No âmbito da elaboração do livro, manifestou surpresa pela 
abrangência dos temas tratados pelo Conselho e pelo acompanhamento de várias questões, 
nomeadamente das relacionadas com o litoral. Embora focado no trabalho desenvolvido, o livro 
trará também uma perspetiva de futuro sobre a política da água e sobre a atividade do CNA. 
Informou ainda que após conclusão da fase de elaboração do livro, o manuscrito será remetido para 
escrutínio aos membros do Conselho. 

A concluir a sua intervenção, a Acta da 53.ª reunião plenária foi colocada a votação (2.º ponto da 
ordem de trabalhos), sendo aprovada com duas abstenções. 

Não havendo mais intervenções, a sessão foi encerrada, cerca das 13h00. 
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