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RESUMO

A actividade de planeamento de recursos hídricos em geral e, mais especificamente, a
presente elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica consignados no Decreto-lei  nº 45/94 de
22 de Fevereiro, implicam a realização de uma FASE de Análise e Diagnóstico da situação
existente na bacia hidrográfica em estudo no momento do seu desenvolvimento.

Na comunicação, descreve-se pormenorizadamente uma metodologia aplicável à
estruturação e ao desenvolvimento do processo de Diagnóstico e expõem-se as suas
vantagens. São abordadas as questões relacionadas com a definição dos âmbitos parcelares, do
objectivo, da taxinomia e do faseamento deste processo. O enquadramento geral é feito no
Ponto 1, a estruturação da arquitectura do Diagnóstico é descrita nos Pontos 2 e 3 e os modo
e programação  do seu desenvolvimento formal no Ponto 4, que inclui ainda uma aplicação
geral da metodologia proposta.

Em relação à arquitectura do Diagnóstico, propõe-se que a sua estruturação seja feita em
torno de  Problemáticas (pisos) e de um conjunto de seis categorias de atributos (pilares). No
que se refere ao seu modo de desenvolvimento, defende-se a utilização, já nesta FASE, de uma
abordagem não só meramente descritiva mas também estratégica, assente em pressupostos,
visando a preparação das FASES subsequentes. Relativamente à programação da construção
do Diagnóstico propõe-se um modelo de faseamento que promove a compatibilização das
articulações formais e funcionais e dos conteúdos entre as Problemáticas consideradas.
Finalmente, como mero exercício exemplificativo, faz-se uma aplicação genérica e simplificada
da mesma à parte portuguesa das bacias hidrográficas da região norte do País.
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1 - ENQUADRAMENTO GERAL

A realização dos Planos de Bacia hidrográfica, nos moldes consignados no D.L. nº 45/94
de 22 de Fevereiro e nas orientações expressas pelo INAG no âmbito dos concursos públicos
lançados para o efeito, implica o desenvolvimento de seis FASES, cuja interpretação
metodológica se representa  esquematicamente na Figura 1, inserta na página seguinte.

O Diagnóstico da Situação de Referência - FASE 1- pode considerar-se subdividido em
duas partes interrelacionadas, correspondentes à caracterização descritiva e à análise crítica e
Diagnóstico dessa situação. A presente comunicação, tem por âmbito esta última parte e por
objectivo a apresentação de uma metodologia para a estruturação e desenvolvimento formal da
mesma. As vantagens da utilização desta metodologia resultam fundamentalmente de duas
ordens de méritos:

Em primeiro lugar, a abordagem proposta tem um carácter estratégico já nesta FASE 1
de Diagnóstico, na medida em que perspectiva o processo de análise até ao horizonte de
planeamento considerado. Isto é, analisa os problemas do presente não só como uma
consequência absoluta do passado, mas também em relação à forma como os mesmos
poderiam ter sido resolvidos ou poderão vir a ser resolvidos no futuro. Deste modo, esta
abordagem perspectiva estrategicamente as FASES subsequentes do processo de planeamento,
nomeadamente no que respeita à definição dos objectivos operacionais e das soluções, que
devem surgir como uma consequência lógica do Diagnóstico realizado, o que traz enormes
vantagens, em termos de coerência e eficiência, no arranque do estudo dessas FASES.

Em segundo lugar, facilita o trabalho das equipas técnicas envolvidas na consecução das
inúmeras tarefas com carácter pluridisciplinar e sediadas, por vezes, em locais e cidades
diferentes, como é o caso das equipas que elaboram os planos das bacias hidrográficas do rio
Douro e dos rios Lima, Cávado, Ave e Leça. Cada equipa técnica tem, por um lado, que
abstrair do contexto geral o objecto da sua análise mas, por outro lado, conta com um modelo
metodológico uniformizado que lhe assegura naturalmente uma fácil articulação com as outras
equipas em torno de objectivos comuns. A abordagem proposta potencia ainda a  simplificação
das questões em apreço, ao decompo-las em componentes menos complexas, e está em
consonância com o carácter eminentemente integrado das questões dos recursos hídricos, ao
agregá-las de uma forma coerente. Este desiderato é conseguido através da adopção do
conceito Problemática e de um modelo taxinómico comum à sua estruturação, como forma de
favorecer a articulação e compatibilização entre as operações de análise, de integração e de
síntese. A aparente contradição da  dialéctica análise/síntese é, assim, bem resolvida pela
metodologia proposta, na medida em que estrutura com critério a definição dos âmbitos, das
suas articulações e a forma de assegurar a coerência global dos diversos conteúdos.

 Em suma, pode dizer-se que enquanto que a primeira vantagem é conseguida à custa de
um alargamento do âmbito do Diagnóstico, em relação a uma abordagem meramente
descritiva, a segunda vantagem decorre do acréscimo de simplificação inerentes à utilização de
uma sistemática comum. O acréscimo de dificuldade inerente a esta abordagem é, todavia,
compensado pela simplificação proporcionada pela estruturação metodológica proposta.
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Os problemas relacionados com a gestão dos recursos hídricos são, em geral, de
natureza complexa e integrada dada a enorme diversidade  de matérias interligadas de difícil
desagregação em várias componentes, o que torna, por vezes, complicada a tarefa de distinguir
os sintomas dos problemas reais que os originam. Existe, assim, o risco de se atacar o sintoma
em vez da causa. É, por isso, essencial tentar descobrir as verdadeiras causas dos problemas e
actuar em função dessas causas, através das condicionantes, por forma a atingir objectivos
definidos. Acresce ainda que o processo de  elaboração do Diagnóstico e as suas conclusões
devem reflectir, de uma forma organizada e coerente, os resultados obtidos a partir de diversas
análises sistémicas, desenvolvidas pelas diversas equipas técnicas. Há, assim, dois aspectos a
considerar, o da estruturação do diagnóstico e o do seu desenvolvimento.

Em relação ao primeiro aspecto, deve procurar utilizar-se uma abordagem que, para
além de evidenciar a  articulação entre as diversas actividades, promova a clarificação das
relações de casualidade existentes nos fluxos de informação a recolher, analisar e produzir.
Para isso, o Diagnóstico deve iniciar-se com a sistematização dos resultados de um processo
de análise dos problemas e das suas causas, apoiado na caracterização dos aspectos físicos,
económicos e sociais das bacias hidrográficas em estudo. Com o objectivo facilitar esta tarefa
propõe-se uma abordagem metodológica estruturada segundo duas perspectivas que se
cruzam: (i) a perspectiva sistémica dos problemas, “horizontal”, abrangendo as várias
temáticas associadas aos recursos hídricos e respectiva sintetização em torno de Problemáticas
e (ii) a perspectiva estruturante “vertical” que integra as causas, condicionantes e o tipo de
soluções possíveis para os problemas identificados nas mesmas. Estes atributos (Causas,
Problemas, Objectivos, Condicionantes e Soluções) do Diagnóstico constituem, assim, os elos
de ligação (pilares) entre as Problemáticas (pisos) consideradas.

Em relação ao segundo aspecto - desenvolvimento do Diagnóstico - é fundamental que
todos os elementos das equipas técnicas estejam, desde o início deste processo, cientes do seu
domínio de actuação e das repercussões e grau importância dos resultados das suas análises na
dos outros intervenientes e vice-versa. Assim, para  que este processo seja útil e se desenvolva
com eficácia, deverão desenvolver a sua actividade com base num quadro metodológico
comum de construção da estrutura do edifício do Diagnóstico, com responsabilidades bem
definidas em relação aos  âmbitos das actividades e aos respectivos encadeamentos e durações.

A presente metodologia de Diagnóstico integra, assim, duas perspectivas metodológicas
distintas, uma estática e outra dinâmica, que deverão nortear a coordenação destes trabalhos:

(i) A perspectiva estática, associada à arquitectura do Diagnóstico, refere-se à concepção
do seu modelo estrutural. Este é composto, como se disse, por Problemáticas (pisos),
caracterizadas no Ponto 2, em cujo domínio são estudadas e estruturadas “horizontalmente” as
análises sistémicas substantivas (intra-Problemática) e por seis componentes estruturantes
(pilares), caracterizados no Ponto 3, em cujo âmbito é feita, “verticalmente”, a interligação dos
assuntos relacionais entre as Problemáticas (inter-Problemática);

(ii) A perspectiva dinâmica, associada ao desenvolvimento do Diagnóstico, apresentada
no Ponto 4, refere-se à concepção do modo de construção deste edifício - Diagnóstico -  e à
sua programação funcional e temporal.
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2 - ESTRUTURA INTRA-PROBLEMÁTICA DO DIAGNÓSTICO

No âmbito da estruturação “horizontal” do Diagnóstico, assume particular importância o
conceito de Problemática, entendido como assunto integrando conjuntos interligados de
problemas, com uma importância e identidade própria que justifica a sua consideração como
um sistema a analisar autonomamente num dado domínio.  Este conceito pode ser assim
representado por descritores de diversa natureza num dado domínio limitado, mas que
constitui globalmente, nesse âmbito, um sistema integrado.

A definição de Problemáticas, associadas a determinados âmbitos, corresponde, assim, à
concepção de objectos de estudo com características sistémicas em relação a um dado
conjunto de variáveis. Os seus âmbitos não têm que ser mutuamente exclusivos, havendo até
vantagem em que hajam sobreposições temáticas que  constitua “canais” de comunicação entre
Problemáticas. A definição da discretização do domínio do Diagnóstico, constituído por
Problemáticas específicas, é susceptível de ser melhorada com o desenvolvimento dos
processos de  análise e estruturação. O mesmo se passa com a definição do domínio destas,
que é, por sua vez,  constituído pelas três seguintes vertentes: (i) temática, com componentes
sistémicas específicas, a analisar por cada equipa técnica especializada nesse assunto; (ii)
espacial, com componentes com coordenadas tridimensionais, tais como, locais, rios  e bacias
hidrográficas e (iii) temporal, com componentes históricas (séries de registos) e de
planeamento (horizontes fixados). Passa-se seguidamente a detalhar melhor (i) e (ii):

A primeira vertente (i) - temática - a mais fácil de organizar, corresponde às diversas
especialidades relacionadas com os vários sistemas associados ao planeamento e à gestão  dos
recursos hídricos. No âmbito dos Planos de Bacia, são considerados os seguintes subsistemas:
hidrológico, infraestrutural, ambiental, sócio-económico, normativo, institucional e financeiro-
fiscal. Em cada sub-sistema há várias componentes temáticas específicas  da responsabilidade
de cada equipa técnica. A título de exemplo, referem-se algumas componentes do subsistema
hidrológico: águas superficiais, subterrâneas, qualidade e quantidade, águas residuais,
necessidades, consumos, erosão, transporte sólido, etc..

A segunda vertente (ii) - espacial - corresponde à discretização das bacias hidrográficas
e dos respectivos cursos de água em áreas ou trechos, designados por células, com
características biofísicas e de ocupação relativamente homogéneas. A sua dimensão depende
naturalmente da variabilidade das propriedades consideradas. As conclusões das análises
efectuadas nesta fase ou nas seguintes podem obrigar à sua redefinição caso não se confirmem
os pressupostos que presidiram à sua definição. Cada uma destas células é caracterizada pelas
suas propriedades médias que a caracterizam ou relacionam, isolada ou agregadamente (se
num dado conjunto de células essas propriedades se mantiverem sensivelmente invariantes).

Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), constituídos por um Sistema Informação
Geográfica (SIG), bases de dados associadas, e respectivos modelos de análise e simulação de
sistemas hídricos, são instrumentos essenciais para realizar a articulação das vertentes
temática e espacial, através das várias camadas de informação temática suportadas
espacialmente, para a caracterização e interpretação dos conteúdos em apreço.
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No entanto, mesmo com os enormes avanços tecnológicos ao nível destes instrumentos,
não é fácil reproduzir virtualmente as dinâmicas funcionais existentes entre as várias camadas
de informação. Apesar de não haver limitações teóricas à evolução dos SAD, eles constituem
presentemente instrumentos que reproduzem estaticamente a realidade correspondente a uma
dada situação de referência, com algumas componentes adicionais de modelação sistémica.

No entanto, no campo das capacidades de abstracção, concepção e de análise crítica e
estratégica os  SAD servirão apenas como um instrumento auxiliar da análise humana. O modo
de organização da informação, em várias “camadas espaciais” temáticas, próprio da sua
componente  SIG pode, no entanto, ser conceptualmente generalizado, por analogia,  para a
forma como a presente metodologia estrutura o Diagnóstico. Efectivamente, os conceitos
criados pela mente humana podem também ser estruturados, analogamente ao modelo SIG, em
camadas de informação “horizontais” correspondentes às Problemática, onde decorrem as
análises sistémicas, e compatibilizadas “verticalmente”  entre si de acordo com o mesmo
modelo taxinómico. Fazendo, também,  a comparação com um edifício têm-se as seguintes
correspondências analógicas:

  ESTRUTURA ⇔             DIAGNÓSTICO ⇔      SIG
           Piso ⇔    Problemática (temática, espaço, tempo) ⇔    Camada temática;
           Pilar ⇔    seis Componentes, realçadas na Figura 2 ⇔    Áreas territoriais.

As seis componentes do Diagnóstico, realçadas na Figura 2 e definidas no Ponto
seguinte, repetem-se, assim, “horizontalmente” em todas as Problemáticas, constituindo
simultaneamente um elo formal de ligação “vertical” entre elas (inter-Problemática), e um elo
de estruturação (intra-Problemática) das diversas matérias temáticas e sistémicas que integram
cada Problemática.

-

Figura  2 - Estruturação (intra e inter-Problemática) do Diagnóstico
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3 - ESTRUTURA INTER-PROBLEMÁTICA DO DIAGNÓSTICO

Um Diagnóstico multidisciplinar para ser bem sucedido depende, para além da
quantidade e qualidade dos dados disponíveis e da qualidade das análises sistémicas realizadas
no âmbito intra-Problemática, do modelo organizacional adoptado. De facto, a abordagem
metodológica pode propiciar ou iludir a detecção das interfaces funcionais existentes. Nesse
sentido, a metodologia proposta preconiza que cada Problemática seja metodologicamente
analisada e caracterizada, com base nos descritores das variáveis envolvidas, de acordo com o
modelo estrutural representado no esquema da Figura 2, que como se referiu assenta em seis
atributos (pilares) de Diagnóstico, que sustentam “verticalmente” as Problemáticas (pisos).
Dado o relevante papel conferido a estas componentes propõe-se o seguinte glossário
específico, com o objectivo de clarificar o significado que, neste âmbito, lhes é atribuído:

• Sintoma: Incidência indesejável, indício de anormalidade ou sinal de disfunção;
• Causa: Agente natural ou actuação humana directamente responsável pela geração ou

agravamento dos sintomas (é sempre um conceito concreto);
• Problema: Carência, degradação hídrica ou outra situação indesejável relacionada com

o meio hídrico, em um ou mais locais, por acção de uma causa ou da sua conjugação;
• Objectivo: Propósito directamente relacionado com a superação de um problema;
• Condicionante: Factor elementar, com um valor associado, regulador de uma dada

causa. É passível de ser gerido e pode assumir um carácter de estrangulamento ou de
oportunidade. Constam deste âmbito factores que influenciam todos os sub-sistemas e,
por isso, com implicações quer ao nível da “oferta” quer da “procura” de recursos
hídricos (pode ser encarado como uma propriedade relacionada com uma causa);

• Solução: Conjunto articulado de actuações conducente aos objectivos, através de
modificações ao nível dos factores condicionantes e consequentemente das causas;

• Prioridade: Critério de preferência entre as diversas vias - Soluções - que permite
transitar dos Problemas para os Objectivos, decorrente de um processo de avaliação
das soluções que vise a sua triagem ou a determinação da sua oportunidade.

A identificação dos sintomas resulta da pesquisa dos elementos caracterizadores da
situação de referência disponíveis. Quanto à  determinação das suas causas, o conhecimento
do comportamento passado dos sistemas e a análise sistémica espacial e temporal são os
instrumentos mais eficazes. Por sua vez, a identificação dos problemas que não forem
evidentes à partida  resultará naturalmente desta fase de análise, na medida em que os  mesmos
são o elo de ligação entre  vários tipos de  sintomas e estão directamente relacionados com as
causas que lhes deram origem. No âmbito do desenvolvimento destas tarefas de Diagnóstico
prevalece assim uma abordagem com carácter descritivo e analítico.

A importância da identificação dos problemas reside no facto de ser a partir da sua
definição que  deve surgir logicamente a definição dos objectivos gerais como propósitos de
os resolver ou mitigar. É, por isso,  essencial proceder à hierarquização dos problemas, pelo
seu grau de gravidade, e consequentemente à hierarquização dos objectivos gerais pela sua
prioridade. Com base na análise dos problemas e das suas causas também são caracterizadas as
condicionantes que dificultam (estrangulamentos) ou propiciam (oportunidades) a
aproximação aos objectivos. As condicionantes são assim os factores ou “botões”,
manipuláveis pela intervenção humana, que regulam as metas relacionadas com o alcance dos
objectivos a atingir. É, assim, que tendo como objecto as condicionantes e como critério a
hierarquização feita ao nível dos problemas se definem, em correspondência, as prioridades dos
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objectivos. Com a fixação destas prioridades gerais conclui-se uma fase estratégica da
sistematização do Diagnóstico.

 Finalmente, o equacionamento da superação dos problemas, no sentido dos objectivos, é
feito com base na definição de soluções gerais. A hierarquização relativa ao seu mérito e
viabilidade tem como resultado a identificação de um conjunto de prioridades. Esta tarefa é
realizada a partir da hierarquização “voluntarista” feita ao nível dos objectivos gerais e da
“moderação” decorrente das condicionantes. A preferência por determinadas soluções gerais,
com base em pressupostos suportados em análises de avaliação sobre o seu  mérito, que
encerra a sistematização do Diagnóstico, tem assim um carácter eminentemente operacional.

No âmbito do processo de Diagnóstico, é necessário fazer a distinção entre dois
processos: (i) o de construção do edifício formal do Diagnóstico com base  na arquitectura,
apresentada nos dois pontos anteriores, e o processo de (ii) construção dos conteúdos
substantivos. Todavia, o desenvolvimento de ambos (forma e conteúdo) está naturalmente
inter-relacionado e decorre em simultâneo. Um adequado processo metodológico de
construção deste edifício concorre, assim, para um desenvolvimento harmonioso do processo
sistémico. Descreve-se, no ponto seguinte, a metodologia proposta para o desenvolvimento
formal do Diagnóstico, a qual deve desempenhar um importante papel sistematizador dos
processos retroactivos de análise, integração e síntese das matérias em apreço, cujo
desenvolvimento sustantivo é regido pelo cronograma do estudo. Como nestas matérias não
há propriamente áreas e Problemáticas estanques é necessário, compatibilizar “verticalmente”
as análises efectuadas, através de um processo iterativo (tratado no ponto seguinte) que
satisfaça os requisitos inerentes aos princípios da integração e da globalidade da gestão hídrica.

 4 - DESENVOLVIMENTO DO DIAGNÓSTICO. MODO E PROGRAMAÇÃO.

Após a definição dos domínio das Problemáticas do Diagnóstico e do âmbito destas, de
acordo com o modelo do Ponto 2, passa-se à sua estruturação através da formatação das
Problemáticas específicas e da Problemática geral da bacia hidrográfica em estudo (atinente à
integração e síntese do Diagnóstico),  de acordo com o modelo constante do Ponto 3. O
encadeamento, por Problemática, das operações de formatação “horizontal” das componentes
“verticais” do Diagnóstico é o seguinte:

• Caracterização dos sintomas;
• Caracterização das causas responsáveis pelos sintomas;
• Caracterização dos problemas relacionados com o mesmo tipo de causas, ou

decorrente da conjugação de algumas, e respectiva hierarquização;
• Identificação de objectivos gerais que configurem a resolução dos problemas e

correspondente priorização;
• Caracterização das condicionantes associadas aos problemas;
• Identificação de soluções gerais, que actuando ao nível das causas, através dos

factores  condicionantes dos problemas,  visem alcançar os objectivos definidos;
• Avaliação qualitativa e seriação das soluções gerais com base na “filtragem” dos

objectivos pelas condicionantes, visando a exclusão das soluções menos competitivas e
a definição de prioridades gerais. Esta avaliação expedita deverá ser realizada através
da soma ponderada dos elementos (com carácter e graduação qualitativos) das duas
matrizes bidimensionais: (So x Ob) relativa ao alcance dos Objectivos (Ob) de cada
Solução (So) e (So x Co) respeitante ao seu “custo”, na acepção generalizada da
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palavra, em que “Co” designa Condicionante. Deverá ser ainda verificada a
inadmissibilidade ambiental  e a potencialidade mitigadora de cada Solução (So) sobre
os Sintomas (Si) através da matriz (So x Si).

Atenta a forte interligação entre estas tarefas, acontece que o seu desenvolvimento
funcional não se processa necessariamente pela ordem indicada. O importante é que se faça, ao
longo do processo de Diagnóstico, um esforço contínuo no sentido da sua estruturação de
modo a assegurar que o  produto final fique organizado de acordo com este modelo. Como se
pôde verificar, esta metodologia de Diagnóstico abrange, dum modo simplificado e global,
quase todas as fases do processo de planeamento representado na Figura 1. De facto, como as
soluções são geradas através de uma dialéctica complexa, a FASE de Diagnóstico deve lançar
os alicerces de todo o restante corpo de planeamento, visando, ganhos de eficiência, através do
amadurecimento do conhecimento global das questões em todas as suas vertentes e de uma
primeira  triagem de soluções globais. As soluções gerais escolhidas nesta fase serão assim
desenvolvidas e aprofundadas posteriormente, de acordo com as seguintes correspondências:
 Fase1 - Diagnóstico è    Fase 2 - Def. de Objectivos è  Fase 3 - Medidas e Acções;
• Prioridade gerais è         Linhas Estratégicas è  Def. de prioridades e alternativas;
• Objectivos gerais è      Objectivos operacionais è  Metas / Medidas / Fases;
• Soluções gerais è   Soluções integradas globais è  Definição de soluções específicas.

Assim, na fase de Diagnóstico não se deve ter a pretensão de obter univocamente uma
solução geral, mas sim tentar identificar as mais promissoras. Dado o seu carácter preliminar é
desejável que se  tenha, logo desde o seu início, convicções acerca das soluções globais mais
adequadas, as quais não devem surgir apenas como consequências mas, também, como
intenções fundamentadas, que serão, posteriormente, nas FASES seguintes do processo de
planeamento, submetidas a exigentes provas de análise crítica pelas próprias equipas técnicas,
pelas entidades públicas e, no âmbito do  processo de discussão pública, pelos utilizadores dos
recursos hídricos e pela sociedade civil, em geral. Dever-se-á, assim, procurar desenvolver, no
âmbito da fase de Diagnóstico, uma abordagem-tipo Bayesiana, em que o modelo
“à posteriori” proposto resulta da modulação, com base numa metodologia suportada pela
informação de natureza física, social, ambiental, económica ou institucional disponível, das
concepções e convicções modeladas “à priori”. Deste modo, quanto mais e melhor informação
existir sobre a situação em apreço, menos relevantes serão as formulações apriorísticas.

O planeamento de recursos hídricos deve, assim, para ser consequente, constituir uma
prática baseada em pressupostos realistas e não ser apresentado como um mero exercício
tecnocrático. Para isso, os problemas devem ser  analisados com espírito crítico, as prioridades
suportadas por princípios e juízos de valor com aceitação o mais generalizada possível e as
soluções concebidas com atitude estratégica.

Após a estruturação de cada Problemática, é necessário compatibilizar as suas
componentes. A preocupação com esta operação, controlada pela coordenação geral, deve ser
tida desde o início, por forma a reduzir o número de iterações de compatibilização.

A compatibilização mais fácil de alcançar é a que se refere à coerência temática pois há,
logo à partida, o conhecimento de que especialidades devem integrar cada Problemática.
Convém, no entanto verificar a coerência e completamento da matriz bidimensional (P x T),
resultante do cruzamento das várias Problemáticas (P) consideradas com as componentes
temáticas (T) dos sete sub-sistemas referidos na Página 5. Também, a coerência espacial,
deverá ser assegurada logo aquando da definição do âmbito das Problemáticas, embora possa
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ser aperfeiçoada com o desenvolvimento do Diagnóstico. Para o efeito, deve ser verificada a
coerência da matriz bidimensional (P x C), que resulta do cruzamento das Problemáticas com
as células ou conjuntos de células homogéneas (C). Finalmente, a compatibilização mais difícil
e importante, porque abrange as anteriores,  refere-se à coerência entre Problemáticas, isto é,
a coerência “vertical” de cinco das seis componentes do Diagnóstico: Causas (Ca), Problemas
(Pr), Condicionantes (Co), Objectivos (Ob) e Soluções (So). Para isso, é necessário verificar a
consistência das cinco matrizes bidimensionais resultantes do cruzamento das várias
Problemáticas com essas componentes: (P x Ca); (P x Pr); (P x Co); (P x Ob) e (P x So).

Deste exercício deverá resultar para cada bacia hidrográfica a sua Problemática Geral de
Recursos Hídricos, estruturada nas suas componentes de acordo com o mesmo modelo, que
enquadrará e dará coerência às Problemáticas específicas. Este, é o último passo do processo
de Diagnóstico cujo faseamento metodológico pode ser programado  do seguinte modo:

a) Constituição de uma “check-list”  e inventariação de aspectos da situação de referência,
relativos às três componentes de Diagnóstico com carácter mais descritivo;

b) Configuração de uma primeira aproximação à Problemática geral da bacia hidrográfica,
através da elaboração de um quadro geral estruturado conforme o modelo da Figura 2;

c) Identificação e definição das Problemáticas específicas, dos respectivos domínios e das
suas interfaces, com base na configuração geral  referida na alínea anterior;

d) Desenvolvimento sistémico e estruturador, dos processos de análise e síntese, em cada
Problemática específica (intra-Problemática),  de acordo com  o modelo proposto,
fazendo ajustamentos cíclicos nas cinco componentes principais (inter-Problemática) do
Diagnóstico, a partir das condições de fronteira homólogas dos sistemas em estudo;

e) Verificação, correcção fina e confirmação da coerência global da Problemática geral da
bacia, através do “encaixe  vertical” de todos os esquemas de Problemática;

f) Configuração final da Problemática geral da bacia hidrográfica em estudo, como
resultado desta integração vertical, e hierarquização dos diversos aspectos por níveis de
relevância, de modo a poder dispor-se, quer da perspectiva global e sintética do
Diagnóstico, quer de perspectivas de  pormenor relativas às Problemáticas consideradas.

Por fim, como mero exercício exemplificativo, apresentam-se: o Quadro 1, relativo às
tarefas de caracterização e análise, preparatórias do início da elaboração do Diagnóstico,  e o
Quadro 2, onde se exemplifica, duma forma simplificada,  a aplicação da metodologia proposta
à Problemática geral da parte portuguesa das bacias hidrográficas da região norte do País.
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Quadro 1
Tarefas de caracterização e análise a desenvolver para preparação do Diagnóstico

 ÁREAS  A CONSIDERAR NOS PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA:
• Biofísica, Social e Económica;
• Recursos Hídricos e Situações Hidrológicas e Hidrogeológicas Extremas;
• Usos e Ocupações;
• Balanço entre Necessidades e Disponibilidades de Água;
• Erosão, Transporte e Assoreamento;
• Ecosistemas Aquáticos e Terrestres Associados;
• Riscos Naturais e Antrópicos;
• Valores Patrimoniais no Domínio Hídrico.

ASPECTOS  RELEVANTES :
• Existem duas zonas com características biofísicas,  climáticas, demográficas e de uso e

ocupação do solo muito distintas:
−  a litoral  (Minho e Douro Litoral)
−  a interior (Trás-os-montes e norte da Beira Interior);

• A zona litoral é particularmente favorecida em precipitação e a interior tem zonas muito secas;
• Na Bacia hidrográfica do rio Douro 65% das disponibilidades próprias são provenientes de

Espanha; 53% da bacia do Lima é espanhola e só 5% da bacia do Minho é portuguesa.
• A significativa capacidade de armazenamento na parte espanhola da Bacia do Douro (8 mil hm3)

tem reduzido significativamente os escoamentos à entrada da fronteira em períodos de seca;
• A parte portuguesa da bacia hidrográfica do rio Douro tem escassa capacidade de

armazenamento superficial instalada e consequentemente fraca regularização hídrica (4% das
afluências anuais médias) e limitadas disponibilidades hídricas subterrâneas;

• O balanço hídrico na bacia do rio Douro tende progressivamente a agravar-se com a
intensificação da utilização da água na parte espanhola da bacia e transferências, previstas no
Plano Hidrológico de Espanha, para outras bacias hidrográficas;

• As bacias dos rios Lima e Cávado têm boa capacidade de armazenamento nas albufeiras
existentes (1,5 mil hm3, que representa 20% das suas afluências anuais médias);

• Os rios Douro, Lima ,Cávado e Ave têm forte componente de produção hidroeléctrica. Nos
afluentes do rio Douro existe um importante potencial de armazenamento não explorado;

• Há muitas zonas desfavorecidas quanto a níveis de atendimento em saneamento básico e os  mais
baixos estão numa faixa interior vertical, compreendida entre a faixa litoral e a faixa fronteiriça;

• Existem vulnerabilidades no abastecimento de água por falta de origens fiáveis, em quantidade,
nas zonas do interior, e em qualidade, no litoral;

• A utilização abusiva dos recursos hídricos como meio de rejeição de efluentes não tratados e a
forte concentração demográfica no litoral tem obrigado à concepção e construção de longos e
onerosos sistemas de adução.

1.2 - ANÁLISE FACTUAL DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

1.1 - CARACTERIZAÇÃO DESCRITIVA
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Quadro 2
Aplicação da Metodologia  de Diagnóstico Proposta à Região Norte do País

• SINTOMAS:
a) No âmbito das necessidades de recursos hídricos;

Zonas carenciadas em abastecimento de água ou afectadas gravemente por secas. Carências associadas
aos usos não-consumptivos. Situações graves, em rios ou albufeiras com água com qualidade não
compatível com os usos; fontes de poluição ou  sobreexploração de aquíferos; conflitos de uso.
Desperdícios significativos  de água (urbana, agricultura e indústria).

b) No âmbito do ordenamento e da degradação do meio hídrico
Situações graves de ocupação e ocorrências de degradação do meio hídrico. Locais degradados pela
extracção de inertes. Erosões no leito e derrocadas nas margens e trechos com problemas de
assoreamento. Inundações graves ou frequentes, provocadas por cheias.

c) No domínio institucional e legal
Carências da qualidade e quantidade de dados para a elaboração dos planos. Insuficiências do sistema
de vigilância, de monitorização e de informação. Situações da falta de fiscalização. Deficiências do
sistema de aviso e controlo de cheias ou de gestão das secas. Descoordenações, ao nível dos agentes
responsáveis pela aprovação e gestão dos vários instrumentos de planeamento e ordenação de território.
Lacunas, sobreposição de competências institucionais e incumprimentos de diplomas.

• CAUSAS:
 Concentração da população, actividades económicas e de lazer criando uma pressão excessiva sobre os

recursos hídricos em alguns locais. Irregularidades hidrológicas, espaciais e temporais. Significativa
dependência hidrológica de Espanha. Ordenamento deficiente do território em relação às
disponibilidades da água e aos valores ambientais do meio hídrico. Carência de infra-estruturas de
armazenamento, adução e despoluição. Ineficiências na gestão dos sistemas e por parte dos utilizadores.

• CONDICIONANTES:
a) Estrangulamentos: Técnicos: falta de informação e conhecimentos; Jurídicos: legislação inadequada;

institucionais: insuficiências da administração; Económicos: insuficiências financeiras face à dimensão
dos problemas; Sociais: poucas exigências na qualidade e reduzida disponibilidade para financiamento
da melhoria da  situação da disponibilidade e qualidade dos recursos e do meio hídrico.

b)  Oportunidades: Quadros comunitários normativos e de  apoio financeiro. Progressiva sensibilização
dos poderes instituídos para a necessidade de resolução de situações, com reflexos  ao nível da saúde
pública, qualidade de vida ou da economia. Progressiva consciencialização da sociedade civil para os
problemas do ambiente e dos recursos hídricos.

2.2 - “CHECK-LIST”  DE ASPECTOS DOS ATRIBUTOS DESCRITIVOS DO DIAGNÓSTICO

• Sistemas de monitorização, redes, informação e apoio à decisão;
• Consumos, necessidades, balanço e risco da falta de água. Racionalização do consumo da água;
• Controlo da poluição e qualidade do meio hídrico, para uma dado modelo de gestão hídrica;
• Despoluição de zonas de grande concentração industrial  ou urbana;
• Riscos naturais (cheias e secas);
• Erosão, conservação do solo e da água, transporte sólido e sedimentação;
• Relações  institucionais e articulação com outros planeamentos e políticas sectoriais;
• Articulação com a gestão espanhola das bacias compartilhadas;
• Conservação e valorização do meio hídrico e  gestão de zonas ambientalmente sensíveis;
• Reforço da capacidade institucional em matéria de recursos hídricos;
• Implementação de novos aproveitamentos ou sistemas e sua auto-sustentabilidade;
• Ordenamento e regulamentação da gestão hídrica e ambiental.

2.1  - “CHECK-LIST” DE PROBLEMÁTICAS
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• Focos de poluição e troços de rios com níveis inaceitáveis de qualidade agravados no verão e nos
períodos de seca
− Poluição urbana, industrial e agrícola nos Rios Ferreira Corgo, Ave, Leça e troços de jusante dos

rios Lima e Cávado;
− Contaminações;
− Desaparecimento da fauna piscícola;

• Conflitos de usos em alguns locais, agravados no verão e durante os períodos de seca
− Deficiências no abastecimento de água à região do Grande Porto e carência de sistemas, sobretudo

numa larga faixa  entre o litoral e o interior;
− Descargas não tratadas e poluição difusa;
− Questões associadas à gestão dos sistemas: Caudais mínimos,  navegabilidade,  grandes centros

produtores  e mini-centrais;
− Questões não resolvidas em praias fluviais, albufeiras. Navegação fluvial, recreio e lazer. Pesca.

• Degradação ambiental e desordenamento do território
− Degradação da qualidade ambiental e paisagística: actividades e instalação que provocam a

degradação do meio hídrico e ambiental. Extracção de inertes. Urbanização e infra-estruturas em
margens;

− Áreas sujeitas frequentemente a calamidades naturais. Prejuízos provocados por cheias e secas.
• Problemas de saúde pública

− Doenças resultantes da contaminação das águas.

2.4 - CAUSAS

• Concentração da população e indústria em toda a faixa litoral
− A nível nacional: 50% da população em 5% da área e 80% da população em 20%

• Variabilidade climática
− Irregularidade das precipitações: Espacial (máx. de  3.500 mm no Gerês e mín. de

380 mm em Barca de Alva), Interanual (períodos de anos secos e húmidos),    Anual
( anos secos e húmidos ), Sazonal (70% da precipitação no semestre húmido), Diária
(pontas de cheia elevadas);

− As mudanças climáticas poderão aumentar a variabilidade.
• Dependência hídrológica em relação a Espanha nos rios Lima e Douro associada à

falta de capacidade de regularização de caudais na bacia do rio Douro
− 65% da água destas bacias provém de Espanha e no rio Douro só há “fios de água”

• Insuficiência de sistemas de tratamento de efluentes e abastecimento de água
− Níveis de atendimento baixos (água 55%, redes  50%, tratamento 20. Práticas

agrícolas e processos de produção e tratamento industrial incorrecto.
• Insuficiente gestão integrada de recursos hídricos

− A gestão integrada de recursos hídricos, poderia minimizar mais significativamente as
situações de poluição ainda não resolvidas e reduzir a gravidade dos sintomas de
eventuais acidentes de poluição.

• Deficiências na gestão dos sistemas
− Só cerca de 1/3 dos sistemas funciona bem: municipais, indústria, regadios.

• Ineficiências por parte dos consumidores
− Gastos excessivos, ineficiência no uso ou excesso de carga poluente produzida.

2.3 - SINTOMAS
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                                             (Hierarquizados pela sua gravidade)

è Insuficiência
 na satisfação das necessidades em quantidade e qualidade da água
 nos locais ______________
 
è Degradação
 do meio hídrico nas zonas______________
 
è Destruição
 do património natural e cultural nos locais _______________

 
è Insegurança
 contra riscos naturais nas zonas_______________
 
è Deficientes

condições de qualidade de vida devido a factores de desordenamento hídrico
nos locais _______________________

• Conhecimento técnico dos subsistemas físicos relacionados com os recurs. hídricos
− Cadastro de ocupações actualizado e de inventários de dados, em quantidade e

qualidade;
− Estudos de base em relação a algumas áreas relacionadas com a sua gestão;
− Modelos integrados para planeamento e simulação dos sistema;
− Investigação em sistemas de recursos hídricos.

• Sistemas financeiro e fiscal
− Orçamentos da administração central e municipal;
− Financiamento do sector privado;
− Receitas provenientes da aplicação do D.L. 47/94 (Utilizador/Pagador);

• Sistemas institucional e normativo
− Articulação entre os vários Serviços da Administração;
− Articulação entre os vários planeamentos sectoriais, nacionais, regionais e locais;
− Articulação da gestão hídrica com Espanha;
− Adequação do quadro dos recursos humanos às atribuições dos Serviços;
− Sistemas de vigilância, controlo e fiscalização;
− Quadro normativo e regulamentar;
− Aplicação dos regimes licenciamento e económico-financeiro;
− Informação da Administração aos utilizadores e cidadãos;
− Informação dos cidadãos sobre os problemas relacionados com o custo da água;
− Sistema de planeamento: Existência de Planos e implementação de um processo de

planeamento integrado e permanente.

2.5 - PROBLEMAS

2.6 - CONDICIONANTES
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è Satisfação das necessidades,
 em quantidade e qualidade, baseada em soluções optimizadas do ponto de vista social,

ambiental e económico e de qualidade na garantia dos serviços, em relação aos diversos
usos, nos locais ______________ numa perspectiva de curto, médio e longo prazo,
visando as seguintes  metas _____;

è Preservação e requalificação
 do meio hídrico nos locais ____________ do tipo __________;
è Valorização ambiental,
 paisagística e cultural dos sistemas hídricos numa perspectiva de gestão sustentável do

património natural e construído nas zonas ________________da forma __________
è Protecção contra riscos
 naturais ou induzidos pelo homem associados aos sistemas hídricos,
 tais como cheias e secas, rotura de barragens, e outros acidentes naturais ou antrópicos,

nos locais _____________________
è Ordenamento

dos usos e do Domínio Público Hídrico, por forma a assegurar a sustentabilidade da sua
utilização e  melhorar as condições de qualidade de vida de acordo com os seguintes
critérios________________________

• Aprovação dos regimes regulamentares de planeamento (Planos de Bacia), económico-
financeiro, de utilização do domínio hídrico e de ordenamento hídrico;

• Programa de definição de reservas estratégicas de fins múltiplos;
• Programa de implementação de sistemas infra-estruturais;
• Programa de recuperação e reabilitação de leitos e infraestruturas degradadas;
• Programas não estruturais de preservação e recuperação dos sistemas hídricos;
• Programa de valorização das margens e outras áreas com interesse ambiental;
• Programa para melhorar o conhecimento sistémico sobre a bacia, através da sua

monitorização, inventariação e estudo (caudais líquidos e sólidos);
• Prog. de desenvolvimento de sistemas de vigilância, informação, controlo e fiscalização;
• Programa para a quantificação em tempo real dos recursos hídricos;
• Programa de informação, alerta e protecção contra cheias;
• Programa de contingência contra secas;
• Programa de controlo da qualidade da água;
• Programas de investigação em Recursos Hídricos;
• Programa de  articulação da gestão hídrica entre a Espanha e Portugal;
• Programas de Formação e Educação Ambiental em matéria de Recursos Hídricos;
• Prog. de incentivo à participação dos sectores económ. no financiamento dos sistemas;
• Progr. de incentivo ao uso de tecnologias industriais menos poluentes e mais e melhores

sistemas de tratamento de efluentes urbanos e industriais (isolados e colectivos)
• Programa de incentivo à racionalização do uso da água na agricultura;

2.7 - OBJECTIVOS

2.8 - SOLUÇÕES GERAIS

(Hierarquizados pela sua prioridade)


