
 

 Participação pública e institucional  
– relevância nos processos de tomada de decisão  

Os Planos de Gestão da Região Hidrográfica do Norte 

Lisboa, 10 de março de 2015 



O que é? 

Obrigação legal “quaisquer particulares, 

utilizadores dos recursos hídricos e suas 
associações, podem intervir no planeamento 
das águas e, especificamente, nos 
procedimentos de elaboração, execução e 
alteração dos seus instrumentos”  

Lei da Água 



Para que serve? 

“Não serve para nada… 

É um embuste… 

Trata-se de uma encenação 
para nos levar a aceitar 
algo que é previamente 
decidido por um conjunto 
de peritos…” 



Princípio 

Rejeitar o dualismo entre administração e público 
 

 “o modelo linear em que as políticas são da exclusiva responsabilidade dos 

dirigentes deverá ser substituído por um círculo virtuoso, baseado nas reações 
dos interessados, nas redes e na participação a todos os níveis, desde a 
elaboração das políticas até à sua aplicação”   

 
(Livro Branco sobre a Governança Europeia) 

PGRH-Norte = Pacto Regional pela Água  



Para que serve? 



O que foi feito 
•  QSiGA: 5 sessões 

•  Conselho de Região Hidrográfica: 10 reuniões 

•  Inquéritos, entrevistas e outros pareceres  

•  Folhetos, filmes, website, boletim informativo 

•  Ciclo de Encontros “As Naturezas da Água” 

•  Educação ambiental: Embaixadores dos Rios, concurso “Águas em Cartaz 
2010” 

•  Ações de formação: Curso Hidráulica e Reabilitação Fluvial 

•  Prémio Dr. Francisco da Fonseca Henriques 

•  Conferência “Ambicionar a compatibilização da construção de pequenos 
aproveitamentos hidroelétricos com a conservação da natureza e da 
biodiversidade” 

•  Apresentação da proposta dos planos hidrológicos do Duero e Miño-Sil 

•  Fórum Regional da Água: 6 encontros 
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Ciclo de Encontros “As Naturezas da Água”  
• Corpo – Centro de Astrofísica da UP 

•  Alma – Comunidade Islâmica e Faculdade de Filosofia da UP 

•  Arte –  Faculdade de Belas Artes da UP 

•  Engenho – Faculdades de Engenharia e Letras da UP 

O que foi feito 
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O que foi feito 
03.out.2011 a 03.abr.2012 

• 5 Fóruns Regionais da Água 
       - média de 82 participantes 

       - 316 contributos específicos 

• 56 pareceres recebidos 
       - 578 contributos específicos 



O que foi feito 



Dez.2012 Nov.2014 Jun.2015 Fev.2016 

17.nov.2014 a 
17.mai.2015 

Período de consulta pública das QSiGA: 
17.nov.2014 a 17.mai.2015 

2.º ciclo de planeamento 2016-2021 

O que estamos a fazer? 
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2.º ciclo de planeamento 2016-2021 



PGRH 2016-2021 

O que estamos a fazer? 



PGRH 2016-2021 

O que vamos fazer? 

jun.2015 a  
dez. 2015 • Workshops setoriais 

• Jornadas conjuntas com Espanha 
• Fóruns regionais com grupos de trabalho e saídas de campo 
• Conselho de Região Hidrográfica 
 



POOC Caminha-Espinho 

O que vamos fazer? 

Os trabalhos subsequentes ao Modelo de Ordenamento, 
que compreendem a fase de Discussão Pública e a 
preparação da proposta final de Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira (POOC) Caminha-Espinho para publicação, 
serão desenvolvidos pela APA 



Obrigada pela atenção 

Dora Barros 
Pimenta Machado 


