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Lei da Água – Objectivos ambientais:

� Águas de superfície
� Águas subterrâneas

� Zonas protegidas

Lei da Água – Administra ções de Região Hidrogr áfica:

� Área de jurisdição

� Competências

Temas



Objectivos ambientais

Águas de superf ície: Águas subterrâneas:

� Não deteriora ção do estado ;

� Bom estado ecol ógico ou bom potencial e 
bom estado qu ímico ;

� Redução da polui ção causada por 
substâncias priorit árias;

� Elimina ção da polui ção causada por 
substâncias priorit árias perigosas.

� Não introdu ção de poluentes;

� Não deteriora ção do estado ;

� Bom estado quantitativo e qu ímico ;

� Inversão de tendências significativas de 
aumento da concentra ção de poluentes.

+
Objectivos específicos de zonas protegidas



Águas de superf ície:

� Directiva 2008/105/CE relativa a normas de qualidade ambiental no domínio 
da política da água, que altera e revoga as Directivas 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, e que altera a Directiva 
2000/60/CE

Águas subterrâneas:

� Directiva 2006/118/CE relativa à protecção das águas subterrâneas contra a 
poluição e a deterioração - Transposta pelo Decreto-Lei n.º 208/2008, de 28 de 
Outubro

Objectivos ambientais – legislação complementar



� Captação

� Contaminação da água:

� Tópica

� Difusa

� Infra-estruturas

(alterações hidromorfológicas)

Agricultura – Potenciais pressões



� Definição de tipos de massas de água para 
cada categoria

� Definição das condições de 
referência/máximo potencial ecológico

� Estabelecimento de Sistemas de 
classificação do estado/potencial ecológico 
por tipo de massa de água:

� Elementos de qualidade biológica e físico-
química

� Especificações técnicas para a 
monitorização

� Compatibilização com as normas 
estabelecidas para as zonas protegidas

Estado ecológico/Potencial ecológico



Estado ecológico/Potencial ecológico - Elementos de qualidade físico-química

Identificação das condições físico-químicas gerais 
necessárias para:

a) assegurar o funcionamento do tipo  de ecossistema  
b) cumprir o bom estado/potencial para os elementos biológicos

Identificação dos poluentes 
específicos:

� Sintéticos
� Não sintéticos

(Análise de Pressões)

Definição das Normas de 
Qualidade Ambiental

(Metodologia prevista no  Anexo V)

Definição de níveis ou classes para os elementos ge rais de 
qualidade físico-química com base nos valores mais 

restritivos de a) e b)

Estabelecimento do sistema de classificação baseado  nos valores de bom 
estado/potencial estabelecidos para os elementos de  qualidade biológica e físico-química

Fonte: Adaptado do Guia sobre a classificação do es tado/potencial ecológico



Estado químico – águas de superfície
Substâncias 
priorit árias

Substâncias priorit árias 
perigosas

Alacloro
Benzeno
Clorfenvinfos
1,2-Dicloroetano
Diclorometano
Fluoranteno
Níquel e compostos
Triclorometano
Atrazina
Clorpirifos
Di(2-etilhexil)ftalato
Diurão
Isoproturão
Chumbo e compostos

Naftaleno
Octilfen óis
Pentaclorofenol
Simazina
Triclorobenzenos
(1,2,4-Triclorobenzeno)
Trifluralina

Éteres difen ílicos bromados
Cádmio e compostos 
C10-13-cloroalcanos
Hexaclorobenzeno
Hexaclorobutadieno
Hexaclorociclohexano
Mercúrio e compostos
Nonilfen óis
Pentaclorobenzeno
Hidrocarbonetos poliarom áticos
Composto de tributilo estanho 
Antraceno
Endossulfão
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8 substâncias adicionais – Tetracloreto de Carbono, Aldrina, Dialdrina, Endrina, 
Isodrina, DDT, Tetracloroetileno, Tricloroetileno



Poluente Normas de qualidade

Nitratos 50 mg/L

Substâncias activas dos pesticidas, incluindo os re spectivos 
metabolitos e produtos de degrada ção e de reac ção

0,1 ug/L
0,5 ug/L (total)

+
Ars énio Cloreto 

Limiares a serem 
estabelecidos pelos 
Estados-Membros

Cádmio Sulfato

Chumbo Tricloroetileno

Mercúrio Tetracloroetileno

Azoto amoniacal Condutividade

Outros poluentes e indicadores de polui ção

Estado químico – águas subterrâneas



� ARH do Norte:
� RH Minho e Lima (RH1)

� RH Cávado, Ave e Leça (RH2)

� RH Douro (RH3)

� ARH do Centro:
� RH Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do 

Oeste (RH4)

� ARH do Tejo:
� RH Tejo (RH5)*

� ARH do Alentejo:
� RH Sado e Mira (RH6)

� RH Guadiana (RH7)

� ARH do Algarve:
� RH Ribeiras do Algarve (RH8)

Administrações de Região Hidrográfica - ARH

Fonte: INAG, 2007



Portugal ARH do Tejo 

Área (km2) 89 271 27 556 (31 %)

Popula ção 9 873 200 3 809 050 (39 %)

Número de 
concelhos

278 107 (39 %)

Frente litoral (km) 898 289 (32 %)

Número de zonas 
balneares

407 131 (32 %)

Necessidades 
popula ção (hm3)

867 352 (41 %)

Necessidades 
rega (hm3)

6 413 1 904 (30%)

Necessidades 
indústria (hm3)

398 159 (40 %)

Área de Jurisdição da ARH do Tejo, I.P.
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Planeamento

Licenciamento

Gestão de 
infra-estruturas

Informação/ 
Participação

Fiscalização

Monitorização

Actividades - ARH



Massas de 
água

Sub-bacia

Região hidrográficaRegião hidrográfica internacional

Processo de planeamento dos Recursos Hídricos 



PGRHCaracterização da 

Região Hidrográfica

Questões  
significativas 
de gestão da 
água

(QSiGA)

Plano de Gestão 

da Região 

Hidrográfica

(Draft)

Programas de 

monitorização

Calendário  dos 

PGRH

Processo de planeamento 



QSiGA – Metodologia 

Metodologia desenvolvida pelo INAG.

1- Lista de potenciais QSiGA:
– Ambiental (29)
– Normativa, organizacional e económica (6)

2- Avaliação baseada em critérios ambientais, sociai s e económicos
(15)

3- Identificação das QSiGA



Questões relativas a pressões e impactos

1 Acidificação da água

2 Afluências de Espanha

3
Agravamento da qualidade da água devido à suspensão 
dos sedimentos

4 Águas enriquecidas por nitratos e fósforo

5 Alteração das comunidades da fauna e da flora;

6
Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e 
assoreamentos)

7 Alterações do regime de escoamento 

8
Competição das espécies pelo espaço e pelo alimento  
com consequente desequilíbrio das comunidades

9
Competição de espécies não nativas com espécies 
autóctones

10 Contaminação de águas subterrâneas

11 Degradação de zonas costeiras

12 Desaparecimento/Extinção de espécies 

13 Destruição/fragmentação de habitats

14 Escassez de água

Tipologia de questões relativas a pressões e impact os 

Questões relativas a pressões e impactos

15 Eutrofização

16 Intrusão salina nas águas subterrâneas

17 Inundações

18 Poluição com metais

20 Poluição microbiológica

21 Poluição orgânica 

22 Poluição térmica

23 Radioactividade

24 Recarga artificial de aquíferos

25 Redução da biodiversidade

26 Redução dos recursos haliêuticos

27
Risco de não sobrevivência de espécies de fauna e d e 
flora

28 Sobre ----exploração de aquíferos

29 Transferências entre bacias



Tipologia de questões de ordem normativa, organizac ional e económica

Questões de ordem normativa, organizacional e econó mica

30 Conhecimento especializado e actualizado 

31 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente

32 Licenciamento insuficiente e/ou ineficiente

33 Monitorização insuficiente e/ou ineficiente das m assas de água

34 Nível de recuperação de custos dos serviços da água  insuficiente

35 Medição e auto-controlo insuficiente e/ou ineficien te das captações de 
água e descargas de águas residuais



RH5 – Principais QSiGA

Questões relativas a pressões e impactos

2 Afluências de Espanha

4 Águas enriquecidas por nitratos e fósforo

10 Contaminação de águas subterrâneas

15 Eutrofização

16 Intrusão salina nas águas subterrâneas

17 Inundações

18 Poluição com metais

19 Poluição com substâncias perigosas e com substância s 
prioritárias 

20 Poluição microbiológica

21 Poluição orgânica 

Questões de ordem normativa, 
organizacional e económica

30 Conhecimento especializado e actualizado 

31 Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente

32 Licenciamento insuficiente e/ou ineficiente

33
Monitorização insuficiente e/ou ineficiente das 
massas de água

35
Medição e auto-controlo insuficiente e/ou 
ineficiente das captações de água e descargas de 
águas residuais



Sub-bacia
do Sorraia

Margem 
esquerda

Abordagem integrada – Nível da sub-bacia
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QSiGA – Abordagem integrada

Sub-bacia
do Sorraia

Margem 
esquerda
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