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NoçãoNoçãoNoçãoNoção dededede SecaSecaSecaSeca
Segundo considerado a nível da UE (DG ENV- EC, 2007):

“As situações de seca correspondem a um decréscimodecréscimodecréscimodecréscimo temporáriotemporáriotemporáriotemporário das disponibilidades naturais
médias, podendopodendopodendopodendo ocorrerocorrerocorrerocorrer emememem qualquerqualquerqualquerqualquer parteparteparteparte da Europa, tanto em zonas húmidas como em zonas
áridas eeee emememem qualquerqualquerqualquerqualquer épocaépocaépocaépoca dodododo anoanoanoano”.

NoçãoNoçãoNoçãoNoção dededede EscassezEscassezEscassezEscassez dededede ÁguaÁguaÁguaÁgua
De igual forma, para a Escassez, ao nível da UE (DG ENV – EC, 2007) é considerado que:

Distinção dos fenómenosDistinção dos fenómenosDistinção dos fenómenosDistinção dos fenómenos

Enquadramento geralEnquadramento geralEnquadramento geralEnquadramento geral
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De igual forma, para a Escassez, ao nível da UE (DG ENV – EC, 2007) é considerado que:

“Ocorre onde os recursos hídricos são insuficientes para satisfazer as necessidades de longo
prazo, referindo-se a desiquilíbriosdesiquilíbriosdesiquilíbriosdesiquilíbrios dededede longolongolongolongo prazoprazoprazoprazo, combinando um baixobaixobaixobaixo nívelnívelnívelnível dededede disponibilidadesdisponibilidadesdisponibilidadesdisponibilidades
com um nívelnívelnívelnível dededede necessidadesnecessidadesnecessidadesnecessidades excedendoexcedendoexcedendoexcedendo aaaa capacidadecapacidadecapacidadecapacidade de abastecimento dos sistemas naturais.”

NãoNãoNãoNão havendohavendohavendohavendo, todavia, uma definiçãodefiniçãodefiniçãodefinição universalmenteuniversalmenteuniversalmenteuniversalmente aceiteaceiteaceiteaceite paraparaparapara aaaa EscassezEscassezEscassezEscassez, verifica-se que a
atribuição de sintomassintomassintomassintomas dededede escassezescassezescassezescassez a uma dada área geográfica dependedependedependedepende:

(i) das necessidadesnecessidadesnecessidadesnecessidades existentesexistentesexistentesexistentes e de como são definidas;
(ii) de qual a fracçãofracçãofracçãofracção dasdasdasdas disponibilidadesdisponibilidadesdisponibilidadesdisponibilidades que podem ser utilizáveisutilizáveisutilizáveisutilizáveis;
(iii) de quais as escalasescalasescalasescalas temporaltemporaltemporaltemporal eeee espacialespacialespacialespacial consideradasconsideradasconsideradasconsideradas para a avaliação da Escassez.
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ImpactsImpactsImpactsImpacts resultingresultingresultingresulting fromfromfromfrom DroughtDroughtDroughtDrought situationssituationssituationssituations

Evolução da severidade das secasEvolução da severidade das secasEvolução da severidade das secasEvolução da severidade das secas

Precipitation
deficit

Unsaturated 
soil storage

Soil moisture
deficit

Meteorological
drought

Agricultural
drought
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Source: Adapted from Drought Management Guidelines (2007)

Groundwater
storage

Surface water
storage

Surface flow
deficit

Groundwater
deficit

Water supply systems

Socio-economic systems

Economic, social, environmental 
impacts

Hydrological
drought

Socio-economic
drought

3



As regiões hidrográficas 
internacionais ocupam mais 
de 60% do território da UE

Política da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeu

National and International River Basin Districts (EU , 2007)

Entre os 27 Estados-Membros 
existem:

• 110 regiões hidrográficas
• 40 das quais são 
internacionais
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A Directiva Quadro da Água

Política da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeuPolítica da água: contexto europeu

Objectivo principal: Gestão dos recursos hídricos ao nível da bacia hidrográfica, reflectindo as realidades
hidrológicas independentemente de barreiras administrativas e políticas

• Estabelece um quadro geral no qual a Comunidade, as autoridades nacionais e regionais podem
desenvolver políticas integradas e coerentes

• Assegura que os objectivos ambientais são estabelecidos numa base comum em toda a
Comunidade
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• Guia os Estados-Membros no desenvolvimento de “Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica”
(PGBH) para cada região hidrográfica inteiramente situada no seu território, de forma a alcançar o
“bom estado” das águas subterrâneas e de superfície num prazo de 15 anos.

No caso de uma região hidrográfica internacional com território dentro da UE, os Estados-Membros 
devem:

(i) Garantir que é formada uma região hidrográfica internacional; e
(ii) Assegurar coordenação e cooperação, elaborando um único PGBH ou, caso isso não 

seja possível, elaborando um plano para a parte situada no seu território respectivo

• Cria a possibilidade de complementar esses PGBH com programas específicos e planos de
gestão, ao nível de sub-bacia, sector, problema (ex. Planos de gestão de situações de seca)



ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos da DQA, da DQA, da DQA, da DQA, limitaçõeslimitaçõeslimitaçõeslimitações existentesexistentesexistentesexistentes e e e e perspectivasperspectivasperspectivasperspectivas de de de de 
trabalhotrabalhotrabalhotrabalho

AnoAnoAnoAno Principais acçõesPrincipais acçõesPrincipais acçõesPrincipais acções ReferênciaReferênciaReferênciaReferência

2008 Versão provisória dos planos de gestão de bacia hidrográfica (PGBH) Art. 13

2009 Publicação dos PGBH incluindo programa de medidas Art. 13 & 11

2010 Estabelecimento da Política de Preços Art. 9

2012 Implementação dos Programas de Medidas Art. 11

2015 Cumprimento dos objectivos ambientais Art. 4

2021 Fim do primeiro ciclo Art. 4 & 13

2027 Fim do segundo ciclo, prazo limite para cumprimento dos objectivos Art. 4 & 13

���� A DQA é uma directiva “dinâmica” uma vez que difere ntes Directivas-filhas já 
foram criadas desde então de forma a preencher as l acunas identificadas, 
nomeadamente ao nível de:

- águas subterrâneas (Directiva 2006/118/CE)
- cheias (Directiva 2007/60/CE)

Extensão e severidade das situações de seca na Europa em
2003 – SPI index ( www.euraqua.net )
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�Entretanto, estão a ser levados a cabo esforços adi cionais 
para a mitigação de situações de seca, uma problemá tica 
relevante nos países do sul da Europa



Gestão de secas na EuropaGestão de secas na EuropaGestão de secas na EuropaGestão de secas na Europa

Segundo a EurAqua Network (ww.euraqua.net)

� Não existe verdadeiramente uma política das Secas a nível Eu ropeu

� O quadro institucional dos diversos países europeus encont ra-se pouco adaptado para fazer face às ameaças de

Seca reais.

No entanto

� As secas são a maior ameaça a nível económico e social dos cidadãos europeus;

� A vulnerabilidade da Europa às situações de Seca está a aumentar (crescentes necessidades de água)

� A Aplicação e a eficácia dos procedimentos de gestão de secas é bastante variável entre os países-membros. A

abordagem é quase sempre de gestão reactiva em situações de crise, em vez da proactiva gestão de riscos .

European environment outlook, (EEA Report – nº4/ 200 5)

A nível europeu, a análise da pressão A nível europeu, a análise da pressão A nível europeu, a análise da pressão A nível europeu, a análise da pressão 
sobre os recursos hídricos e da escassez sobre os recursos hídricos e da escassez sobre os recursos hídricos e da escassez sobre os recursos hídricos e da escassez 
de água, entre os Estadosde água, entre os Estadosde água, entre os Estadosde água, entre os Estados----Membros, está Membros, está Membros, está Membros, está 
baseada no “baseada no “baseada no “baseada no “WaterWaterWaterWater ExploitationExploitationExploitationExploitation IndexIndexIndexIndex” ” ” ” 
(WEI), desenvolvido pela “(WEI), desenvolvido pela “(WEI), desenvolvido pela “(WEI), desenvolvido pela “EuropeanEuropeanEuropeanEuropean
Environmental Environmental Environmental Environmental AgencyAgencyAgencyAgency” (EEA)” (EEA)” (EEA)” (EEA)
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abordagem é quase sempre de gestão reactiva em situações de crise, em vez da proactiva gestão de riscos .

� Apesar das vastas regiões afectadas, não existe, ao nível Europeu, uma previsão coordenada de Sec as, uma rede

de monitorização e mitigação, bem como comprometimento de I& D nas Secas e melhores práticas de gestão.



A presidência portuguesa da União Europeia (2º semestre de 2007),
deu especial atenção às questões relacionadas com a escassez de
água e as secas, sendo o tópico central da reunião informal havida
com todos os Ministros do Ambiente dos Países da UE.

Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas ---- secassecassecassecas

• A definição de índices e indicadores para os países da UE ainda está em fase preliminar.

• Um primeiro documento (“EU Water Scarcity and Droughts Expert Network”, Outubro 2007)
resume os elementos básicos a serem incluídos num Plano de Gestão das Secas,

Linhas orientadoras da EU para Planos de Gestão de Secas

resume os elementos básicos a serem incluídos num Plano de Gestão das Secas,
nomeadamente:

1) Indicadores e valores-limite para determinação do início, fim e níveis de severidade de
secas

2) Medidas a serem consideradas em cada fase da seca, de forma a prevenir a
deterioração do estado da água e mitigar os efeitos negativos das secas

3) Enquadramento organizacional para lidar com as secas

Para bacias transfronteiriças, deve ser tida em con ta a coerência entre indicadores dos 
países envolvidos
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Em 2003, o grupo de trabalho da CADC dedicado às secas acordou um trabalho em duas fases, de 
forma a construir um sistema de indicadores simplificado e homogéneo, específico para a 
identificação e caracterização das secas:

- estabelecimento de um sistema de indicadores e respectivos valores limite
- identificação dos usos principais a serem assegurados em circunstâncias especiais

Esse sistema ainda não foi criadoEsse sistema ainda não foi criadoEsse sistema ainda não foi criadoEsse sistema ainda não foi criado

Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas Coordenação de situações hidrológicas extremas ---- secassecassecassecas

Gestão de situações de Seca prevista na Convenção L uso-
Espanhola de1998
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Entretanto:
- Espanha acabou os Planos de Acção específicos para situações de seca, para cada bacia 
hidrográfica, que contêm os seus próprios indicadores, e
- Portugal está (a começar) a trabalhar (independentemente) na preparação dos seus próprios 
planos de gestão

Deve ser enfatizado que os Deve ser enfatizado que os Deve ser enfatizado que os Deve ser enfatizado que os indicadores correspondentes deveriam ser comuns e/ou indicadores correspondentes deveriam ser comuns e/ou indicadores correspondentes deveriam ser comuns e/ou indicadores correspondentes deveriam ser comuns e/ou 
homogeneizados entre os dois paíseshomogeneizados entre os dois paíseshomogeneizados entre os dois paíseshomogeneizados entre os dois países
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Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?

Indicadores de seca (Steinmann et al, 2005)

Os indicadores de seca são variáveis que permitem descrever a magnitude, duração,
severidade e extensão espacial de uma seca.

Tipos de indicadores

Indicadores simples – variáveis meteorológicas e hidrológicas (precipitação, caudais,
humidade do solo, armazenamento nos reservatórios ou níveis piezométricos dos
aquíferos)

Índices – Diferentes indicadores sintetizados num único, com uma escala quantitativa
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Índices – Diferentes indicadores sintetizados num único, com uma escala quantitativa

Níveis de seca (moderado a extremo) associam diferente s gamas de indicadores

Os indicadores permitem:

– detectar e monitorizar condições de seca

– determinar o tempo de actuação e níveis de resposta

– caracterizar e comparar diferentes situações de seca

Primordial para Planos/Acções de gestão de seca



Statistical 
Approach

Meteorological 
and  

Hydrological 
Indices

Traditional 
Approach

Drought Indices Data needed Category of use
Percent of Normal Precipitation Meteorological
Deciles Precipitation Meteorological
Standardized Precipitation
Index (SPI) Precipitation

Meteorological (used for 
monitoring and forecasting)

Palmer Drought Severity
Index (PDSI) 

Precipitation, Temperature, Soil and 
Moisture (Available Water Content)

Meteorological (effective in 
agriculture, used in historical 
analysis and risk analysis)

Palmer Hydrological Drought 
Severity Index (PHDI)

Precipitation, Temperature, Soil, Moisture 
Conditions

Hydrological (effective in 
monitoring)

Surface Water Supply Index
(SWSI) 

Snowfall, Precipitation, Streamflow and 
Reservoirs

Hydrological (effective when 
snow is important)

Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?
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Source: Adapted from Drought Management Guidelines (2007) and Beaudin (2007)

Indices

Vegetation 
Indices

Satellite 
Approach

Combined
Approach

(SWSI) Reservoirs snow is important)

Crop Moisture Index (CMI)
Precipitation, Temperature and Soil 
Moisture Conditions

Agricultural

Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI) Satellite images Natural resources, Agricultural

Vegetation Condition Index 
(VCI) Satellite images Natural resources, Agricultural

Temperature Condition Index
(TCI) 

Reflectance in the thermal near infra-red Agricultural

Water Deficit Index (WDI) Surface temperature and air temperature Hydro-Agricultural
Crop Water Stress Index 
(CWSI)

Surface temperature and air temperature Agricultural
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“ Because single indicators often prove inadequate for decision makers, multiple (or Because single indicators often prove inadequate for decision makers, multiple (or Because single indicators often prove inadequate for decision makers, multiple (or Because single indicators often prove inadequate for decision makers, multiple (or 

composite) indicators and triggers can be usefulcomposite) indicators and triggers can be usefulcomposite) indicators and triggers can be usefulcomposite) indicators and triggers can be useful ”
((((SteinemannSteinemannSteinemannSteinemann etetetet al., 2005). al., 2005). al., 2005). al., 2005). 

No entanto, surgem dificuldades na tentativa de combinar múltiplas variáveis e
valores na gestão das secas, dado que:

� As escalas dos indicadores podem não ser comparáveis e os limiares de

Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?
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� As escalas dos indicadores podem não ser comparáveis e os limiares de
alerta podem ser estatisticamente inconsistentes;

� Desse modo, usar mais do que um indicador na gestão operacional de
secas pode causar confusão e impedir uma resposta efectiva e
atempada à situação de seca.

12



Considerações/critériosConsiderações/critériosConsiderações/critériosConsiderações/critérios paraparaparapara indicadoresindicadoresindicadoresindicadores eeee definiçãodefiniçãodefiniçãodefinição dededede limiteslimiteslimiteslimites dededede alertaalertaalertaalerta

((((SteinemannSteinemannSteinemannSteinemann etetetet alalalal....,,,, 2005200520052005))))::::

- Adequação ao tipo de seca (nenhum indicador poderá cobrir todos os tipos de seca);

- Disponibilidade de dados e consistência;

- Clareza e validação (fácil de perceber; testado antes da seca e avaliado
posteriormente);

Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?Indicadores: o que significam?
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- Sensíveis e específicos a nível temporal e espacial (atender a variabiliade espacial
e temporal e escala de análise);

- Progresso e retrocesso da seca (definição para ambas as situações, para cada nível
do plano de gestão de seca);

- Consistência estatística (dos limites de altera e níveis de seca);

- Ligação com os objectivos de gestão de situações de seca (e objectivos de
redução de impactos);

- Combinação de métodos explícita (métodos, processos e pesos específicos);

- Indicadores quantitativos e qualitativos (com base em avaliações qantitativas e/ou
qualitativas).
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NIDIS NIDIS NIDIS NIDIS –––– NationalNationalNationalNational IntegratedIntegratedIntegratedIntegrated DroughtDroughtDroughtDrought InformationInformationInformationInformation SystemSystemSystemSystem

Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos

Avaliação
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Avaliação
actual

• US Drought 
Monitor

• North American 
Drought Monitor

• Mapas de 
indicadores de 
seca



Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos
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Indicadores principais envolvidos no “Drought Monitor”  (Svoboda, Oct 2007)

� Palmer Drought Index
� CPC Modeled Soil moisture
� USGS Weekly streamflow
� SPI
� Precipitation Anomalies
� KBDI
� (+ Specifics for growing season – CMI, Satellite Vegetation Health Index, etc.)
� (+ Specifics for West region – SWSI, reservoir levels, Snowpack, streamflow)

Ponderação
Longo prazo

NotasNotasNotasNotas
� Ênfase na macro-avaliação
� São necessários indicadores 
específicos para avaliação e gestão locais

Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos
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Curto prazo

� 35% Palmer Z Index
� 25% 3-Month Precipitation
� 20% 1-Month Precipitation
� 13% CPC Soil Moisture Model
� 7% Palmer Drought Index

Longo prazo

– 25% Palmer Hydrological Index
– 20% 24-Month Precipitation
– 20% 12-Month Precipitation
– 15% 6-Month Precipitation
– 10% 60-Month Precipitation
– 13% CPC Soil Moisture Model
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Impactos das 

Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos
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Impactos das 
secas

• Registo de impactos

– Acompanhamento 
dos impactos 
agrícolas

– Impactos 
hidrológicos

– Impactos de 
estado e locais
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Previsão

Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos
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Previsão

• Perspectiva de 
evolução de 
situações de seca

• Humidade do 
solo

• Hidrologia
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Previsão

Secas sazonais

Antecipa o padrão e tendências das condições de seca no território dos EUA, com
uma antecipação de três meses

Exemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados UnidosExemplo dos Estados Unidos
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GestãoGestãoGestãoGestão e e e e planeamentoplaneamentoplaneamentoplaneamento de de de de secassecassecassecas no no no no 
contextocontextocontextocontexto ibéricoibéricoibéricoibérico

20

contextocontextocontextocontexto ibéricoibéricoibéricoibérico
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A Península IbéricaA Península IbéricaA Península IbéricaA Península Ibérica

• Os rios transfronteiriços assumem grande relevância na Europa onde 
representam mais de 50% do território da UE (União Europeia).

• Os países da Península Ibérica (Portugal e Espanha) partilham cinco bacias 
hidrográficas: Minho (Miño), Lima (Limia), Douro (Duero), Tejo (Tajo) e Guadiana.

• Essas cinco bacias 
hidrográficas representam uma 
área de 268.500km2 dos quais 

21

• 95% dessa área está 
ocupada pelas bacias 
hidrográficas do Douro, Tejo 
e Guadiana.

área de 268.500km2 dos quais 
21% pertencem a Portugal e 
representam 65% do território 
português
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� Convenção sobre Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das 

Tratados bilaterais e ConvençõesTratados bilaterais e ConvençõesTratados bilaterais e ConvençõesTratados bilaterais e Convenções

� Tratado dos Limites ( 1864; 1926)

� Convénio para Regular o Aproveitamento Hidroeléctrico 
do Troço Internacional do Rio Douro (1927; 1964)

� Convénio para regular o aproveitamento Hidroeléctrico dos 
troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, 
Chança e seus afluentes (1968 )
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� Convenção sobre Cooperação para a Protecção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-espanholas, , , , ou ou ou ou Convenção de Convenção de Convenção de Convenção de AlbufeiraAlbufeiraAlbufeiraAlbufeira, foi aprovada em final de 1998 foi aprovada em final de 1998 foi aprovada em final de 1998 foi aprovada em final de 1998 
e ratificada no início de 2000 por ambos os países,e ratificada no início de 2000 por ambos os países,e ratificada no início de 2000 por ambos os países,e ratificada no início de 2000 por ambos os países,

ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos
---- ResolverResolverResolverResolver asasasas limitaçõeslimitaçõeslimitaçõeslimitações dosdosdosdos aindaaindaaindaainda activosactivosactivosactivos ConvéniosConvéniosConvéniosConvénios sobresobresobresobre osososos riosriosriosrios partilhadospartilhadospartilhadospartilhados dosdosdosdos doisdoisdoisdois países,países,países,países, essencialmenteessencialmenteessencialmenteessencialmente dirigidosdirigidosdirigidosdirigidos paraparaparapara aaaa
partilhapartilhapartilhapartilha dodododo potencialpotencialpotencialpotencial hidroeléctricohidroeléctricohidroeléctricohidroeléctrico dosdosdosdos troçostroçostroçostroços comunscomunscomunscomuns dessesdessesdessesdesses riosriosriosrios....
---- DefinirDefinirDefinirDefinir oooo quadroquadroquadroquadro dededede cooperaçãocooperaçãocooperaçãocooperação nãonãonãonão sósósósó paraparaparapara protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção dasdasdasdas águaságuaságuaságuas (superficiais(superficiais(superficiais(superficiais eeee subterrâneas)subterrâneas)subterrâneas)subterrâneas) eeee dosdosdosdos ecossistemasecossistemasecossistemasecossistemas aquáticosaquáticosaquáticosaquáticos
masmasmasmas tambémtambémtambémtambém paraparaparapara oooo usousousouso sustentávelsustentávelsustentávelsustentável dosdosdosdos recursosrecursosrecursosrecursos naturaisnaturaisnaturaisnaturais dasdasdasdas baciasbaciasbaciasbacias hidrográficashidrográficashidrográficashidrográficas dosdosdosdos riosriosriosrios partilhadospartilhadospartilhadospartilhados....

SãoSãoSãoSão estabelecidosestabelecidosestabelecidosestabelecidos…………
(i)(i)(i)(i) osososos domíniosdomíniosdomíniosdomínios eeee mecanismosmecanismosmecanismosmecanismos dededede cooperaçãocooperaçãocooperaçãocooperação entreentreentreentre osososos doisdoisdoisdois países,países,países,países,
((((iiiiiiii)))) asasasas medidasmedidasmedidasmedidas paraparaparapara protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção eeee aproveitamentoaproveitamentoaproveitamentoaproveitamento sustentávelsustentávelsustentávelsustentável dasdasdasdas águaságuaságuaságuas eeee ecossistemasecossistemasecossistemasecossistemas relacionadosrelacionadosrelacionadosrelacionados,,,, emememem situaçõessituaçõessituaçõessituações normaisnormaisnormaisnormais eeee
((((iiiiiiiiiiii)))) asasasas medidasmedidasmedidasmedidas paraparaparapara atenderatenderatenderatender aaaa situaçõessituaçõessituaçõessituações excepcionaisexcepcionaisexcepcionaisexcepcionais (poluição(poluição(poluição(poluição acidentalacidentalacidentalacidental eeee situaçõessituaçõessituaçõessituações hidrológicashidrológicashidrológicashidrológicas extremas),extremas),extremas),extremas), paraparaparapara alémalémalémalém dededede
((((iviviviv)))) disposiçõesdisposiçõesdisposiçõesdisposições institucionaisinstitucionaisinstitucionaisinstitucionais adequadasadequadasadequadasadequadas....
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A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira –––– Órgãos institucionaisÓrgãos institucionaisÓrgãos institucionaisÓrgãos institucionais

Conferência das Partes

Orgão deliberativo, coordenação política

Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento 
da Convenção (CADC)

Funções deliberativas, consultivas e de supervisão

Para além das Sessões Para além das Sessões Para além das Sessões Para além das Sessões 
Plenárias:Plenárias:Plenárias:Plenárias:

� 4 Grupos de Trabalho:4 Grupos de Trabalho:4 Grupos de Trabalho:4 Grupos de Trabalho:
• Regime de caudais, secas e Regime de caudais, secas e Regime de caudais, secas e Regime de caudais, secas e 
situações de emergênciasituações de emergênciasituações de emergênciasituações de emergência
• Permuta de informaçãoPermuta de informaçãoPermuta de informaçãoPermuta de informação
•Segurança de infraSegurança de infraSegurança de infraSegurança de infra----estruturas e estruturas e estruturas e estruturas e 
cheiascheiascheiascheias
•DQA e qualidade da águaDQA e qualidade da águaDQA e qualidade da águaDQA e qualidade da água

�1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 
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�1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 1 Subcomissão sobre 
participação públicaparticipação públicaparticipação públicaparticipação pública

Secretariado Técnico Permanente (criado em 2008)

Objectivos para 2008-2010
- Definir as metodologias de elaboração dos Planos de Gestão das 5 Regiões Hidrográficas para 2015
- Adequar o regime de caudais dos PGRH de maneira que sejam compatíveis com o regime da 
Convenção
- Pôr em funcionamento o Manual de Procedimentos
- Assentar as bases para o processo de participação pública binacional
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Planos de actividades 2007-2008 do Grupo de Trabalho – Regim e de caudais, Secas e
Situações de Emergência

• Regime de Caudais
• Eliminação das discrepâncias nos registos de caudais nas secções de controlo dos
rios Guadiana e Douro
• Aprofundamento da proposta de regime de caudais para os rios luso-espanhóis
• Criação de uma base de dados única para caudais diários nas secções de controlo

A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira A Convenção de Albufeira –––– Actividades transfronteiriçasActividades transfronteiriçasActividades transfronteiriçasActividades transfronteiriças

• Criação de uma base de dados única para caudais diários nas secções de controlo

• Secas
• Selecção das variáveis hidrometeorológicas e definição de pontos de monitorização
para a avaliação de situações de seca
• Definição de indicadores e limiares de alerta
• Definição da tipologia de medidas de excepção e de gestão

Rodrigo Maia | Sessão Técnica - Escassez de Água e Seca | 12 de Fevereiro de 2009 24



Portugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de Secas

Gestão de Situações de Seca

� As situações de seca em Portugal Continental foram tradicionalmente 
geridas com base numa abordagem essencialmente reactiva (situações de 
emergência)

� As situações de seca são monitorizadas pelo Instituto da Água (INAG) com 
base nos valores de precipitação acumulada do ano hidrológico, com 
confirmação de situação de seca no 8º mês (Maio). Sequência do acompanhamento e 

cálculo das severidades de Seca com 
auxílio do SVARH.(INAG, 2005)

Comissão para a Seca 2005

�No ano hidrológico 2004/2005 (classificado como situação mais grave em termos meteorológicos de 
área afectada nas classes de seca severa a extrema dos últimos 60 anos), foi implementado um 
Programa de acompanhamento e mitigação da situação da seca.

� Este programa teve a seguinte solução organizacional para a gestão da situação de Seca:
- Nível Político-estratégico: Comissão para a Seca 2005
- Nível Técnico Operacional: Secetariado (responsabilidade do INAG)

� A Gestão da situação de Seca 2004/2005, assentou essencialmente na:
- recolha sistemática e tratamento da informação pelas principais organizações da Administração e dos 
utilizadores directamente envolvidos com a Gestão e utilização da água
- disponibilização permanente de informação a todas as autoridades, agentes económicos e cidadãos em 
geral, recorrendo às tecnologias de informação e comunicação, através da Internet.
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Portugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de SecasPortugal: experiência na Gestão de Secas

Dados para Futuro

Do funcionamento desta comissão, resultaram muitos dados relevantes, tanto para a 
sistematização de procedimentos no que toca à gestão de situações de Seca, como 
para a identificação das principais falhas/ lacunas e proposta de melhoramentos para 
futuro. Nestas últimas destacam-se (segundo o relatório de Balanço da Comissão para 
a Seca 2005 de 31 de Janeiro de 2006):

� A criação de um sistema integrado de previsão e gestão das Situações de Seca� A criação de um sistema integrado de previsão e gestão das Situações de Seca

� O estabelecimento de um sistema de informação fiável das disponibilidades em 
todas as origens de água (superficiais e subterrâneas) e o conhecimento das principais 
utilizações existentes para os diversos fins, em termos de quantidades e de distribuição 
temporal

� Maior promoção do uso eficiente da Água
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Espanha: Espanha: Espanha: Espanha: ExperiênciaExperiênciaExperiênciaExperiência na na na na GestãoGestãoGestãoGestão de de de de SecasSecasSecasSecas
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A A A A gravegravegravegrave situação de seca vivida entre 2004 situação de seca vivida entre 2004 situação de seca vivida entre 2004 situação de seca vivida entre 2004 eeee 2007 2007 2007 2007 mereceumereceumereceumereceu especial especial especial especial atençãoatençãoatençãoatenção das das das das 
autoridadesautoridadesautoridadesautoridades, , , , dededede que que que que resultaramresultaramresultaramresultaram::::

� Planos Planos Planos Planos EspeciaisEspeciaisEspeciaisEspeciais de de de de SecaSecaSecaSeca para para para para todastodastodastodas as as as as DemarcacionesDemarcacionesDemarcacionesDemarcaciones HidrográficasHidrográficasHidrográficasHidrográficas

� Sistema Sistema Sistema Sistema dededede Indicadores 0perativos de suporteIndicadores 0perativos de suporteIndicadores 0perativos de suporteIndicadores 0perativos de suporte

� Planos Planos Planos Planos dededede Emergência Emergência Emergência Emergência paraparaparapara aglomerados aglomerados aglomerados aglomerados comcomcomcom populações superiores a 20000 populações superiores a 20000 populações superiores a 20000 populações superiores a 20000 habhabhabhab
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Sistema Global de indicadores hidrológicosSistema Global de indicadores hidrológicosSistema Global de indicadores hidrológicosSistema Global de indicadores hidrológicos

� Indicadores operativos de seca (Variáveis hidrometeorológicas):
� Volumes armazenados nos reservatórios
� Níveis piezométricos nos aquíferos
� Caudais fluviais
� Descargas em reservatórios
� Precipitação acumulada em estações meteorológicas relevantes
� “Snowpack” (quando relevante).

Espanha: Espanha: Espanha: Espanha: SistemaSistemaSistemaSistema de de de de IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores de de de de SecaSecaSecaSeca
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� A avaliação final do grau de severidade da seca é obtido com a estandardização
dos diferentes tipos de variáveis através de um índice específico: ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice dededede EstadoEstadoEstadoEstado

� É suposto permitir detecção, com antecipação suficiente, de diferentes graus de
severidade de seca permitindo adoptar medidas de mitigação e acções adequadas

� Suporta a implementação de Planos específicos de situações de seca ao nível da
bacia hidrográfica
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Sistema de Indicadores Hidrológicos GlobalSistema de Indicadores Hidrológicos GlobalSistema de Indicadores Hidrológicos GlobalSistema de Indicadores Hidrológicos Global

Definição do “Índice de estado”

Metodologia adoptada:

- Identificação das origens de água existentes 
por Unidades de “Procura” representativas;

- Selecção dos indicadores mais indicados para 
representação da evolução das 

Espanha: Sistema de Indicadores de Seca

Variável não 
dimensional
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- Selecção dos indicadores mais indicados para 
representação da evolução das 
disponibilidades em cada Unidade de 
“Procura”;

- Ponderação dos indicadores para os sistemas 
de exploração existentes na Bacia 
Hidrográfica de modo a obter resultados 
numéricos representativos dos níveis de 
alerta de Seca previstos;

- Validação e selecção dos indicadores 
seleccionados.

Parte Espanhola da bacia do Douro

Ponderação dos indicadores
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“Índice de estado” da parte espanhola da bacia hidr ográfica do Guadiana

Espanha: Sistema de Indicadores de Seca
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ExemploExemploExemploExemplo:::: GestãoGestãoGestãoGestão dededede situaçõessituaçõessituaçõessituações dededede SecaSecaSecaSeca previstaprevistaprevistaprevista nananana ConvençãoConvençãoConvençãoConvenção LusoLusoLusoLuso----EspanholaEspanholaEspanholaEspanhola dededede 1998199819981998

ArtArtArtArt....19191919 (Parte(Parte(Parte(Parte IVIVIVIV ---- SituaçõesSituaçõesSituaçõesSituações ExcepcionaisExcepcionaisExcepcionaisExcepcionais))))

“As partes coordenam as suas actuações para prevenir e controlar as situações de seca e
escassez, estabelecem os mecanismos excepcionais para mitigar os efeitos das
mesmas e definem a naturez das excepções ao regime geral estabelecido na
presente Convenção, em especial no que se refere ao bom estado das águas, nos
termos do direito comunitário aplicável;

(…)
As partes (…) realizam estudos conjuntos sobre secas e situações de escassez para definir as

medidas para mitigar os seus efeitos e definem os critérios e os indicadores do
regime excepcional, (…);
(…)

Indicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península Ibérica
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(…)
No caso da falta dos referidos critérios, indicadores e medidas. São adoptados os fixados no

Protocolo Adicional a esta Convenção, (…)”

� Bacia do Douro:

Salamandra (Matacán)
León (Virgen del Camino)
Soria (Observatório)

� Bacia do Tejo:

Cáceres
Madrid (Retiro)

� Bacia do Guadiana:

Talavera Rela (Base aérea)
Ciudad Real

Não foi usado na definição de “Indice de 
Estado” 

Não foi usado na definição de “Indice de 
Estado” 

Usado na definição de “Indice de Estado” 
em conjunto com outras estações

pluviométricas

Estações
pluviométricas
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Comparação entre o Índice de Estado e os indicadores pluviométricos previstos na Convenção LusoComparação entre o Índice de Estado e os indicadores pluviométricos previstos na Convenção LusoComparação entre o Índice de Estado e os indicadores pluviométricos previstos na Convenção LusoComparação entre o Índice de Estado e os indicadores pluviométricos previstos na Convenção Luso----Espanhola de Espanhola de Espanhola de Espanhola de 
1998 para a bacia do Douro1998 para a bacia do Douro1998 para a bacia do Douro1998 para a bacia do Douro

Indicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península IbéricaIndicadores de Seca: Bacias Hidrográficas partilhadas na Península Ibérica
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Índice de Estado Pluviómetros previstos na Convenção
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Necessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de InvestigaçãoNecessidades de Investigação

Orientações gerais EA&S (WSD Group)

Ponto de situação

Portugal Espanha

Indicadores de avaliaçãoIndicadores de avaliaçãoIndicadores de avaliaçãoIndicadores de avaliação Fase Base (SVARH –
avaliação de secas 
não integrada)

Índice de Estado

Planos específicos de Gestão de SecasPlanos específicos de Gestão de SecasPlanos específicos de Gestão de SecasPlanos específicos de Gestão de Secas ?? Planes Especiales 
de Sequia para 
todas as bacias

Rodrigo Maia | Sessão Técnica - Escassez de Água e Seca | 12 de Fevereiro de 2009 33

Sistemas de Previsão e GestãoSistemas de Previsão e GestãoSistemas de Previsão e GestãoSistemas de Previsão e Gestão Fase inicial 
(estabelecimento 
das bases para a 
criação do sistema)

Em desenvolvimento 
(utilização de 
modelos de 
simulação)

Monitorização e Avaliação de impactos (Secas e Monitorização e Avaliação de impactos (Secas e Monitorização e Avaliação de impactos (Secas e Monitorização e Avaliação de impactos (Secas e 
Escassez)Escassez)Escassez)Escassez)

?? ??

Adaptação às Alterações ClimáticasAdaptação às Alterações ClimáticasAdaptação às Alterações ClimáticasAdaptação às Alterações Climáticas Fase base: SIAM II, 
(2006) + PNAAC (?) 
(em desenvº) 

- PNAAC

- Implementação do
PNACC (em desenvº)



Contribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUPContribuições e Investigação na FEUP
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Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 –––– 83 (Impactos)83 (Impactos)83 (Impactos)83 (Impactos)

Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 –––– 83 83 83 83 
(%NP)(%NP)(%NP)(%NP) Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 Evento 1980 –––– 83 (SPI)83 (SPI)83 (SPI)83 (SPI)

Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 –––– 94 (Impactos)94 (Impactos)94 (Impactos)94 (Impactos)

Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 –––– 94 94 94 94 
(%NP)(%NP)(%NP)(%NP)

Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 Evento 1990 –––– 94 94 94 94 
(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)

Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental ---- Uso Uso Uso Uso de Indicadores: Secasde Indicadores: Secasde Indicadores: Secasde Indicadores: Secas

Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 –––– 06 (Impactos)06 (Impactos)06 (Impactos)06 (Impactos)

Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 –––– 06 06 06 06 
(%NP)(%NP)(%NP)(%NP)

Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 Evento 2002 –––– 06 06 06 06 
(SPI)(SPI)(SPI)(SPI)
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Tipo de impactosTipo de impactosTipo de impactosTipo de impactos
A – Agricultura
AD – Abastecimento Doméstico
AE – Actividades Económicas
PE – Produção de Energia
B – Biomassa e Diversidade

CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS SITUAÇÕES DE SECA EM 
PORTUGAL CONTINENTAL
A importância da utilização de Indicadores (Vivas, E., Maia, R., 2007)
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Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental Situação em Portugal Continental ---- Uso de Indicadores: Escassez de Uso de Indicadores: Escassez de Uso de Indicadores: Escassez de Uso de Indicadores: Escassez de 
ÁguaÁguaÁguaÁgua

No relatório nacional para a UE de Março de 2007 (I NAG, 2007), na temática de Escassez 

de Água e Secas foi aplicada uma avaliação do Water  Exploitation Index ao nível das 

bacias hidrográficas nacionais.
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AVALIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE SECA E ESCASSEZ DE ÁGUA E M 
PORTUGAL CONTINENTAL 
Utilização de Indicadores (Vivas, E., Maia, R., 200 8)
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Cenários de referência para avaliação dos impactos das secasCenários de referência para avaliação dos impactos das secasCenários de referência para avaliação dos impactos das secasCenários de referência para avaliação dos impactos das secas

� Admitindo uma dada evolução da precipitação acumulada, identificar atempadamente níveis
de intervenção (medidas) necessários a implementar;
� Caracterização das secas, com base nos índices de seca (NP, Decis e SPI);

� Definição de esquema de alerta com base nos valores limite de precipitação acumulada dentro de
cada classe de severidade.

� Caracterização de níveis de
alerta, e correspondência a
níveis de intervenção (medidas
de mitigação necessárias);

� Validação com situações de
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� Validação com situações de
Seca reais e com registo de
impactos (ex. 2004/05)

� Avaliação esquema específico
Secas plurianuais

Esquema Geral de atribuição de níveis de alerta (base anual)

DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE 
REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO 
DOS IMPACTOS DAS SECAS
Aplicação à parte portuguesa da 
Bacia do Guadiana 
– Tese MIEC Rita Cunha (2008)
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Rio 

Guadiana

Rio Ardila

Minimização dos riscos de seca em zonas com escassez de recursos Minimização dos riscos de seca em zonas com escassez de recursos Minimização dos riscos de seca em zonas com escassez de recursos Minimização dos riscos de seca em zonas com escassez de recursos 
hídricoshídricoshídricoshídricos

Caracterização da 
situação de secas 
na região em estudo

Selecção e definição de
indicadores

Criação de sistema 
de monitorização 

(indicadores/ níveis de alerta)

Validação do sistema 
de monitorização

Registos históricos
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Fronteira 

com 

Espanha
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Esquema funcional 
(entidades)

Definição de linhas de acção 
em caso de seca 

(medidas operativas)

Integração da 
participação pública

Registos históricos

Impactos ocorridos

LINHAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE 
MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS DE SECA EM ZONAS 
COM ESCASSEZ DE RECURSOS HÍDRICOS.
O caso da margem esquerda do Guadiana 
– Tese MIEC Juliana Mendes (2008)



AquaStress Integrated Project

•Investigador Responsável FEUP: Rodrigo Maia Duração: 48 meses Final: 31/01/2009

MitigaçãoMitigaçãoMitigaçãoMitigação do Stress do Stress do Stress do Stress HídricoHídricoHídricoHídrico ((((MargemMargemMargemMargem esquerdaesquerdaesquerdaesquerda do Guadiana)do Guadiana)do Guadiana)do Guadiana)

Definição de Stress Hídrico - Projecto AquaStress (2 005):

Water stress occurs when the functions of water in the system do not reach the standards (of policies) and or 
perceptions (of the population) on an appropriate quantity and quality, at an appropriate scale and the adaptability for 

“ Mitigation of Water Stress through new Approaches t o Integrating 
Management, Technical, Economic and Institutional I nstruments”
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Principais resultados:

Contribuição dos casos de estudo do AquaStress para a definição e mitigação do stress hídrico : 

1) Integração das percepções dos stakeholders em relação ao Stress hídrico, segundo abordagem 
multidisciplinar e visando a aprendizagem conjunta entre a componente científica e os stakeholders.

2) Utilização de ferramentas de modelação para apoio e demonstração junto dos stakeholders dos 
efeitos de potenciais medidas de mitigação.

3) Criação de uma base de conhecimento para a mitigação do Stress Híd rico (potenciais medidas e 
estratégias de mitigação)

perceptions (of the population) on an appropriate quantity and quality, at an appropriate scale and the adaptability for 
reaching those is not given.
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Utilização de Sistemas de Apoio à DecisãoUtilização de Sistemas de Apoio à DecisãoUtilização de Sistemas de Apoio à DecisãoUtilização de Sistemas de Apoio à Decisão

Colaboração no desenvolvimento de uma
ferramenta de apoio à decisão que permite avaliar
estratégias alternativas para regulação e gestão
de recursos hídricos e gestão da procura em regiões
com escassez de água considerando esquemas de
recuperação de custos de modo a cumprir com os
requisitos da Directiva da Água.

WSMWSMWSMWSM----DSS “DSS “DSS “DSS “WaterStrategyManWaterStrategyManWaterStrategyManWaterStrategyMan DecisionDecisionDecisionDecision SupportSupportSupportSupport SystemSystemSystemSystem ToolToolToolTool””””
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Definição de metodologias, ferramentas, directrizes 
e protocolos de implementação que permitam aos 
responsáveis estabelecer e aceder a  um conjunto 

alargado de  alternativas de gestão integrada de 
recursos hídricos.

Projecto EU WSM (2005)
O ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NA REGIÃO DO ALGARVE: CARACTERIZAÇÃO E PERSPECTIVAS DE 
EVOLUÇÃO - Tese MSc Cristina Silva (2009)

Projecto EU AquaStress (2009)
ANALYSIS OF WATER MANAGEMENT STRATEGIES FOR THE LEFT MARGIN OF THE GUADIANA RIVER BASIN 
- Tese MIEC Diogo Costa (2008)
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ContribuiçãoContribuiçãoContribuiçãoContribuição paraparaparapara aaaa criaçãocriaçãocriaçãocriação dededede umumumum SistemaSistemaSistemaSistema dededede PrevisãoPrevisãoPrevisãoPrevisão eeee GestãoGestãoGestãoGestão ((((emememem desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento))))

Estabelecimento da base científica para a criação de um sistema de previsão e gestão de
situações de Seca:

X Avaliação contínua de indicadores, reflectindo a afectação dos diferentes sectores utilizadores;

X Estipulação dos respectivos níveis de alerta (medidas a adoptar);

X Avaliação dos potenciais impactos expectáveis de acordo com cenários previamente estipulados
de evolução das condições meteorológicas.

Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas 
em Portugalem Portugalem Portugalem Portugal
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Modelo de Apoio à Decisão

Avaliação de registo de impactos

Avaliação 

Meteorológica

Avaliação 

humidade 

do solo

Avaliação 

Hidrológica

Avaliação Sócio-

Económica

Ex.    SPI

%NP

PDSI

Soil moisture

NDVI

Escoamento

Volumes armazenados

Níveis piezométricos

(Afluências de 

Espanha)

Indicadores Operativos

(Ex. Balanço 

necessidades/

disponibilidades)
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Definição de Indicadores Operativos (em estudo)

Bases para a definição de indicadores operativos (ao nível da bacia hidrográfica):

1. Caracterização regional (origens e utilizações);

2. Definição de Unidades de Área de Análise (necessidades associadas);

3. Análise de Risco e Vulnerabilidades das diferentes origens para satisfação dos 
diferentes usos;

Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas 
em Portugalem Portugalem Portugalem Portugal
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diferentes usos;

4. Selecção de Indicadores representativos;

5. Simulação e Validação.

Validação com base na avaliação de impactos de Seca

• Os indicadores operativos deverão ser validados através da comparação com
impactos reais de Seca (necessária uma maior sistematização no registo de
impactos de Seca);
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Integração da problemática das Alterações Climáticas

Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas Desenvolvimentos perspectivados na Gestão de Escassez e Secas 
em Portugalem Portugalem Portugalem Portugal

Integração da problemática das
Alterações Climáticas na 
Gestão (corrente) de Recursos 
Hídricos através da avaliação 
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Hídricos através da avaliação 
participativa de cenários. 
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Obrigado
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