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PLANEAMENTO, MONITORIZAÇÃO E GESTÃO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ALENTEJO 

 



- Antecedentes de Planeamento de Recursos Hídricos 

- Contributo do Projeto ERHSA  

- 1ª rede regional de monitorização  

- Planeamento de 2ª geração (1º ciclo e 2º ciclo de PGRH) 
- requisitos decorrentes da DQA (EDAS, Estado 
Quantitativo e Estado Qualitativo, etc.) 

- Redes de monitorização / Gestão: SILiAmb; 
enquadramento em processos de AIA (exº: EFMA); 
Articulação com Utilizadores (autocontrolo) 

- Envolvimento da Sociedade - sensibilização para o Uso 
Eficiente dos Recursos Hídricos 



• Uma gestão correta e moderna dos recursos hídricos 
passa necessariamente pela definição de uma adequada 
Política de Planeamento e, consequentemente, pela 
aprovação de Planos de Recursos Hídricos, tendo em 
vista a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos 
recursos hídricos e a sua harmonização com o 
desenvolvimento regional e setorial, através da 
racionalização dos seus usos. 



• Antecedentes de Planeamento 

1ª geração de Planos de Bacia Hidrográfica (1994) 

PBH do Sado, do Mira e do Guadiana – Aprovados entre 
Dezembro de 2001 e Fevereiro de 2002 
 



PLANO DE BACIA 

HIDROGRÁFICA  DO RIO MIRA 



PLANO DE BACIA 

HIDROGRÁFICA  DO 

RIO SADO 



Análise e Diagnóstico da Situação Atual - Áreas Temáticas 

Análise Biofísica  

 Geomorfológica 

 Geológica e Hidrogeológica 

 Caracterização Climática 

 Análise dos Solos 

 Análise da Fauna, Flora e 

Vegetação 

 Análise Sócio Económica 

 Demografia 

 Sócio Economia 

 Análise Hidrológica 

 Recursos hídricos 

 Recursos subterrâneos 

 Qualidade da água 

 Cheias e Secas  

   

 

 Análise Ambiental 

 Galerias ripícolas 

 Macrofitos 

 Fitobentos 

 Ictofauna 

 

 Análise Normativa e Institucional  

 Ordenamento do Território 

 Normativo 

 Institucional 

 Análise Económica, Financeira e 

Fiscal 

 Económica Financeira 

 Fiscal 



Definição de Objetivos:  
 Objetivos Gerais Estratégicos 
 Objetivos Operacionais 
 
Programas de Medidas e Ações 

 



Programas (Sado)               Custo    
 

 01 - Recuperação e prevenção da qualidade da água  16 833 560        8,8 % 

 02 - Abastecimento de água às populações e atividades económicas 

                     158 212 670       82 % 

 03 - Proteção dos ecossistemas aquáticos e terrestres associados    

 04 - Prevenção e minimização dos efeitos de cheias, secas e acidentes de 

poluição       6 382 000            3 % 

 05 - Valorização dos recursos hídricos       

 06 - Ordenamento e gestão do domínio hídrico   

 07 - Quadro Normativo e Institucional           

 08 - Regime económico e financeiro           

 09 - Informação e participação das populações            

 10 - Aprofundamento do conhecimento sobre os recursos hídricos    

 11 - Avaliação sistemática do Plano     

    TOTAL   192 140 690 “Contos” 



Programas (Mira)               Custo   
   

 02 - Abastecimento de água às populações e atividades económicas 

                      13 720 400  16

     

 06 - Ordenamento e gestão do domínio hídrico   65 680 000        76,73 % 

    TOTAL   85 597 665 “Contos” 



PLANO NACIONAL DA ÁGUA 



PLANO NACIONAL DA ÁGUA 

Apresentação no CNA em 1 de Agosto de 2001 
  
Todos os PBH concluídos 
  
Encerrada a 1ª geração de Planos de Recursos Hídricos em Portugal 
  
A recente aprovação e entrada em vigor da DQA influenciou a sua 
elaboração: 
- Proposta para designação das Regiões Hidrográficas e sua forma de 
administração 
- Indicação de Programas de Medidas para resposta às exigências da 
DQA 





Projeto Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do 
Alentejo (ERHSA)  

Novembro de 1996 a Dezembro de 2001  

Iniciou-se com a assinatura de Protocolo entre as várias 
entidades envolvidas: 

• Coordenado pela Comissão de Coordenação da Região 
Alentejo 

• participaram equipas do Instituto da Água, do Instituto 
Geológico e Mineiro, da Direcção Regional do Ambiente 
e do Ordenamento do Território – Alentejo, da 
Universidade de Évora e da Universidade de Lisboa 



Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo 

 

Excelente exemplo de parceria de diversas entidades, para 
o desenvolvimento de Políticas Públicas (Planeamento e 
Gestão de Recursos Hídricos) 

 

 



Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo 

 

Informação produzida: 

Relatório Técnico 
 (total de 18 volumes - 13 capítulos e 7 anexos)  

Atlas: documento de caráter não-técnico, onde se 

sintetiza a informação produzida, apoiada por diversa 
cartografia temática 

 





Dotar as entidades responsáveis pela gestão dos recursos 
hídricos regionais, de instrumentos destinados a geri-los, 
nas vertentes de quantidade e qualidade 

Proporcionar informação relativa aos recursos hídricos 
subterrâneos, atualizada e estruturada 

Objectivos do ERHSA 



Inventariação de 1604 pontos de água: principais origens 
de água para abastecimento público (> 400 hab) 

1.588 amostras  23.000 determinações analíticas 
(laboratórios da ex-DRAOT Alentejo) 

Fontes poluidoras pontuais 

Estudo do novo Sistema Aquífero de Évora / Montemor-o-
Novo / Cuba 

ERHSA  



Apoio à elaboração dos PBH Tejo, Guadiana, Sado e Mira     
e do Plano Nacional da Água 

Integração de diversa informação no SNIRH 

Cartografia de Sistemas Aquíferos  

Apoio à definição de novos sistemas de abastecimento 
público 

Melhoria da eficácia no Licenciamento e Fiscalização de 
utilizações 

Propostas de perímetros de protecção para as origens de 
água subterrânea destinadas ao abastecimento público 



EXEMPLO 
Licenciamento da pesquisa e 
captação de águas subterrâneas 
na zona de Moura, condicionada 
a regras ao nível das sondagens e 
da exploração destes recursos 
hídricos, visando prevenir o 
desperdício de água 



1ª rede regional 
de monitorização (2000)  

Principais sistemas aquíferos 
Escusa 
Monforte-Alter do Chão 
Elvas-Vila Boim 
Elvas-Campo Maior 
Bacia do Tejo-Sado 
Estremoz-Cano 
Évora-Montemor-Cuba 
Bacia de Alvalade 
Gabros de Beja 
Moura-Ficalho 
Sines 



Qualidade 

107 pontos amostrados semestralmente 
(21 parâmetros) 

67 origens de abastecimento público 

Piezometria  

99 pontos definidos (55 operados) 

REDE DE MONITORIZAÇÃO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 



Exemplo de Governança na Água 
 

Actuação na seca 2005 
BH do Sado e do Guadiana, com 11 meses consecutivos em 

seca meteorológica severa e extrema 

 Resolução do Conselho de Ministros nº 83/2005, de 31 de março de 2005 

 

• Criou o Secretariado Técnico de apoio à Comissão da Seca 

2005, coordenada pelo ex-INAG 

• Aprovou o Programa de Acompanhamento e Mitigação dos 

Efeitos da Seca 2005 



Envolvimento de diversas 
entidades oficiais e empresas 
de capitais públicos 



1ª geração de PGRH (2009-2013) 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica:  
- Instrumentos que visam a gestão, a proteção e a valorização 
ambiental, social e económica ao nível da bacia hidrográfica, 
sendo a Região Hidrográfica a sua principal unidade de gestão 
-Operacionais, contendo as medidas e acções que permitam 
alcançar o Bom Estado das Massas de Água, como preconizado 
pela DQA 
- Veículo para reportar à Comissão Europeia o estado de aplicação 
da Diretiva Quadro da Água e instrumento de informação e 
consulta do Público  









MONITORIZAÇÃO 

Com base nos resultados dos PGRH da RH6 e da RH7 a 
ARH do Alentejo definiu um Plano de Monitorização que 
considera a articulação com programas de monitorização 
da responsabilidade de outras entidades: 
Empresas gestoras do Ciclo Urbano da Água, EDIA, 
DGADR/Associações de Regantes, Somincor, Almina, 
aicep-Gobal Parques, Galp, Repsol e Artenius 



• A legislação  da Água prevê possibilidades de contratualização 
com Autarquias e, em certas condições, com Associações de 
Utilizadores, que permitem a gestão do domínio hídrico por 
parte destas entidades, em termos a estabelecer de comum 
acordo e em função das especificidades de cada situação 

 

• É essencial uma adequada articulação da política setorial da 
água, com os Instrumentos de Gestão Territorial, bem como a 
capacidade para integrar novas tecnologias, no sentido de 
acrescentar eficácia e valor à gestão dos Recursos Hídricos 

Governança na Água 



• Importa executar os instrumentos económicos de 
mercado (princípio da tarifação razoável da água) e o 
regime de fiscalidade existente - concretizados no 
regime dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos 
(TURH) e no Regime Económico-financeiro das 
Utilizações dos Recursos Hídricos (REF) - convergindo 
para a aplicação do princípio do Utilizador-Pagador e 
para o Uso Eficiente da Água, incentivando-se a 
responsabilização e a formação de parcerias 

Governança na Água 







Gestão dos recursos hídricos nos próximos anos  



“The American south-west and central plains 
could be on course for super-droughts the like 
of which they have not witnessed in over a 
1.000 years” 



(01/4/2015) Califórnia restringe uso de água devido a 
seca “histórica” 

• Governador da Califórnia ordenou que cidades e 
localidades, no respetivo estado, reduzam o uso de 
água em 25%: "Esta seca histórica exige uma ação 
sem precedentes" 

 

http://cdn2.obsnocookie.com/wp-content/uploads/2015/04/465648153_770x433_acf_cropped-770x433.jpg




Redução perdas – uso eficiente da água 

Inovação tecnológica no domínio da água – importância da 
eficiência hídrica como factor de competitividade 

Investimento na beneficiação ou renovação de infra-estruturas  e 
tecnologias (redução das fugas nos sistemas de adução de água) 

Adoção de tecnologias mais limpas – poupança e reutilização de 
água; valorização de efluentes tratados 

 
Elaboração dos PGRH – oportunidade para integrar aspetos relativos 
ao planeamento e gestão das secas, incluindo a coordenação 
transfronteiriça, participação pública, implementação de sistemas de 
alerta e articulação com a Proteção Civil 

 



Gestão dos recursos hídricos nos 
próximos anos → 

Desafios da Sociedade  
Sensibilização 
Alteração de mentalidades 



Evolução Tecnológica → Consciencialização  



Sensibilização 



Sensibilização 



Sensibilização 



Obrigado pela atenção ! 


