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Fonte: INAG 2005. Relatório Síntese sobre a 

caracterização das Regiões Hidrográficas. 
https://www.apambiente.pt/dqa/assets/relatorio_artigo_5_pt.pdf



Classificação da situação da seca meteorológica em 
Portugal Continental em 31 de Outubro de 2017 pelo 
índice PDSI.
Fonte:IPMA>O Clima>Monitorização da Seca, 
(http://www.ipma.pt/opencms/pt/oclima/observatorio.secas/, 

consultado em 2018-01-08).



Albufeira de Fagilde. Situação em novembro de 2017
Fonte: Dinheiro Vivo/Lusa 18/11/2017. 
(https://www.dinheirovivo.pt/economia/

consultado em 2018-01-08).



Albufeira de Fagilde. Situação em novembro de 2017
Fonte: Correio da Manhã 21/11/2017. 
(http://www.cmjornal.pt/sociedade/detalhe/camioes-abastecem-

barragem-de-fagilde-24-horas-por-dia

consultado em 2018-01-08).



Vilamoura, Algarve
Fonte: https://www.golfadvisor.com/courses/25143-oceanico-golf-club-

laguna-course/ consultado em 2018-01-08).



Vilamoura, Algarve
Fonte: http://aquamaticalgarve.pai.pt/ consultado em 2018-01-08).



Victoria Golf Club Residences, Vilamoura, Algarve
Fonte: http://www.algarveeliteproperty.com/for-sale-stunning-

apartments-located-in-the-residences-at-victoria-golf-club-in-vilamoura-

_17630/ consultado em 2018-01-08).





1. Necessidade de definição do conceito de seca hidrológica, complementar do 
conceito de seca meteorológica adotado pelo Instituto Português do Mar e da 
Atmosfera.

2. Necessidade de especificação dos critérios para a operacionalização do conceito de 
seca hidrológica: Limiares e instantes em que são declarados os vários níveis de seca 
hidrológica.

3. Definição de medidas extraordinárias para mitigação dos efeitos económicos, sociais 
e ambientais da seca.
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Trajetória do furacão Ophelia, que se inicia como tempestade tropical a sudoeste dos Açores, e se intensifica no percurso 
para Nordeste, atingindo a categoria de furacão da classe 3 da escala de Saffir-Simpson na passagem a sul dos Açores, 
diminuindo depois de intensidade.
Fonte: Cyclonebiskit. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ophelia_2017_track.png, consultado em 2017-11-27)



Cheia do Rio Mondego em Coimbra em janeiro de 
2016.
Fonte: Helena Terêncio - Câmara Municipal de 
Coimbra 2017. O Mondego a caminho do Portugal 

2020.



• Conclui-se que as normas de exploração da albufeira da barragem da 
Agueira não foram cumpridas.

• Se as normas de operação tivessem sido aplicadas teria sido possível 
limitar a descarga da Aguieira a 450 m3/s, bastante inferior ao valor 
máximo verificado de 1100 m3/s.

• Se as referidas normas de operação tivessem sido aplicadas o caudal 
afluente a Coimbra teria um valor significativamente inferior, 
reduzindo-se de um valor aproximado de 650 m3/s.

• Conclui-se que a cheia ocorrida em janeiro de 2016 poderia ter sido 
evitada/minimizada, caso se tivesse adotado outro esquema 
operativo do sistema.

Coimbra
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• NÃO SÃO ATRIBUÍDAS RESPONSABILIDADES!
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• Dotar a Autoridade Nacional da Água de técnicos com formação superior de elevado nível, com competências próprias 
especializadas nos domínios da hidráulica e dos recursos hídricos, e de técnicos com formação profissional no domínio da 
hidrometria e da hidroinformática.

• Por isso, a Autoridade Nacional da Água terá ser uma instituição técnica, especializada e autónoma.

• Dotar a Autoridade Nacional da Água dos meios financeiros necessários para a prossecução dos seus objetivos, 
designadamente  através da adequada repartição da taxa de recursos hídricos.

• Os problemas dos recursos hídricos são geralmente de âmbito regional, à escala da bacia hidrográfica, ou sub-regional, à
escala de uma sub-bacia hidrográfica, ou local, à escala de uma massa de água, pelo que devem ser resolvidos pelas 
autoridades de âmbito regional, as Administrações de Região Hidrográfica, de forma a articular os intervenientes ou 
interessados nesses âmbitos.

• Dotar as Administrações de Região Hidrográfica das competências e da autoridade necessária para implementar as soluções 
de interesse geral, em detrimento de interesses setoriais ou particulares.

• Dotar as Administrações de Região Hidrográfica dos meios financeiros necessários para a prossecução dos seus objetivos, 
designadamente  através da taxa de recursos hídricos.

• Assegurar a articulação e coordenação entre a Autoridade Nacional da Água e as Administrações de Região Hidrográfica de 
forma a uniformizar a aplicação da legislação e dos procedimentos e a partilha de meios, designadamente de meios 
informáticos e administrativos.

CONCLUSÕES


