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CONTEXTO

• A crise económico-financeira do país e as opções políticas 
tomadas tiveram um profundo efeito em todo sector da água.

– Perda de autonomia das ARH desvirtuou o espírito da DQA e 
retirou operacionalidade à administração pública neste 
sector, deixando mais distante a entidade gestora dos sector, deixando mais distante a entidade gestora dos 
cidadãos.

– Desativação das plataformas Web regionais.

– Conselhos de Região Hidrográfica estiveram sem funcionar.

– Várias estações automáticas de monitorização sem funcionar 
por falta de manutenção/financiamento para substituição.

– Taxas do poluidor-pagador e utilizador-pagador em 
regressão.



CONTEXTO

• O planeamento tem sido feito com base na 
abundância de água, não preparamos a resposta 
à escassez e quando actuamos agimos em regime 
de abundância – dificuldade em lidar com a seca. 

• Escassez de água e poluição resultante de falta de • Escassez de água e poluição resultante de falta de 
soluções de saneamento, sobretudo sectoriais, 
exercem grande pressão sobre o recurso, 
igualmente ameaçado pelas alterações climáticas. 

• Grande pressão por parte da União Europeia no 
sentido de se cumprir calendário.



DIMENSÕES

Calendário  

Sem resultados 
do primeiro ciclo 
de planeamento

Procedimentos

Crise económica 
e impactos no 
planeamento

Visão 

Visão 
ecossistémica ˃ 
monitorização ˃  

ciencia

Governança

Desmantelar das 
instituições

Novo ciclo para 
cumprir 

calendário 

Calendário 
desajustado 
entre países 
fronteiriços

Institucionalizado
s e sectoriais

Avaliação da 
aplicação dos 

planos

Economias da 
água ˃ u=lizador 

pagador

Nova cultura da 
água e direitos 

humanos

Falta de 
informação 

descodificada

Descontinuidade 
de novos arranjos 

participativos

Incerteza na articulação do planeamento com a gestão e em dar 
voz à participação dos cidadãos

Incerteza na articulação do planeamento com a gestão e em dar 
voz à participação dos cidadãos



CALENDÁRIO

• Avançou-se para o segundo ciclo de 
planeamento:

– Sem se efectivarem as medidas do primeiro 
ciclo de planeamento e sem se avaliarem.ciclo de planeamento e sem se avaliarem.

– Sem se avaliar o primeiro período de aplicação 
da Diretiva Quadro da Água (e a Convenção de 
Albufeira).

–Quando se aprovava o Plano Nacional da Água.



CALENDÁRIO

• O contexto de crise 
económica dificultou o 
arranque do processo, mas 
este não podia parar pois 
havia um calendário a havia um calendário a 
cumprir.

• O calendário não foi 
totalmente ajustado entre 
Portugal e Espanha.



CALENDÁRIO

• Reconhece-se o esforço de cooperação entre 
Portugal e Espanha no âmbito da Convenção 
de Albufeira, sobretudo na produção de 
documentos comuns.

• Foram dados os primeiros passos no sentido 
de uma colaboração mais efectiva, mas falta 
muito para que tal se concretize.

• Os dois países iniciaram o processo quase ao 
mesmo tempo, mas Espanha adiantou-se.



PORTUGAL ESPANHA 
1

ª
FA

SE
Participação pública decorreu entre 22 de 
dezembro de 2012 e 22 de junho de 2013, com a 
disponibilização do Calendário e Programa de 
Trabalhos.

24 de maio de 2013 - abertura do periodo de 
consulta pública dos documentos iniciais.
correspondentes ao programa, calendário, 
estudo geral sobre la demarcação e fórmulas de 
consulta, prolongando-se durante 6 meses.

2
1

ª
FA

SE

De 17 de novembro a 2014 e 17 de maio de 
2015 foram disponibilizados os relatórios 
relativos às "Questões Significativas da Gestão 
da Água (QSiGA)" e à “Caracterização da Região 
Hidrográfica” e resumo dos documentos para as 
Regiões Hidrográficas de Portugal Continental.

Elaboração dos temas importantes (QSIGA) para 
cada âmbito de planificação, documentos 
submetidos a um novo periodo de consulta 
pública de 6 meses a partir de 31 de dezembro
de 2013. 

Regiões Hidrográficas de Portugal Continental.

3
ª

FA
SE

Início a 12 de junho de 2015 e decorreu até 29 
de fevereiro de 2016, com a disponibilização da 
versão provisória dos PGRH para as oito Regiões 
Hidrográficas de Portugal Continental.

30 de Dezembro de 2014 – anunciada abertura 
do periodo de consulta pública dos documentos 
denominados “Propuesta de proyecto de 
revisión del Plan Hidrológico", "Proyecto de Plan 
de Gestión del Riesgo de Inundación" y "Estudio 
Ambiental Estratégico“.

4
ª

FA
SE

RCM n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada 
pela Dec. Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de 
novembro, aprova os Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica de Portugal Continental 
2016-2021.

Real Decreto 1/2016, de 8 de Janeiro aprova a 
revisão dos principais Planos Hidrológicos.



PROCEDIMENTOS 

• Crise económica agilizou procedimentos.

– Sem dinheiro para lançar concurso público 
para realização dos planos, trabalhos 
avançaram a partir dos serviços públicos.avançaram a partir dos serviços públicos.

– Essa tarefa exigiria maior envolvimento das 
universidades e seus peritos.

–Papel fundamental de associações 
sectoriais, sobretudo da APRH.



PROCEDIMENTOS 

• Dificuldades sentidas a partir do 
levantamento das QSIGA - em 
várias regiões as sessões foram 
pouco participadas. 

• A organização de 2/3 sessões por • A organização de 2/3 sessões por 
região hidrográfica não estimula 
a participação local.

• Foi importante o participa.pt
mas é necessário “puxar” o 
cidadão para o processo 
participativo.



VISÃO 

• DQA tem como principal objectivo atingir a “boa 
qualidade ecológica” de todas as massas de água.

• Visão integrada dos recursos hídricos geridos a partir 
das bacias hidrográficas.

• Promoção dos processos participativos - acesso à 
informação, consulta pública e participação activa são 

• Promoção dos processos participativos - acesso à 
informação, consulta pública e participação activa são 
aspectos centrais.

• Atribui papel de relevo à comunidade científica, 
nomeadamente, na definição de parâmetros e na 
monitorização. 

• A decisão política implica uma acção concertada entre 
países, sectores de actividade e comunidades locais.



VISÃO 

• Deve ter em conta as ameaças 
sobre os ecossistemas e o facto 
da água e saneamento como 
direito humano fundamental

• Uma nova cultura da água que • Uma nova cultura da água que 
encare a água como líquido 
social que flui e estabelece 
relações (Schmidt e Prista, 
2010).

• Água e alterações climáticas.



VISÃO 

• Discricionariedade na 
aplicação dos princípios do 
poluidor-pagador e utilizador 
–pagador (Tejo, Lis…).

• Escala regional e 
procedimentos podem deixar 
de lado problemas 
específicos, por exemplo de 
contaminação e conflitos.



GOVERNANÇA 

• Sabemos ser baixa a participação dos cidadãos em 
várias iniciativas, mas tal não significa que não estejam 
dispostos em participar, necessitam de estímulos.

• Escassez de água e poluição estão entre as principais 
preocupações ambientais dos cidadãos (Ferreira et al, preocupações ambientais dos cidadãos (Ferreira et al, 
2014).

• Segundo a literatura regista-se mobilização social em 
casos de poluição,  desigual distribuição e aumento de 
preço, tal como nos exemplos:
– Iniciativa Água para todos 

– Mobilização contra a poluição no rio Tejo. 



GOVERNANÇA 

• Dificuldade em activar a cidadania agravada:
– Por uma visão procedimental da participação.

– Escassez de debates e estímulos à participação.

– Défice de confiança quantos aos resultados. – Défice de confiança quantos aos resultados. 

• Dificuldade contornou situações de conflito, 
que exigiam tempo de participação e o 
estimular do envolvimento dos ausentes, para 
que o debate não seja apenas entre técnicos e 
representantes de ONG.



GOVERNANÇA 

• Plataformas de informação 
agregadas num único site -
perdeu-se a escala regional e 
estimulo à participação.

• Processo participativo 
centralizado e informação 
técnica desincentivaram 
envolvimento  dos cidadãos.



GOVERNANÇA 

• Os processos participativos 
que no primeiro ciclo deram 
bons resultados não tiveram 
continuidade.

• Os Conselhos de Região 
Hidrográfica foram activados 
à pressa para garantir a 
aprovação dos Planos –
passando a funcionar 
regularmente a partir daí. 



NOTAS FINAIS

• Desmantelar das instituições regionais gerou 
afastamento dos cidadãos e representou um 
retrocesso quanto a procedimentos e eficácia.

• ARH tinham forte ligação às comunidades, pois • ARH tinham forte ligação às comunidades, pois 
tinham rosto, liderança, proximidade e credibilidade. 

• Possuíam plataformas de informação regional 
disponível aos cidadãos e calendário de eventos.

• Contexto de crise aligeirou procedimentos e gerou 
desinteresse.



NOTAS FINAIS

• Precisamos apontar para o futuro, corrigir os 
aspectos que correram mal e procurar maior 
articulação entre actores.

• Dar maior dinâmica aos processos, para que • Dar maior dinâmica aos processos, para que 
não sejam apenas para cumprir calendário.

• Envolver a sociedade civil de forma alargada, 
não apenas os representantes – para tal a 
escala e os tempos da participação devem ser 
ajustados – mais sessões à escala local.


