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Presidente do LNEC, Carlos Pina: Boas vindas ao Debate. Manifestou preocupação sobre a 

aplicação do programa de segurança de barragens em Espanha, atendendo a que Portugal se 

encontra a jusante.  

Presidente da Comissão Diretiva da APRH, Susana Neto: Boas vindas. Anunciou que vai ser 

preparado um relato da sessão, que vai ser divulgado. 

Estavam convidados representantes dos Grupos Parlamentares que apresentaram propostas 

de revisão da Convenção de Albufeira. Participou na sessão o Deputado Pedro Soares, do Bloco 

Esquerda, Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, 

Poder Local e Habitação da Assembleia da República 

Saudações aos oradores convidados: Pedro Serra, António Gonçalves Henriques e Paulo 

Canelas de Castro, que constituíram o grupo de trabalho responsável pela preparação do texto 

da Convenção de Albufeira, adotada na 15ª Cimeira Luso-Espanhola, que teve lugar em 

Albufeira em 29 e 30 de novembro de 1998. 

Intervenção AGH: Começou por lembrar o seu envolvimento na redação da Convenção de 

Albufeira, em 1997 e 1998. Embora afastado da implementação da Convenção, segue 

atentamente o desenvolvimento dos trabalhos relativos à implementação. 

O regime de caudais necessários para garantir o bom estado das águas e os usos atuais e futuros 

deveria ser definido para cada bacia hidrográfica pelas Partes no seio da Comissão para a 

Aplicação e Desenvolvimento da Convenção, CADC, como estabelecido no artigo 16º da 

Convenção, alterado pelo Protocolo de Revisão da Convenção de 2008. No entanto, aquele 

regime não foi ainda objeto de análise nem de qualquer proposta conhecida. Por isso, vinte anos 

depois, continuam a ser aplicados os valores mínimos anuais estabelecidos no Protocolo 

Adicional a título provisório, que foi objeto de revisão também em 2008 acrescentando valores 

mínimos trimestrais e semanais para serem aplicados também provisoriamente.  

Constata-se, porém, que o regime de caudais baseado apenas nos valores estabelecidos no 

referido Protocolo Adicional é muito insuficiente para assegurar o bom estado das águas e os 

usos atuais e futuros. No caso do rio Tejo, por exemplo, os caudais à entrada de Portugal são 

controlados pela barragem de Cedillo, barragem espanhola construída a jusante da confluência 

do rio Sever, na secção limite de jusante do troço do rio Tejo que estabelece a fronteira entre 

Portugal e Espanha. A barragem de Cedillo é explorada pela Iberdrola de forma integrada com 

a cascata de barragens e centrais hidroelétricas do Médio Tejo, Vadecañas, Torrejon, Alcántara 

e Cedillo. Os caudais afluentes são armazenados nas albufeiras, com capacidade de 5034 hm3, e 

são turbinados e lançados para jusante para satisfazer os consumos de eletricidade 

prioritariamente durante os períodos de maior consumo, de acordo com a otimização do valor 

da eletricidade produzida. Assim, na maior parte do tempo a central hidroelétrica de Cedillo está 

parada, pelo que os caudais libertados para jusante, para Portugal, são nulos. O caudal máximo 

de turbinamento é de 504 m3/s, o que corresponde apenas a cerca de quatro horas de 



funcionamento da central hidroelétrica para satisfazer o valor mínimo do caudal semanal de 

7 hm3 estabelecido no Protocolo Adicional. 

Na ausência de dados publicados dos caudais diários e horários turbinados, simulou-se o 

funcionamento da central hidroelétrica a partir dos caudais semanais publicados pela CADC nos 

Relatórios Hidrometeorológicos do Regime de Caudais. No ano hidrológico de 2016/17, por 

exemplo, a central hidroelétrica só terá funcionado durante 2380 horas. Em consequência, 

nesse ano hidrológico o caudal do rio Tejo afluente a Portugal terá sido nulo durante 72,8% do 

tempo e durante mais de 95% do tempo (160 horas) em 9 das 52 semanas. Em todas as semanas 

desse ano ter-se-ão verificado períodos em que o caudal foi nulo durante, pelo menos, 20 horas 

(em períodos contínuos ou intermitentes). Nos outros anos hidrológicos a situação é 

semelhante, pelo que se pode concluir que é inadmissível continuar a pautar o regime de caudais 

pelo regime provisório estabelecido no Protocolo Adicional à Convenção. Torna-se necessário 

definir valores do caudal ecológico para garantir o escoamento do rio Tejo em permanência, 

aliás como é definido no Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación Hidrográfica 

del Tajo 2015-2021 (vd. Anejo 5). 

Procurou-se verificar a consistência dos valores dos caudais semanais publicados pela CADC nos 

Relatórios Hidrometeorológicos do Regime de Caudais referidos com os caudais registados em 

Portugal. Utilizou-se, para comparação, os valores dos caudais diários afluentes à albufeira de 

Fratel, a estação de medição de caudais do rio Tejo em Portugal mais próxima de Cedillo, 

publicados no SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). Embora a 

barragem de Fratel se localize a jusante da de Cedillo, sendo a área do segmento de bacia 

hidrográfica do rio Tejo entre as barragens de Cedillo e de Fratel de 1600 km2, os caudais anuais 

médios registados em Fratel são sistematicamente inferiores aos de Cedillo, o que é 

inconsistente. A diferença não pode ser justificada pelos consumos de água no segmento de 

bacia hidrográfica intermédia, pelo que é necessário verificar se os valores dos caudais 

turbinados em Cedillo são estimados por excesso ou se o erro se deve aos registos doa caudais 

afluentes a Fratel. Em conclusão, é necessário verificar os valores dos caudais transmitidos por 

Espanha que são transferidos para Portugal. 

Não existem registos sistemáticos da qualidade da água do rio Tejo à entrada em Portugal 

disponíveis no SNIRH. Apenas na albufeira de Fratel existem registos de oxigénio dissolvido a 

várias profundidades no período de 28/02/2011 a 14/11/2017, com periodicidade variável, 

entre um e quatro meses. Nas outras estações existem apenas alguns registos dispersos de 

vários parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e de fitoplâncton, o que impede uma análise 

do estado da água e da evolução da qualidade da água. Em particular, não é possível determinar 

a qualidade da água afluente de Espanha, uma vez que os valores dos parâmetros da qualidade 

da água registados em Fratel são afetados pelas descargas em Portugal, nomeadamente de Vila 

Velha de Ródão e das unidades industriais de celulose. 

Em conclusão: 

A Convenção de Albufeira constitui um instrumento indispensável, para Portugal, para a gestão 

dos recursos hídricos das bacias hidrográficas partilhadas com Espanha, nomeadamente porque 

o território do nosso país ocupa a parte de jusante dessas bacias hidrográficas. Contudo a 

eficácia da Convenção depende essencialmente da sua aplicação e desenvolvimento. 

Interessando essa aplicação e esse desenvolvimento essencialmente a Portugal, a iniciativa, 

como demandante, tem de ser assumida essencialmente pelo nosso país. Ou seja, Portugal tem 

de se assumir como a força motriz da aplicação e do desenvolvimento da Convenção. 



A consulta ao portal da Convenção evidencia, contudo, a manifesta insuficiência da iniciativa de 

Portugal. A Conferência das Partes, o órgão supremo da cooperação que deve definir a 

estratégia da aplicação e desenvolvimento da Convenção, só reuniu três vezes no período de 

cerca de 20 anos, em Lisboa em julho 2005, em Madrid, em 19 de fevereiro de 2008 e no Porto 

em 20 de julho de 2015, e as atas evidenciam a fraca ambição da orientação que deveria ser 

impressa aos trabalhos da CADC.  

Os Relatórios Anuais previstos no número 2 do artigo 7º, sobre a evolução da situação das 

matérias objeto da Convenção e da situação de execução nacional das ações nela previstas, só 

estão publicados até 2009. As Atas das Reuniões da CADC publicadas mostram que esta 

comissão tem reunido de forma irregular, tendo a última reunião ocorrido em março de 2017 e 

a penúltima em dezembro de 2014. 

Os Grupos de Trabalho da CADC têm tido também um funcionamento irregular. Apesar da 

definição do regime de caudais de acordo com o artigo 16º ser uma das questões cruciais da 

aplicação da Convenção, como se referiu, o Grupo de Trabalho sobre Regime de Caudais, Secas 

e Situações de Emergência já não está em funcionamento, segundo a informação do portal. 

Também cessou a atividade o Grupo de Trabalho sobre Segurança de Infraestruturas Hidráulicas 

e Cheias, mantendo-se em funcionamento apenas os Grupos de Trabalho para a Troca de 

Informação e da Diretiva Quadro e Qualidade da Água. 

Relativamente à aplicação e ao desenvolvimento da Convenção, consideramos que devem ser 

incentivadas as seguintes ações prioritárias: 

1. Definição do regime de caudais necessários para garantir o bom estado das águas e os 

usos atuais e futuros para cada bacia hidrográfica, de acordo com o artigo 16º da 

Convenção, alterado pelo Protocolo de Revisão da Convenção, de 2008, e aplicação 

desse regime. 

2. Monitorização dos caudais numa base no mínimo diária, e preferencialmente horária, 

nas secções de controlo à entrada em Portugal, e respetiva publicitação no SNIRH e no 

portal da Convenção, em tempo real. 

3. Verificação dos caudais nas secções de controlo à entrada em Portugal que são 

transmitidos por Espanha, com base em medições realizadas em Portugal.  

4. Monitorização da qualidade da água (monitorização de vigilância) numa base diária, 

com uma estação automática, à entrada de Portugal e respetiva publicitação no SNIRH 

e no portal da Convenção, em tempo real. 

5. Aplicação das medidas para assegurar o bom estado das águas, de acordo com os Planos 

de Gestão das Regiões Hidrográficas. 

6. Revisão e atualização do portal da Convenção. 

7. Adoção do regulamento de funcionamento da CADC, de acordo com o número 6 do 

artigo 23º.  

Relativamente à revisão da Convenção, consideramos que devem ser consideradas as questões 

seguintes: 

1. Alteração do artigo 6º, informação ao público, para estabelecer a disponibilização, no 

portal da Convenção, de informação sobre os caudais nas secções de controlo e sobre a 

qualidade da água, em tempo real.   

2. Monitorização da radioatividade, em particular na bacia hidrográfica do Tejo, onde se 

localizam as centrais nucleares de Almaraz e de Trillo, e eventualmente na bacia 



hidrográfica do Douro, se for aprovada a mina de exploração de urânio de Retortillo, no 

rio Huebra, afluente do rio Douro. 

3. Revisão do anexo 2 do Anexo ao Protocolo Adicional, de forma a clarificar a inclusão de 

projetos que devem ser excluídos, de acordo com a Diretiva de Avaliação de Impacte 

Ambiental (Diretiva 2014/52/EU). 

PS: Se passamos em revista o que aconteceu nos últimos 20 anos, algumas das expectativas não 

foram cumpridas. Nomeadamente, a complexa problemática dos caudais ecológicos, que 

remete para os Planos de Gestão de Região Hidrográfica, tanto em Espanha, como em Portugal 

tem sido implementados de forma insuficiente. 

Em Cedillo ao seu tempo Portugal autorizou ocupação de terrenos do território português pela 

barragem e pela albufeira de forma recíproca ao que acontece com barragens e albufeiras 

portuguesas. 

O incumprimento em Cedillo na semana de Natal foi levantado na última reunião da CADC, onde 

eu estive presente, “…é assim que temos que trabalhar com os colegas espanhóis, não podemos 

dar a palmatória…” 

O Protocolo Adicional de 2008 foi cumprido integralmente para além do exigido. Há um 

equilíbrio que temos sempre que manter. Importa referir também que Portugal em Fratel, 

Belver, Castelo de Bode, etc., não está a fazer melhor do que a Espanha em Cedillo. Há um 

conjunto basto de questões relacionadas com a gestão dos aproveitamentos hidroelétricos, 

entre outras, que têm de ser resolvidas. 

No caso rio Guadiana, em Pomarão, Espanha quer rever o regime de caudais. É a própria 

Convenção de Albufeira que prevê essa revisão periódica do regime de caudais. 

A seca é uma questão de reflexão. Nos não teríamos a quantidade de água que tivemos se não 

fossem as barragens de que dispomos hoje. Em 1995 durante seis meses não correu uma gota 

de água no Guadiana. Durante a última seca foi possível manter o escoamento graças à 

Convenção de Albufeira. 

Hoje podemo-nos queixar, há muita coisa para melhorar, mas as mesmas barragens que fazem 

parte do problema fazem parte da solução. Há que aprofundar as relações com Espanha e no 

cumprimento da Diretiva Quadro da Água. 

A questão da CELTEJO deve ser relacionada com as necessidades de desenvolvimento 

económico do interior. “Eu não falo pela APA pois não sou funcionário, mas a APA está muito 

depauperada tanto em meios económicos como humanos. Mas se não choramos nada vamos 

conseguir”. 

Paulo Canelas de Castro: Participei, como jurista, junto como o Pedro Serra e o António 

Gonçalves Henriques na elaboração da Convenção de Albufeira, embora tenha estado ausente 

de Portugal nos últimos anos. A Convenção de Albufeira foi feita num período em que se 

intentam integrar questões novas, uma mudança de paradigma. A Convenção de Albufeira 

chama-se Convenção para a cooperação para certos objetivos: desenvolvimento sustentável e 

proteção ambiental das bacias hidrográficas. Ou seja, faz-se um corte com os Acordos 

anteriores. 

Há aliás, uma visão de “inclusividade” dos temas e dos problemas: poluição, cheia, seca. 

A Convenção de Albufeira do ponto de vista do direito comparado não admite problemas. 



Porém, o problema da Península Ibérica tem a ver com a escassez de recursos. A Convenção de 

Albufeira centra-se nesse problema no Protocolo Adicional. 

A Convenção de Albufeira parte de uma posição de modéstia: fizemos um elenco tão amplo 

quanto possível da matéria, comparativamente no direito internacional público não falta nada. 

Mas está aberta a possíveis mudanças porque olha para o passado pensando no futuro. Art. 2: 

Tanto o direito internacional público como o direito da União Euopeia fazem parte deste regíme 

(tanto no aspeto substantivo como no procedimental). 

A CADC e Conferência das Partes são os organismos criados para desenvolvimento da 

Convenção de Albufeira. Por isso a Convenção é aberta para o futuro. 

Todo este regime pressupõe recolha de informação. É importante que essa informação vá sendo 

retificada e para isso a CADC tem um mandato de acompanhar o desenvolvimento da 

Convenção. 

Susana Neto: quais são os pontos importantes sobre os que se deve refletir e haver mudanças? 

Pedro Soares: agradecer à APRH a oportunidade de participar neste evento, enquanto 

deputado. A Assembleia da República constituiu um grupo de trabalho para a revisão da 

Convenção de Albufeira. Sem dúvida que os problemas do Tejo chamaram muito a atenção para 

esta questão. Nós chamamos o Presidente da EDP para explicar a gestão hidroelétrica feita pela 

empresa. Também chamamos a APA e o IGAMAOT. 

As diferenças de opinião entre Espanha e Portugal serão cada vez maiores no futuro devido às 

alterações climáticas e ao agravamento da escassez de recursos hídricos. A Convenção 

estabelece que se um dos Estados pretender desenvolver um projeto que possa ter impactes 

significativos no território do outro Estado deve fornecer as informações sobre os impactes e 

consultar esse Estado. Mas o procedimento de avaliação de impactes transfronteiriços não foi 

cumprido nem caso da instalação de um depósito de resíduos radioactivos junto da central 

nuclear de Almaraz, nem no caso da mina de urânio em Retortillo, a 40 Km da fronteira e perto 

de um afluente do rio Douro no troço fronteiriço, no Parque Natural do Douro Internacional. Eu 

visitei o estaleiro da empresa Berkeley Minera España SA, mas o Embaixador de Portugal em 

Espanha diz que não teve qualquer informação sobre a mina. O Ministro do Ambiente de 

Portugal vai requerer o processo de avaliação de impacte ambiental transfronteiriço, porque 

além da mina se vai iniciar uma atividade de transformação do urânio perto da mina. 

Espanha quer passar entre os pingos da chuva, se as autoridades de Portugal não fizerem nada 

em relação a estes temas de avaliação de impacte transfronteiriço: central nuclear de Almaraz, 

poluição Tejo e mina de urânio de Retortillo e também a poluição do rio Tejo. A Assembleia da 

República em articulação com o Governo está a tentar modificar a conduta de Espanha 

relativamente aos impactes transfronteiriços. 

O projeto de Resolução da Assembleia da República para alterar a Convenção de Albufeira visa:  

1. garantir caudais ecológicos diários; 

2. solucionar os problemas da qualidade da água. 

É preocupante a incapacidade de Portugal de monitorizar a água à entrada do território, na 

fronteira. “Ainda bem que o Senhor Ministro do Ambiente não está aqui, porque o que foi dito 

colide com as declarações dele sobre a quantidade e qualidade da água que chega de Espanha, 



embora eu perceba que nas relações diplomáticas seja importante manter o interlocutor “bem 

disposto”. 

Pedro Serra: sobre a falta de notificação por parte de Espanha, o artigo 8º da Convenção 

estabelece que se Espanha não notificar Portugal deve tomar a iniciativa de solicitar a 

informação. Esta falta deve-se ao desinvestimento de Portugal no sector da água, 

nomeadamente à extinção do INAG. Quando alocamos os recursos a umas áreas em detrimento 

de outras, as consequências são estas. 

Pedro Soares: Espanha informou a APA há dois anos de que a mina de urânio não causava 

impactes em território português, pelo que a APA nada fez. Só agora pela pressão pública é que 

a APA iniciou conversações com Espanha. 

 

PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO: RONDA DE PERGUNTAS 

João Soromenho Rocha: O Senhor Ministro do Ambiente disse que Espanha cumpre o regime 

de caudais, e que Portugal está em falta: como é isso possível? 

Concordo que a inação de Portugal permite o incumprimento de Espanha. 

Luís Veiga da Cunha: As doutrinas existentes sobre o uso das bacias hidrográficas internacionais 

são várias, mas a mais equilibrada é a da partilha de caudais e a otimização dos recursos. Os 

países a jusante só podem tirar partido por antecipação. Neste momento não são os problemas 

luso-espanhóis, mas os problemas luso-portugueses que impedem a obtenção de soluções para 

os problemas dos recursos hídricos. Com a troica foram aplicados cortes cegos em matéria de 

recursos hídricos. A gestão a nível das bacias hidrográficas que se estava a iniciar foi 

desmantelado. Acabou a monitorização não apenas junto da fronteira, mas em todo o país: 

ficamos muito abaixo do nível europeu e mesmo atrás de muitos dos países mais atrasados de 

África. 

Diz-se que estamos a trabalhar mal de ambos os lados, de Espanha e de Portugal, mas é do 

interesse e Espanha que esta situação assim continue. 

João Paulo Lobo Ferreira: Porque é que não é um assunto importante? Porque o Governo não 

está interessado em saber os efeitos das alterações climáticas nas bacias hidrográficas 

internacionais.  

Quais as más consequências da não implementação da Convenção de Albufeira? 

Em Cedillo e no Chança as barragens são barreiras. Que estudo deve ser feito para libertar o 

caudal ecológico necessário? Em termos meios a Convenção de Albufeira beneficia e não 

prejudica. 

Pedro Soares. Sabemos que Espanha se prepara para publicar legislação sobre a seca que 

permite alterar os Planos de Gestão de Região Hidrográficas, incluindo as internacionais. Que 

pode a Convenção de Albufeira fazer a este respeito? 

A forma da CELTEJO laborar, pode ser feita sem provocar tantos impactes no Tejo? Durante o 

incidente de poluição de Janeiro passado a montante de Vila Velha de Rodão era possível pescar, 

o que não quer dizer que não haja também problemas de qualidade da água. 



Paulo Canelas de Castro. Não há problemas na Convenção de Albufeira, há falhas na 

implementação. Falta definir protocolos da atuação que deviam ser ativados, bem como as 

instâncias dos organismos que devem acompanhar e aplicar a Convenção. 

Pedro Serra. Aquilo que o António Gonçalves Henriques disse foi muito objetivo, mas eu não 

valorizo do mesmo modo esses factos. Espanha ocupou parte do território português em Cedillo, 

mas essa ocupação foi devidamente autorizada pelas autoridades portuguesas. Portugal fez o 

mesmo no Alto Lindoso.  

O incumprimento do cauda mínimo na semana de Natal o rio Tejo deveu-se ao facto de a central 

hidroelétrica de Cedillo não ter funcionado porque não havia consumo de eletricidade. Mas 

noutros casos Espanha excedeu largamente os limites mínimos estabelecidos. Nós somos a 

parte a jusante e não podemos ter fragilidades. 

O problema é implementação da Convenção. 

António Gonçalves Henriques: Não temos em Portugal falta de capacidade técnica. O problema 

é de organização: é preciso aproveitar as pessoas que estão não só da Administração Púbica, 

mas também nas Universidades e nos Centros de Investigação 

Também não temos falta de meios financeiros. A Lei da Água de 2005 previa a aplicação das 

taxas de recursos hídricos, que rendeu mais de €30 M em 2014 e 2015.  Com a extinção das 

Administrações de Região Hidrográfica o montante da taxa é hoje muito inferior, e foi integrado 

no Fundo Ambiental, sem garantia que seja aplicado em medidas para melhorar a gestão dos 

recursos hídricos. Grandes utilizadores da água, como a EDP, não pagam taxas de recursos 

hídricos. Os agricultores também pagam muito pouco. Os consumidores domésticos e os 

consumidores industriais são os grupos que contribuem maioritariamente para a taxa de 

recursos hídricos 

Relativamente à licença de utilização dos recursos hídricos da CELTEJO, verifica-se que os valores 

limite de emissão estabelecidos não são compatíveis com a capacidade do meio, o rio Tejo, para 

absorver as emissões poluentes, de acordo com o princípio da abordagem combinada. Embora 

a contribuição da empresa seja muito importante para a economia e o emprego da região do 

interior, essa contribuição não pode ser feita à custa degradação ambiental. Existem processos 

de tratamento dos efluentes industriais de forma a evitar a degradação do estado das águas do 

rio Tejo. É a empresa que tem obrigação, pela aplicação do princípio da precaução, de 

comprovar que não provoca impactes significativos, inaceitáveis, no rio Tejo.  

Susana Neto: Referiu que a APRH está muito interessada em continuar e aprofundar o debate 

iniciado e em divulgar as conclusões e apresentar propostas para melhorar a aplicação e o 

desenvolvimento da Convenção. 

 

 

 


