
Sessão “A CONVENÇÃO DE ALBUFEIRA DE 1998”

29 de Junho 
LNEC, Pequeno Auditório

Associação Portuguesa dos Recursos 

Hídricos

Protecção e Aproveitamento Sustentável 
dos Recursos Hídricos

__ Situações Excepcionais __



22

Temas focados

• Convenção/ Directiva-Quadro da Água:

– Articulação dos processos de implementação
– Articulação dos critérios de caracterização das situações 

excepcionais

• Convenção PARTE IV - Situações excepcionais:

– Procedimento para a Vigilância e Gestão durante a Progressão 
de Secas

– Mecanismos Excepcionais de Mitigação dos Efeitos de Seca e 
Escassez

• Convenção PROTOCOLO ADICIONAL- Regime de caudais:

– Verificação das condições de excepção
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Articulação dos processos de 
implementação: Convenção e DQA

• Inventário de massas de água fronteiriças e 
transfronteiriças

• Identificação das massas de água fortemente 
modificadas

• Registo zonas de protecção

• Compatibilização preliminar de tipologias
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Inventário de massas de água fronteiriças e 
transfronteiriças
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Situações de seca e escassez previstas na 
Convenção/Derrogação prevista na DQA

Artigo 4º da DQA:

6. A deterioração temporária do 
estado das massas de água não 
será considerada uma violação 
dos requisitos da presente 
directiva se resultar de 
circunstâncias imprevistas ou 
excepcionais, de causas naturais 
ou de força maior, que sejam 
excepcionais ou não pudessem 
razoavelmente ter sido previstas, 
particularmente inundações 
extremas e secas prolongadas, ou 
de circunstâncias devidas a 
acidentes que não pudessem 
razoavelmente ter sido previstos, 
desde que se verifiquem todas as 
seguintes condições:

Artigo 19º da Convenção:

1. 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 natureza 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.
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Situações excepcionais Convenção / 
Derrogação prevista na DQA

Das condições para a aplicação da derrogação, destacam-se:

a) Aplicação de todas as medidas para evitar uma maior deterioração     do 
estado das águas e para não comprometer o cumprimento dos   objectivos 
da presente directiva noutras massas de água não afectadas por essas 
circunstâncias;

b) Indicação das condições em que podem ser declaradas as referidas 
circunstâncias imprevistas ou excepcionais, incluindo a adopção dos 
indicadores apropriados;

c) Inclusão das medidas tomadas no Programa de Medidas (Art.º 11);

d) Análise anual dos efeitos das circunstâncias excepcionais ou que não 
poderiam razoavelmente ter sido previstas e sejam tomadas todas as 
medidas para restabelecer a massa de água no estado em que se 
encontrava antes de sofrer os efeitos dessas circunstâncias;

e) Inclusão da descrição dos efeitos e das medidas na actualização do PGBH.
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Procedimento para a Vigilância e Gestão 
durante a Progressão de Secas

Âmbito:

Artigo 19º da Convenção
Necessidade de coordenação das actuações das Partes para:

1 ― A Prevenção, e;
2 ― O Controlo

das situações de Seca e Escassez.

É ainda ressalvado o estabelecimento de:

3 ― Mecanismos Excepcionais de Mitigação dos Efeitos dessas 
situações, e a definição da natureza das:

4 ― Excepções ao Regime Geral.
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Mecanismos Excepcionais de Mitigação dos 
Efeitos de Seca e Escassez

Acções do Ponto 3:

3.1 ― A própria Definição das Condições em que se Aplicam as 
Medidas Excepcionais (com recurso a Indicadores de 
Caracterização de Secas);

3.2 ― Medidas de Incentivo ao Controlo e à Poupança;

3.3 ― Normas de Utilização dos RH disponíveis para Assegurar o 
Abastecimento;

3.4 ― Gestão das Infra-estruturas de Regularização;

3.5 ― Medidas de Redução dos Consumos e sua Verificação;

3.6 ― Normas sobre Descargas de Águas Residuais, Captações, 
Desvios e Represamentos.
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Cumprimento dos objectivos comuns 
Convenção / DQA

• Compatibilização da análise de 
risco das massas de água

• Compatibilização dos sistemas de 
classificação do estado das águas

• Definição de objectivos 
ambientais

• Estabelecimento e implementação  
dos programas de medidas

• Elaboração dos Planos de Gestão 
de Bacia Hidrográfica

Coordenação
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