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O Governo entende 
que a resposta aos 

problemas complexos 
da gestão dos recursos 

hídricos passa, em 
grande medida, 
por promover o 

envolvimento de toda 
a comunidade

Entrevista ao Ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos 

Fernandes

1. ORGANIZAÇÃO DESCONCENTRADA DA GESTÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS
A Lei da Água, Lei nº 58/2005, constituiu 
um progresso muito relevante na gestão 
dos recursos hídricos, nomeadamente na 
organização institucional desconcentrada 
consubstanciada pelas Administrações de 
Região Hidrográfica e pelos Conselhos de 
Região Hidrográfica.
O Decreto-Lei nº 130/2012 revogou partes 
substanciais da Lei nº 58/2005, nomeadamente 
no que respeita às Administrações de Região 
Hidrográfica e aos Conselhos de Região 
Hidrográfica. As Administrações de Região 
Hidrográfica foram integradas na Agência 
Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade 
Nacional da Água, e os Conselhos de Região 
Hidrográfica passaram a ser órgãos consultivos 
da mesma Agência Portuguesa do Ambiente.

1. Foi feita a avaliação da eficácia e 
da economia global das alterações 
introduzidas na Lei nº 58/2005?

Resposta: O Governo entende que a resposta 
aos problemas complexos da gestão dos recursos 
hídricos passa, em grande medida, por promover 
o envolvimento de toda a comunidade.
Convicto da sua importância, o Governo tem 
intenção de revisitar o modelo de governança da 
gestão dos recursos hídricos com vista a assegurar 
a participação de todos os atores no âmbito da 
Região Hidrográfica.
Para o efeito entendemos promover uma reflexão 
que, chamando todos os interessados, proceda 
a uma avaliação, incluindo da eficácia das 
alterações introduzidas na Lei da Água, com vista 
a chegar a um modelo de governança da Gestão 
dos Recursos Hídricos que melhor responda 
aos desafios que enfrentamos, em especial aos 
desafios da variabilidade climática.
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Entendemos promover uma reflexão 
que, chamando todos os interessados, 
proceda a uma avaliação, incluindo da 
eficácia das alterações introduzidas na 
Lei da Água, com vista a chegar a um 
modelo de governança da Gestão dos 
Recursos Hídricos que melhor responda 
aos desafios que enfrentamos,

2. SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS
A gestão dos recursos hídricos tem de ser 
baseada em dados credíveis e actualizados 
sobre as massas de água e sobre os usos dos 
recursos hídricos, como é estabelecido na Lei 
da Água. A disponibilização da informação, 
através do Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH) visa, nomeadamente, 
assegurar “o maior conhecimento do estado 
e tendências dos meios hídricos de forma a 
apoiar a investigação científica, o ensino, as 
capacidades de estudo e projeto e o controlo 
pelo cidadão da própria gestão e planeamento”. 
Verifica-se, no entanto, que a informação 
disponível através do SNIRH é muito escassa e 
deficiente, limitando-se praticamente a dados 
de algumas variáveis hidrometeorológicas, 
designadamente de precipitações, e alguns 
dados esparsos sobre escoamentos e qualidade 
da água.

1. É intenção do Governo promover a 
recolha sistemática e a validação da 
informação sobre os recursos hídricos, 
nomeadamente no que respeita às 
variáveis não convencionais, como as 
variáveis da qualidade da água (incluindo 
as substâncias perigosas) e as variáveis 
ecológicas, bem como as variáveis sobre 
as utilizações dos recursos hídricos?

Resposta: É imperativo para o Governo manter 
a gestão integrada dos recursos hídricos, 
como forma de modo a proteger e valorizar 
os ecossistemas, sejam eles aquáticos ou 
terrestres. Neste sentido, o fortalecimento dos 
sistemas de informação de recursos hídricos e 

a monitorização das massas de água, quer em 
termos de quantidade (rede hidrometeorológica), 
quer em termos de qualidade (Plano Estratégico 
de Monitorização de Recursos Hídricos) afiguram-
se um instrumento fundamental para garantir a 
gestão eficiente destes recursos.

2. Está prevista a elaboração de um programa 
de monitorização, designadamente no 
âmbito do PO SEUR? Está previsto o 
reforço do SNIRH neste âmbito? 

Resposta: O Governo irá prosseguir os desígnios 
da melhoria da gestão de recursos hídricos, 
baseados na melhoria do conhecimento técnico 
e científico para apoiar a gestão e a tomada de 
decisão, mediante o reforço das capacidades 
dos sistemas de informação e de monitorização, 
promovendo o investimento em inovação e novas 
tecnologias.
A APA, enquanto autoridade nacional da 
água, promoveu uma candidatura ao Sistema 
de Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública (SAMA)), em 2015, no 
âmbito da qual se pretende atualizar o SNIRH 
com novas funcionalidades, em alinhamento 
com as exigências da Diretiva Quadro da Água, 
designadamente na definição de um modelo de 
dados que integre as estruturas de informação 
necessárias ao planeamento e recolha de dados 
de Monitorização de Qualidade e Quantidade. 
Torna-se também necessário atualizar a 
plataforma tecnológica e dotá-la de capacidade 
de integração com as restantes aplicações, 
designadamente o Licenciamento de Recursos 
Hídricos, Fiscalização e plataforma BI (Business 
Intelligence). Esta candidatura está em fase de 
apreciação por parte da autoridade de gestão.
Por outro lado, a APA apresentou ainda ao 
POSEUR uma candidatura relativa aos estudos 
necessários para melhorar e complementar os 
critérios de classificação das massas de água a 
nível nacional.
Recorde-se que o PO SEUR prevê, em matéria 
de Gestão Eficiente dos Recursos Hídricos, 
as operações abrangidas que se revelem 
indispensáveis para a prossecução do objetivo 
específico e se enquadrem na Prioridade 
de Investimento “Investimentos no setor da 
água, para satisfazer os requisitos do acervo 
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ambiental da União e atender às necessidades 
de investimento, identificadas pelos Estados 
Membros".
Recordo que no calendário de Avisos ao Portugal 
20201 não consta a tipologia de intervenção 
relativa a Gestão Eficiente dos Recursos Hídricos, 
pelo que não existe ainda informação disponível, 
em termos de programação de execução. 

O Governo irá prosseguir os desígnios da 
melhoria da gestão de recursos hídricos, 
baseados na melhoria do conhecimento 
técnico e científico para apoiar a gestão 
e a tomada de decisão, mediante o 
reforço das capacidades dos sistemas 
de informação e de monitorização, 
promovendo o investimento em 
inovação e novas tecnologias.

3. TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS E FUNDO DE 
PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
A informação sobre a aplicação da taxa de 
recursos hídricos é também muito escassa, 
em particular por não existir o relatório com 
a descrição das receitas obtidas e a respetiva 
aplicação, bem como a identificação e descrição 
das atividades promovidas e financiadas pelo 
Fundo de Proteção de Recursos Hídricos e 
respetivos critérios de selecção, de acordo 
com o artigo 19º da Lei n.º 82-D/2014, de 31 de 
dezembro. A avaliação genérica realizada com 
dados parciais divulgados nos documentos 
dos Planos de Região Hidrográfica permitem 
concluir que mais de 60% das receitas provem 
das cobranças aos consumidores domésticos, 
responsáveis por menos de 12% dos consumos, 
enquanto sectores consumidores importantes, 
como a hidroelectricidade, que estão isentos 
do pagamento da taxa, ou a agricultura, com 
mais de 70% dos consumos, que têm taxas 
muito reduzidas.

1 - https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/
Default/Docs/avisos/Planos/Lista%20Avisos%20_
CIC_%2011nov_AprovCIC_rev_20_11.pdf

1. Está prevista a publicação de relatórios 
sobre a aplicação da taxa de recursos 
hídricos?

Resposta: O aumento da transparência e 
visibilidade da aplicação da taxa de recursos 
hídricos constitui uma preocupação central, 
nomeadamente através da divulgação da 
alocação de meios a projetos.
No âmbito da Fiscalidade Verde já está prevista 
a divulgação pública de relatórios relativos à 
aplicação da taxa de recursos hídricos. Vamos 
aprofundar ainda mais este aspeto quando for 
criado o “Superfundo Ambiental” que está previsto 
no Programa do XXI Governo Constitucional.

2. Está prevista a revisão da fórmula de 
cálculo da taxa de recursos hídricos de 
forma a adequar os valores das taxas à 
efectiva utilização dos recursos hídricos, 
de forma equitativa?

Resposta: É nossa intenção, para além de 
acautelar uma maior transparência no âmbito 
de uma iniciativa mais abrangente inserida 
na revisão da Fiscalidade Verde, promover a 
reavaliação dos pressupostos de aplicação da 
Taxa de Recursos Hídricos, decorrido um período 
suficientemente importante desde a sua entrada 
em vigor.

3. Está prevista a fusão do Fundo de 
Proteção de Recursos Hídricos com o 
Fundo de Intervenção Ambiental?

Resposta: O Programa do Governo prevê a criação 
do «Superfundo Ambiental», concentrando 
os diferentes fundos ambientais atualmente 
existentes (designadamente o Fundo Português 
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de Carbono, o Fundo de Intervenção Ambiental, 
o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, o 
Fundo para a Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, de modo a obter um instrumento 
com maior capacidade financeira para atuar na 
preservação dos recursos naturais, na prevenção 
de riscos e na reparação de danos ecológicos.

O Programa do Governo prevê a 
criação do «Superfundo Ambiental», 
concentrando os diferentes fundos 
ambientais atualmente existentes, de 
modo a obter um instrumento com 
maior capacidade financeira.

4. CONVENÇÃO DE ALBUFEIRA DE 1998
A Convenção de Albufeira de 1998 (Convenção 
sobre a Cooperação para a Protecção e o 
Aproveitamento Sustentável das Águas das 
Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas) tem 
realizado escassos progressos desde a entrada 
em vigor e parece ter entrado numa fase de 
estagnação. 
Só foram realizadas três Conferências das 
Partes, a última em Julho de 2015, após um 
interregno de sete anos. Um dos principais 
problemas que a Convenção visa resolver é a 
garantia de caudais nas bacias hidrográficas 
partilhadas. 
Nos termos do artigo 16º da Convenção, “as 
Partes, no seio da Comissão, definem, para cada 
bacia hidrográfica, de acordo com métodos 
adequados à sua especificidade, o regime 
de caudais necessário para garantir o bom 
estado das águas, os usos actuais e previsíveis 
e o respeito do regime vigente dos Convénios 
de 1964 e 1968”. Quando a Convenção foi 
assinada, foi adotado o “Protocolo Adicional”, 
que estabelece de forma provisória o regime de 
caudais, “até que se defina o regime de caudais” 
a que se refere o artigo 16º. Embora o “Protocolo 
Adicional” tenha sido revisto em 2008, persiste 
um regime provisório de caudais que não é 
conforme com a metodologia estabelecida no 
artigo 16º, e se tem revelado manifestamente 
insuficiente.

Por outro lado verifica-se que o site da internet 
da Convenção se mantém desactualizado. O 
último relatório de atividades da Comissão 
para a Aplicação e o Desenvolvimento da 
Convenção (CADC) publicado é de 2009, a 
última ata da CADC é de 2013, e o último 
Relatório Hidrometeorológico do Regime 
de Caudais refere-se ao ano hidrológico de 
2013-14, quando seria interessante dispor da 
informação sobre os caudais em tempo real.

1. Está previsto que seja retomado o 
funcionamento regular dos órgãos da 
Convenção?

Resposta: É nosso desejo aumentar e 
desenvolver a cooperação luso-espanhola no 
setor da água, nomeadamente através da revisão 
das ações e medidas previstas na Convenção 
de Albufeira. A concretização de planos de 
gestão conjuntos para as bacias hidrográficas 
partilhadas, assegurando o objetivo de garantir 
as exigências ambientais e o interesse nacional 
são um bom exemplo do que pretendemos 
aprofundar.

É nosso desejo aumentar e desenvolver 
a cooperação luso-espanhola no setor 
da água, nomeadamente através da 
revisão das ações e medidas previstas na 
Convenção de Albufeira

2. Estão a ser desenvolvidos os estudos 
previstos no artigo 16º para definição do 
regime de caudais?

Resposta: Respondida anteriormente

3. Está prevista a manutenção regular do 
site da internet da Convenção, de forma 
a disponibilizar informação actualizada, 
designadamente a informação em tempo 
sobre os caudais?

Resposta: No âmbito de desenvolvimento do 
SNIRH anteriormente referido, bem como da 
implementação da rede hidrometeorológica, 
está prevista a recolha e tratamento da 
informação sobre os recursos hídricos, incluindo 
os partilhados com Espanha.


