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CARAS E CAROS ASSOCIADOS,
É com grato prazer que assino este Editorial do 
Volume 39, N.º2 da Revista Recursos Hídricos.  
Em meu nome e da Comissão Diretiva que me 
acompanha no atual biénio, gostaria de congratular 
o Corpo Editorial da “Recursos Hídricos” e o seu 
Diretor, pelo excelente trabalho que tem sido 
desenvolvido no atual contexto de desafios diversos 
em que as questões da água e da sua gestão não 
podem deixar de ocupar um papel central. Há quase 
três décadas que a Revista "Recursos Hídricos" 
informa sobre questões críticas em debate, divulga 
trabalhos científicos e promove a intervenção da 
APRH. 

Damos, no nosso Programa para o biénio, particular 
relevância à comunicação com os Associados 
que consideramos uma questão estratégica 
fundamental para a APRH. A multidimensionalidade 
dos problemas água, a sua transversalidade e 
necessidade de adoção de uma visão integrada, 
obrigam a melhor e mais conhecimento crítico, 
para além da informação que podemos encontrar 
em diversos meios disponíveis. A APRH assume 
este papel de promotor de um conhecimento mais 
capacitado técnica e cientificamente, assim como 
de charneira e partilha de diversas abordagens que 
permitam à sociedade em geral ter uma visão mais 
crítica dos processos de planeamento e de decisão 
política. 

Num contexto de mudanças globais, em particular 
as demográficas e as resultantes do agravamento 
das situações climáticas extremas e fenómenos 
imprevisíveis, a informação difundida pela APRH 
nos diversos canais (Website, Newsletter e Facebook) 
visa exatamente reforçar essa capacitação social 
para a boa governança da água. A Revista “Recursos 
Hídricos” tem aqui um papel preponderante na 
análise e discussão dos factos e da informação  
disponível. Procuramos assim fomentar um 
aumento de conhecimento crítico através da 
partilha dos artigos e peças editoriais, entrevistas e 
outras que são aqui publicadas regularmente e de 
forma abrangente. 

Consideramos que a APRH deve mobilizar todo 
o seu potencial de inovação para continuar a 
contribuir para a reflexão necessária em todas 
as dimensões da gestão da água, considerando 
o seu carater integrador e a necessidade de 
se desenvolverem abordagens transversais e 
multidisciplinares nos processos de decisão 
política. Por isso, quero aqui reforçar mais uma 
vez o apelo a uma operacionalização efetiva da 
visão integrada da água e dos seus problemas 

multidimensionais, convocando todas as estruturas 
internas da Associação para um esforço sinérgico 
para a articulação de esforços. Tem havido uma 
resposta muito positiva a este apelo por parte das 
Comissões Especializadas e dos Núcleos Regionais 
e, por isso, endereço com o mesmo objetivo de 
ganho acrescido através da disseminação interna 
do conhecimento existente, o convite veemente à 
publicação de trabalhos desenvolvidos no âmbito 
das Comissões Especializadas e dos Núcleos 
Regionais, na Revista RH. 

Os grandes temas estão em cima da mesa e podem 
inspirar análises muito ricas que pretendemos 
informadas e rigorosas, mas também catalisadoras 
de um debate multidisciplinar. Temos, em primeiro 
lugar, um novo ciclo de planeamento em curso, em 
que destacamos a articulação dos Planos de Gestão 
de Bacia Hidrográfica com outros Planos Setoriais 
e Especiais relevantes para a política da água em 
Portugal; a abordagem de aspetos de integração 
territorial e articulação entre o planeamento dos usos 
do solo e usos da água é fundamental; os aspetos de 
reabilitação e valorização social e ecológica dos cursos 
de água; a análise e eventual revisão ou reavaliação 
da Diretiva Quadro da Água na União Europeia; o 
processo de acompanhamento da Convenção de 
Albufeira entre Portugal e Espanha; as alterações 
climáticas, a ocorrência de fenómenos extremos e 
a implementação da ENAAC; a implementação de 
medidas eco hidrológicas ao nível do ciclo urbano 
da água; a gestão da água no setor agroflorestal; 
questões de qualidade e quantidade de água 
nos rios, nas albufeiras e nos aquíferos; questões 
normativas e económicas relativas a tarifas e preços 
da água; questões de segurança e risco associadas 
a determinados contaminantes, entre outras. Trata-
se de questões transversais e que carecem de uma 
colaboração efetiva entre as várias Comissões 
Especializadas para a sua abordagem. 

Estamos muito empenhados nesta articulação e 
operacionalização de uma visão mais integradora e 
holística dentro da APRH e contamos com a Revista 
"Recursos Hídricos" para apoiar este desígnio e 
promover uma cultura inovadora de debate, através 
da divulgação de abordagens mais interdisciplinares 
que apoiem uma verdadeira gestão integrada da 
água em Portugal.

Com as melhores saudações associativas,

(Presidente da Comissão Diretiva para o Biénio 
2018-2020)
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SÍNTESE 

 ¾ A água e os recursos hídricos devem ser 
considerados sob uma perspetiva holística e 
compreensiva. Precisamos de operacionalizar 
a leitura transversal da realidade, através de 
diferentes disciplinas e diferentes olhares. 
Precisamos para isso de aprendizagem e 
capacitação para a complexidade, a nível das 
organizações, do Estado, dos técnicos e da 
academia. 

 ¾ Estamos num novo ciclo de implementação 
dos planos de gestão de região hidrográfica 
e do plano nacional da água. Este processo 
de planeamento e a sua articulação com os 
instrumentos de gestão territorial constituem 
uma questão muito relevante para a APRH. 
Uma cultura de gestão integrada e a sua 
efetiva operacionalização dependerão de 
uma abordagem de referência territorial mais 
coerente na bacia hidrográfica, assim como 

de uma efetiva capacitação para trabalhar 
nesse sentido.

 ¾ Precisamos entender a questão da água 
como uma questão social e política, para 
além de mera questão técnica. A adaptação 
a situações imprevisíveis é um desafio crítico 
em contexto de alterações climáticas e maior 
ocorrência de face a problemas extremos 
(secas, cheias, incêndios, contaminação de 
meios hídricos superficiais e subterrâneos, 
entre outros). Estes problemas carecem de 
uma abordagem preventiva e adaptativa, a 
qual só pode ser levada a cabo num processo 
político amplamente participado por parte 
de todos os atores sociais, económicos e 
institucionais.

Revista Ambiente Magazine: A APRH mantém hoje 
os mesmos objetivos e linhas mestras aquando da sua 
criação?

Susana Neto: Quando foi criada, em 1977, a APRH 
tinha o sentido de estimular um pensamento 
interdisciplinar de todos os assuntos relacionados 
com a quantidade e a qualidade das águas e tinha 
vários princípios como promover o progresso do 
conhecimento e o estudo dos problemas relativos 
aos recursos hídricos, fomentar e apoiar iniciativas, 
cooperando com as entidades interessadas na 
criação de estruturas institucionais para a discussão 
das políticas da água. Desde essa altura, houve 
grandes mudanças e várias gerações de políticas da 
água, destacando-se a entrada de Portugal na CEE, 
em que as políticas da água passaram a estar muito 
mais inseridas nas questões ambientais. Com a 
Cimeira de Desenvolvimento Sustentável em 1992 
e através da Agenda 21, a água passou também a 
ser indissociável do desenvolvimento sustentável. A 
nível europeu, a grande mudança de paradigma foi 
a aprovação da Diretiva Quadro da Água em 2001. A 
partir dessa altura houve uma alteração substancial 
no entendimento das questões da água, colocando 
a questão da qualidade no patamar da qualidade 
ecológica e não apenas da qualidade físico-química. 

RAM: Qual a principal missão da APRH?

SN: A principal missão da APRH é difundir conceitos 
e princípios de boa gestão da água. Ser um parceiro 

Entrevista à Presidente da 
APRH, Susana Neto

(Texto adaptado da Grande Entrevista à Revista 
Ambiente Magazine N.78, publicada em 5 Set 2018)
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sempre disponível para o apoiar a sociedade 
em geral e também o poder político, em tudo 
aquilo que promova a capacitação nacional em 
termos técnicos, científicos e cívicos, para um bom 
desempenho ao nível da gestão da água e também 
uma participação mais informada e ativa. Hoje 
em dia esta missão tem que ser muito adaptada 
a um contexto de mudança constante e de 
imprevisibilidade. As alterações climáticas, a crise 
económica, as mudanças demográficas em termos 
europeus, são aspetos em que a governança da água 
tem que ser capaz de acompanhar as mudanças. Eu 
diria que a missão da APRH é também a de colmatar 
a dificuldade dos governos e das instituições que 
têm as suas orgânicas mais rígidas e em que não 
é fácil a adaptação em tempo real, assim como 
contribuir para que, neste contexto de mudança 
permanente, as políticas da água se possam tornar 
mais resilientes, flexíveis e eficazes. 

RAM: Qual o papel da APRH na sociedade, no setor 
ambiental e no setor das águas? 

SN: Muitos dos nossos associados desempenham 
papéis na administração pública, universidades, 
corporações ou organizações e há um grande 
conhecimento técnico e científico por trás da massa 
associativa. Isto permite à APRH ter um papel social 
muito informado e informativo. A governança da 
água não pode ser perspetivada apenas nos setores 
que a gerem como recurso. Temos que advogar uma 
abordagem ‘fora da caixa’. Isto não significa excluir 
os setores que utilizam água, mas sim inclui-los de 
uma forma mais abrangente. Tem que haver mais 
qualquer coisa além do somatório das partes que 
favorece a capacidade de adaptação a situações 
inesperadas. A boa utilização dos recursos e das 
sinergias entre parceiros são imprescindíveis para 
uma boa governança da água, a par de metas 
claras de política por parte do Governo, uma noção 
muito bem estruturada do nosso enquadramento 
e posicionamento ibérico-europeu e uma eficaz 
internalização dos princípios internacionalmente 
acordados. Julgo que estamos numa situação que 
propicia uma espécie de ‘pacto social das águas’, 
traduzindo o entendimento nacional em torno dos 
grandes objetivos que devem nortear instrumentos 
como o plano nacional da água por exemplo. Este 
entendimento transversal é aquilo que um país 
consciente e politicamente amadurecido como o 
nosso, poderá fazer com os seus recursos hídricos.

RAM: Quais as questões críticas em cima da mesa e o 
que a levou a liderar este projeto?

SN: Estamos num novo ciclo de implementação dos 
planos de gestão de região hidrográfica e do plano 

nacional da água. Este processo de planeamento 
e a sua articulação com os instrumentos de 
gestão territorial constituem uma questão muito 
relevante para nós. Por outro lado, entender a 
questão da água como uma questão social e 
política, muito mais do que uma questão técnica. 
As questões técnicas serão complementares, são 
formas de solucionar, mas a questão no seu todo 
envolve toda a sociedade. A gestão de situações 
imprevisíveis é realmente uma questão crítica face 
a problemas extremos (secas, cheias, incêndios, 
contaminação de meios hídricos superficiais e 
subterrâneos, entre outros) que assolam o nosso 
país e que carecem de uma abordagem muito 
preventiva, antecipativa e adaptativa, a qual só 
pode ser levada a cabo num processo politico e 
de planeamento intensamente participativo. Por 
outro lado, o processo iterativo que caracteriza a 
abordagem integrada, reincorporando os efeitos 
e os resultados, é qualquer coisa que está aquém 
e além dos próprios governos: depende muito da 
forma como a própria arquitetura institucional 
funciona, como as agendas se operacionalizam e 
como os vários atores comunicam. Fazer com que 
esta abordagem integrada e intersectorial seja 
efetivamente operacionalizada foi um dos desafios 
que me moveram, sem dúvida. 

RAM: Que marca é que gostaria de deixar na 
Associação em 2020?

SN: Em primeiro lugar, uma APRH mais interveniente 
e de voz mais ativa, mas sempre plural. Uma cultura 
de abertura e diálogo permanentes, com uma 
visão mais interdisciplinar e transdisciplinar que 
favoreçam uma discussão mais aberta e fora dos 
setores ‘tradicionais’. Portugal tem uma experiência 
muito interessante e muito bem-sucedida nos 
últimos 40 anos em termos de serviços de águas nas 
áreas urbanas. Conseguiu passar de um patamar 
muito fraco na prestação destes serviços para 
um patamar de excelência e é hoje um exemplo 
a nível internacional. No entanto, há outros 
usos de água importantes que não são urbanos. 
Os setores agrícola e industrial têm as maiores 
utilizações e torna-se necessário incluir todas as 
utilizações sob uma abordagem integrada com 
referência à escala territorial da bacia hidrográfica, 
para efeitos desta análise de disponibilidades 
e necessidades. Acredito que a dimensão dos 
‘recursos hídricos’ deve por isso ser considerada 
a par da dimensão dos ‘serviços de água’, com 
vista a esta visão holística. A operacionalização 
de abordagens integradas depende muito da 
capacitação técnica e organizativa, carecendo 
de uma aprendizagem permanente em todas as 
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instituições: governamentais e da Administração 
Pública, de gestão técnica e até nas universidades. 
Uma cultura de gestão integrada e a sua efetiva 
operacionalização dependerão de ser adotada uma 
abordagem de referência territorial mais coerente 
na bacia hidrográfica, assim como de uma efetiva 
capacitação para trabalhar nesse sentido.

RAM: Eficiência é sinónimo de eficácia no setor da 
água? 

SN: Quando falo em políticas públicas usaria o termo 
eficácia. Julgo que seria um erro avaliar as políticas 
públicas com base apenas em critérios de eficiência, 
de custo-benefício, por exemplo. A eficácia que 
se pretende nas medidas propostas pelo Governo 
está para além desta avaliação da eficiência. Por 
vezes, até pode ser mais eficaz e não ser eficiente. 
A eficiência não é suficiente, em termos de políticas 
públicas é preciso atingir eficazmente as metas 
que são propostas (em termos sociais, económicos 
e ambientais). Enquanto a eficiência depende 
de uma visão mais limitada no tempo, a eficácia 
carece de uma visão de longo prazo. Estes critérios 
alargados para além da dimensão económica 
não estão suficientemente caracterizados e esta 
é uma área em que a Administração Pública deve 
investir mais. A distinção de quando e em que 
termos é que é preciso ser eficaz ou não, é algo 
que deve ser feito num contexto de governança. 
É necessário ter os ecos dos vários parceiros. Por 
exemplo, um agricultor precisa de utilizar a sua 
água de forma eficiente para ter menos custos de 
água e de energia. Mas o Governo pode estar a 
pensar em questões mais estruturais como a PAC, 
por exemplo e tem que obter uma aplicação eficaz 
de um determinado instrumento de incentivo 
financeiro, na prossecução desta política. Se os dois 
forem surdos aos objetivos que cada um persegue, 
obviamente que há qualquer coisa que não vai 
funcionar. E esta conciliação não é simples: gera 
conflitos, expectativas que não podem ser satisfeitas 
e alguém (o Governo) tem que decidir qual é a 
prioridade em determinado momento, aplicando o 
seu poder discricionário, mas ouvindo e atendendo 
aos anseios e expectativas dos vários utilizadores. 
Esta negociação faz parte da governança da 
água. Neste sentido, eficiência e eficácia não são 
sinónimos, são antes complementares. 
A aplicação e a avaliação de políticas depende 
seriamente de sistemas de continuados de recolha 
de dados, observação e monitorização. Sem esta 
base fidedigna de informação, também será muito 
difícil pensar em políticas eficazes ou ações e planos 
que sejam eficientes. Por outro lado, a transparência 
e partilha de informação, a concertação entre 

entidades, a articulação de sistemas de informação 
diferentes, constituem desafios importantes que 
carecem de atenção, investimento e coordenação. 

RAM: Olhando para o nosso contexto das águas 
nacionais e de outros países, para onde aponta o 
caminho: mais água ou melhor governança?

SN: A água que temos é sempre a mesma, não 
podemos aumentar a sua quantidade. Temos é 
que gerir bem as escalas temporais e espaciais 
que a utilizamos. Podemos conservar e preservar 
em alguns sítios e depois utilizá-la um pouco 
mais a seguir. Todo este balanço está dependente 
do conhecimento que temos sobre os dados 
hidrológicos, ambientais e climáticos. Hoje em 
dia, diria que só há mais água quando há melhor 
governança e, por outro lado, é a conservação 
que faz aumentar os recursos. Esta governança 
depende de formas mais concertadas entre os 
diversos parceiros, de informação fidedigna, 
de mais participação, de mais transparência e 
conhecimento da sociedade sobre o que se passa, 
que água está disponível e de como utilizá-la, quais 
os impactos de utilização desta ou daquela forma, 
tanto em termos individuais ou de organizações. 
É importante conhecer também as expectativas 
de uso por parte das comunidades e dos setores 
económicos, para se poder dizer se essa água está 
disponível ou não e como é que podemos também 
prolongar a sua utilização no tempo, através de 
um uso mais responsável. Prolongar ‘a vida útil da 
água’ é aumentar a sua disponibilidade e tornar o 
seu uso mais sustentável. Ainda temos muito que 
fazer nesta matéria. Praticamente todos os nossos 
sistemas urbanos são de utilização e desperdício, 
nós deitamos água fora, não reutilizamos quase 
água nenhuma.

RAM: Quais as prioridades que devem ser consideradas 
na política da água em Portugal? 

SN: Que as políticas da água sejam socialmente 
inclusivas, desenvolvidas com grande participação 
da sociedade, com o conhecimento de todos os 
impactos e consequências, e que tenham uma visão 
de longo prazo. As políticas da água não podem 
ser pensadas a curto prazo e, embora saibamos 
que isto é difícil, tem de se pensar em planos de 
continuidade para além dos ciclos governativos. 
As políticas de ambiente, de ordenamento do 
território e da água deveriam ser equacionadas a 
longo prazo. 
No contexto atual, consideramos igualmente 
muito importante que as políticas da água sejam 
eficazes e garantam a capacidade de adaptação às 
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mudanças imprevisíveis, no sentido de resiliência e 
da sustentabilidade. E que estas políticas consigam 
ter um grau de eficácia maior, sendo efetivamente 
enquadradas numa perspetiva ibérica e europeia. 
Não podemos ter uma política da água apenas 
nacional. Neste sentido, deverá ser aberto e 
alargado o debate sobre os aspetos em que a 
Diretiva Quadro da Água (DQA), assim como a 
Convenção de Albufeira, carecem de revisões ou de 
alguma reformulação para serem mais coerentes 
com as necessidades e características naturais, 
económicas e sociais do país. Seria igualmente 
uma boa oportunidade para informar e envolver 
os cidadãos no diagnóstico dos problemas da água 
e nos processos de planeamento dos recursos 
hídricos. 
Em Portugal, como em muitos outros Países, 
não existe ainda a capacidade institucional de 
abordagem efetiva da complexidade atual dos 
problemas e de tudo aquilo que é preciso em termos 

de aprendizagem e capacitação técnica, para uma 
abordagem intersectorial e interdisciplinar aos 
vários níveis e escalas.
Em síntese, ao nível das políticas públicas do 
Estado e ao nível da governança, há que tornar 
mais efetivo e eficaz o envolvimento de todos 
os atores, incluindo os ecossistemas, promover 
diagnósticos mais participados dos problemas e 
necessidades, promover processos de planeamento 
mais inclusivos e articular melhor as diferentes 
agendas setoriais, através dos instrumentos de 
gestão territorial. Tudo isto irá certamente no 
sentido de mais consciencialização de todos, sem 
esquecer que todas estas propostas para uma 
boa governança da água ficam igualmente muito 
dependentes da capacidade da Administração 
Pública em estabelecer metas a mais longo prazo 
e de articular as diferentes políticas para além dos 
seus ciclos governativos. A APRH está inteiramente 
disponível para apoiar estes objetivos e esta missão.
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1. O CONTEXTO DA REVISÃO DA DIRETIVA-
QUADRO DA ÁGUA
Nas primeiras horas do dia 30 de junho de 2000, 
no termo da Presidência Portuguesa do Conselho 
da União Europeia, o Parlamento Europeu e o 
Conselho chegaram a um acordo final, no Comité 
de Conciliação, sobre a Proposta de Diretiva-Quadro 
relativa à Ação Comunitária no Domínio da Água 
(resumidamente, Diretiva-Quadro da Água)1. 
Este acordo, alcançado após mais de dez horas 
de negociação ininterrupta, culminou um longo 
processo político de doze anos que começou com 
o Seminário Ministerial sobre Políticas da Água em 
Frankfurt em 1988, tropeçou durante anos com a 
proposta de diretiva sobre a qualidade ecológica 
da água apresentada em 1993 pela Comissão 
Europeia e retirada posteriormente, foi reanimado 
com a Comunicação da Comissão em 1996 sobre 
“Política da Comunidade Europeia”, e ressurgiu 
finalmente com a Proposta de Diretiva-Quadro 
da Água, submetida pela Comissão Europeia ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho da União 
Europeia em 1997. Esta proposta correspondeu a 
várias solicitações dos Estados Membros à Comissão 
Europeia para apresentar iniciativas legislativas 
visando melhorar a qualidade ecológica das águas 
e reforçar a proteção das águas subterrâneas contra 
a poluição. Após três anos e meio de negociações 

1 - O processo legislativo então em vigor, designado por 
processo de co-decisão, que tinha como intervenientes 
o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia 
e a Comissão Europeia, foi introduzido pelo Tratado 
de Maastricht e reforçado e ampliado pelo Tratado de 
Amesterdão, no artigo 251º. Atualmente, o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, Tratado de 
Lisboa, em vigor, passou a designar esse processo como 
processo legislativo ordinário, regulado pelo artigo 294º.
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institucionais intensas sobre esta proposta entre os 
quinze Estados Membros que então constituíam 
a União Europeia e um quase colapso nas etapas 
finais, durante o processo de conciliação entre 
o Conselho e o Parlamento Europeu, a Diretiva 
foi finalmente aprovada, embora com alterações 
substanciais relativamente à proposta apresentada 
pela Comissão Europeia em 1997.
Uma das principais limitações da Diretiva decorre 
da sua própria base jurídica: o artigo 251º em 
conjugação com o n.º 1 do artigo 175º do Tratado 
que institui a Comunidade Europeia então em vigor, 
o Tratado de Amesterdão (que correspondem, 
respetivamente, ao artigo 294º e ao n.º 1 do artigo 
192º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Tratado de Lisboa, atualmente em 
vigor). O referido n.º 1 do artigo 175º refere-se à 
política no domínio do ambiente, que contribui para 
a preservação, a proteção e a melhoria da qualidade 
do ambiente, a proteção da saúde das pessoas, a 
utilização prudente e racional dos recursos naturais 
e a promoção, no plano internacional, de medidas 
destinadas a enfrentar os problemas regionais ou 
mundiais do ambiente. É expressamente excluída a 
gestão dos recursos hídricos, de acordo com o n.º 2 
do mesmo artigo 175º. As medidas relativas à gestão 
dos recursos hídricos, nomeadamente à forma como 
são usados estes recursos, isto é, à distribuição dos 
recursos hídricos pelos diferentes utilizadores, só 
podem ser decididas por unanimidade dos Estados 
Membros, num processo legislativo especial. Não 
foi esta a opção da Comissão Europeia quando 
apresentou a proposta em 1997, e não foi este 
o processo legislativo adotado pelo Conselho. À 
partida era sabido que essa solução não seria viável. 
Nas discussões conducentes à aprovação da Diretiva-
Quadro da Água reconheceu-se que os objetivos de 
qualidade das águas expressos na Diretiva eram 
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ambiciosos e que os mecanismos para alcançar 
esses objetivos que os Estados Membros teriam de 
implementar eram complexos e exigiam trabalhos 
laboriosos de investigação e desenvolvimento sobre 
as medidas a aplicar e sobre as técnicas para avaliar 
a evolução do estado das águas. Por esse motivo, 
foi proposto um prazo alargado para alcançar os 
objetivos de qualidade das águas, fixado em quinze 
anos, e várias possibilidades de derrogação dessa 
obrigação em determinadas condições, quer por 
extensão do prazo para alcançar aqueles objetivos 
quer pela adoção de objetivos menos ambiciosos, 
desde que essas condições fossem devidamente 
justificadas.
Reconheceu-se também que a Diretiva deveria ser 
revista após um período de tempo suficientemente 
alargado para permitir identificar lacunas e aspetos 
que devessem ser melhorados atendendo à 
experiência de implementação. Foi fixado um prazo 
máximo de dezanove anos para a revisão da Diretiva 
e para a apresentação de alterações por parte da 
Comissão Europeia. Embora sem referir que se 
enquadra naquele processo de revisão, a Comissão 
Europeia lançou, em 17 de setembro passado, uma 
consulta sobre as contribuições da Diretiva-Quadro 
da Água e da Diretiva sobre Cheias para a gestão 
sustentável da água e a melhoria do estado das 
massas de água e para as estratégias para reduzir 
os riscos de cheias em toda a UE. Esta consulta está 
aberta até 9 de março de 2019.

2. O ENVOLVIMENTO DE PORTUGAL NA 
ELABORAÇÃO E NA DISCUSSÃO DA DIRETIVA-
QUADRO DA ÁGUA
Portugal envolveu-se ativa e intensamente no 
processo institucional de discussão e negociação da 
Diretiva-Quadro da Água desde o início dos trabalhos 
no Conselho da União Europeia, reforçando esse 
envolvimento durante a Presidência Portuguesa no 
primeiro semestre de 2000, promovendo a análise e 
estabelecendo o diálogo quer com os representantes 
dos outros quatorze Estados Membros, quer com os 
técnicos da Comissão Europeia, quer ainda com os 
deputados dos principais partidos representados 
no Parlamento Europeu, nomeadamente com a 
deputada Marie-Noëlle Lienemann (França, PSE), 
relatora do parecer da Comissão de Ambiente. 
Embora nos dias que antecederam a reunião final do 
Comité de Conciliação a proposta de texto acordada 
entre os quinze Estados Membros estivesse em 
risco de ser rejeitada pelo Parlamento Europeu 
perante a indiferença de vários Estados Membros, a 
tenacidade de Portugal, com o apoio da Comissão 
Europeia, foi decisiva para garantir o sucesso das 

negociações finais que conduziram à aprovação da 
Diretiva-Quadro da Água com os votos favoráveis 
dos principais grupos parlamentares (PSE e PPE) 
do Parlamento Europeu e de todos os Estados 
Membros2, com exceção da Dinamarca, que se 
absteve por razões procedimentais internas. 
O que justificou o envolvimento ativo e intenso 
de Portugal no processo conducente à aprovação 
da Diretiva-Quadro da Água? Em primeira linha 
a proteção dos recursos hídricos nacionais, 
nomeadamente em face quer das pretensões 
de Espanha de aumentar significativamente os 
usos das águas da parte de montante das bacias 
hidrográficas luso-espanholas, reduzindo assim 
os caudais afluentes a Portugal, quer da significa 
degradação da qualidade das águas destas bacias 
hidrográficas que afluem a Portugal.
De facto, na sequência da forte intensificação 
dos consumos de água e dos períodos secos que 
se registaram na década de 1980 e no início da 
década de 1990, foi desenvolvido e apresentado 
a consulta pública em Espanha a proposta de 
Plano Hidrológico Nacional de 1993, em que se 
preconizava a transferência de caudais (transvases) 
das bacias hidrográficas que drenam para a vertente 
atlântica, através do território de Portugal, para 
as bacias hidrográficas da vertente mediterrânica 
(Figura 1). Esse plano foi desenvolvido sem qualquer 
consulta a Portugal, o que motivou, naturalmente, 
forte indignação. Após as competentes diligências 
políticas e diplomáticas, foi decidido iniciar em 
1994 conversações bilaterais em ordem a adotar 
um instrumento jurídico que regulasse as relações 
entre os dois países relativamente à proteção e ao 
uso das águas das bacias hidrográficas partilhadas. 
Dessas conversações resultou a Convenção de 
Albufeira, Convenção sobre a Cooperação para 
a Proteção e o Aproveitamento Sustentável das 
Águas das Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas, 
adotada em novembro de 1998. A Convenção é 
baseada em larga medida nos conceitos adotados 
na Diretiva-Quadro da Água, então em discussão, 
nomeadamente nos conceitos de “bom estado” das 
águas de superfície e das águas subterrâneas e de 
“bom potencial ecológico” e “bom estado químico” 
das águas artificiais e fortemente modificadas, 
como as albufeiras, no princípio da não deterioração 
do estado das águas e nos mecanismos de controlo 

2 - Espanha apresentou uma declaração de voto, na 
reunião final do Comité de Conciliação, reservando-se o 
direito de contestar a Diretiva-Quadro da Água junto do 
Tribunal de Justiça da União Europeia se verificasse que 
a base jurídica não era respeitada durante a respetiva 
implementação.

16 | Recursos Hídricos

António Gonçalves Henriques



da poluição. Pode afirmar-se, indubitavelmente, 
que sem a Diretiva-Quadro da Água a Convenção 
de Albufeira não seria aplicável porque estaria 
incompleta. Uma vez aprovada, a Diretiva-Quadro 
da Água passou a vincular quer Espanha quer 
Portugal, e desta forma, a garantir, através da 
Convenção de Albufeira, a proteção das águas 
das bacias hidrográficas partilhadas que afluem a 
Portugal.
Atualmente, o processo de revisão da Diretiva-
Quadro da Água surge como uma oportunidade 
adicional para Portugal reforçar a proteção das 
águas das bacias hidrográficas luso-espanholas e 
impulsionar a implementação da Convenção de 
Albufeira de 1998.

3. PRINCIPAIS ASPETOS DA DIRETIVA-QUADRO 
DA ÁGUA QUE CARECEM DE REVISÃO
Em nossa opinião, a Diretiva-Quadro da Água carece 
de revisão em cinco aspetos principais:

a) Monitorização.
b) Preços da água.
c) Estratégias de combate à poluição da água.
d) Estratégias para prevenir e controlar a poluição 

das águas subterrâneas
e) Acesso à informação e participação do público.

3.1 Monitorização
O artigo 8º relativo à monitorização do estado 
das águas de superfície e subterrâneas e das 
zonas protegidas estabelece que os Estados 
Membros garantirão a elaboração de programas 
de monitorização do estado das águas, por forma a 
permitir uma análise coerente e exaustiva do estado 
das águas em cada região hidrográfica. De facto, a 
análise coerente e exaustiva do estado das águas, 
designadamente a análise da evolução do estado 
dessas águas, só pode ser adequadamente realizada 
com base no acesso em tempo real à informação 
sobre a monitorização das águas e a resultados 
de modelos de simulação do comportamento das 
massas de água e das bacias hidrográficas. Esta 
questão não é contemplada nem no artigo 8, nem 
no anexo V, o que constitui uma das fragilidades da 
conceção do sistema de monitorização estabelecido 
na Directiva, baseado em procedimentos técnicos 
já desajustados na década de 1990.
Para as águas transfronteiriças é imprescindível que 
a monitorização seja aprovada e supervisionada 
pelos Estados Membros envolvidos, e que os 
resultados da monitorização sejam disponibilizados 
em tempo real às autoridades desses Estados 
Membros, devendo o referido artigo 8º ser 
completado em conformidade. 
No caso da bacia hidrográfica do Tejo, por 

Figura 1. Esquema da proposta de Plano Hidrológico Nacional de Espanha de 1993.
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exemplo, é possível aceder à informação, em 
tempo real, sobre os caudais lançados a jusante 
de todas as barragens espanholas, turbinados 
ou descarregados, com exceção da Barragem de 
Cedillo, que se encontra no limite de jusante do 
troço fronteiriço. O funcionamento intermitente 
das turbinas da central hidroelétrica de Cedillo, 
durante apenas algumas horas por semana, em 
regra, determina grandes variações, praticamente 
instantâneas, dos caudais transfronteiriços e da 
qualidade da água.  Porém, não é disponibilizado 
o acesso aos valores instantâneos dos caudais 
transfronteiriços e da qualidade da água, em tempo 
real. No caso dos aproveitamentos hidroelétricos, 
como Cedillo, a tomada de água para o circuito 
hidráulico está localizada em profundidade na 
albufeira, abaixo do nível mínimo de exploração, 
pelo que em grande parte do ano a água que 
é turbinada e lançada diretamente na albufeira 
de Fratel deverá apresentar teores de oxigénio 
dissolvido muito baixos, teores de sólidos em 
suspensão relativamente elevados e temperatura 
muito mais baixa do que as condições ambientais 
prevalecentes no troço do rio Tejo a jusante. Esta 
situação é agravada pelo fato de o aproveitamento 
hidroelétrico de Cedillo se localizar a jusante 
da grande albufeira de Alcântara, recebendo os 
caudais captados em profundidade na albufeira 
e turbinados na respetiva central hidroelétrica 
(designada por central de José María de Oriol – 
Alcántara II). É, assim, de importância primordial 
dispor de informação em tempo real quer sobre 
os caudais instantâneos transfronteiriços quer 
sobre a qualidade da água, para adotar as medidas 
necessárias para alcançar o bom estado e o bom 
potencial ecológico das massas de água a jusante.

3.2 Preços da água
O artigo 9º, relativo à recuperação dos custos dos 
serviços hídricos, foi um dos artigos que maiores 
dificuldades gerou no processo de discussão e 
conciliação da Diretiva-Quadro da Água. A redação 
final deste artigo não é feliz, em parte porque foi 
elaborada sob a pressão dos últimos instantes do 
processo de conciliação e em parte porque teve 
de atender a múltiplas objeções levantadas por 
diferentes Estados Membros e pelo Parlamento 
Europeu.
Acresce que a versão em português está incorreta, 
se comparada com as versões noutras línguas, 
nomeadamente as versões inglesa (que serviu de 
base nas negociações), francesa e espanhola.
Propõe-se a seguinte versão em português, coerente 
com as versões nas outras línguas referidas:

Artigo 9º - Recuperação dos custos dos serviços hídricos

1. Os Estados-Membros terão em conta o princípio 
da recuperação dos custos dos serviços hídricos,  
incluindo os custos ambientais e de recursos, 
tomando em consideração a análise económica 
efetuada de acordo com o anexo III e de acordo,  
em particular, com o princípio do poluidor-
pagador.

Os Estados-Membros assegurarão, que até 2010:

-  que as políticas de preços da água deem 
incentivos adequados para que os utilizadores 
usem de forma eficiente os recursos hídricos, e 
assim contribuam para os objetivos ambientais 
da presente diretiva,

-  um contributo adequado dos diferentes 
sectores económicos, desagregados pelo 
menos em indústria, usos domésticos e  
agricultura, para a recuperação dos custos 
dos serviços hídricos, baseado numa análise 
económica realizada de acordo com o anexo III 
e que tenha em conta o princípio do poluidor-
pagador.

Neste contexto, os Estados-Membros podem atender 
às consequências sociais, ambientais e económicas 
da recuperação dos custos, bem como às condições 
geográficas e climáticas da região ou regiões afetadas.

2. Os Estados-Membros incluirão nos planos de 
gestão de bacia hidrográfica informações sobre 
as ações e medidas que tencionem adotar para a 
aplicação do n.º 1 que contribuirão para alcançar 
os objetivos ambientais da presente diretiva, e 
sobre o contributo das diferentes utilizações da 
água para a recuperação dos custos dos serviços 
hídricos.
3. O presente artigo não obsta ao financiamento 
de medidas preventivas ou de medidas corretivas 
específicas para atingir os objetivos da presente 
diretiva.
4. Os Estados-Membros não incumprem a 
presente diretiva se decidirem não aplicar a 
uma determinada atividade que usa a água, de 
acordo com as práticas estabelecidas, o disposto 
no segundo período do n.º 1 nem, para esse 
efeito, as disposições correspondentes do n.º 2, 
sempre e quando tal não comprometa nem os 
fins nem que sejam alcançados os objetivos da 
diretiva. Os Estados-Membros informarão, nos 
planos de gestão de bacia hidrográfica, as razões 
para não aplicar plenamente o segundo período 
do n.º 1.

Este artigo 9º trata de duas questões distintas que 
surgem amalgamadas no n.º 1: os custos ambientais 
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e dos recursos, por um lado, e a recuperação dos 
custos dos serviços hídricos, por outro. Ou seja, 
os preços da água têm duas componentes com 
finalidades distintas.
A componente dos preços da água relativa aos 
custos ambientais e dos recursos visa assegurar 
que os utilizadores usam eficientemente a água 
enquanto recurso e contribuem para que os 
objetivos ambientais expressos na diretiva sejam 
alcançados. Os custos dos recursos estão associados 
à escassez de água. Esta componente dos preços da 
água tem, assim, um duplo objetivo: assegurar o 
uso eficiente da água e constituir um tributo com 
uma relação sinalagmática: os utilizadores pagam 
por utilizar a água e recebem, como contrapartida, a 
contribuição para alcançar os objetivos ambientais. 
Este tributo é designado, no nosso ordenamento 
jurídico, por taxa, nomeada por “taxa de recursos 
hídricos”3.
Que usos da água devem ser contribuir para os 
custos ambientais e dos recursos? Parece-nos 
razoável, de acordo com o princípio do utilizador-
pagador, que todos os usos que afetem ou possam 
de alguma forma afetar o estado das águas, de 
superfície e subterrâneas, contribuam para os 
custos ambientais e dos recursos, ou seja:

• as captações, nas águas de superfície e nas 
águas subterrâneas,

• as rejeições de águas residuais, nas águas de 
superfície,

• o represamento das águas de superfície,

• quaisquer outras ocupações dos leitos ou das 
margens dos cursos de água que interfiram 
com o escoamento das águas.

A Diretiva deve explicitar que a componente 
dos preços da água destinada a contribuir para 
os custos ambientais e dos recursos deve ter 
por finalidade financiar a gestão das águas, 
incluindo a monitorização das massas de água e 
o licenciamento e a fiscalização dos usos da água, 
bem como os programas de medidas para alcançar 
os objetivos ambientais, por aplicação do princípio 
do poluidor-pagador. Desta forma, as componentes 
dos preços da água relativas aos custos ambientais 
e dos recursos devem ser desagregadas não só 
por setores de atividades, como estabelecido na 
Diretiva, mas também, pelo menos, por bacia 
hidrográfica, uma vez que os custos ambientais e 
dos recursos variam de uma bacia hidrográfica para 
outra. 

3 - A designação de taxa em inglês, tax, refere-se 
indistintamente a taxas e a impostos. 

A componente dos preços a água destinada a 
contribuir para a recuperação dos custos dos 
serviços hídricos visa financiar, pelo menos 
parcialmente, os custos de operação, manutenção e 
reparação, bem como a amortização e outros custos 
de capital das infraestruturas e dos equipamentos 
dedicados à prestação dos serviços hídricos. 
Entende-se por “serviços hídricos”, segundo o artigo 
2º, n.º 38, todos os serviços que forneçam a casas 
de habitação, a entidades públicas ou a qualquer 
atividade económica:

a) A captação, represamento, armazenamento, 
tratamento e distribuição de águas de superfície 
ou subterrâneas;

b) A recolha e tratamento de águas residuais 
por instalações que subsequentemente 
descarregam os seus efluentes em águas de 
superfície.

Esta componente dos preços da água é designada 
por tarifa e consiste na retribuição pelos serviços de 
abastecimento de água e de recolha e tratamento 
de águas residuais à entidade ou entidades gestoras 
destes serviços. Obviamente que não haverá lugar 
a esta componente do preço da água para os 
utilizadores que não estejam ligados a sistemas de 
abastecimento de água e de recolha e tratamento de 
águas residuais públicos ou geridos coletivamente, 
porque dispõem de sistemas próprios.
Uma questão relevante prende-se com o 
reconhecimento de que o acesso a água potável 
segura e ao saneamento é um direito humano. 
De fato, em julho de 2010 a Assembleia Geral das 
Nações Unidas, através da Resolução A/RES/64/292, 
declarou o acesso a água limpa e segura e ao 
saneamento é um direito humano essencial para 
gozar plenamente a vida e todos os outros direitos 
humanos. Em abril de 2011, o Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas adotou a Resolução 
16/2 que reconhece o acesso a água potável segura 
e ao saneamento como um direito humano: um 
direito à vida e à dignidade humana. Reconhece-
se que é irrazoável atribuir um preço a pagar pelos 
consumidores da água para usufruírem de um 
direito humano. Uma forma de resolver esta questão 
é atribuir a toda a população, gratuitamente, o 
abastecimento de um determinado volume de água 
e do correspondente saneamento compatível com 
o direito à vida e à dignidade humana. Esse volume 
é da ordem de 50 a 100 litros por pessoa e por dia, 
de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
para assegurar a satisfação das necessidades mais 
básicas e a minimização dos problemas de saúde. 
O custo de assegurar este direito é, certamente, 
compensado largamente pelos benefícios obtidos 
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com melhoria das condições de saúde pública e de 
produtividade das populações beneficiadas.
Em síntese, na revisão da Diretiva-Quadro da Água, 
no artigo 9º dever-se-á atender ao seguinte:

1. Desentranhar, no n.º 1, as duas componentes 
dos preços da água: a componente relativa 
aos custos ambientais e dos recursos e a 
componente relativa à recuperação dos 
custos dos serviços hídricos.

2. A componente dos preços da água relativa 
aos custos ambientais e dos recursos deve 
assegurar o uso da água de forma eficiente e 
contribuir para que os objetivos ambientais 
expressos na Diretiva sejam alcançados.

3. Nesta componente dos preços da água devem 
ser considerados todos os usos das massas 
de água, nomeadamente: as captações, nas 
águas de superfície e nas águas subterrâneas; 
as rejeições de águas residuais, nas águas 
de superfície; o represamento das águas de 
superfície e quaisquer outras ocupações dos 
leitos ou das margens dos cursos de água 
que interfiram com o escoamento das águas.

4. O montante da componente dos preços da 
água relativa aos custos ambientais e dos 
recursos deve ser afeto exclusivamente à 
gestão das águas, incluindo a monitorização 
das massas de água, o licenciamento e 
a fiscalização das utilizações da água, e 
o financiamento, ainda que parcial, dos 
programas de medidas para alcançar os 
objetivos ambientais.

5. A componente dos preços da água relativa 
aos custos ambientais e dos recursos deve ser 
desagregada não só por setores utilizadores 
da água, abastecimento doméstico e público, 
Indústria, energia e agricultura, mas também 
por bacia hidrográfica.

6. A componente dos preços da água relativa 
à recuperação dos custos dos serviços 
hídricos deve visar a sustentabilidade destes 
serviços, contribuindo para financiar, pelo 
menos parcialmente, os custos de operação, 
manutenção e reparação, bem como a 
amortização e outros custos de capital 
das infraestruturas e dos equipamentos 
dedicados à prestação dos serviços.

7. Visando garantir o direito humano de acesso 
a água potável segura e ao saneamento, 
deve ser assegurado a todos os cidadãos o 
acesso gratuito ao abastecimento de água 
de um volume mínimo compatível com 
o direito à vida e à dignidade humana e 
os correspondentes serviços de recolha e 

tratamento de águas residuais.
8. Consistentemente com as alterações 

introduzidas, a epígrafe do artigo 9º deve ser 
alterado para “Recuperação dos custos dos 
usos da água”.

9. Finalmente, deve ser revista e corrigida a 
versão em português.

3.3 Estratégias de combate à poluição da água
O artigo 16º da Diretiva-Quadro da Água4, relativo 
às estratégias de combate à poluição da água, visa 
resolver o impasse gerado pela falta de maioria no 
Conselho necessária para a aprovação de novas 
diretivas sobre substâncias perigosas que dessem 
seguimento à estratégia iniciada com a Diretiva 
76/464/CEE5, relativa à poluição causada por 
determinadas substâncias perigosas lançadas no 
meio aquático, e continuada por cinco diretivas 
específicas6, e compatibilizar essa estratégia 
com a que é estabelecida pela Diretiva 96/61/
CE, relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição7. Nomeadamente, pretendia-se substituir 
a abordagem estabelecida pela Diretiva 76/464/
CEE e pelas respetivas Diretivas específicas, 
baseada em normas de qualidade ambiental ou, 
em alternativa, em valores limite de emissão, 
pela abordagem combinada, mais exigente, 

4 - O texto do artigo 16º na versão em português está 
incompleto, comparando com as versões em inglês, 
francês e espanhol, pelo que carece de correção.

5 - A Directiva 76/464/CEE foi alterada de modo substancial 
por várias vezes, tendo sido codificada pela Diretiva 
2006/11/CE.

6 - As Diretivas específicas da Diretiva 76/464/CEE, 
frequentemente designadas de forma inapropriada por 
Diretivas Filhas, são as seguintes: 82/176/CEE, relativa às 
descargas de mercúrio do sector da eletrólise de cloretos 
alcalinos, 84/156/CEE, relativa às descargas de mercúrio 
de sectores distintos do da eletrólise de cloretos alcalinos, 
83/513/CEE, relativa às descargas de cádmio, 84/491/CEE, 
relativa às descargas de hexaclorociclohexano, 86/280/
CEE, relativa às descargas de tetracloreto de carbono, DDT 
e pentaclorofenol, 88/347/CEE, relativa às descargas de 
aldrina, dialdrina, endrina, isodrina, hexaclorobenzeno, 
hexaclorobutadieno e clorofórmio, e altera a diretiva 86/280/
CEE.90/415/CEE, relativa às descargas de 1,2-dicloroetano, 
tricloroetileno, percloroetileno e triclorobenzeno, e altera a 
diretiva 86/280/CEE.

7 - A Diretiva 96/61/CE foi revogada e substituída pela 
Diretiva 2008/1/CE, relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição, que, por sua vez, foi revogada e 
substituída pela Diretiva 2010/75/EU, relativa às emissões 
industriais (prevenção e controlo integrados da poluição).

20 | Recursos Hídricos

António Gonçalves Henriques



estabelecida pela Diretiva 96/61/CE. Por outro 
lado, a dificuldade de aplicação da Diretiva 76/464/
CEE, e uma certa indefinição sobre a repartição 
das responsabilidades entre os Estados Membros 
e a Comissão Europeia determinou um elevado 
número de incumprimentos e condenações dos 
Estados Membros pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia.
Em síntese, a estratégia de combate à poluição 
das águas de superfície na União Europeia iniciada 
com a Diretiva 76/464/CEE é constituída por duas 
componentes: a seleção e regulamentação dos 
poluentes que suscitam atenção global a nível da 
União Europeia, isto é, que afetam um número 
significativo de Estados Membros, designados por 
substâncias prioritárias, e a seleção e o controlo 
dos poluentes que suscitam atenção apenas a 
nível nacional ou local, por exemplo os poluentes 
a nível de uma bacia hidrográfica, designados por 
poluentes específicos. O controlo dos poluentes 
incluídos na primeira componente é objeto das 
medidas adotadas a nível da União Europeia, 
enquanto o controlo dos poluentes da segunda 
componente é objeto de medidas específicas 
adotadas pelos Estados Membros ao nível relevante, 
embora tal não exonere a Comissão Europeia de 
acompanhar a adoção e implementação dessas 
medidas. 
Esta estratégia de combate à poluição mantém-se, 
e é mesmo reforçada, na Diretiva-Quadro da Água. 
O referido artigo 16º desta Diretiva-Quadro da Água 
estabelece que o Parlamento Europeu e o Conselho 
adotam medidas específicas para combater a 
poluição das águas causada por determinados 
poluentes ou grupos de poluentes que constituem 
um risco significativo para o meio aquático ou 
através deste meio, incluindo os riscos desse tipo 
para as águas utilizadas para a captação de água 
destinada a consumo humano. Esses poluentes ou 
grupos de poluentes constituem as substâncias 
prioritárias. As medidas referidas visam reduzir 
progressivamente as descargas, emissões e perdas 
daquelas substâncias prioritárias e, de entre estas, 
cessar ou eliminar gradualmente as descargas, 
emissões e perdas das substâncias prioritárias 
perigosas, identificadas de acordo com métodos de 
avaliação de risco definidos, baseados, em particular, 
na toxicidade humana através do meio aquático 
e na ecotoxicidade aquática ou através do meio 
aquático. A lista de substâncias prioritárias, com a 
identificação das substâncias prioritárias perigosas, 
bem como as medidas para combater a poluição das 
águas causada por essas substâncias são adotadas 
de acordo com os procedimentos estabelecidos no 
Tratado, com base em propostas apresentadas pela 

Comissão Europeia. A concentração das substâncias 
prioritárias nas massas de água determina o estado 
químico dessas massas de água.
O controlo dos poluentes específicos, que não 
suscitam atenção a nível global da União Europeia, 
são controlados pelos Estados Membros e integram 
os elementos de qualidade físico-química do 
estado ecológico das massas de água e do 
potencial ecológico das massas de água artificias 
ou fortemente modificadas, de acordo com o anexo 
V da Diretiva-Quadro da Água.
A lista de substâncias prioritárias, com a identificação 
das substâncias prioritárias perigosas, deveria 
constar do anexo X. No entanto, durante o processo 
de discussão e conciliação da Diretiva-Quadro 
da Água a Comissão Europeia não apresentou 
nenhuma proposta para essa lista, pelo que o anexo 
X foi deixado em branco na versão adotada em junho 
de 2000. No anexo VIII da Diretiva é apresentada 
uma lista indicativa dos principais poluentes, 
que é uma atualização da Lista I da Diretiva 
76/464/CEE, e no anexo IX é apresentada a lista de 
Diretivas específicas sobre substâncias perigosas, 
nomeadamente as Diretivas específicas da Diretiva 
76/464/CEE, incluindo os respetivos valores-limite 
de emissão e normas de qualidade ambiental. 
O referido artigo 16º estabelece que a Comissão 
Europeia apresenta uma proposta de revisão da 
lista de substâncias prioritárias, identificando as 
substâncias prioritárias perigosas, no prazo de 
quatro anos após a entrada em vigor da Diretiva-
Quadro da Água e, posteriormente, de quatro em 
quatro anos. O mesmo artigo 16º estabelece ainda 
que a Comissão Europeia apresenta propostas 
para controlar, pelo menos, as emissões de fontes 
pontuais, e propostas de normas de qualidade 
ambiental, dentro de dois anos a contar da inclusão 
da substância em causa na lista de substâncias 
prioritárias. As normas de qualidade ambiental 
referem-se a concentrações da substância na água, 
nos sedimentos ou no biota. As diretivas incluídas 
no anexo IX são também revistas, em conformidade 
com as normas de qualidade ambiental. 
O artigo 16º define, assim, metodologias para 
implementar as estratégias para combater a 
poluição das águas por substâncias prioritárias e 
não estabelece, propriamente, essas estratégias.
O primeiro passo da União Europeia para completar 
as estratégias para combater a poluição das águas 
consistiu na adoção da Decisão 2455/2001/CE 
que estabelece uma primeira lista de substâncias 
prioritárias, constituindo o anexo X da Diretiva-
Quadro da Água. Essas substâncias foram 
selecionadas de acordo com as metodologias 
definidas no artigo 16º. Na lista são identificadas 33 
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substâncias ou grupos de substâncias prioritárias, 
de entre as quais foram selecionadas onze que 
foram designadas como substâncias perigosas 
prioritárias e, por conseguinte, sujeitas a cessação 
ou eliminação progressiva das descargas, emissões 
e perdas, num prazo adequado, não superior a 
vinte anos. De entre as 33 substâncias ou grupos 
de substâncias foram identificadas outras catorze 
que devem ser sujeitas a atenção particular e, como 
tal, ser posteriormente objeto de exame. Não foram 
incluídos na lista oito poluentes abrangidos pela 
Diretiva 86/280/CEE. Na decisão não são definidos 
valores limite de emissão nem normas de qualidade 
ambiental para as substâncias da lista.
Para completar o quadro para a primeira lista de 
substâncias prioritárias foi preciso esperar pela  
Diretiva 2008/105/CE. Nesta Diretiva são definidas 
para cada uma das 33 substâncias prioritárias da 
lista e para as oito substâncias definidas na Diretiva 
86/280/CEE que não foram incluídas na lista de 
substâncias prioritárias normas de qualidade 
ambiental, expressas em termos de concentrações 
médias anuais e de concentrações máximas. 
As concentrações médias anuais asseguram a 
proteção contra a contaminação crónica, a longo 
prazo, e as concentrações máximas admissíveis 
visam a proteção contra a contaminação aguda. Os 
valores das concentrações são diferentes para as 
águas de superfície interiores (rios e lagos) e para 
as outras águas de superfície (águas de transição e 
águas costeiras). As diretivas específicas da Diretiva 
76/464/CEE foram revogadas, com efeito a 22 de 
dezembro de 2012. A Diretiva 76/464/CEE, alterada 
pela Diretiva 2006/11/CE, foi revogada pela Diretiva-
Quadro da Água, com efeito a 21 de dezembro de 
2013.
Posteriormente, a Diretiva 2013/39/EU acrescentou 
doze poluentes à lista de substâncias prioritárias, 
que ficou assim constituída pelos metais cádmio, 
chumbo, mercúrio e níquel e pelos compostos 
destes metais, pelo benzeno, pelos hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos (HAP) e por vários pesticidas. 
De entre as 45 substâncias prioritárias desta lista 
foram identificadas 21 substâncias prioritárias 
perigosas. A mesma Diretiva 2013/39/EU, além de 
estabelecer normas de qualidade ambiental para 
as novas substâncias da lista, atualiza as normas 
de qualidade ambiental de sete das 33 substâncias 
prioritárias da lista original, e acrescenta normas 
de qualidade ambiental para o biota, geralmente 
peixes.
A Diretiva 2013/39/EU introduz ainda algumas 
medidas inovadoras. Estabelece, nomeadamente, 
que a Comissão Europeia desenvolve uma 
estratégia para combater a poluição causada por 

poluentes emergentes, em particular substâncias 
farmacêuticas, com vista a reduzir as descargas, 
emissões e perdas desses poluentes para o ambiente 
aquático, tendo em conta as necessidades em 
matéria de saúde pública e a relação custo-eficácia 
das medidas propostas. Assim, a Diretiva estabelece 
uma lista de substâncias sob vigilância, para as 
quais devem ser recolhidos dados de monitorização 
a nível da União para apoiar no futuro a seleção 
de substâncias prioritárias. Essa lista inclui, numa 
primeira fase, três substâncias farmacêuticas, 
nomeadamente o diclofenac (um anti-inflamatório 
não-esteróide), o 17-beta-estradiol (uma hormona 
sexual feminina) e o 17-alfa-etinilestradiol (um 
estrogénio utilizado em pílulas anticoncecionais).
As Diretivas 2008/105/CE e 2013/39/UE estabelecem 
as estratégias para combater a poluição causada 
por substâncias prioritárias, de acordo com o 
artigo 16º da Diretiva-Quadro da Água, apenas 
com base em normas de qualidade ambiental, não 
definindo controlos de emissões, de acordo com 
o n.º 6 daquele artigo. Esta opção é justificada nos 
preâmbulos de ambas as diretivas: desde a entrada 
em vigor da Diretiva-Quadro da Água foram 
adotados vários instrumentos normativos na União 
Europeia que estabelecem controlos das emissões 
de substâncias prioritárias. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são abrangidas 
por outros instrumentos normativos em vigor na 
União Europeia. Se os objetivos fixados no artigo 
16º poderem ser efetivamente realizados através 
dos instrumentos existentes com uma melhor 
relação custo-eficácia, deverá ser dada prioridade 
à execução e revisão desses instrumentos em 
detrimento da adoção de novas medidas. Entre 
estes instrumentos refere-se o Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos (REACH), e da 
legislação setorial pertinente, do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, do Regulamento 
(UE) n.º 528/2012, relativo à disponibilização no 
mercado e à utilização de produtos biocidas, ou das 
Diretivas 2001/82/CE, relativa aos medicamentos 
para uso veterinário, 2001/83/CE, relativa aos 
medicamentos para uso humano e 2010/75/
EU, relativa às emissões industriais (prevenção 
e controlo integrados da poluição), já referida. 
Deverão ser exploradas sinergias com a aplicação 
da Diretiva-Quadro da Água, incluindo a seleção de 
substâncias prioritárias. A coerência entre aqueles 
instrumentos jurídicos, a Diretiva-Quadro da Água 
e a outra legislação pertinente deverá, assim, ser 
reforçada para assegurar a adequada aplicação dos 
mecanismos de controlo na fonte. 
Em síntese, foi percorrido um longo e profícuo 
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caminho desde a aprovação da Diretiva-Quadro da 
Água em matéria de combate à poluição da água, 
o que torna a redação do artigo 16º desatualizada 
e até contraditória com os desenvolvimentos 
posteriores. Em linhas gerais, a revisão deste artigo 
16º deve contemplar o seguinte:

1. Substituição do título do artigo por 
“Estratégias para prevenir e controlar a 
poluição das águas de superfície”, em linha 
com as alterações a seguir propostas.

2. Distinção entre os poluentes que suscitam 
atenção a nível global da União Europeia, 
designados por substâncias prioritárias, 
que constituem a base para a definição do 
estado químico das águas de superfície, e os 
poluentes específicos, que suscitam atenção 
apenas ao nível de uma região, de um Estado 
Membro ou de uma bacia hidrográfica. Estes 
poluentes específicos integram os elementos 
físico-químicos para definir o estado 
ecológico ou o potencial ecológico das águas 
de superfície (ver anexo V).

3. Atualização da lista de substâncias 
prioritárias, incluindo a lista de substâncias 
prioritárias perigosas, do anexo X, de acordo 
com as Directivas 2008/105/CE e 2013/39/UE 
e actualização dos métodos de seleção das 
substâncias prioritárias, tendo em atenção os 
outros instrumentos normativos pertinentes. 
Considera-se ser relevante, também, atualizar 
os prazos de revisão da lista de substâncias 
prioritárias, em linha com os ciclos de 
planeamento.

4. Atualização das metodologias para a 
definição dos controlos das substâncias 
prioritárias, incluindo as substâncias 
prioritárias perigosas, harmonizando essas 
metodologias com os outros instrumentos 
normativos pertinentes em vigor.

5. Atualização das metodologias para a 
definição das normas de qualidade 
ambiental, integrando o disposto nas 
Diretivas 2008/105/CE e 2013/39/EU, e tendo 
em conta, nomeadamente, os poluentes 
emergentes, particularmente os produtos 
farmacêuticos.

6. Eliminação do anexo IX, já que todas as 
diretivas referidas neste anexo foram 
revogadas e as normas de qualidade da água 
para os poluentes relevantes são incluídos na 
revisão do anexo X.

3.4 Estratégias para prevenir e controlar a poluição 
das águas subterrâneas
O artigo 17º da Diretiva-Quadro da Água, 
“Estratégias para prevenir e controlar a poluição 
das águas subterrâneas”, foi introduzido nas últimas 
semanas do processo de discussão da Diretiva, num 
esforço conjunto da Presidência Portuguesa e da 
Comissão Europeia, para suprir uma das principais 
objeções do Parlamento Europeu: a ausência de 
definição, na diretiva, de estratégias de combate à 
poluição das águas subterrâneas. Basicamente este 
artigo remete a definição das medidas para prevenir 
e controlar a poluição das águas subterrâneas com 
o objetivo de alcançar o bom estado químico destas 
águas para a uma nova Diretiva a adotar com base 
na proposta a apresentar pela Comissão Europeia 
no prazo de dois anos após a entrada em vigor da 
Diretiva-Quadro da Água, em conformidade com os 
procedimentos estabelecidos no Tratado.
A Comissão Europeia apresentou essa proposta 
já no final de 2003, tendo sido adotada a Diretiva 
2006/118/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à proteção das águas subterrâneas contra a 
poluição e a deterioração. Esta Diretiva estabelece:

1. Critérios para a avaliação do estado químico 
das águas subterrâneas.

2. Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes de aumento 
das concentrações de poluentes nas águas 
subterrâneas, bem como para a definição 
de pontos de partida para a aplicação de 
medidas para inversão dessas tendências.

3. Medidas para prevenir e limitar as 
descargas indiretas (após a percolação no 
solo ou subsolo) de poluentes nas águas 
subterrâneas.

O artigo 17º tornou-se, assim, inútil, pelo que se 
propõe a respetiva eliminação e a integração da 
Diretiva 2006/118/CE na Diretiva-Quadro da Água 
de forma a manter a consistência dos critérios e das 
medidas definidas para as águas subterrâneas com 
as restantes disposições, nomeadamente com o 
anexo II e o anexo V.

3.5 Informação e consulta do público
O artigo 14º, relativo à informação e consulta 
do público, estabelece que a participação ativa 
de todas as partes interessadas na execução da 
Diretiva-Quadro da Água deve ser incentivada. 
Contudo, essa participação é limitada, 
praticamente, à elaboração, revisão e atualização 
dos planos de gestão de bacia hidrográfica pelos 
Estados Membros, o que restringe ou confina essa 
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participação aos ciclos de planeamento de seis 
anos. Essa restrição é explicitada pela disposição 
que estabelece que “mediante pedido, será facultado 
acesso aos documentos de apoio e à informação 
utilizada para o desenvolvimento do projeto de plano 
de gestão de bacia hidrográfica”.
Considera-se ser de primordial importância 
garantir o acesso do público em geral, e não apenas 
das partes interessadas, a todos os elementos 
pertinentes à implementação da Diretiva-Quadro 
da Água, nomeadamente o acesso, em tempo 
real, aos dados de monitorização e aos resultados 
dos modelos de simulação do comportamento 
das massas de água e das bacias hidrográfica, que 
para tal devem ser disponibilizados em portais da 
Internet com acesso irrestrito.
No caso das bacias hidrográficas internacionais 
é relevante assegurar o acesso à informação 
pertinente à implementação da Diretiva-Quadro 
aos interessados de todos os Estados Membros 
que partilham essas bacias hidrográficas, 
independentemente de limitações territoriais 
desses interessados.

4. CONCLUSÕES FINAIS
Dezoito anos após a adoção da Diretiva-Quadro da 
Água não pode deixar de se reconhecer que diversas 
disposições estão hoje desatualizadas e carecem 
de revisão de forma a conferir um novo impulso à 
implementação deste importante instrumento para 
a gestão das águas, mesmo atendendo à limitação 
do âmbito da Diretiva à proteção do ambiente, por 
imposição do Tratado da União Europeia.
Apesar da elevada expetativa que a proposta 
inicialmente apresentada pela Comissão Europeia, 
em 1997, suscitou, correspondendo à urgente 
necessidade de inovação da política da água então 
em vigor na União Europeia, foram evidenciadas, 
desde logo, diversas fragilidades marcantes. Entre 
essas fragilidades refere-se a linguagem críptica 
adotada em algumas das disposições, comum 
a diversos instrumentos normativos da União 
Europeia, que dificulta a correta compreensão e 
consequente implementação da diretiva.
Se algumas das fragilidades referidas puderam ser 
supridas durante os longos e profícuos debates 
que se estabeleceram quer no grupo de trabalho 
constituído no Conselho da União Europeia, com 
o apoio muito empenhado de vários especialistas 
da Comissão Europeia, quer na Comissão de 
Ambiente do Parlamento Europeu,  outras houve 
que não foi possível colmatar por corresponderem 
a lacunas inerentes à própria proposta em debate. 
A oportunidade de proceder à revisão da Diretiva-

Quadro da Água, como estabelece o artigo 19º, 
constitui a ocasião propícia para realizar quer as 
atualizações das disposições hoje manifestamente 
desajustadas em face do progresso dos 
conhecimentos e da experiência na implementação 
da diretiva, quer para corrigir as fragilidades 
identificadas e completar as lacunas do documento 
tal como foi adotado. 
Entra as atualizações que se reputam mais relevantes 
destacam-se a do sistema de monitorização 
estabelecido no artigo 8º e desenvolvido no anexo 
V, e a da informação e participação do público, a 
que se refere o artigo 14º.
O artigo 9º, relativo à recuperação dos custos dos 
serviços da água é o principal exemplo em que a 
linguagem críptica adotada e o amalgamento 
de conceitos não permite uma adequada 
implementação dos instrumentos económico-
financeiros que deveriam ser visados na gestão da 
água, designadamente no que respeita à aplicação 
do princípio do poluidor-pagador que consta no 
Tratado da União Europeia (n.º 2 do artigo 191º). 
A deficiência da versão em português da diretiva 
contribui para aprofundar a ininteligibilidade do 
disposto relativamente à recuperação dos custos 
dos serviços da água.
As principais lacunas da Diretiva-Quadro da 
Água são as estratégias de combate à poluição 
da água, a que se refere o artigo 16º,  e as 
estratégias para prevenir e controlar a poluição 
das águas subterrâneas, a que se refere o artigo 
17º, introduzido extemporaneamente no texto 
da proposta de diretiva praticamente no final das 
negociações no Conselho da União Europeia. As 
lacunas do artigo 16º e 17º foram colmatadas pela 
legislação adotada posteriormente, respeitante 
quer ao controlo das substâncias prioritárias quer à 
proteção das águas subterrâneas contra a poluição 
e a deterioração, pelo que ambos os artigos são 
inúteis com a redação atual. Na revisão da Diretiva-
Quadro da Água deveriam ser eliminados ambos 
os artigos e integrar na diretiva o disposto na 
legislação adotada posteriormente, de forma a 
obter uma versão consolidada. 
Foi referido que para Portugal uma das principais 
virtudes da Diretiva-Quadro da Água, se não 
mesmo a principal, é assegurar a proteção das 
águas das bacias hidrográficas partilhadas com 
Espanha, que representam cerca de metade dos 
recursos hídricos médios disponíveis no nosso 
país em condições naturais. A adoção da Diretiva-
Quadro da Água foi determinante para a aprovação 
da Convenção de Albufeira de 1998 sobre as águas 
das bacias hidrográficas luso-espanholas, e motivou 
a tenacidade de Portugal na aprovação da diretiva 
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durante a presidência portuguesa de 2000. Se essa 
ocasião tivesse sido perdida, a proposta de diretiva 
cairia por força da aplicação das regras do Tratado 
sobre o processo de conciliação e provavelmente a 
Convenção de Albufeira não seria mais do que uma 
relíquia.
 O agravamento das condições de escassez de água 
na Península Ibérica, previsível com a evolução 
desfavorável das alterações climáticas nas próximas 
décadas, constitui um fator de pressão inexorável 

sobre os recursos hídricos das bacias hidrográficas 
partilhadas com Espanha, conduzindo à retoma 
de soluções muito nefastas para Portugal, como as 
políticas dos transvases de inícios da década de 1990 
que hoje julgamos afastadas, e à degradação da 
qualidade das águas transfronteiriças. O reforço e a 
atualização da Diretiva-Quadro da Água constituem 
uma oportunidade de importância primordial, 
imperdível, para assegurar a continuidade da 
proteção dos recursos hídricos daquelas bacias 
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INTRODUÇÃO
A oitava edição do Fórum Mundial da Água decorreu 
em Brasília, Brasil, de 18 a 23 de março de 2018, 
e constituiu o maior evento mundial de sempre 
relacionado com a água, com 10 500 delegados e 
105 000 visitantes de 172 países. Foi organizado 
pelo Conselho Mundial da Água, cuja missão é 
promover a consciencialização, o compromisso 
político e a ação em questões críticas da água a 
todos os níveis. O Conselho organiza o Fórum de 
três em três anos, juntamente com o país. Já foram 
realizadas sete edições do Fórum, distribuídas por 
diferentes continentes. 
O debate e a reflexão sobre a temática da água e sua 
gestão sustentável são hoje tão importantes quanto 
complexos e exigentes. Os problemas e os desafios 
inerentes à sua gestão não se limitam às escalas 
local, nacional ou regional, pelo que a cooperação 
internacional assume particular relevância na 
melhoria das condições de vida e na prevenção 
de conflitos. Neste contexto, o reconhecimento 
pelas Nações Unidas do acesso à água potável e ao 
saneamento como direitos humanos ou a definição 
de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
especificamente devotado a estas problemáticas 
são apenas exemplos da premência crescente da 
necessidade de cooperação a nível global. Assim, 
os Fóruns Mundiais da Água, organizados a cada 
três anos, desde 1997, pelo Conselho Mundial da 
Água e pelo país e pela cidade de acolhimento, 
tornaram-se acontecimentos incontornáveis da 
agenda internacional. 
Portugal conta com uma tradição de participação 
ativa nestes Fóruns mas esteve representado 
como nunca nesta edição do Fórum, afirmando-se 
como um dos países líderes neste domínio, pelas 

Balanço da presença portuguesa no Fórum 
Mundial da Água 2018

Jaime Melo Baptista (Comissário), Pedro Liberato, Diana Carlos, Luís Morbey, Luís Chainho, Alexandra Serra, Simone Pio e Rita Amaral

suas competências e experiência. Estruturou-se 
uma participação interventiva e abrangente, de 
forma atempada e com o envolvimento de todos 
os setores nacionais. Esta presença foi o resultado 
do lançamento pelo Ministério do Ambiente 
do projeto “Portugal Rumo a Brasília 2018”. 
Efetivamente, esta edição do Fórum revestia-se 
de particular importância por ser a primeira num 
país de expressão portuguesa, e por coincidir 
temporalmente com a presidência brasileira da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
O promotor do projeto foi o Ministério do Ambiente, 
e as entidades organizadoras a Secretaria-Geral do 
Ministério do Ambiente, o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil através do Lisbon International 
Centre for Water, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, a Águas de Portugal Internacional e a 
Parceria Portuguesa para a Água. Foram parceiros 
do projeto, através de patrocínios, a Águas de 
Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente e 
a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos. Foram ainda apoiantes perto de quarenta 
entidades, que de alguma forma contribuíram em 
espécie para a sua implementação.

ESTRATÉGIA GLOBAL DO PROJETO
Esta oitava edição do Fórum foi estruturada em 
diversas componentes. O Processo Temático 
discutiu globalmente 6 temas principais e 3 temas 
transversais selecionados na fase pré-Fórum e mais 
abaixo. O Processo Político discutiu a diferentes níveis 
políticos esses temas e resultou em memorandos 
de entendimento. O Processo Regional discutiu-os 
em cada continente ou região geográfica. O Fórum 
Cidadão pretendeu estimular a participação da 
sociedade civil nessas discussões. O Grupo de 
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Sustentabilidade inseriu o desenvolvimento 
sustentável nas discussões. Finalmente, a Feira e 
Exposição pretendeu promover a divulgação de 
ideias, boas práticas e inovação em produtos e 
processos associados à água.
Tendo presente a estrutura do Fórum, a estratégia 
adotada foi de concentrar a participação 
portuguesa no Processo Político, no Processo 
Temático, no Processo Regional, no Fórum Cidadão 
e na Exposição. Foi ainda decidido promover a 
Iniciativa CPLP, extraprograma, numa parceria de 
Portugal com o Brasil. Foi criada uma identidade 
gráfica forte do projeto, muito ligada à inovação e 
à tecnologia no setor da água, como se pode ver na 
figura.
O “Portugal Rumo a Brasília 2018” foi desde o início 
divulgado através do sítio na Internet e foram 
realizadas sessões de divulgação e artigos diversos 
sobre a presença portuguesa, antes e depois 
do Fórum. Complementarmente, a participação 
de Portugal no Fórum Mundial da Água teve 
ampla divulgação através de diversos órgãos de 
comunicação social, com cerca de 60 notícias.

reuniões CPLP e em diversas atividades do pavilhão 
de Portugal. O resultado foi essencialmente 
materializado na declaração ministerial “Uma 
Chamada Urgente para uma Ação Decisiva sobre a 
Água” e nos relatórios das mesas redondas.
No processo político parlamentar a delegação 
portuguesa (6 deputados e 1 assessora da 
Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e Habitação da 
Assembleia da República) participou ativamente 
nas diversas atividades e na preparação do 
manifesto dos parlamentares “Conferência sobre o 
Papel dos Parlamentos e o Direito à Água”. 
Durante o Fórum a delegação portuguesa (3 
autarcas) participou nas sessões plenárias e 
sessões ordinárias. O resultado foi essencialmente 
materializado na “Chamada para Ação de Governos 
Locais e Regionais sobre Água e Saneamento de 
Brasília” e no “Guia Comece pela Água”, procurando 
incluir a água nas agendas de ação local para 
promover mudanças globais. 
No processo político judiciário o representante 
português, IGAMAOT, participou nas sessões sobre 
justiça hídrica, mudanças climáticas, água e cidades, 
e execução legal. O resultado foi essencialmente 
materializado na “Declaração de Brasília de 
Juízes sobre Justiça da Água”. Houve ainda uma 
“Declaração do Ministério Público” brasileiro. 

PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO TEMÁTICO 
O Processo Temático abordou 9 temas, 6 principais 
e 3 transversais, desdobrados em 32 tópicos.
Nos temas principais o do Clima abordou a gestão 
de risco e incerteza para resiliência e preparação 
para desastres, a água e adaptação às alterações 
climáticas, a água e mitigação às alterações 
climáticas, e a ciência do clima e gestão dos recursos 
hídricos. O tema Pessoas abordou o acesso universal 
à água segura em quantidade suficiente, o acesso 
universal ao saneamento integrado, e a água e saúde 
pública. O tema Desenvolvimento abordou a água 
para alimentos, a água para energia, o crescimento 
inclusivo e sustentável, a gestão responsável da 
água e indústria, o uso eficiente da água superficial 
e subterrânea, e a infraestrutura para gestão da água 
e serviços sustentáveis. O tema Urbano abordou 
a água e cidades, a economia circular – reduzir, 
reutilizar e reciclar, as tecnologias de tratamento 
e a reutilização. O tema Ecossistemas abordou a 
gestão e recuperação de ecossistemas para serviços 
hídricos e biodiversidade, os sistemas hidrológicos 
naturais e artificiais, o uso da água e do solo, e a 
garantia da qualidade da água das nascentes aos 
mares. O tema Financiamento abordou a economia 

PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO POLÍTICO 
A participação portuguesa no Processo Político do 
Fórum compreendeu as componentes ministerial, 
parlamentar, das autoridades locais e dos juízes e 
procuradores. 
No processo político ministerial estiveram 
presentes o Ministro do Ambiente, o Secretário de 
Estado do Ambiente e a Secretária de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, 
que participaram ativamente nas sessão plenária 
e mesas redondas ministeriais, nos painéis de alto 
nível estabelecendo a ponte entre água e clima e 
abordando a água e migração, na sessão sobre a 
cooperação transfronteiriça na gestão de bacias 
hidrográficas partilhadas de Portugal e Espanha, nas 
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e financiamento para investimentos inovadores, o 
financiamento da implementação de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e da adaptação às 
alterações climáticas, e o financiamento apoiando 
empresas com uso eficiente da água. 
Nos transversais o tema da Partilha e envolvimento 
abordou a partilha de soluções e boas práticas, 
o envolvimento de todos, público, privado e 
sociedade civil, a água, diversidade cultural, e a 
justiça e equidade. O tema Capacitação abordou a 
ampliação da educação e da capacitação, ciência e 
tecnologia, a decisão e implementação de políticas, 
as tecnologias da comunicação e informação, e 
a cooperação internacional. O tema Governança 
abordou a implementação da gestão integrada de 
recursos hídricos, a cooperação para a redução de 
conflitos e para a melhoria da gestão de recursos 
hídricos transfronteiriços, a governança efetiva: 
melhoria de decisões políticas, e a participação dos 
interessados e informação.
As 95 sessões ordinárias abordaram todos os temas 
e tópicos do Fórum, com 3 sessões por tópico. 
As 30 sessões especiais destacaram assuntos 
emergentes, com uma participação equilibrada de 
diferentes agentes do setor. Os 10 painéis de alto 
nível abordaram assuntos chave globais de carácter 
político. Portugal esteve ativo na coordenação de 
5 tópicos, na coordenação de 8 sessões e em 23 
intervenções enquanto oradores nessas mesmas 
sessões.

PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO REGIONAL 
A participação portuguesa no Processo Regional 
do Fórum, estruturado em África, Américas, Arábia, 
Mediterrâneo, Ásia-Pacífico e Europa, incidiu 
na coordenação do Processo Regional Europa, 
nomeadamente na elaboração do relatório Europa, 
cuja capa se apresenta na figura, e na organização 
das sessões do Processo Regional Europa.
Foram realizadas com a coordenação portuguesa 
seis sessões ordinárias e duas sessões especiais 
da região Europa e houve ainda a cocoordenação 
portuguesa de duas sessões inter-regionais.
Note-se que foram preparados, sem participação 
portuguesa, outros relatórios pré-fórum relativos 
ás regiões África, Américas, Arábia, Ásia-Pacífico, 
Mediterrâneo e ainda um Resumo Executivo.

PARTICIPAÇÃO NA INICIATIVA CPLP 
Um dos objetivos da participação portuguesa foi 
a afirmação da lusofonia no Fórum e a expectativa 
de que a declaração final deixasse como legado 
as bases para um novo projeto de cooperação no 
domínio da água no seio da CPLP e a oportunidade 

para identificar pontos comuns nas estratégias 
desses países para a temática da água e do Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 6. Esta iniciativa, 
complementar ao programa do Fórum, justificou-
se pelo facto de o Brasil assumir atualmente a 
Presidência da CPLP e de Portugal e Brasil, no 
contexto da Plataforma de Cooperação Ambiente 
da CPLP, serem responsáveis pela promoção de 
atividades no domínio dos recursos hídricos.
Durante o Fórum a representação portuguesa 
participou na 7ª Reunião de Ministros do Ambiente 
da CPLP e no Encontro de Ministros e Autoridades 
Responsáveis pelos Recursos Hídricos nos Países da 
CPLP. Decorreram ainda diversas atividades CPLP 
no pavilhão de Portugal. Note-se ainda a presença 
em Brasília, para além dos diversos ministros 
com a responsabilidade nas políticas da Água, de 
presidentes de república de diversos países da 
CPLP. Integrada na sessão que Portugal e Espanha 
organizaram no Fórum, comemorativa dos 20 anos 
da assinatura da Convenção de Albufeira, teve lugar 
um painel sobre boas práticas na gestão dos rios 
internacionais em países de língua portuguesa e 
espanhola.
Para além do reforço dos laços de cooperação entre 
as administrações da água dos países da CPLP, o 
resultado político foi materializado na “Declaração 
Conjunta da CPLP ao 8º Fórum Mundial da Água” e 
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na renovação do compromisso e institucionalização 
da rede de diretores gerais da água da CPLP.

PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM CIDADÃO 
A participação portuguesa no Fórum Cidadão 
compreendeu a promoção da participação da 
sociedade civil portuguesa nas discussões, trocas 
de experiências e outras atividades previstas. A 
participação cultural de Portugal passou pela 
inclusão de curtas metragens portuguesas e 
estrangeiras sobre a temática água no Pavilhão de 
Portugal, e ainda uma apresentação multimédia 
com o ciclo musical da água.
Quanto à participação dos jovens profissionais 
da água, uma aposta muito forte, a delegação 
portuguesa teve participação no Fórum da 
Juventude, participando na coordenação e 
moderação das sessões e tendo assento no “Draft 
Committee” da Declaração Fórum da Juventude. 
Integrou o Júri do Prémio Jovem da Água de 
Estocolmo 2018 / Etapa Brasileira. Interviu no Painel 
“Youth in Decision Making Process”, do fórum do 
cidadão, e na sessão do Processo Regional Europeu 
“Water services in Europe: long-term sustainability 
at what price?”. Fez o lançamento da Comunidade 
da Juventude Lusófona pela Água no Pavilhão de 
Portugal. Os jovens portugueses estabeleceram 
ainda importantes ligações com redes nacionais e 
internacionais de jovens, que se esperam possam 
vir a ser capitalizadas no futuro, designadamente 
com os IWA Young Water Professionals, o Parlamento 

Mundial e Nacionais da Juventude pela Água, o 
Water Youth Network e os Jovens Profissionais de 
Saneamento da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. O resultado deste processo 
foi materializado através da “Declaração do Fórum 
da Juventude”.

PAVILHÃO DE PORTUGAL 
A participação portuguesa na Feira e Exposição do 
Fórum compreendeu a realização do Pavilhão de 
Portugal, na área nobre, junto ao pavilhão do Brasil, 
como se pode ver na figura. A Comissão Executiva 
e a Parceria Portuguesa para a Água elaboraram 
uma estratégia, que incluiu o conceito e lema, a 
mensagem a transmitir no pavilhão, os conteúdos 
e o programa de animação. A participação 
portuguesa foi muito ligada à inovação e à 
tecnologia no setor da água. A Parceria Portuguesa 
para a Água assegurou todos os aspetos logísticos, 
de planeamento, projeto, execução e dinamização, 
incluindo angariação de patrocínios. 
A imagem do pavilhão de Portugal foi estudada de 
forma a representar um país moderno, inovador e 
liderante no setor da água, integrante do espaço 
Europeu, num ambiente de grande exigência 
ambiental, e com ligações privilegiada com CPLP, 
com os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e país com 
os países em desenvolvimento em geral.
As áreas definidas para o pavilhão de Portugal 
foram uma área de atendimento, uma área 
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auditório, para encontros, sessões técnicas e curtas 
metragens, com um máximo de 30 pessoas, uma 
sala reservada de reuniões, uma área de 4 ecrãs 
interativos, com a plataforma portuguesa da água, 
uma área realidade virtual, uma área relax, incluindo 
água, cafés e snacks, e uma sala de arrumos. Foram 
instalados um ecrã frontal com agenda do dia, uma 
área display/telão, com conteúdos institucionais, 
uma componente audiovisual e um equipamento 
multimédia. Foi ainda instalado o bondinho, réplica 
do elétrico 28 da Carris, com 6 ecrãs, 2 sobre água.
Refere-se especialmente a aplicação plataforma 
portuguesa da água, um suporte digital de 
disseminação das entidades públicas e privadas 
portuguesas, das suas competências e de projetos 
desenvolvidos, presente no Pavilhão de Portugal 
através de interfaces dos ecrãs tácteis, num mapa 
interativo e online. Essa plataforma permitiu às 
entidades, livre de encargos financeiros, registarem-
se e preencherem uma ficha de informação sobre 
áreas de atuação/competências, acrescentado 
fichas de projeto que permitiram conhecer o 
trabalho desenvolvido pelas entidades. Este suporte 
digital de disseminação incluiu 120 entidades 
portuguesas e cerca de 500 projetos.
Foi preparado um intenso programa de atividades 
do pavilhão, envolvendo a presença de diversas 
entidades portuguesas públicas e privadas, e ainda 
de jovens profissionais da água, e que acolheu 
diversas sessões organizadas pela Comissão 
Europeia, pela Sanitation and Water for All, e por 
países da CPLP, como Cabo Verde e Angola. 
Foram concebidos e utilizados diversos 
instrumentos de marketing, tal como um pin com a 
identidade gráfica de Portugal, camisolas utilizadas 
pela equipa com a mesma imagem e bases de 
copos em cortiça.

PRINCIPAIS MENSAGENS
Das numerosas participações portuguesas no 
Fórum é possível retirar as mensagens mais 
importantes para o setor da água em Portugal.
Na governança da água foi considerado prioritário: 
desenvolver metodologias que permitam melhorar 
a governança dos recursos hídricos; encarar a 
governança como complemento imprescindível 
das infraestruturas; valorizar a diversidade 
europeia relativamente a modelos de governança; 
monitorizar, avaliar e divulgar práticas de boa 
governança; atuar na procura, promovendo o uso 
eficiente da água; articular a política da água com 
outras políticas; atribuir uma autoridade da água 
a cada bacia hidrográfica; reforçar a cooperação 
transfronteiriça. 

Nos serviços de águas foi considerado prioritário: 
continuar a investir na infraestruturação; tornar 
a gestão dos serviços de água mais eficiente; 
introduzir a gestão patrimonial das infraestruturas 
existentes; aumentar a resiliência destes serviços; 
regulamentar poluentes emergentes perigosos; 
assegurar o acesso da população mais carenciada 
aos serviços. 
Na relação das cidades com a água foi considerado 
prioritário: priorizar a economia circular no ciclo 
urbano da água; aumentar a reutilização segura 
das águas residuais; aumentar as soluções verdes 
e naturais de retenção de água; melhorar o 
planeamento abrangente e coerente das cidades; 
explorar e partilhar os benefícios da economia 
circular; promover a troca de experiências 
entre cidades; combinar liderança política com 
envolvimento das partes; criar os incentivos 
corretos e monitorização nas cidades. 
Nos ecossistemas foi considerado prioritário: 
priorizar a gestão e a recuperação dos ecossistemas 
hídricos; ponderar a renaturalização dos 
ecossistemas artificializados; controlar a poluição 
difusa da agricultura; reativar zonas de cheia e 
restaurar a conectividade dos rios; manter os 
regimes hidrodinâmicos e sedimentares naturais; 
potenciar novos serviços de ecossistemas. 
Quanto às alterações climáticas foi considerado 
prioritário: assegurar a gestão do risco e da incerteza; 
reforçar a resposta às alterações climáticas com 
ações concretas de adaptação que incluam um 
conjunto diverso de soluções, nomeadamente não 
estruturais, baseadas na natureza e estruturais; 
melhorar a governança e os vários instrumentos 
de gestão da água; internalizar a ação climática 
nos instrumentos de gestão de recursos hídricos; 
reforçar a eficácia e a consistência da resposta às 
alterações climáticas nos vários níveis de governo; 
aprofundar a gestão das bacias transfronteiriças, 
com a consideração de uma avaliação integrada 
dos impactos das alterações climáticas e das 
oportunidades de adaptação; desenvolver e aplicar 
sistemas de indicadores para aferição do grau de 
preparação de uma região ou pais aos impactos das 
alterações climáticas. 
No financiamento foi considerado prioritário: 
implementar o princípio de recuperação de 
custos; concentrar o financiamento em ganhos 
de eficiência; desenvolver instrumentos de 
financiamentos mais inovadores; financiar inovação 
para minimizar investimento; financiar renovação 
de ativos com abordagem de ciclo de vida; usar 
os fundos estruturais na melhoria da qualidade 
e gestão dos recursos hídricos e não apenas 
em infraestruturas; produzir estatísticas sobre 
investimento e financiamento.
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BALANÇO FINAL
O Projeto “Portugal Rumo a Brasília 2018” teve início 
em janeiro de 2017 e ficou concluído em maio de 
2018. A título de balanço final, Portugal teve a sua 
maior presença de sempre, na senda da afirmação 
como um dos países líderes neste domínio, tudo 
isto com uma preparação atempada e abrangente. 
Deixou uma forte visibilidade internacional e uma 
imagem de inovação do setor da água. 
Participou ativamente no processo político, nas 
suas vertentes ministerial, parlamentar, autárquica 
e judicial, todos eles com declarações aprovadas. 
Promoveu e participou na iniciativa CPLP, também 
com declarações aprovadas. Participou no processo 
temático, com intervenção nos temas clima, pessoas, 
desenvolvimento, urbano, financiamento, partilha, 
capacitação e governança. Participou intensamente 
no processo regional, liderando a elaboração do 

relatório regional europeu e organizando diversas 
sessões regionais e inter-regionais. Participou no 
fórum cidadão com uma vigorosa presença dos 
jovens profissionais da água e levando a Brasília a 
cultura portuguesa.
Também os restantes CPLP tiveram uma presença 
anormalmente marcante, quer a nível político quer 
técnico, com oito países bem representados e 
ativos em sessões do fórum e também do pavilhão 
de Portugal. 
Portugal participou na Exposição com um 
pavilhão com o que foi considerado, por muitos 
congressistas, um dos melhores e talvez o que 
mais presenças atraiu, quer pelas sessões técnicas 
quer também pelo importante convívio social. 
Finalmente, sintetizou e divulgou as mensagens 
mais importantes do Fórum com relevância para 
Portugal, de que este artigo é um exemplo.
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A reutilização da água é considerada uma 
componente estratégica da conservação dos recursos 
hídricos pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
– e pela União Europeia (UE) e, portanto, também 
pelos seus Estados-Membros, incluindo Portugal, tal 
como consta do no artigo 12.º da Diretiva 91/271/CE 
relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, 
transposta para a ordem jurídica nacional pelo 
Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de junho, a qual refere 
que os Estados Membros devem reutilizar as águas 
residuais tratadas sempre que apropriado. 

Água+
António A. Côrte-Real Frazão

Presidente do Conselho de Administração da Aguas do Tejo Atlântico, SA
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A reutilização de águas residuais, não sendo 
imposta como obrigatória, é expressamente 
afirmada como uma prática a incentivar e a seguir 
sempre que possível e enquadrado em diplomas 
que definem políticas públicas, nomeadamente o 
Programa de Acompanhamento e Mitigação dos 
Efeitos da Seca 2005, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 83/2005, de 19 de abril, 
o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
(PNUEA), aprovado pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º113/2005, de 30 de junho. 
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O Plano Estratégico para o Abastecimento de Água 
e Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), 
aprovado pelo Despacho n.º 2339/2007 (2.ª série), 
de 28 de dezembro de 2006, apresenta no seu 
capítulo de Objetivos Estratégicos um valor de 
referência de percentagem de reutilização de águas 
residuais tratadas maior ou igual a 10%, também em 
diplomas que diretamente disciplinam as atividades 
dos agentes económicos, designadamente como se 
referiu o diploma que transpõe a Diretiva 91/271/
CE e o regime da utilização dos recursos hídricos 
(Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio) 
também recomendam a reutilização de águas 
residuais sempre que adequado.
A reutilização de águas residuais para fins múltiplos 
é hoje encarada como um eixo central da gestão 
sustentável dos recursos hídricos (Reutilização de 
Águas Residuais-ERSAR).
A falta de água que se verificou no ano passado 
(2017) em algumas regiões em Portugal, tanto para 
o abastecimento de água potável, como para a rega, 
na agricultura, ligada à cada vez maior retenção 
de água em Espanha nos rios internacionais, 
situação que face às alterações climáticas que 
se avizinham obriga a que se tomem medidas 
alternativas de aproveitamento da água disponível, 
à semelhança de muitas realidades já reconhecidas 
internacionalmente.
Esta realidade traduziu-se na orientação do atual 
governo para a preparação de normativos e para o 
estudo de incentivos para a implementação de uma 
estratégia nacional para a eficiência dos recursos 
hídricos e para a reutilização de águas residuais 
tratadas.
A Águas do Tejo Atlântico, SA, empresa do grupo 
Águas de Portugal, criada há cerca de um ano, na 
prática agregando as anteriores empresas Simtejo, 
Sanest e Águas do Oeste (parte do saneamento), 
é a maior empresa de saneamento em Portugal 
servindo cerca de 2,4 milhões de habitantes. Trata 
anualmente, em termos médios, cerca de 180 
milhões de metros cúbicos de águas residuais, cujos 
meios recetores são o rio Tejo e o oceano Atlântico.
A disponibilidade de grandes volumes de águas 
residuais tratadas com melhor qualidade e com uma 
constância cada vez maior, devido ao maior grau de 
fiabilidade das instalações e às novas tecnologias, 
são aspetos que desde logo motivam o recurso à 
reutilização da água.
O uso eficiente de energia e a sustentabilidade 
podem ser também fatores que estimulam a 
utilização de água residual tratada, designadamente, 
quando se aposta em reduzir os consumos de 
energia com o transporte e produção de água 
potável, substituindo-a para usos menos nobres, e 

tirar partido de potenciais usos do frio e do calor da 
água, bem com o uso de nutrientes, azoto e fósforo, 
e micronutrientes presentes na água reciclada, os 
quais poderão substituir com vantagens o uso de 
fertilizantes na agricultura.
Esta disponibilidade de água, acrescida dos 
potenciais aproveitamentos energéticos e de 
nutrientes disponíveis, levou por parte da Tejo 
Atlântico criar a designação “água+” para promover 
a uso da água residual tratada.

O grande incremento que pretendemos atingir 
na reutilização de águas residuais assenta numa 
estratégia de aproximação a grandes utilizadores 
externos à empresa. Até agora temo-nos centrado 
no aproveitamento interno, a responder a 
solicitações pontuais externas e a implementar 
algumas infraestruturas com custos marginais. 
Não abandonaremos esses projetos, até porque 
queremos reutilizar ainda mais internamente 
e também porque há projetos que, mesmo 
de pequena dimensão, são estrategicamente 
importantes. Mas precisamos de evoluir para 
uma situação de desenvolvimento sustentado 
e programado, para a qual projetos com grande 
escala e envolvendo grandes utilizadores como a 
agricultura são fundamentais.
Neste momento está em estudo o fornecimento 
de água para rega agrícola, na Várzea de Loures, 
onde a qualidade da água produzida na nossa 
Fábrica de Água de Frielas será melhorada com 
uma tecnologia de baixo custo, através de um 
tratamento terciário em filtros (leitos) de macrófitas, 
o que permitirá disponibilizar essa água de melhor 
qualidade diretamente aos agricultores da Várzea, 
mediante o pagamento de uma tarifa adequada ao 
setor agrícola.
Na verdade, atualmente já é efetuada de forma 
indireta uma significativa reutilização de água da 
Fábrica de Água de Frielas pelos agricultores da 
Várzea, especialmente no período da primavera 
e do verão, através da captação dos efluentes 
tratados, a cerca de 800 metros a jusante do ponto 
do lançamento na linha de água. 
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Com esta nova solução, que pretendemos 
implementar, poderemos dar uma resposta direta, 
consistente e com garantia de melhor qualidade da 
água fornecida para a rega.
 Está também prevista a construção de uma 
instalação no Carvalhal, no concelho Mafra, cujo 
efluente será desinfetado com vista à reutilização 
indireta, com uso na rega de campos agrícolas. 
De notar que este município já hoje reutiliza 
anualmente cerca de 5 mil metros cúbicos de águas 
residuais na rega do parque urbano da cidade. 
Estamos também a iniciar estudos de viabilidade 
para a utilização de aproveitamentos hidroagrícolas 
em vários municípios da zona Oeste. A rega de 
campos de golfe, pelo volume significativo de água 
que carece, especialmente no verão, tem também 
grande potencial na nossa zona de atuação, sendo 
neste momento os projetos mais avançados dizem 
respeito à Quinta da Marinha, em Cascais, e a Praia 
d’El Rey, em Óbidos.
A utilização de água+ na indústria poderá ter 

também algum potencial, designadamente no 
processo de fabrico e na climatização. Para além 
do uso interno industrial nas Fábricas de Água da 
empresa, para lavagens, preparação e diluição 
de reagentes, a Tejo Atlântico tem um contrato 
de fornecimento de água residual tratada com a 
empresa IKEA, para efeitos de climatização da loja 
de Loures, já a vigorar desde 1 de junho de 2011, 
com um fornecimento anual médio da ordem dos 
400.000 m3 por ano, com resultados positivos para 
a eficiência energética e ambiental. 
Os grandes centros urbanos podem também 
ser grandes utilizadores e acredito que no 
contexto de alterações climáticas, reforçado pela 
futura estratégia nacional para a reutilização, os 
municípios venham a ser cada vez mais favoráveis 
à incorporação de práticas de reutilização. Prova 
disso são os vários municípios servidos pela Tejo 
Atlântico que nos têm demonstrado vontade para 
a implementação de projetos de reutilização em 
conjunto.

Recursos Hídricos | 35

em
 d

es
ta

qu
e

Água+



Em Lisboa, o caso mais avançado é o do Parque das 
Nações, que já possui uma rede independente para 
rega, que poderá ser abastecida com água reciclada 
da Fábrica de Água de Beirolas para regar espaços 
verdes, lavar arruamentos e passeios e até abastecer 
fontes decorativas. Estamos a falar de um potencial 
consumo superior a 300 mil metros cúbicos por ano. 
O futuro corredor verde de Alcântara em Lisboa é 
outro projeto que integrará a reutilização de águas 
residuais de forma muito interessante, estando 
também previsto aumentar o caudal da água 
reutilizada em lavagens de ruas para as zonas do Cais 
do Sodré, Bairro Alto, Terreiro do Paço, entre outras. 
Neste momento, em colaboração com a Câmara 
Municipal de Lisboa, a Tejo Atlântico está a 
desenvolver o estudo do plano geral de utilização 
de água+ na cidade de Lisboa, no qual o município 
pretende disponibilizar água para lavagens de 
ruas, rega de jardins e outros fins em todas as 
freguesias da cidade. Este estudo incluirá a análise 
da possibilidade de fornecimento de água+ aos 
municípios vizinhos. Por iniciativa do município 
de Lisboa, os grandes túneis de drenagem pluvial 
da cidade, cuja obra irá ser iniciada a curto prazo, 
e que sob a respetiva soleira vão incluir tubagem 
própria para distribuição de água+, estando 
prevista também a construção de um reservatório 
de armazenamento de água+ junto da bacia de 
antipoluição.
Grande parte da água que bebemos em Lisboa 
percorre cerca de 150 quilómetros para chegar até 

nós. É captada em Castelo de Bode e transportada 
por uma longa conduta, cuja construção 
representou um investimento significativo que, 
pela sua importância estratégica, contou com 
financiamento comunitário. Nessa linha de 
pensamento defendemos que no quadro cada vez 
mais frequente de carência de água, não faz sentido 
desperdiçar a disponibilidade de grandes volumes 
de águas residuais tratadas, com boa qualidade e 
com garantia de segurança.
O volume diário que a Tejo Atlântico dispõe, em 
média de cerca de 490 mil metros cúbicos por 
dia de água+ em boas condições, para além das 
reutilizações próximas da produção, poderia ser 
armazenada em albufeiras existentes, ou a construir, 
ou poderia também ser restituída à natureza em 
zonas mais afetadas por escassez, contribuindo 
para recarregar os aquíferos e assim contribuir para 
a sustentabilidade do ciclo urbano da água. 
Considerando que aumentar as reservas de água 
no País é uma questão estratégica, o investimento 
associado a essa restituição, nomeadamente a 
construção de uma rede de transporte de água+, 
deveria, no nosso entender, poder contar com 
financiamento comunitário e pelo princípio do 
utilizador/pagador.
A utilização da água+ em Portugal de forma 
generalizada é inevitável para a gestão eficiente 
dos recursos hídricos disponíveis e à semelhança 
de outros países desenvolvidos, já poderia estar 
noutro patamar de implementação.
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Caracterização de lamas de depuração utilizadas 
na valorização agrícola em Portugal

Characterization of sewage sludge used at agricultural 
valorization in Portugal
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RESUMO: As lamas de depuração são utilizadas, há várias décadas, em Portugal na valorização agrícola pois podem 
promover o aumento da matéria orgânica e a alteração do pH do solo ou funcionar como adubo orgânico através do 
incremento de nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento das culturas. No entanto, é necessário uma gestão 
correta destas e, para tal, pressupõe-se que garantam um conjunto de requisitos de qualidade que permita cumprir, 
de modo rigoroso a legislação em vigor sem colocar em risco o sistema solo-planta-água.
A composição físico-química das lamas de depuração e a respetiva qualidade não varia apenas com a composição das 
águas de que provêm, mas também com a tecnologia de tratamento a que foram sujeitas. Assim, torna-se essencial 
uma correta caracterização química das lamas, que permita indicar se podem ser utilizadas na valorização agrícola, 
de acordo com a legislação em vigor, e caso não cumpram com os respetivos critérios legislativos, avaliar outras 
alternativas de gestão.
Neste trabalho, pretende-se fazer a caracterização físico-química das lamas de depuração que constam no Plano de 
Gestão de Lamas (PGL) aprovadas pelas Direções Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP) de Portugal Continental, 
previsto no Decreto-Lei n.º 276, 2009 de 2 de outubro, durante o período de 2010 a 2015.

Palavras-chave: lamas de depuração; valorização agrícola; qualidade

ABSTRACT: Sewage sludge has been used for several decades in Portugal in agricultural valorization since it may promote 
the increase of soil organic matter and pH or because it can function as an organic fertilizer through the increase of 
nutrients, indispensable for the development of the crops. However it’s necessary to apply a rightful management of these 
materials to guarantee the quality requirements that allows them to comply with the current legislation and to protect the 
soil-water-plant system from risks.
Sewage sludge physical-chemical composition and its quality don’t only differ with the composition of the waste waters 
but also with the respective technology treatment. So it’s necessary to make a correct physical-chemical characterization 
to optimize their valorization, indicating if they can be used in the agricultural valorization or, if it does not comply with the 
respective legislation, to assess an alternative management solution.
The aim of this paper is to perform sewage sludge physico-chemical characterization, used in agricultural valorization 
provided by Portuguese Law, that were approved by the Regional Direction of Agriculture and Fisheries of Portugal within 
the scope of the Sludge Management Plan during the period from 2010 to 2015.

Keywords: sewage sludge; agricultural valorization; quality
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1. INTRODUÇÃO
As lamas de depuração são utilizadas, há várias 
décadas, em Portugal na valorização agrícola. 
A necessidade de se adicionar lamas em solos 
agrícolas deveu-se, principalmente, à preocupação 
da gestão do volume crescente dos resíduos 
urbanos, incluindo as lamas de depuração, e à 
necessidade de encontrar uma forma de eliminação 
mais amiga do ambiente e menos dispendiosa 
(Domingues, 1990; Sequeira et al., 1994; Domingues 
1997).
Na realidade, quando corretamente geridas, 
as lamas de depuração podem representar um 
importante recurso renovável, uma vez que podem 
funcionar como corretivos orgânicos, promovendo 
o aumento da matéria orgânica e a alteração do pH 
do solo, ou funcionar como um adubo orgânico, 
pelo fornecimento de nutrientes indispensáveis ao 
desenvolvimento das culturas (Carteiro, 2002; Antas 
et al., 2002; Pinto, 2002; Sequeira, 2002; Dias, 2004).
No entanto, o uso das lamas em solos agrícolas 
deverá ser feita unicamente quando se evita a 
contaminação por metais pesados, compostos 
orgânicos e agentes patogénicos e que se assegure 
a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 
uma vez que quando as lamas estão pouco 
estabilizadas e são aplicadas ao solo poderão 
provocar a sua contaminação por lixiviação de 
nitratos, compostos orgânicos hidrossolúveis e 
metais pesados (Pedra, 2007). Para tal, pressupõe-se 
que estas garantam um conjunto de requisitos de 
qualidade que lhe permitam cumprir, de um modo 
rigoroso, a legislação em vigor e não ponham em 
risco a saúde de seres humanos e animais (Silveira, 
2002; Neves, 2002).
Em Portugal, a produção de lamas de depuração e de 
composição simular tem aumentado ao longo dos 
tempos e em 2013 foram publicados os primeiros 
dados oficiais, no qual os produtores indicaram 
que em 2013 a produção total de lamas foi de cerca 
643 000 t, sendo que 61% foram provenientes de 
estações de tratamento de águas residuais (ETAR) 
urbanas e 30% do tratamento de efluentes da 
produção e transformação da pasta para papel 
e de papel e cartão (APA, 2013). Para além disso, 
entre 2010 e 2013, a valorização, como destino final 
das lamas de depuração, aumentou de 90% para 
95%, e consequentemente a eliminação passou 
de 10% para 5% (APA, 2013). Apesar dos elevados 
valores de valorização de lamas para aplicação aos 
solos agrícolas, verificou-se que a aplicação direta, 
nesse mesmo período, diminuiu de 56% para 28% 
e a armazenagem aumentou de 24% para 47%, 
sugerindo possíveis problemas de escoamento. Por 
outro lado, a utilização de lamas de depuração para 

a produção de compostados manteve-se constante 
durante esse período (cerca de 20%).
A caracterização físico-química das lamas de 
depuração produzidas a nível Nacional poderá 
fornecer informações sobre o seu potencial de 
fertilização, compará-las com outras matérias 
fertilizantes e avaliar a necessidade de estabelecer 
tratamentos alternativos e/ou complementares, 
através da adição ou alteração de tecnologias de 
tratamento. A caracterização físico-química das 
lamas de depuração tem tido uma atenção especial 
da comunidade científica em Portugal, tendo sido 
publicados diversos trabalhos sobre este tema. Em 
Portugal, os estudos relacionados com as lamas de 
depuração foram iniciados em 1986 por Carrasco 
de Brito e, em 1987, o Departamento de Pedologia 
da Estação Agronómica Nacional (atual INIAV, I.P.) 
começou a estudar a caracterização de lamas de 
depuração a partir do Projecto 156/87 “Caracterização 
de algumas lamas residuais, contributo para a sua 
normalização como fertilizante” (Domingues; 1990). 
A partir dessa altura, as publicações mais relevantes 
sobre a caracterização de lamas de depuração 
foram realizadas por Sequeira e Domingues 
(1993), Quelhas dos Santos (1995), Ministério 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas (1997), Domingues (1999), Varennes (2003) 
e Gonçalves (2005). Essas caracterizações têm, no 
entanto, limitações, uma vez que foram obtidas na 
execução de projetos de investigação a partir de 
um universo limitado de amostras, número limitado 
de ETAR e, por vezes, de parâmetros, ou a partir de 
resultados de amostras analisadas pelo Laboratório 
Químico Agrícola da Silva, desconhecendo-se se o 
processo de tratamento estava finalizado e qual o 
verdadeiro destino final destas lamas. Desta forma, 
as mesmas podem não refletir a realidade do País.
Apesar de não se poder considerar uma composição 
padrão para todas as lamas de depuração, com o 
presente trabalho pretende-se dar a conhecer um 
conjunto de dados obtidos a partir da caracterização 
físico-química das lamas de depuração que foram 
aprovadas pelas Direções Regionais de Agricultura 
e Pescas (DRAP) de Portugal Continental no âmbito 
do Plano de Gestão de Lamas (PGL) previsto no 
Decreto-Lei n.º 276, 2009 de 2 de outubro, durante 
o período de 2010 a 2015.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Os dados da caracterização físico-química das 
lamas de depuração utilizados neste trabalho 
foram obtidos a partir de dados codificados da 
Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), sendo estes dados inicialmente 
provenientes das diferentes DRAP de Portugal 
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iContinental, no âmbito dos PGL aprovados durante 
o período de 2010 a 2015.
Os parâmetros avaliados foram os indicados 
pelo Decreto-Lei n.º 276/2009 de 2 de outubro, 
nomeadamente: parâmetros agronómicos, metais 
pesados e compostos orgânicos, tendo estes 
sido determinados pelos métodos de ensaio 
recomendados pela referida legislação.
Em todos os dados foi omitida a identificação 
do requerente/empresa garantindo assim a sua 
confidencialidade e a avaliação dos dados existentes 
compreendeu as seguintes etapas:

a) Diferenciação das lamas de depuração de 
acordo com os códigos da Lista Europeia de 
Resíduos (LER), origem dos dados e respetivos 
anos;

b) Cálculo dos valores médios referentes aos 
parâmetros agronómicos, metais pesados e 
compostos orgânicos, dos diferentes tipos de 
lamas de depuração, de acordo com o código 
LER.

A análise estatística dos dados foi efetuada através 
do programa Statgraphics Centurion XVII. Os 
resultados da composição físico-química dos 
diferentes tipos de lamas de depuração foram 
sujeitos à análise de variância (ANOVA, ONE-WAY). 
A separação de médias foi efetuada com recurso ao 
teste de Tuckey HSD (p=0,05). A análise estatística 
incidiu sobre as amostras de lamas de depuração 
que, de acordo com o código LER, tivessem no total 
mais de 19 pedidos de licenciamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Distribuição dos relatórios de análise 
laboratorial de lamas de depuração recebidos pelas 
DRAP
Os dados mostraram que entre 2010 e 2015 
foram solicitados, às diferentes DRAP de Portugal 
Continental, a aprovação de 436 relatórios de 
análise laboratorial de lamas de depuração com o 
objetivo das referidas amostras serem aprovadas 
para valorização agrícola. Apesar de não ter existido 
uma tendência nítida da sua evolução ao longo dos 
anos em estudo, constatou-se que o ano 2012 foi 
o que teve maior número de relatórios (117) e o 
ano de 2011 foi o que apresentou menor número 
(45). Nos restantes anos os relatórios de análise 
laboratorial recebidos pelas DRAP variaram entre 
51 e 82 (Figura 1).

3.2 Distribuição dos relatórios de análise 
laboratorial por DRAP e código LER
Os resultados revelados na Figura 2 mostram que a 
DRAP Lisboa e Vale do Tejo, entre 2010 e 2015, foi 
aquela que recebeu maior quantidade de relatórios 
de análise laboratorial (57,8%), seguida pela DRAP 
Norte (31,4%).

Figura 2. Distribuição, em %, dos relatórios de análise 
laboratorial recebidos por DRAP.

Figura 1. Distribuição, em %, dos relatórios de análise 
laboratorial recebidos nas DRAP.

A Figura 3 mostra que cerca de 88% dos relatórios 
recebidos nas DRAP foram de lamas provenientes 
do tratamento de águas residuais urbanas (19 08 
05; 78%) e da produção e transformação da pasta 
de papel (03 03 11; 10%).
Por outro lado, as lamas provenientes do 
tratamento local de efluentes referentes a resíduos 
da preparação e processamento de frutos, produtos 
hortícolas, etc. (02 03 05; 6%) e resíduos da produção 
de bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo 
café, chá e cacau) (02 07 05; 4%) representam apenas 
cerca de 10% dos relatórios de análise laboratorial.
Por fim, as lamas do tratamento local de efluentes 
provenientes de resíduos da indústria de laticínios 
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(02 05 02) e as lamas de tratamento de águas 
residuais (outros resíduos não especificados) (19 
08 99) representaram menos de 1% dos relatórios 
recebidos e deste modo estas amostras não foram 
contabilizadas para a caracterização físico-química 
das lamas de depuração.

3.3 Composição físico-química dos diferentes tipos 
de lamas de depuração

A análise estatística revelou que não houve 
diferenças significativas (p=0,05), nos diferentes 
tipos de lamas de depuração, para os teores de 
humidade, azoto nítrico e amoniacal, fósforo total, 
magnésio total, cádmio total, LAS e PCDD/PCDF.
Os resultados mostram que os teores de humidade 
variaram entre 76,0% e 70,7%, indicando que as 
lamas de depuração quando são aplicadas ao solo 
contêm quantidades consideráveis de água o que 
poderá dificultar o seu transporte e aplicação, bem 
como diluir a matéria orgânica e os nutrientes 
veiculados (Gonçalves, 2005). Os valores, por outro 
lado, estão de acordo com os referidos por Varennes 
(2003) e Gonçalves (2005) que situam a humidade 
das lamas de depuração entre 65-75% e 64-88%, 
respetivamente.
O valor de pH foi significativamente superior 
nas lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas, sendo o valor de 11,4 muito 
superior ao referenciado por Quelhas dos Santos 
(1995), Domingues (1999) e Gonçalves (2005) nas 
diferentes caracterizações que anteriormente 
efetuaram às lamas de ETAR. Se por um lado, esta 
característica pode indicar um efeito potencial 
como corretivo alcalinizante do solo, por outro 
pode originar também a alcalinização do solo, 
ou seja o incremento do valor de pH para a zona 

Figura 3. Distribuição, em %, dos relatórios de análise laboratorial recebidos 
nas DRAP por códigos LER.

alcalina com efeitos negativos a nível da absorção 
de alguns nutrientes, nomeadamente de fósforo. 
Estes problemas poderão ocorrer principalmente 
em solos com capacidade de troca catiónica 
baixa e baixo poder tampão. De modo a evitar 
este problema, na recente legislação das matérias 
fertilizantes (Decreto-Lei n.º 103/2015) o valor 
máximo de pH nos corretivos orgânicos deverá 
ser de 9 valores. Este alto valor de pH encontrado 
nas lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas poderá sugerir que estas foram 
maioritariamente estabilizadas pela via química, 
através de calagem. A estabilização das lamas é um 
processo imprescindível uma vez que a reduzida 
estabilização das lamas poderá afetar não só a 
produção da cultura que se segue à sua aplicação ao 
solo, devido à libertação de fitotoxinas provenientes 
da decomposição da matéria orgânica no solo e 
do inerente consumo de oxigénio, como também 
uma eventual transmissão de microorganismos 
patogénicos e emissão de maus cheiros (Pedra, 
2007; Florindo, 2009; Victor, 2010). No entanto, a 
estabilização pela via química é um processo pouco 
recomendado, por causa dos custos inerentes, 
das quantidades elevadas dos produtos químicos 
utilizados (Florindo, 2009) e por não promover uma 
estabilização efetiva da matéria orgânica existente, 
resultando unicamente na inativação temporária 
dos microrganismos existentes e na higienização 
das lamas (Gonçalves, 2005). Deste modo sugere-se 
que para as lamas provenientes do tratamento de 
águas residuais urbanas se utilize outros processos 
de estabilização tais como digestão aeróbia ou 
anaeróbia, incluindo compostagem com outros 
materiais.
Os teores de matéria orgânica foram elevados 
em todos os tipos de lama estudadas, estando de 
acordo com os anteriormente publicados no Código 
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Parâmetros Código LER

02 03 05a) Ne) 02 07 05b) Ne) 03 03 11c) Ne) 19 08 05d) Ne)

Humidade (%) 72,4 a 28 76,0 a 19 72,1 a 44 70,7 a 342

pH(H2O) 7,03 b 22 7,46 b 5 7,54 b 31 11,4 a 169

Matéria orgânica (%) 60,5 a 28 46,1 ab 16 46,6 b 44 51,9 ab 268

Azoto total (N) (%) 3,29 ab 28 3,27 ab 19 2,17 b 44 3,97 a 342

Azoto nitrico (N-NO3
-) (%) 0,0142 a 22 0,00573 a 9 0,0205 a 30 0,0297 a 265

Azoto amoniacal (N-NH4
+) (%) 0,498 a 22 0,295 a 9 0,102 a 31 0,316 a 266

Fósforo total (P2O5) (%) 1,04 a 28 1,29 a 19 0,853 a 44 1,51 a 342

Potássio total (K2O) (%) 0,473 a 28 0,146 b 17 0,197 b 44 0,302 b 324

Cálcio total (CaO) (%) 1,56 b 27 1,54 b 8 12,9 a 36 13,0 a 211

Magnésio total (MgO) (%) 0,308 a 27 0,187 a 10 0,508 a 36 0,381 a 209

Cobre total (Cu) (mg kg-1) 60,0 b 28 78,9 b 19 86,2 b 44 200 a 342

Zinco total (Zn) (mg kg-1) 307 b 28 404 ab 19 81,5 c 44 612 a 342

Níquel total (Ni) (mg kg-1) 27,8 ab 28 29,4 ab 19 17,2 b 44 37,4 a 342

Crómio total (Cr) (mg kg-1) 42,5 ab 28 77,7 ab 19 26,3 b 44 88,8 a 342

Cádmio total (Cd) (mg kg-1) 4,48 a 28 1,60 a 19 1,98 a 44 3,48 a 342

Chumbo total (Pb) (mg kg-1) 34,0 ab 28 12,6 ab 19 20,6 b 44 70,4 a 342

Mercúrio total (Hg) (mg kg-1) 1,87 a 28 0,114 b 19 0,799 b 44 0,842 b 342

Alquilo benzenossulfonatos 
lineares (LAS) (mg kg-1) 447 a 18 1098 a 5 664 a 20 692 a 186

Nonilfenois e nonilfenois 
etoxilados (NPE) (mg kg-1) 25,5 ab 18 8,06 bc 5 28,3 a 20 9,96 c 186

Hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (PAH) (mg kg-1) 0,312 b 18 0,371 ab 5 1,45 a 20 0,938 ab 185

Compostos bifenilos 
policlorados (PCB) (mg kg-1) 0,0368 b 18 0,0160 ab 5 0,134 a 20 0,0419 b 186

Policlorodibenzodioxinas
/Furanos PCDD/PCDF
(ng TEQ kg-1)

2,71 a 18 1,26 a 5 15,8 a 19 15,0 a 185

Quadro 1. Valores médios dos parâmetros agronómicos, metais pesados e compostos 
orgânicos das lamas de depuração, entre 2010 e 2015, com os códigos 02 03 05, 02 07 

05, 03 03 11, 19 08 05 de acordo com a “Lista Europeia de Resíduos”.

Os resultados seguidos com letras iguais não diferem significativamente entre si (P≤0,05).
a) Lamas provenientes do tratamento local de efluentes referentes a resíduos da preparação e processamento de frutos, 
produtos hortícolas, etc; b) Lamas provenientes do tratamento local de efluentes referentes a resíduos da produção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas; c) Lamas provenientes da produção e transformação da pasta de papel; d) Lamas 
provenientes do tratamento de águas residuais urbanas; e) Número de amostras determinadas.

de Boas Práticas Agrícolas (1997), Domingues 
(1999), Varennes (2003) e Gonçalves (2005). 
Estes teores foram significativamente superiores 
nas lamas provenientes do tratamento local de 
efluentes referentes a resíduos da preparação e 
processamento de frutos, produtos hortícolas, 
etc. em comparação com as lamas da produção e 
transformação da pasta de papel.
No entanto, se a matéria orgânica não estiver 
devidamente estabilizada, poderá não ser suficiente 
para corrigir devidamente a matéria orgânica do solo 

uma vez que, após aplicação ao solo, irão prevalecer 
os mecanismos de mineralização do carbono 
originando elevadas perdas deste elemento para a 
atmosfera sob a forma de CO2 (Quelhas dos Santos, 
1995; Varennes, 2003; Pedra, 2007; Pedra et al., 2007). 
Para além disso, poderá promover mecanismos que 
afetam a disponibilidade do azoto para as culturas, 
promover condições de anaerobiose no solo e 
consequentemente promover efeitos fitotóxicos 
para as culturas (Quelhas dos Santos, 1995; 
Varennes, 2003; Pedra, 2007; Pedra et al., 2007).
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Os teores de azoto total também foram 
consideráveis em todos os tipos de lamas de 
depuração apesar das lamas da produção e 
transformação da pasta de papel terem tido teores 
de azoto total significativamente mais baixo das 
lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas. Estes teores em azoto total 
encontrados nos diferentes tipos de lamas também 
estão de acordo com os anteriormente publicados 
no Código de Boas Práticas Agrícolas (1997), 
Domingues (1999), Varennes (2003) e Gonçalves 
(2005).
Os resultados de matéria orgânica e azoto total 
apresentados indicam que as lamas provenientes 
do tratamento de águas residuais urbanas e lamas 
provenientes do tratamento local de efluentes 
referentes a resíduos da preparação e processamento 
de frutos, produtos hortícolas, etc., poderiam ser 
equiparadas a adubos orgânicos azotados se estas 
fossem avaliadas pelo Decreto-Lei n.º 103/2015 de 
15 de junho, diploma que estabelece as regras a que 
deve obedecer a colocação no mercado de matérias 
fertilizantes. Apesar de todos os tipos de lamas 
estudadas terem apresentado teores consideráveis 
de matéria orgânica e azoto total a sua eficácia 
como fertilizante irá depender fundamentalmente 
das quantidades aplicadas, tipo de carbono e 
azoto presente, da razão C/N, das necessidades 
azotadas das culturas, das condições ambientais, 
bem como do tipo e da preparação do solo (Pedra, 
2007). Carrasco de Brito (1986) e Domingues 
(1999) referem que as lamas de depuração, 
suficientemente estabilizadas, se caracterizam 
por uma razão C/N<10, podendo ser utilizadas na 
agricultura como verdadeiros corretivos orgânicos 
enquanto que a utilização de lamas de depuração 
insuficientemente, ou não estabilizadas, com C/
N>15, necessita de precauções, pois pode provocar 
uma imobilização temporária do azoto do solo. No 
entanto, há que ter a noção que para se ter uma 
apreciação mais correta do comportamento da 
matéria orgânica e azoto nas lamas de depuração, 
após aplicação ao solo, será necessário efetuar 
outros tipo de ensaios químicos e/ou biológicos 
uma vez que efetuar a sua apreciação unicamente 
pela razão C/N tem-se revelado insuficiente (Pedra, 
2007 e Pedra et al., 2007).
As lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas e da produção e transformação 
da pasta de papel revelaram teores em cálcio total 
muito superiores aos anteriormente publicados, 
chegando a ser duas vezes superior aos encontrados 
pelo Código de Boas Práticas Agrícolas (1997) e 
Domingues (1999) e foram significativamente 
superiores às lamas provenientes de resíduos da 

preparação e processamento de frutos, produtos 
hortícolas, etc. e das lamas provenientes de resíduos 
da produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas 
(excluindo café, chá e cacau).
O elevado teor de cálcio total nas lamas 
provenientes do tratamento de águas residuais 
urbanas pode ser devido à estabilização destas 
através do processo de calagem, já para as da 
transformação da pasta de papel, o teor de cálcio 
evidenciado parece ser devido às características 
das suas matérias-primas ou reagentes usados no 
processo de fabrico. Por exemplo, Oliveira (2009) 
refere que as lamas da indústria da pasta e papel 
obtidas no tratamento primário refletem sobretudo 
as características da madeira e dos reagentes 
usados no processo de fabrico, caracterizando-se 
por teores muito elevados de matéria orgânica e de 
cálcio, e baixos teores em azoto, fósforo e magnésio. 
Se, por um lado, estas elevadas concentrações de 
cálcio podem corrigir os solos com pH mais ácido, 
por outro, em solos menos ácidos ou mesmo 
neutros poderá promover a imobilização de macro 
e micronutrientes indispensáveis às culturas (Pedra, 
2007). Domingues (1999) também refere que a 
adição de CaCO3 ou de Ca(OH)2 pode induzir o 
bloqueamento do fósforo que existe nas lamas de 
depuração enquanto Quelhas dos Santos (1995) 
indica que as lamas de depuração estabilizadas 
com Ca(OH)2 e com elevado valor de pH fazem com 
que muito do NH4

+ se converta em NH3, o qual se 
libertará para a atmosfera.
Os teores em potássio mostraram-se baixos em 
todos os tipos de lamas de depuração, sendo 
que as lamas provenientes do tratamento local 
de efluentes referentes a resíduos da preparação 
e processamento de frutos, produtos hortícolas, 
etc. evidenciaram teores de potássio total 
significativamente superiores aos restantes tipos de 
lamas de depuração estudadas.
Apesar dos teores em fósforo e magnésio totais 
não terem revelado diferenças significativas 
nos diferentes tipos de lamas de depuração, no 
geral, verificou-se que os teores de fósforo foram 
consideráveis e os de magnésio, tal como no 
potássio, foram baixos. Estes resultados obtidos 
estão de acordo com Quelhas dos Santos (1995) 
no qual refere que as lamas de depuração têm 
elevado interesse fertilizante devido sobretudo às 
concentrações consideráveis de azoto, fósforo e 
cálcio. Gonçalves (2005), por outro lado, refere que 
as principais características das lamas de depuração 
que lhe conferem valor agronómico são a sua 
riqueza em matéria orgânica e os elevados teores 
de azoto e fósforo. Contudo, a má gestão das lamas 
de depuração ou a sua aplicação descontrolada 
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ino solo podem resultar em graves problemas de 
contaminação, principalmente nos casos do azoto 
e do fósforo (Gonçalves, 2005). Estes resultados 
também estão de acordo com os publicados por 
Domingues (1999) e Varennes (2003), uma vez que 
referem que as lamas de depuração são pobres em 
potássio.
Relativamente aos metais pesados (Cu, Zn, Ni, Cr, 
Pb e Hg), observou-se que os teores são sempre 
superiores nas lamas provenientes do tratamento 
de águas residuais urbanas, especialmente para 
o cobre, o qual foi significativamente superior 
em comparação com os outros tipos de lamas 
de depuração estudadas, e o zinco que foi 
significativamente superior às lamas provenientes 
do tratamento local de efluentes referentes a 
resíduos da preparação e processamento de 
frutos, produtos hortícolas, etc. e às lamas da 
produção e transformação da pasta de papel. As 
lamas provenientes de resíduos da preparação e 
processamento de frutos, produtos hortícolas, etc., 
apresentaram teores de mercúrio significativamente 
superiores aos restantes tipos de lamas estudadas. 
As lamas provenientes da produção e transformação 
da pasta de papel tenderam a ter teores de 
metais pesados inferiores aos das outras lamas de 
depuração, tendo sido para o cobre, zinco, níquel, 
crómio e chumbo significativamente inferiores aos 
das lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas. Entre as lamas de depuração 
estudadas não houve diferenças significativas nos 
teores de cádmio apesar da tendência desses teores 
para serem superiores nas lamas provenientes de 
resíduos da preparação e processamento de frutos, 
produtos hortícolas, etc. e nas do tratamento de 
águas residuais urbanas.
Os resultados obtidos, para todas as lamas de 
depuração, foram muito inferiores aos valores 
limite de concentração de metais pesados nas 
lamas destinadas à aplicação no solo agrícola 
(Decreto-Lei n.º 276/2009), no entanto comparando 
com a legislação que refere os valores máximos 
admissíveis para os teores de metais pesados nas 
matérias fertilizantes com componentes orgânicos, 
por classe (mg kg-1 na matéria seca), (Decreto-Lei 
n.º 103/2015) observou-se que os teores de 
cádmio, zinco, mercúrio e cobre seriam os que mais 
limitariam a sua utilização na valorização agrícola.
No futuro, será expectável ocorrer uma atualização 
da presente legislação das lamas e esta poderá ser 
mais exigente nos limites máximos estabelecidos 
para os metais pesados.
Apesar da existência de valores de referência nas 
diferentes legislações, tais como o Decreto-Lei n.º 
276/2009 e o Decreto-Lei n.º 103/2015, é preciso 

não esquecer que estes valores limite são uma 
maneira simplificada de abordar a problemática 
dos metais pesados, na valorização agrícola, uma 
vez que a dinâmica e disponibilidade dos metais 
pesados são processos controlados por inúmeros 
fatores tais como o pH, potencial redox, textura, 
composição mineral, características do perfil, 
capacidade de troca catiónica, quantidade e tipo de 
componentes orgânicos do solo, presença de outros 
metais pesados, temperatura do solo, teor em água 
e outros fatores que afetam a atividade microbiana 
(Pendias e Pendias, 1991; Moreira, 2004; Pedra, 
2007). Nesse sentido, Domingues (1999) refere que 
não se devem considerar apenas os teores “totais” 
das lamas de depuração e dos solos como fator 
limitante da aplicação das lamas de depuração, 
mas também a forma destes elementos. Assim, 
as extrações com EDTA e a extração sequencial 
poderão revelar-se como métodos indicativos da 
disponibilidade e retenção dos metais pesados 
nos solos. Deste modo, estes estudos merecem ser 
mais aprofundados, com esquemas de extrações 
usando extratantes mais específicos para cada 
metal pesado, em conjunto ou em sequência, que 
poderão contribuir valiosamente para o aumento 
do conhecimento científico nesta área (Domingues, 
1999) e possivelmente influenciar futura legislação 
nacional. Comparando os resultados obtidos, nos 
diferentes tipos de lamas, com os anteriormente 
publicados verificou-se que de um modo geral todos 
os metais pesados, exceto o cádmio, tenderam a 
ser inferiores aos referenciados pelo Código de 
Boas Práticas Agrícolas (1997), Domingues (1999) e 
Gonçalves (2005). Os teores de cádmio encontrados 
foram efetivamente ligeiramente superiores 
aos trabalhos anteriormente publicados sobre a 
caracterização das lamas de depuração devido, 
principalmente, aos teores encontrados nas lamas 
provenientes do tratamento de águas residuais 
urbanas e provenientes de resíduos da preparação 
e processamento de frutos, produtos hortícolas, 
etc. Dos restantes metais pesados, aquele que mais 
sobressaiu foi o zinco pois os valores encontrados 
neste trabalho foram pelo menos três vezes mais 
baixos do que os referenciados pelo Código de 
Boas Práticas Agrícolas (1997), Domingues (1999) 
e Gonçalves (2005). Este resultado é muito positivo 
uma vez que Domingues (1999) e Pedra (2007) 
referem que as elevadas quantidades de zinco 
presentes nas lamas de depuração, devido à sua 
biodisponibilidade, poderá ser um fator de risco 
ambiental, no que respeita à fitotoxicidade e à 
contaminação ambiental.
Em relação aos compostos orgânicos, verificou-se a 
ausência de referências na caracterização de lamas 
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de depuração. As lamas de depuração provenientes 
da produção e transformação da pasta de papel 
apresentaram teores de NPE, PAH e PCB superiores 
às restantes lamas de depuração. No entanto, os 
teores obtidos em todas as lamas de depuração 
estudadas foram inferiores aos legislados pelo 
Decreto-Lei n.º 276/2009 e pelo Decreto-Lei n.º 
103/2015. Tal como nos metais pesados, será 
expectável que os limites exigidos numa futura 
legislação sejam inferiores aos estabelecidos na 
presente legislação e por isso há que ter especial 
atenção às concentrações do LAS uma vez que 
8 % das amostras analisadas apresentaram valores 
acima de 2 600 mg kg-1 (valor limite no Decreto-Lei 
n.º 103/2015), sendo que dessas amostras, 89 % 
provinham das lamas referentes ao tratamento de 
águas residuais urbanas. Domingues (1999) justifica 
o aparecimento de teores anómalos de alguns 
elementos nas lamas provenientes do tratamento 
de águas residuais urbanas através de descargas de 
efluentes na rede pública, resultantes de atividades 
exercidas por empresas autónomas ou resultantes 
de atividades secundárias das próprias empresas 
(lavandarias, tinturarias, confeções de vestuário ou 
malhas, etc.).

4. CONCLUSÕES
Com o presente trabalho pode concluir-se o 
seguinte:

1. Entre 2010 e 2015 não houve uma tendência 
nítida na evolução do número de relatórios de 
análise laboratorial recebidos pelas DRAP em 
sede de licenciamento PGL, não sendo assim 
possível verificar se tem havido uma evolução 
positiva ou negativa, ao longo do tempo, na 
utilização de lamas de depuração em solos 
agrícolas.

2. 88 % dos relatórios de análise laboratorial de 
lamas de depuração recebidos pelas DRAP 
provieram do tratamento de águas residuais 
urbanas e da produção e transformação da pasta 
de papel, sugerindo que estes tipos de lamas são 
os mais utilizados na valorização agrícola.

3. Todas as lamas estudadas apresentaram 
teores consideráveis em matéria orgânica, 
azoto total e fósforo total, no entanto só as 
lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas e provenientes de resíduos da 
preparação e processamento de frutos, produtos 
hortícolas, etc. tiveram teores que possibilitavam 
a ser equiparadas a adubos orgânicos azotados, 
segundo classificação pelo Decreto-Lei n.º 
103/2015.

4. As lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas apresentaram valores muito 
altos de pH e cálcio total, podendo ser limitativos 
na valorização agrícola, especialmente se os 
solos tiverem pH neutro ou alcalino.

5. Verificou-se que nos diferentes tipos de lamas 
de depuração estudadas os teores de metais 
pesados, excluindo o cádmio, têm vindo a 
diminuir sendo de salientar a diminuição do 
zinco, especialmente nas lamas provenientes do 
tratamento de águas residuais urbanas.

6. Apesar dos teores dos metais pesados estarem 
muito abaixo dos valores limite do Decreto-Lei 
n.º 276/2009, se tivermos em conta o Decreto-Lei 
n.º 103/2015, os teores em cádmio para todos os 
tipos de lamas de depuração estudadas, os teores 
em zinco e cobre para as lamas provenientes 
do tratamento de águas residuais urbanas e os 
teores em mercúrio para as lamas provenientes 
do tratamento local de efluentes referentes a 
resíduos da preparação e processamento de 
frutos, produtos hortícolas, etc poderão limitar a 
aplicação de lamas de depuração numa futura 
legislação.

7. Os teores em níquel, crómio e chumbo 
mostraram-se muito baixos em todas as lamas 
de depuração estudadas.

8. Apesar dos teores dos compostos orgânicos 
terem sido muito inferiores aos valores limite 
estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 276/2009, se 
tivermos em conta o Decreto-Lei n.º 103/2015, 
os teores de LAS presentes, especialmente nas 
lamas provenientes do tratamento de águas 
residuais urbanas, poderão ser um problema 
numa futura legislação.
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RESUMO: A estratificação térmica, em lagos e reservatórios, é um fator que pode influenciar, negativamente, a 
qualidade da água destes corpos hídricos. O reservatório do Vacacaí Mirim possui grande importância em Santa 
Maria- RS, pois é responsável por 30% do abastecimento urbano local. Utilizou-se o modelo CE-QUAL-W2 para avaliar 
a estratificação térmica do reservatório do Vacacaí Mirim, utilizando dados monitorados nos anos de 2010 e 2011. 
Na etapa de calibração, foram obtidos erros médios absolutos (EMA) variando entre 0,2 e 1,8ºC e erros padrões (EP) 
entre 0,2 e 2,5ºC. Na validação, os EMAs variaram entre 0,8 e 1,7ºC, e os EPs entre 1,1 e 1,9ºC. Foi possível verificar 
o comportamento térmico do reservatório, que apresentou um resfriamento da água entre o outono e o início 
da primavera. No verão, ocorreu a estratificação térmica, com um aquecimento da camada mais superficial do 
reservatório, enquanto as camadas mais profundas permaneceram com temperaturas menores, variando de acordo 
com as alterações hidrodinâmicas e com a intensidade da precipitação.

Palavras-chave: Qualidade da água; reservatório; estratificação térmica; CE-QUAL-W2; calibração.

ABSTRACT: Thermal stratification, in lakes and reservoirs, is a factor that can negatively affect the water quality of these 
water bodies. The Vacacaí Mirim reservoir has great importance in Santa Maria-RS, since it is responsible for 30% of the 
local urban supply. The CE-QUAL-W2 model was used to evaluate the thermal stratification of the Vacacaí Mirim reservoir, 
using monitoring data of 2010 and 2011. In the calibration step, mean absolute error (MAE) ranging between 0.2 and 1.8ºC 
and standard errors (SE) between 0.2 and 2.5ºC were obtained. In the validation, the MAEs ranged between 0.8 and 1.7ºC, 
and SEs between 1.1 and 1.9ºC. The temperature dynamics of the reservoir was observed, presenting cooling water between 
the fall and early spring. In the summer, the thermal stratification occurred, with a heating of the outermost layer of the 
reservoir, while the deeper layers remained at lower temperatures, varying according to the hydrodynamic changes and 
the intensity of the precipitation.
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1. INTRODUÇÃO
Os reservatórios são utilizados para geração de 
energia, agricultura, abastecimento da população, 
controle de enchentes e recreação. A modelagem 
de reservatórios pode ser uma ferramenta valiosa, 
para a compreensão e melhoria das condições 
desse ecossistema aquático. O esforço requerido 
aos pesquisadores para a coleta de dados de campo 
e posterior modelagem, permite compreender 
melhor os processos que ocorrem nos reservatórios 
e, portanto, explorar e entender os impactos 
ocasionados por mudanças operacionais (Rangel-
Peraza et al., 2012).
O primeiro passo para a investigação físico-biológica 
dos processos em reservatórios é a preocupação 
com o fenômeno da estratificação térmica, como 
ele se forma e a intensidade do processo, pois 
a temperatura afeta não só as velocidades das 
reações e da decomposição da matéria orgânica, 
como também a concentração espacial e temporal 
desses elementos e suas alterações na qualidade 
da água. A temperatura e a estabilidade da água 
em reservatórios podem ser previstas utilizando 
modelos matemáticos, e em consequência disso, 
em caso de problemas ambientais, vários processos 
podem ser utilizados para melhorar suas condições 
(Fataei et al., 2014). 
Segundo Souza e Gastaldini (2014), a bacia 
hidrográfica do Vacacaí Mirim é de grande 
importância para a cidade de Santa Maria, pois 
possui sub-bacias de contribuição ao reservatório 
de abastecimento doméstico, responsável por 
30% do abastecimento de água do município, 
além do reservatório ser utilizado como recreação 
de contato primário, pois um clube de lazer está 
situado em suas margens. 
A margem direita do reservatório do Vacacaí 
Mirim possui ocupação urbana, e à esquerda, 
rural. Grande parte dos efluentes dessas áreas 
é lançada “in natura” no reservatório, causando 
poluição no mesmo. Assim sendo, sabe-se que o 
fenômeno da estratificação térmica afeta a mistura 
de substâncias na direção vertical, nos lagos e 
reservatórios, impactando a qualidade da água. 
Dessa forma, a modelagem da qualidade da água, 
desses locais, está relacionada com a modelagem 
de sua estrutura térmica, sendo a temperatura, o 
primeiro parâmetro a ser modelado.
O CE-QUAL-W2 é um modelo hidrodinâmico e de 
qualidade da água, que tem sido aplicado em rios, 
lagos, reservatórios, estuários e suas combinações. 
Em relação à hidrodinâmica, o software simula 
as elevações da superfície da água, velocidades 
e temperaturas. A simulação da temperatura é 

essencial, devido à influência que possui sobre a 
densidade da água e não pode ser desconsiderada. 
Já, em se tratando da qualidade da água, qualquer 
combinação de constituintes pode ser incluída 
ou excluída do modelo, pois, sendo o algoritmo 
modular, permite que os constituintes sejam 
facilmente modificados, através de sub-rotinas 
adicionais (Cole e Wells, 2013).
O modelo CE-QUAL-W2 se adapta bem ao 
reservatório do Vacacaí Mirim, visto que é um 
modelo bidimensional (vertical e longitudinal). 
Segundo Zhang et al. (2015), o modelo é mais 
adequado para corpos d’água relativamente longos 
e estreitos, apresentando gradientes de qualidade 
da água nas direções longitudinal e vertical. Dessa 
forma, o modelo considera valores médios na 
direção lateral.
Para facilitar o processo de inserção de dados e, 
posteriormente a visualização dos resultados, o 
modelo CE-QUAL-W2 permite que se faça o uso 
de ferramentas de pré e pós-processamento. Essas 
ferramentas são criadas para oferecer ao usuário 
interfaces amigáveis e apresentar os resultados 
em diferentes formas, aprimorando o seu uso. 
Neste caso, os softwares w2i e AGPM-2D (ambos 
desenvolvidos pela Loginetics Inc), se enquadram 
bem às necessidades, pois o primeiro funciona 
como ferramenta de pré-processamento e o 
segundo de pós-processamento.
O objetivo deste trabalho é analisar a estratificação 
térmica do reservatório do Vacacaí Mirim, 
utilizando simulações matemáticas, através do 
modelo CE-QUAL-W2, versão 3.71. E assim, fornecer 
uma ferramenta útil para a simulação dos demais 
parâmetros de qualidade da água e para estudos 
sobre a gestão do reservatório.
Selecionou-se este modelo, pois é um software 
que fornece melhores resultados para lagos e 
reservatórios, diferentemente da maioria dos 
modelos, que apresentam os rios como foco 
principal. Embora, o CE-QUAL-W2 venha sendo 
utilizado em alguns países, ele ainda não possui 
muitas aplicações no Brasil, tendo poucos trabalhos 
sobre o mesmo. 
Além disso, observa-se, em trabalhos presentes 
na literatura, que o CE-QUAL-W2 é utilizado em 
locais que apresentam muitos dados disponíveis e 
longos períodos de monitoramento, o que facilita a 
calibração. Assim, pretende-se verificar se o modelo 
é capaz de apresentar bons resultados para um 
reservatório que possui períodos bastante distintos 
(homogeneidade térmica e estratificação), e com 
poucos dados disponíveis de monitoramento da 
qualidade da água.
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2.1 Área de estudo
O reservatório do Vacacaí Mirim está localizado nas 
coordenadas geográficas 29°40’31” de latitude sul 
e 53°47’6” de longitude oeste. Atualmente, a sua 
capacidade de armazenamento d’água na cota 
do vertedor é de 3,48 milhões de m³. Apresenta 
uma área inundada de 0,723 km², profundidade 
máxima de 15 m e profundidade média de 4,7 m. 
A localização do reservatório do Vacacaí Mirim é 
mostrada na Figura 1.

2.3 Pontos de monitoramento da temperatura
Burin (2011) monitorou cinco pontos distintos 
dentro do reservatório, mostrados na Figura 1, 
totalizando 8 campanhas. O ponto P1 é localizado 
no exutório do afluente principal ao reservatório, o 
ponto P2 em uma parte montante e rasa, P3 mais 
ao centro e os pontos P4 e P5 situam- se no local 
de captação de água e próximo ao vertedouro, 
respectivamente. Avaliou os perfis verticais de 
temperatura na coluna de água, desde a superfície 
até o fundo, em intervalos de 1 metro, utilizando 
uma sonda- oxímetro. 
Nesta pesquisa, foram apresentados somente os 
resultados dos pontos P3, P4 e P5, por estarem 
em locais mais profundos, que caracterizam o 
comportamento térmico do reservatório. 

2.4. Monitoramento hidrológico e meteorológico
O modelo CE-QUAL-W2 somente aceita a entrada 
de dados em dias julianos. Logo, as datas das 8 
campanhas foram convertidas para este sistema, 
onde considerou-se o dia 01/01/2010 do calendário 
gregoriano, como sendo o primeiro dia juliano de 
simulação. Desta forma, as datas das campanhas de 
monitoramento, nos dias do calendário gregoriano 
e nos dias julianos, estão apresentadas na Tabela 1. 

Figura 1. Localização do reservatório do Vacacaí Mirim. 
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2. Divisão do reservatório para aplicação do modelo.

2.2 Batimetria do reservatório
Para a composição da batimetria, baseou-se no 
mapa de Dill (2002), o qual apresenta as coroas 
hipsométricas do reservatório, com base no uso 
de ecobatímetro. Com o auxílio do software w2i, 
o reservatório foi dividido em 21 segmentos e 15 
layers, como apresentado na Figura 2.
A batimetria do reservatório do Vacacaí Mirim foi 
desenvolvida em softwares de SIG (Sistema de 
Informação Geográfica) e CAD. No software de SIG, 
foram desenhadas as curvas, conforme Dill (2002). 
Após estas foram importadas para o aplicativo de 
CAD e foram feitas interpolações, obtendo um 
mapa com curvas de metro a metro. Em seguida, o 
reservatório foi dividido em segmentos, e dados de 
comprimento e altura dos mesmos, foram inseridos 
em uma planilha eletrônica, disponibilizada pelos 
desenvolvedores do aplicativo computacional w2i.
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Para que o modelo consiga representar, de maneira 
adequada, o comportamento do reservatório, 
frente às alterações de vazão de entrada e saída, é 
necessário que se faça o ajuste hidrodinâmico. As 
primeiras campanhas, portanto, foram consideradas 
para este fim.
Como existe carência de dados de monitoramento 
anteriores a 2010, foram utilizados os dados das duas 
primeiras campanhas, do dia 18/01/2010 e do dia 
04/03/2010, para fornecer as características iniciais 
do local e ajustar as características hidrodinâmicas, 
uma vez que o tempo de detenção do reservatório 
é de 87 dias. Dessa forma, as campanhas a partir do 
dia 14/04/2010 (104 em dias julianos), são as que 
terão seus resultados considerados na simulação 
do comportamento térmico.

meteorológicos pode ocasionar perturbações no 
momento da calibração do modelo, uma vez que os 
dados observados não são exatamente aqueles que 
ocorreram no reservatório.

2.5. Calibração
Foram utilizadas 5 campanhas de monitoramento 
para a calibração do modelo. Nesta etapa, é 
necessário o ajuste dos parâmetros que influenciam 
na temperatura da água, partindo dos valores 
recomendados pelo manual do software. De 
acordo com Cole e Wells (2013), estes parâmetros 
são: quantidade de radiação solar que atinge a 
superfície da água (solar shading), coeficientes 
de evaporação (AFW, BFW e CFW), coeficiente de 
extinção de luz (light extinction), temperatura de 
sedimento (TSED) e o coeficiente beta, que controla 
a fração de radiação solar absorvida pela coluna 
d’água.
Neste estudo, foram utilizados os erros médios 
absolutos (EMA) e padrões (EP), para quantificar a 
eficiência da calibração. As equações 1 e 2 mostram 
como são calculados estes erros.

EMA= 
∑|simulado−observado|

nºobservações  
 (1)

EP= √ ( simulado−observado) ²
nºobservações  (2)

2.6. Validação
Nesta etapa, os modelos são calibrados com dados 
de um período de tempo e verificados, com dados 
de outro período, processo este conhecido como 
validação (Andrade et al., 2013). Após o modelo 
devidamente calibrado, foi utilizada a campanha 
do dia juliano 406 (equivalente a 10 de fevereiro de 
2011) para a validação do modelo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Ajuste hidrodinâmico
Para iniciar a modelagem do reservatório, 
é necessário o ajuste de características 
hidrodinâmicas, como o balanço hídrico. Este é 
obtido, a partir do equilíbrio entre as vazões de 
entrada, saída e do volume do reservatório. Para 
a simulação em questão, considerou-se o período 
entre 1 de janeiro de 2010 e 10 de fevereiro de 2011. 
O resultado do balanço hídrico do reservatório, 
compreendido na elevação da superfície do mesmo, 
está representado na Figura 3. 

Data Dia Juliano Utilização

18/01/2010 18 Ajuste hidrodinâmico

04/03/2010 63 Ajuste hidrodinâmico

14/04/2010 104 Calibração

10/06/2010 161 Calibração

09/08/2010 221 Calibração

06/10/2010 279 Calibração

02/12/2010 336 Calibração

10/02/2011 406 Validação

Tabela 1. Datas das campanhas em dias julianos e o 
modo de utilização na simulação.

Os dados de entrada utilizados na modelagem 
foram obtidos da seguinte maneira: as vazões de 
entrada no reservatório foram mensuradas por 
Burin (2011); as vazões de saída foram obtidas junto 
à empresa responsável pela distribuição de água no 
município, que forneceu os dados da captação; e os 
dados meteorológicos de precipitação, temperatura 
do ar, temperatura do ponto de orvalho, velocidade 
do vento, direção do vento e cobertura das nuvens, 
foram obtidos nas estações meteorológicas do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e INMET 
(Instituto Nacional de Meteorologia) do município.
Com relação aos dados meteorológicos, a estação 
que se situava mais próxima do reservatório 
apresentava dados inconsistentes, com alguns 
meses sem monitoramento. Optou-se pela 
utilização dos dados de uma estação espacialmente 
mais afastada do reservatório, porém, que possuía 
a série de dados completa. Assim, a distância entre 
a área de estudo e o local da coleta dos dados 
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O EMA da calibração do nível do reservatório foi de 
0,21m e o EP, de 0,39m. Os resultados da simulação 
do balanço hídrico foram satisfatórios, uma vez 
que os valores observados se aproximaram dos 
simulados pelo modelo, sendo assim, com relação 
ao comportamento hidrodinâmico do reservatório, 
o modelo se mostra capaz de representá-lo de 
maneira fidedigna. 

3.2. Calibração
Para a calibração do modelo, partiu-se dos valores 
sugeridos por Cole e Wells (2013). Os parâmetros do 
modelo, que afetam a temperatura da água, e seus 
respectivos valores, obtidos após a calibração, são 
mostrados na Tabela 2.

Na Figura 5 é mostrado o resultado da simulação 
na forma gráfica, onde as abscissas representam a 
temperatura no interior do reservatório, em função 
da cota mostrada no eixo das ordenadas, para os 
locais de amostragem (pontos P3, P4 e P5) e datas 
das campanhas. 
Nota-se, preliminarmente, que o modelo 
CE-QUAL-W2 tende a representar, de maneira 
adequada, o comportamento térmico do 
reservatório. Ao longo de todo o ano observado, 
há uma variação de temperatura na ordem 
de 10°C, cuja representação, pelo modelo, foi 
apropriada. Além disso, pode-se verificar o 
fenômeno de estratificação térmica no verão, com 
o início do aumento da temperatura superficial do 
reservatório, na campanha de 06 de outubro de 
2010, e a consolidação em 02 de dezembro de 2010.
Conforme a Tabela 3, que informa os erros médios 
absolutos e padrões para a simulação, tem-se uma 
variação dos erros médios absolutos entre 0,2 e 1,8 
ºC e os erros padrões entre 0,2 e 2,5 ºC. Dessa forma, 
foram obtidos baixos erros, podendo considerar as 
calibrações como satisfatórias. Os maiores EMAs 
e EPs foram encontrados no dia juliano 336 e nos 
pontos P4 e P5. Acredita-se que isto tenha ocorrido, 
pois neste dia, a estratificação térmica foi maior, e 
sendo estes pontos mais profundos, a possibilidade 
de se obter grandes variações são maiores, do que 
no ponto P3.
Para dar maior embasamento à simulação, a seguir, 
são apresentados alguns trabalhos recentes da 
literatura, que também fizeram o uso do modelo 
CE-QUA-W2. 
Deus et al. (2013) utilizaram o CE-QUAL-W2 para 
simulação da qualidade da água no reservatório do 
Tucuruí. Utilizaram dados monitorados no período 
de 2007 a 2011, obtendo resultados satisfatórios 
para a representação dos perfis de temperatura, 

Figura 3. Elevações observadas e simuladas do reservatório do Vacacaí Mirim.

Parâmetros de calibração Unidade Valores

Coeficiente de evaporação A - 0,01

Coeficiente de evaporação B - 0,80

Coeficiente de evaporação C - 2,93

Solar shading - 1,00

Extinção da luz m-1 0,25

Temperatura do sedimento ºC 24,00

Coeficiente beta - 0,31

Tabela 2. Valores obtidos na calibração dos parâmetros.

A Figura 4 mostra a variação da temperatura, ao 
longo do perfil longitudinal do reservatório, para 
as datas simuladas. Desta maneira, é interessante 
destacar que essa imagem facilita a percepção 
das alterações sazonais de temperatura, onde 
há um resfriamento ao longo do outono e, 
consequentemente um aumento da temperatura 
na primavera, chegando ao seu ápice no verão.
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Figura 4. Perfis das variações da temperatura da água no reservatório.
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Figura 5. Perfis da temperatura da água observados e simulados.

Dia Juliano
P3 P4 P5

EMA EP EMA EP EMA EP
104 0,2 0,2 0,8 1,1 0,7 1,0
161 1,7 1,8 1,5 1,5 1,2 1,2

221 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8

279 0,7 0,9 0,6 0,7 0,8 1,2

336 0,7 0,9 1,5 2,0 1,8 2,5

Tabela 3. Erros médio absolutos e padrões da temperatura simulada, em relação 
à observada, dados em ºC.
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ao longo do reservatório. Os autores relatam que a 
simulação da evolução temporal da temperatura da 
água apresentou grande similaridade com os dados 
medidos em campo, permitindo a caracterização 
do transporte longitudinal de cargas de nutrientes 
para o reservatório.
Silva (2009) simulou a qualidade da água do Lago 
do Descoberto, situado no Distrito Federal, através 
do modelo CE-QUAL-W2. O modelo apresentou 
bons resultados em relação à temperatura, com 
um erro de 5,64% na calibração deste parâmetro, 
e conseguiu reproduzir o período de estratificação 
térmica. A autora relata que, um número maior 
de dados de entrada poderia reduzir os erros nas 
etapas de calibração e validação.
Zouabi-Aloui e Gueddari (2014) aplicaram o 
modelo CE-QUAL-W2 para simulação dos perfis de 
temperatura na represa Sejnane (Tunísia). Neste local, 
a temperatura da água apresenta comportamento 
mais uniforme, durante alguns meses do ano e 
estratificação nos demais, semelhante ao que 
ocorre no reservatório do Vacacaí Mirim. Foi obtido 
um erro médio absoluto entre 0,42 e 0,66ºC e o 
erro padrão variando entre 0,55 e 0,87ºC. Para 
a calibração da temperatura da água e outros 
parâmetros, os autores realizaram monitoramentos 
da qualidade da água mensalmente, durante 10 
anos, coletando amostras em quatro pontos ao 
longo da represa. Desta forma, foi possível verificar 
a qualidade desses dados e analisar os resultados 
obtidos, diferentemente do que ocorreu com o 
reservatório do Vacacaí Mirim, que possui poucos 
dias de monitoramento, podendo ter alguns dados 
que divergiram da realidade.
Os erros obtidos por Zouabi-Aloui e Gueddari 
(2014) foram menores do que os obtidos, para a 
calibração da temperatura da água no reservatório 
do Vacacaí Mirim. Acredita-se que isto ocorreu 
devido a um maior número de dados observados e 
à proximidade da estação meteorológica da represa 
da Tunísia.
Fataei et al. (2014) aplicaram o modelo CE-QUAL-W2 
para simular a estratificação térmica do reservatório 
Seymareh, situado no sudoeste do Irã. Relatam que, 
como a estratificação térmica pode alterar o oxigênio 
dissolvido, a determinação do comportamento da 
temperatura se torna importante para a análise 
da qualidade da água. O erro médio absoluto 
encontrado variou de 0,1 a 2,4ºC. Ainda, ressaltam 
que os dados meteorológicos utilizados para a 
calibração, são dados diários obtidos, através de 
uma estação bastante próxima do reservatório. 
Já, a temperatura da água de entrada no modelo 
foi obtida através de equações da temperatura da 
água do rio afluente ao reservatório.

Também, analisando o comportamento térmico, 
Lee et al. (2012) utilizaram o modelo CE-QUAL-W2 
para avaliar os efeitos de mudanças climáticas na 
estrutura térmica dos lagos, na região de clima de 
monção na Ásia. Para a simulação da temperatura, 
os resultados obtidos foram considerados 
satisfatórios pelos autores, apresentando um erro 
médio de 3,17ºC. 

3.3. Validação
Na etapa de validação, utilizou-se a data de 10 de 
fevereiro de 2011, para confirmar a aplicabilidade 
do modelo nesta área de estudo. Assim, na Figura 
6 são mostrados os perfis de temperatura na coluna 
da água e o perfil longitudinal de temperatura do 
reservatório.
É destacável a estratificação que ocorre no 
reservatório, ao final do verão, uma vez que o 
corpo hídrico vai acumulando energia ao longo do 
período de primavera e verão. Assim, tem-se o pico 
de temperatura superficial do reservatório, próximo 
aos 30ºC, enquanto que, em profundidade, o valor 
da temperatura é próximo a 20ºC.
Os erros encontrados na validação estão mostrados 
na Tabela 4. Assim, tem-se que a calibração da 
temperatura da água no modelo CE-QUAL-W2 foi 
satisfatória, pois apresentou baixos erros, também 
na validação. Os EMAs variaram de 0,8 a 1,7 ºC e o 
EPs, entre 1,1 e 1,9ºC. 

4. CONCLUSÕES
A estratificação térmica do reservatório do Vacacaí 
Mirim, em Santa Maria- RS foi avaliada, utilizando 
modelagem da qualidade da água, através do 
software CE-QUAL-W2. Para tanto, foram utilizados 
dados de monitoramento dos perfis de temperatura, 
ao longo do reservatório, nos anos de 2010 e 2011. 
Assim, os dados de 2010 foram utilizados para o 
ajuste hidrodinâmico e calibração do modelo e os 
dados de 2011, para a validação.
A calibração do modelo pode ser considerada 
satisfatória, e isso pode ser verificado pela variação 
do erro encontrado nas simulações. Para o erro 
médio absoluto, o valor mínimo foi de 0,2ºC e o 
valor máximo, 1,8°C, sendo este encontrado no 
período de maior variação térmica, no início do 
verão. Da mesma forma, obteve-se um erro padrão 
variando de 0,2 até 2,5ºC. Na etapa de validação, o 
modelo apresentou resultados semelhantes para o 
reservatório do Vacacaí Mirim, com o erro absoluto 
variando de 0,8 a 1,7ºC e o erro padrão, de 1,1 a 
1,9ºC.
Com o modelo devidamente calibrado, foi possível 
verificar que o fenômeno de estratificação térmica, 
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retratado por Burin (2011), também aconteceu nas 
simulações. Ocorreu um resfriamento do volume 
de água do reservatório, entre o outono e o inverno 
e, no início da primavera, a temperatura superficial 
começou a aumentar. Assim, no período do verão 
ocorreu a consolidação da estratificação, com as 
temperaturas superficiais aumentando de 12ºC 
para 27ºC, porém a temperatura, em profundidade, 
na coluna de água não acompanha esta variação.
Acredita-se que, o modelo poderia ter apresentado 
resultados mais satisfatórios, se existissem uma 
maior quantidade de dados monitorados e uma 
estação meteorológica, em funcionamento, 
próxima ao reservatório. Porém, os resultados 
obtidos conseguiram representar o comportamento 
do reservatório no período, demonstrando a 
capacidade do modelo em apresentar bons 
resultados em diversas situações.
Por fim, tem-se o modelo calibrado, em 
funcionamento, para que trabalhos futuros possam 
ser desenvolvidos neste importante reservatório, 
que abastece grande parte do município de Santa 
Maria, a maior cidade da região central do Estado 

do Rio Grande do Sul. Desta forma, será possível a 
utilização do modelo CE-QUAL-W2 para simulações 
de qualidade da água, haja vista, que a calibração 
hidrodinâmica e térmica são pré-requisitos para tal.
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RESUMO: As alterações climáticas causam impactos no ciclo hidrológico e nas disponibilidades hídricas, criando 
desafios adicionais à gestão integrada e sustentada dos recursos hídricos, nas suas componentes de qualidade, 
quantidade e suporte dos ecossistemas. As águas subterrâneas sofrem impactos directos das alterações climáticas (via 
alterações da recarga), ou indirectos (ex.: alterações na recarga vinda dos rios), os quais se conjugam com os devidos às 
evoluções demográficas, sociais, de uso e ocupação do solo e adaptação no sector da agricultura devido a alterações 
dos ciclos de vida das culturas e pragas, pragas emergentes ou adopção de novas culturas, com consequente alteração 
de extracções de águas subterrâneas. Os estudos de alterações climáticas normalmente abarcam um horizonte de 
50 a 100 anos, o que dificulta as opções dos decisores, que costumam basear as suas políticas em projecções de 
curto prazo. O projecto BINGO tenta ultrapassar esta lacuna, fornecendo informação sobre impactos das alterações 
climáticas no ciclo hidrológico, incluindo os de eventos extremos, para um período de curto-médio prazo (ano 2024). 
A análise dos impactos das alterações climáticas sobre as águas subterrâneas recorre a um modelo 3D (FEFLOW) dos 
aquíferos Aluviões do Tejo, Tejo-Margem Direita e Tejo-Sado/Margem Esquerda, com recargas calculadas com modelo 
de balanço hídrico sequencial diário a nível do solo (BALSEQ_MOD) a partir dos resultados de 10 realizações climáticas 
do modelo climático regional MiKlip. Os resultados do MiKlip sugerem cenários de recarga superior e inferior à actual; 
o ensemble das 10 realizações indica recarga similar à actual. As alterações da recarga sobre a piezometria do aquífero 
são moderadas, com subidas de 2 a 5 m no cenário de recarga máxima, e descidas de 2 a 10 m no de recarga mínima, 
e praticamente sem alteração no cenário ensemble das 10 realizações. Analisou-se também o impacto das secas 
com cenários de duração destas de 3 e 5 anos, considerando as condições do ano muito seco de 2005. Em média, 
os níveis descem 1 a 2 m no cenário de 3 anos e 2 a 3 m no cenário de 5 anos. Considerando que para o curto prazo, 
os modelos não mostram mudanças significativas face à actualidade, conclui-se que para acautelar o futuro a longo 
prazo é necessária uma mudança de paradigma dos decisores, que deverão passar a basear as suas políticas não 
apenas em previsões de curto prazo, mas sobretudo nas de longo prazo, começando a estabelecer políticas agora, 
que minorem as consequências das alterações climáticas em 2050 e 2100. Ou seja, agir agora para obter resultados 
daqui a 3 gerações.

Palavras-chave: alterações climáticas; alterações da recarga; águas subterrâneas; eventos extremos; FEFLOW; BALSEQ_
MOD; sistemas aquíferos do Tejo; modelação numérica

ABSTRACT: Climate change impact groundwater and groundwater resources availability, compounding the challenge 
of integrated water management, concerning quality, quantity and ecosystems’ support. Climate change impacts on 
groundwater can be direct (due to recharge changes), or indirect (e.g.: changes in recharge from rivers), and couple with 
those due to demographic, social, land-cover and use changes, and agricultural adaptation strategies due to changes in 
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1. INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, os decisores baseiam as suas 
políticas em previsões de curto prazo, o que dificulta 
a implementação de políticas de adaptação às 
alterações climáticas, que irão trazer inevitáveis 
mudanças ao funcionamento das sociedades, visto 
a generalidade dos estudos oferecer projecções 
para 2050 e 2100. Para ultrapassar este obstáculo, 
o projecto BINGO, que decorre em 6 países da EU 
(Figura 1), procura avaliar os impactos das novas 
condições climáticas médias e eventos extremos 
(cheias e secas) sobre o ciclo hidrológico para 
um período de 10 anos (2015-2024), partindo de 
realizações meteorológicas de curto-médio prazo 
obtidas pelo modelo climático regional MiKlip 
desenvolvido pela FUB (Freie Universität Berlin). 
As realizações do MiKlip fornecem cenários de 
diferentes variáveis climáticas, os quais se utilizam 
para averiguar os impactos das alterações das 
condições climáticas médias, eventos extremos e 
condições do oceano e estuários sobre as massas 
de água superficiais e subterrâneas. As projecções 
climáticas são sobrepostas a cenários de evolução 
sócio-económica e de uso e ocupação do solo 
para avaliar os impactos sobre a quantidade 
e qualidade dos recursos hídricos e realizar a 
análise do risco de disponibilidade hídrica (não 
esquecendo as questões de qualidade) nas novas 
condições climáticas médias e, em particular, em 
eventos extremos. O objectivo final do estudo é 
desenvolver, em conjunto com os stakeholders, um 
portfolio de estratégias de adaptação às alterações 
climáticas, devidamente validadas, tomando 
em conta as condicionantes sócio-económicas, 
financeiras e políticas, e assim identificar as de mais 
fácil implementação.

2. A COMPONENTE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
NO PROJECTO BINGO: O CASO DE ESTUDO 
PORTUGUÊS
Para estabelecer estratégias robustas de adaptação 
é necessária a análise integrada dos impactos 
das alterações climáticas em cada uma das 
componentes do ciclo hidrológico, o que é realizado 
pelo projecto BINGO. As águas subterrâneas têm um 
importante papel no abastecimento, como suporte 
de ecossistemas e no funcionamento dos cursos de 
água, em particular os de pequena e média dimensão, 
e são afectadas por: (1) alterações na recarga, quer 
pela alteração dos regimes de precipitação e de 
evapotranspiração potencial quer por mudanças 

vegetation and pests life cycles, emerging pests or cultivars’ changes, which ultimately results in increasing demand of 
groundwater. Usually climate change studies have a time horizon of 50 to 100 years, which doesn’t help decision-makers 
when they have to set up water management policies, usually based on short term predictions. BINGO project attempted 
to overcome such hurdle by analysing the impacts of climate change on the water cycle for the short range (time horizon 
2024), including those of extreme events. The analysis of such impacts uses a 3D model (FEFLOW) of Aluviões do Tejo, Tejo-
Margem Direita & Tejo-Sado/Margem Esquerda aquifers and recharges obtained by using a model that calculates daily 
sequential water budget in soil (BALSEQ_MOD) from the 10 realizations of the regional climate model MiKlip. Miklip results 
suggest recharge scenarios higher and lower than today’s recharge and the ensemble of 10 realizations points to a recharge 
similar to today’s values. Impacts of such recharge changes upon piezometric levels are mild, rising 2 to 5 m in the high 
recharge scenario, and 2 to 10 m in the low recharge scenario, showing basically a no-change in the scenario resulting 
from the ensemble of the 10 realizations. Drought impacts have also been analyzed for a 3 and 5 years drought having 
the same characteristics of the 2005 drought. On average water levels drop 1 to 2 m for the 3-year scenario and 2 to 5 m 
in the 5-year scenario. Once for short-term, models do not show significant changes from today’s conditions, a paradigm 
shift must occur in order to safeguard the future. Instead of grounding its policies just from predictions for the near future, 
policymakers must start to look also for the long term predictions to create adaptation policies to be implemented now, to 
minimize climate change impacts in 2050 and 2100. This means: act now to bear fruits 3 generations ahead.

Keywords: climate change; recharge changes; groundwater; extreme events; FEFLOW; BALSEQ_MOD; Tejo aquifer systems; 
numerical modelling.

Figura 1. Mapa das zonas de estudo (pontos brancos) 
e precipitação anual média (mm), 1951-2000 (Fonte: 

http://www.projectbingo.eu/ adaptado de GPCC 
Climatology, Version 2011)

http://www.projectbingo.eu/
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ino coberto vegetal devido a essas alterações ou a 
mudanças no uso e ocupação do solo; (2) alterações 
na interacção com os cursos de água (por alterações 
na piezometria e/ou regimes de caudal dos rios); 
(3) pela subida do nível do mar nas zonas costeiras 
e estuarinas, e consequente evolução da intrusão 
salina dos aquíferos. A alteração do regime de 
secas, em particular se se evoluir para situações de 
secas plurianuais (cf. Guerreiro et al., 2017) pode 
causar impactos nos níveis piezométricos e deste 
modo à disponibilidade de água. As cheias têm 
também impactos, alguns positivos, na qualidade e 
quantidade (Mauclaire e Gibert, 1998; Masoud et al., 
2018; Sun et al., 2016; Gordon, 2016).

Além dos aspectos climáticos directos, as 
mudanças sócio-económicas, demográficas, 
de uso e ocupação do solo (eventualmente por 
adaptação às alterações climáticas; ex.: agricultura) 
têm também impactos sobre os aquíferos e os 
consumos. Sendo as águas subterrâneas na 
região do baixo Tejo uma importante fonte de 
abastecimento urbano e agrícola, em particular 
na Margem Esquerda, o caso de estudo português 
(Figura 2) analisa os impactos sobre os aquíferos, 
gestão de reservatórios, abastecimento agrícola e 
urbano, produção hidroeléctrica e funcionamento 
do estuário do Tejo, incluindo os devidos aos 
eventos extremos. 

Figura 2. Área do caso de estudo português (Fonte: BINGO Deliverable 3.4)
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Na componente subterrânea do caso de estudo 
português analisaram-se os impactos das alterações 
climáticas sobre 4 aquíferos: Ota-Alenquer, Tejo/
Sado-Margem Direita, Aluviões do Tejo e Tejo/
Sado-Margem Esquerda (Figura 2). No aquífero 
Ota-Alenquer avaliaram-se apenas as alterações 
da recarga para as realizações produzidas pelo 
modelo climático regional MiKlip. Nos aquíferos 
Tejo-Sado/Margem Direita, Aluviões do Tejo e Tejo-
Sado/Margem Esquerda, analisaram-se os impactos 
das alterações da recarga sobre a piezometria, 
visto a informação existente sugerir a ausência de 
significativas mudanças sócio-económicas ou de 
uso do solo até 2024. A questão da intrusão salina 
será analisada em fases posteriores. A análise 
dos impactos da alteração da recarga, tanto para 
as condições médias das diferentes realizações 
climáticas do MiKlip como para cenários de eventos 
extremos (secas), permitiu, recorrendo ao modelo 
FEFLOW, identificar as áreas onde a piezometria 
sofreu as maiores modificações. Tal conhecimento 
foi usado para apoiar a análise de risco realizada 
no projecto BINGO e fundamentar as medidas de 
adaptação a elaborar.

3. MODELO CONCEPTUAL DOS AQUÍFEROS DA 
BACIA DO TEJO-SADO
Conceptualmente considerou-se apenas um único 
grande aquífero regional, em que os 3 sistemas 
aquíferos estão hidraulicamente conectados, dada 
a escassez de dados sobre o comportamento 
hidráulico da falha do Tejo. Consideraram-se 3 
grandes unidades (Figura 3): 

• Aluviões – representa o aquífero Aluviões 
do Tejo. É aquífero livre.

• Pliocénico – representa as formações 
pliocénicas dos aquíferos Margem 
Esquerda e Margem Direita, numa única 
unidade subjacente às aluviões. É aquífero 
livre na zona de afloramento e confinado, 
artesiano, na região confinada.

• Miocénico – representa as unidades 
miocénicas dos aquíferos Margem 
Esquerda e Margem Direita. É aquífero 
essencialmente confinado.

Assumiu-se que estas unidades são no geral 
heterogéneas e isotrópicas, separadas entre si por 
unidades argilosas que funcionam como aquitardos. 
Horizontalmente o fluxo natural dá-se dos bordos 
do aquífero para a rede hidrográfica (o Tejo é a zona 
de descarga mais importante), estuário e, na zona 
costeira, para o oceano. Em condições de fluxo 

natural, nas aluviões, a piezometria tende a seguir 
a superfície topográfica situando-se entre 1 a 5 m 
abaixo desta, e em continuidade com a piezometria 
das zonas de afloramento do Pliocénico e Miocénico. 
Nas zonas confinadas destas duas unidades, a 
piezometria do Pliocénico situa-se acima da das 
aluviões e a do Miocénico acima da do Pliocénico. 
A recarga considerada foi apenas a devida à 
precipitação visto as perdas por irrigação e da 
rede de abastecimento doméstico estarem mal 
contabilizadas na generalidade da área do modelo.
A base das camadas foi definida por krigagem com 
base nos logs de sondagens analisadas por Simões 
(1998) e a base do modelo foi definida como a 
da superfície gerada pela base dessas mesmas 
sondagens, não correspondendo, no geral, à base 
da série miocénica.

4. IMPACTOS DA MODIFICAÇÃO DE SÉRIES 
CLIMÁTICAS NA RECARGA NATURAL
O cálculo da recarga de águas subterrâneas é feito 
utilizando o modelo numérico de balanço hídrico 
sequencial diário BALSEQ_MOD (Oliveira, 2004). 
Este modelo faz um balanço hídrico a nível do solo 
por unidade homogénea de recarga, incorporando 
metodologias para cálculo, de forma sequencial, dos 
processos de infiltração no solo, evapotranspiração 
(real) e infiltração profunda do solo. Tem como 
antecedentes o modelo BALSEQ desenvolvido por 
Lobo Ferreira (1981) para a estimativa da recarga de 
águas subterrâneas na ilha de Porto Santo. 
A caracterização dos parâmetros das unidades 
homogéneas de recarga dos sistemas aquíferos do 
projecto BINGO é apresentada em Oliveira (2018a,b).

Figura 3. Modelo conceptual de funcionamento da 
massa de águas subterrâneas (adaptado de Mendonça, 
2010 in: https://www.apambiente.pt/_zdata/Divulga-

cao/Publicacoes/Tagides/TAGIDES_07%20.pdf) 

https://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Tagides/TAGIDES_07%20.pdf
https://www.apambiente.pt/_zdata/Divulgacao/Publicacoes/Tagides/TAGIDES_07%20.pdf
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iOs valores das variáveis meteorológicas utilizadas 
no modelo (precipitação diária, e valores mensais de 
temperatura máxima e mínima, humidade relativa 
média, velocidade do vento média e radiação solar) 
foram dados pelo modelo Miklip com correcção de 
viés, produzidos pela equipa da Universidade Livre 
de Berlim (FUB), cujos procedimentos se encontram 
sintetizados em Rust et al. (2017).
O impacto da modificação das séries climáticas 
na recarga de aquíferos é calculado comparando 
os valores de recarga de águas subterrâneas 
calculados para cada uma das dez realizações do 
período 2015-2024 com os valores determinados 
para as séries históricas utilizadas no Plano de 
Gestão de Região Hidrográfica do rio Tejo (PGRHT) 
de 2010 (apresentados em Lobo Ferreira et al., 2011, 
e sumarizados em Oliveira et al., 2012). A síntese dos 
valores de recarga é apresentada separadamente 
para cada sistema aquífero (cf. der Beek at al., 
2018) sendo os valores detalhados por unidade 
homogénea de recarga apresentados em Oliveira 
(2018b).
Os valores médios de recarga obtidos para o sistema 
aquífero da Margem Direita em cada uma das dez 
realizações são apresentados na Figura 4 [série 
Avg(r)]. A mesma figura mostra a recarga média 
calculada para o PGRHT entre 01-10-1979 e 30-09-
2009 [série Avg(1979/80-2008/9)] e a média das dez 
realizações decenais [séries Avg(r1-r10)]. A recarga 
média varia entre 110 mm/ano (realização 3) e 184 
mm/ano (realização 1). O primeiro valor representa 
-10,4 % da recarga calculada no PGRHT e o segundo 
valor +49,1 % do que esse valor. A recarga média 
das dez realizações é de 130 mm/ano. Este valor é 
ligeiramente mais alto que o da série histórica (123 
mm/ano, +5,4 %). Considerando os valores anuais de 
cada uma das realizações verifica-se que os valores 
anuais variam significativamente de ano para ano, 
entre 16 mm/ano e 353 mm/ano. Curiosamente, 
estes dois valores extremos ocorreram na mesma 
realização relacionando-se com as precipitações 
anuais previstas mais baixa (220 mm/ano) e mais 
alta (1095 mm/ano).
Os valores médios de recarga obtidos para o sistema 
aquífero da Margem Esquerda em cada uma das 
dez realizações são apresentados na Figura 5 [série 
Avg(r)]. A mesma figura mostra a recarga média 
calculada para o PGRHT entre 01-10-1980 e 30-09-
2009 [série Avg(1980/81-2008/9)] e a média das dez 
realizações decenais [séries Avg(r1-r10)]. A recarga 
média varia entre 132 mm/ano (realização 3) e 229 
mm/ano (realização 1). O primeiro valor representa 
-20,6 % da recarga calculada no PGRHT e o segundo 
valor +37,6 % do que esse valor. A recarga média 
das dez realizações é de 174 mm/ano. Este valor é 

ligeiramente mais alto que o da série histórica (167 
mm/ano, +4,2 %). Considerando os valores anuais 
de cada uma das realizações verifica-se que estes 
variam significativamente de ano para ano, entre 15 
mm/ano e 474 mm/ano. Estes dois valores extremos 
ocorreram na mesma realização relacionando-se 
com as precipitações anuais previstas mais baixa 
(219 mm/ano) e mais alta (1115 mm/ano).
Finalmente, os valores médios de recarga obtidos 
para o sistema aquífero Aluviões do Tejo em cada 
uma das dez realizações são apresentados na Figura 
6 [série Avg(r)]. A mesma figura mostra a recarga 
média calculada para o PGRHT entre 01-10-1979 e 
30-09-2009 [série Avg(1979/80-2008/9)] e a média 
das dez realizações decenais [séries Avg(r1-r10)]. A 
recarga média varia entre 182 mm/ano (realização 
3) e 267 mm/ano (realização 1). O primeiro valor 
representa -11,6 % da recarga calculada no PGRHT 
e o segundo valor +29,4 % do que esse valor. A 
recarga média das dez realizações é de 207 mm/
ano. Este valor é equivalente ao da série histórica 
(+0,2 %). Considerando os valores anuais de cada 
uma das realizações verifica-se que os valores 
anuais variam significativamente de ano para ano, 
entre 24 mm/ano e 519 mm/ano. Estes dois valores 
extremos também ocorreram na mesma realização 
relacionando-se com as precipitações anuais 
previstas mais baixa (213 mm/ano) e mais alta (1069 
mm/ano).
A distribuição espacial da recarga depende das 
distribuições das precipitações diárias e das 
evapotranspirações potencias das plantas/solo, 
das propriedades dos solos e das propriedades da 
ocupação do solo. Para se ter uma noção de como 
a recarga varia em relação aos valores obtidos para 
o PGRHT, apresenta-se na Figura 7 a relação entre 
a recarga média das 10 realizações e a recarga 
calculada no PGRHT, na Figura 8 a relação entre a 
recarga da realização com valor médio mais baixo 
(R3) e a recarga calculada no PGRHT, e na Figura 9 
a relação entre a recarga da realização com valor 
médio mais elevado (R1) e a recarga calculada no 
PGRHT. Em Oliveira (2018) são apresentados os 
resultados de todas as realizações e combinações 
de solos/ocupação do solo.
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Figura 5. Recarga anual média para cada realização do sistema 
aquífero da Margem Esquerda.

Figura 6. Recarga anual média para cada realização do sistema 
aquífero Aluviões do Tejo.

Figura 4. Recarga anual média para cada realização do sistema 
aquífero da Margem Direita.
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Figura 7. Distribuição da relação entre a recarga anual média das 10 realizações decenais 
(R1R10) e a recarga anual média do passado.

Figura 8. Distribuição da relação entre a recarga anual média da realização com o valor 
mais baixo de recarga (R3) e a recarga anual média do passado.
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5. MODELO NUMÉRICO DE ESCOAMENTO DOS 
AQUÍFEROS DA BACIA DO TEJO-SADO
Recorreu-se ao modelo FEFLOW (© DHI) – cf. 
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/
feflow – para a construção do modelo matemático. 
O modelo de fluxo, 3D, tem 8,58x109 m2 de área, 
1,57x1012 m3 de volume, malha triangular com 
677 170 nodos e 1 274 500 elementos, onde as 3 
unidades aquíferas do modelo conceptual, abaixo 
descritas, são representadas por 26 slices (25 
camadas) por razões de convergência do modelo:

• Slices 1 a 3 – Aluviões. Slice 1, que 
representa a superfície topográfica, é 
definida como Phreatic e as restantes 
como Dependent, visto o modelo só 
aceitar 1 única camada como Phreatic.

• Slices 4 a 6 – Nível argiloso semi-confinante 
do Pliocénico. Todas Dependent.

• Slices 7 a 14 – Pliocénico. Todas 
Dependent.

• Slices 15 a 17 – Nível argiloso semi-
confinante do Miocénico. Todas Confined.

• Slices 18 a 26 – Miocénico. Todas 
Confined.

Para a primeira camada admitiu-se o valor de 0,2 
m como altura de água residual nas células que 
venham a secar, as condições fluxo são as de fluxo 
saturado, admitindo aquíferos não confinados. 

Assumiu-se que o nível freático não tem constrições 
e pode ultrapassar a superfície do terreno, para 
individualizar eventuais casos de inundação 
freática.
O modelo tem as seguintes condições de fronteira:

• Potencial constante h = cota do terreno 
– representa os rios (e zonas húmidas), 
devido à impossibilidade de transformar 
a informação SNIRH em dados adequados 
para definir condições de fronteira “fluid-
transfer”. A rede de drenagem (assim como 
a topografia) resulta do modelo digital de 
terreno do Plano de Gestão de Bacia do 
Tejo de 2011 (APA, 2012), após eliminação 
dos dados incongruentes.

• Potencial constante h = 0 m – define 
as zonas costeiras por se considerar que 
a subida do nível do mar e as eventuais 
alterações no estuário (cf. der Beek 
et al., 2018) até 2025 não impactam 
significativamente o fluxo nestas áreas 
(Figura 10a).

• Fluxo constante – aplicado às fronteiras do 
modelo onde não existe mudança litológica 
entre o aquífero e as zonas envolventes, 
pelo que se assume a ocorrência de fluxos 
do aquífero para o exterior e apenas o 
inverso na fronteira com a Serra da Arrábida 
(Figura 10b). Os valores variam (de -0,5 a 5 
m/d) de zona para zona do modelo. 

Figura 9. Distribuição da relação entre a recarga anual média da realização com o valor 
mais elevado de recarga (R1) e a recarga anual média do passado.

https://www.mikepoweredbydhi.com/prod%20ucts/feflow
https://www.mikepoweredbydhi.com/prod%20ucts/feflow
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i• Furos multi-layer – condição de fronteira 
no FEFLOW que define os furos de 
captação, todos eles atravessando mais 
do que 1 slice, num total de 2289 furos. A 
informação sobre estes furos foi obtida de 
relatórios de furos da APA, INSAAR, EPAL e 
CDR-LVT. O total de furos inventariados é 
superior ao que ocorre no modelo porque 
foi necessário agregar furos devido ao 
modelo apenas admitir um furo por 
elemento da malha (Figura 10c).

A recarga entra no modelo exclusivamente através 
da 1ª camada, através da opção inflow/outflow on 
top/bottom. Os valores calculados no PGRHT (Lobo 
Ferreira et al., 2011) foram utilizados para calibrar o 
modelo. 
Os parâmetros hidráulicos iniciais definiram-se a 
partir dos valores apresentados APA, (2012), Lobo 
Ferreira et al. (2011), Heath (1983).

Para a calibração do modelo foram considerados 
501 piezómetros (Figura 11), cujas piezometrias, 
para o período 1980-2009, provêm da base de 
dados do Plano de Gestão de Bacia do Tejo de 2011, 
da base de dados de furos licenciados da CCDR-
LVT e da informação obtida durante o estudo para 
a viabilidade do aeroporto na Ota (Lobo Ferreira et 
al., 2008).
A calibração focou-se na modificação do parâmetro 
da condutividade hidráulica pois é aquele, a par da 
recarga, a que o modelo é mais reactivo. A Figura 12 
apresenta a distribuição das condutividades após a 
calibração, tendo-se considerado a condutividade 
vertical 1/10 da condutividade horizontal, que é 
idêntica nas direcções xx e yy. Após calibração, a 
piezometria simulada variava entre 0 e ± 5 m face 
à observada nos 501 piezómetros, definindo para a 
Slice 1 a piezometria da Figura 13.

c)

Figura 10. Localização das condições de fronteira: a) potencial constante;  
b) fluxo constante; c) furos multi-layer.
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Figura 11. Calibração das piezometrias a) pontos de observação; b) erro entre valores 
observados e simulados (intervalo de erro = 1 m).

Figura 12. Distribuição das condutividades 
hidráulicas após calibração.

Figura 13. Superfície piezométrica na Slice 1 após 
calibração (em condições de bombagem).
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i5. RESULTADOS DA MODELAÇÃO
Após calibração, procedeu-se à modelação das 
condições de recarga decorrentes dos cenários 
climáticos fornecidos pelas realizações do MiKlip. 
Das 10 realizações efectuadas escolheram-se as que 
originavam: (1) a recarga mais elevada (realização 
R1), a recarga mais baixa (realização R3) e o ensemble 
das 10 realizações (R1_10). Tendo-se verificado que 
o ensemble das 10 realizações indicava condições 
de recarga similares às actuais, fez-se a análise 
apenas para as recargas das realizações R1 e R3. 
Estas recargas são valores médios anuais para o 
total da série climática, pelo que se fez a modelação 
em regime estacionário. Os resultados foram os 
seguintes para a Slice 1:

1. Recarga máxima (29 a 49% > valor actual; 
Figura 14):

• Subida dos níveis piezométricos – zonas 
baixas: < 2 m; zonas de montante das 
sub-bacias: até > 5 m; subidas de até 10 m 
ocorrem em áreas muito localizadas.

• Várias áreas ficam inundadas. 

1. Recarga mínima (10 a 20% < valor actual; 
Figura 15):

• Descida dos níveis piezométricos – nas 
zonas baixas: até 2 m; zonas de montante 
das sub-bacias: 2 a 10 m; descidas de > 10 
m ocorrem em áreas muito localizadas.

• Não ocorrem áreas inundadas.

Figura 14. Diferença entre a piezometria média do período 1979-2008) e a 
piezometria do cenário de recarga mínima (realização R3).
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Foram também analisados cenários de seca, 
adoptando-se as condições de recarga do ano 
2005 (< 50% da recarga anual média do período 
histórico). Fez-se a modelação para regime 
estacionário e para regime transitório, neste último 
considerando-se intervalos anuais até um total de 5 
anos. Os resultados foram os seguintes:

1. Regime permanente (Figura 16): há uma 
descida média da piezometria ≈ 20 m; zona 
das Aluviões desce 10 a 15 m; pontualmente há 
descidas de 20 a 40 m ou mesmo 60 m.

2. Regime transitório: reflecte situações de 

seca plurianuais, até 5 anos de duração 
(Figura 17).

• 1 ano de seca – há uma descida média 
de 1 m; zonas baixas desce < 0,5 m; 
pontualmente podem ocorrer descidas de 
até 5 m.

• 3 anos de seca – a descida média é de 1 a 2 
m; pontualmente há descidas de 3 a > 5 m.  

• 5 anos de seca – a descida média é de 2 a 
3 m; pontualmente desce > 5 m.

Figura 15. Diferença entre a piezometria média do período 1979-2008 e a 
piezometria do cenário de recarga máxima (realização R1).
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Figura 17. Diferença entre a piezometria média do período 1979-2008 e a piezometria do cenário 
de seca (ano de 2005) em regime transitório: a) 1º ano de seca; b) 5º ano de seca consecutiva.

Figura 16. Diferença entre a piezometria média do 
período 1979-2008 e a piezometria do cenário de 

seca (ano de 2005) em regime permanente.
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6. CONCLUSÕES
Na análise de resultados deve-se ter a noção que 
há fontes de incerteza nos modelos numéricos 
utilizados para calcular as séries climáticas, a 
recarga, e o escoamento subterrâneo, como sejam: 
a metodologia de correcção de viés utilizada 
para gerar as previsões decenais, os parâmetros 
derivados dos solos e da ocupação do solo 
necessários para correr o modelo de recarga, a 
aptidão deste modelo numérico para reproduzir o 
processo de recarga de aquífero, a dificuldade em 
calibrar o modelo de escoamento e, finalmente, a 
dificuldade em validar os resultados dos modelos 
numéricos, fundamentalmente em processo de 
avaliação de cenários. Cientes dos aspectos referidos 
apresentam-se as conclusões deste trabalho.
Os três sistemas aquíferos do Baixo Tejo (Margem 
Direita, Margem Esquerda e Aluviões do Tejo) são 
reservatórios de porosidade intergranular com 
elevada capacidade de armazenamento que regula 
eventos episódicos de baixa ou elevada recarga, 
mesmo que de período anual ou superior. Esta 
característica significa que em termos de recarga de 
águas subterrâneas o parâmetro mais importante é 
a recarga média anual a longo termo.
No caso de as previsões decenais implicarem uma 
mudança na recarga média anual a longo termo 
(considerada a média dos nove anos hidrológicos 
em estudo – outubro de 2015 a setembro de 
2024) em relação ao passado (a recarga média da 
série histórica calculada no PGRHT), esta mudança 
pode representar um aumento dos recursos 
hídricos subterrâneos (no caso de subida) ou uma 
diminuição destes recursos (no caso de descida), 
embora este não seja um processo linear.
Considerando a média das 10 realizações decenais, 
calculou-se um pequeno aumento da recarga de 
6-7 mm/ano nos sistemas aquíferos Margem Direita 
e Margem Esquerda, e um valor aproximadamente 
igual no sistema aquífero Aluviões do Tejo.
Como apontado pelos autores das previsões 
decenais, a previsão mais precisa estará na média 
do ensemble (Rust et al., 2017). Contudo, para 
ter em conta a incerteza inerente nas condições 
iniciais do sistema climático utilizado para correr o 
modelo climático que gera as previsões decenais, 
cada realização é considerada tão provável como 
as restantes e assim, baseados nestes resultados, 
as partes interessadas e a sociedade em geral 
deveriam estar preparados para qualquer um 
dos cenários futuros, quer de subida da recarga 
de águas subterrâneas, que teria em termos de 
disponibilidade hídrica um impacto positivo, quer 
de descida da recarga em relação aos valores 
históricos, que teria um impacto negativo.

Pode-se considerar com base nos resultados 
obtidos que o ensemble das 10 realizações do 
MiKlip fornece condições de recarga semelhantes às 
actuais, sugerindo que a recarga talvez não se altere 
significativamente neste curto espaço temporal. 
Considerando a realização que gera a máxima 
recarga (R1) e a realização que gera a recarga 
mínima (R3), simularam-se as alterações para cada 
um destes 2 casos, verificando-se que no geral o 
impacto é moderado nas zonas baixas e centrais do 
modelo, com respectivamente subidas ou descidas 
da piezometria de até 2 m, mas localmente as 
variações podem ser muito superiores. No caso do 
cenário de recarga máxima, várias zonas deprimidas 
tendem a ficar inundadas por subida dos níveis de 
água.
A análise dos impactos das secas fez-se criando 
cenários com condições de recarga iguais às de 
2005. No cenário em regime estacionário (assume 
que as condições climáticas médias passam a ser 
as do ano 2005), assiste-se a uma descida muito 
acentuada da piezometria, com valores médios de 
20 m mas em vários locais são muito superiores. 
Nos cenários transitórios verificou-se uma descida 
continuada da piezometria à medida que a duração 
da seca aumenta, passando de 1 a 3 m, em média, 
entre 1 e 5 anos de seca, mas com várias zonas com 
descidas superiores a 5 m, no caso da seca mais 
longa.
Os resultados para secas de duração de 1 ano 
parecem ser optimistas face a observações 
pontuais no terreno, sugerindo que para eventuais 
ocorrências de cenários de secas pluri-anuais os 
resultados do modelo sejam também optimistas. 
No entanto, tal tipo de situação ainda não ocorreu, 
pelo que não é possível validar o modelo para 
esta situação. Os resultados nas condições médias 
climáticas de recarga máxima (R1) e mínima (R3) 
revelam áreas localizadas do modelo a precisar 
de refinamento dos parâmetros hidráulicos, o que 
exige informação de pormenor ainda desconhecida.
Sendo que os resultados das realizações climáticas 
sugerem alterações pouco significativas até 2024, 
mas que estas se irão acentuar ao longo do século, 
os decisores têm de mudar de abordagem e passar 
a basear as suas políticas de adaptação não apenas 
em dados de curto prazo mas também nos de longo 
prazo, e começar a agir agora para obter resultados 
algumas décadas mais tarde, sob risco de, agindo 
sempre em curto-prazo, quando se chegar a 2050 
o que se tiver feito de adaptação seja notoriamente 
insuficiente. 
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convidou, é um desafio que naturalmente aceitei 
com enorme honra e satisfação, mas é também 
uma tarefa que simultaneamente é fácil e difícil. 
Fácil porque o Professor Lencastre sempre teve 
o bom hábito de publicar, permitindo que todos 
possam conhecer uma boa parte das suas obras 
e das suas memórias. Difícil, por outro lado, pois 
trata-se de tentar condensar num único artigo toda 
a sua vastíssima obra profissional. Na realidade, 
o Professor Lencastre ao longo da sua longa vida 
abraçou diversos desafios, incluindo as áreas da 
investigação, do ensino e da consultoria, para 
além do associativismo profissional. Pessoalmente, 
creio que se considerava um engenheiro feliz, pois 
o destino e o mérito deram-lhe a oportunidade 
de conjugar na sua actividade aquelas diversas 
facetas, realizando-se em plenitude. Talvez por isso, 
estou convencido que no seu íntimo gostava mais 
que fosse conhecido por Engenheiro do que por 
Professor.
Armando Monteiro Soares Coutinho de Lencastre 
nasceu em Alverca da Beira, concelho de Pinhel, 
em 21 de maio de 1924, e faleceu em Lisboa, em 
14 de setembro de 2017. Fez o ensino secundário 
na Liceu da Guarda, tendo depois ido para Lisboa 
para frequentar o Instituto Superior Técnico. Foi na 
Avenida Rovisco Pais, junto ao IST, que viveu num 
quarto enquanto estudou e foi também nesta zona 
da cidade que veio a conhecer a sua futura mulher, 
Maria Graziela.
Como bem frisou no prefácio a uma das suas obras 
mais conhecidas, tentando na sua elaboração “Ser 
breve sem ser omisso, ser conciso sem ser obscuro”, 
creio, pessoalmente, que o Eng.º Lencastre sempre 
tentou utilizar esta frase como uma orientação 
geral de tudo o que dizia ou fazia. Talvez por isso 
tenha também conseguido, de forma sucinta e 
clara, definir-se a si próprio como:

• Cristão (de tradição católica), por 
educação, por tradição e por convicção.

• Casado com bodas de ouro e pai de três 
filhos, por amor, avô de seis netos, com 
amor.

VULTOS PORTUGUESES EM 
HIDRÁULICA E RECURSOS 

HÍDRICOS

Armando Lencastre

1924 - 2017

António Carmona Rodrigues
Engenheiro Civil; Associado da APRH n.º 1181

INTRODUÇÃO
Falar do Professor Armando Lencastre num artigo 
sobre os grandes vultos portugueses em Hidráulica 
e Recursos Hídricos, para o qual a APRH me 
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• Engenheiro Civil (Ensino, Investigação, 
Estudos e Projectos), por vocação.

• Agricultor e Silvicultor, por gosto e 
para “honrar Pai e Mãe mantendo e 
transmitindo as raízes”.

INÍCIO DA CARREIRA
No IST destacou-se desde logo pelas suas 
excepcionais faculdades intelectuais e humanas. 
Terminou o curso em 1950, tendo obtido o grau 
de Engenheiro Civil Diplomado, em 1957, a cujas 
provas submeteu o seu primeiro grande trabalho 
de engenharia, o “Projecto de Esgotos Pluviais e 
Domésticos de Macau”. Ainda como finalista, foi 
convidado para Primeiro Assistente de Matemática 
e Hidráulica, em que se manteve entre 1949 e 1963. 
Por ter sido o aluno mais bem classificado do ano em 
todos os cursos professados no IST, aquando da sua 
licenciatura, recebeu o Prémio Dr. Brito Camacho. 
No seu último ano lectivo (1949 – 1950) foi eleito 
Presidente da Associação de Estudantes do IST.

O LNEC
Ingressou no Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil pouco tempo após a sua licenciatura, onde 
desenvolveu actividade no período entre 1950 e 
1968, tendo-se sobretudo dedicado estudo dos 
descarregadores. Foi Chefe de Divisão, tendo 
obtido em 1961 o grau de Investigador, versando 
sobre “Descarregadores de Lâmina Livre: Bases para 
o seu Dimensionamento”. Em 1963 obteve o grau de 
Investigador Principal. Foi também neste período 
que lhe foi atribuído o Prémio de Investigação 
“Manuel Rocha”. 
Durante a sua actividade no LNEC desenvolveu 
um importante trabalho de investigação, bem 
como de estudos e projectos, a que o LNEC 
estava associado, tanto a nível nacional como 
internacional. Destaca-se o trabalho realizado 
sobre descarregadores de barragens e de redes de 
drenagem urbana.

OS ESTUDOS E PROJECTOS
Constatando, por um lado, a crescente procura 
do mercado na consultoria em hidráulica, mas 
também reconhecendo a valia que os seus 
conhecimentos e experiência poderiam trazer a 
esse mercado, resolveu o Eng.º Lencastre criar nos 
primeiros anos da década de sessenta do século XX 
o seu primeiro gabinete de projectos, inicialmente 
numas águas furtadas da Avenida Duque d’Ávila, e 
posteriormente na Rua Capitão Ramires. Seguiu-se 

a criação do GEPE, Gabinete de Estudos e Projectos, 
Lda., com o auxílio precioso do Eng.º Nuno Martins, 
sócio co-fundador.
A boa impressão deixada pelo Plano de Macau, 
apresentado para a sua Dissertação em 1957, levou 
os Serviços do Ministério do Ultramar a confiarem-lhe 
os projectos das redes de esgotos do Mindelo e 
da Cidade da Praia, em Cabo Verde, em que se 
preconizava já a reutilização dos efluentes tratados 
para rega, e ainda do Lobito, em Angola.
Na sequência das devastadoras cheias que ocorreram 
em Luanda em 1963, foi convidado para elaborar 
o Plano Geral de Esgotos de Luanda. Entretanto, 
os Serviços Municipalizados de Luanda abrem um 
Concurso Internacional para um “Plano de Reforço 
de Abastecimento de Água a Luanda”, ganho pela 
equipa liderada pelo Eng.º Lencastre, em confronto 
com poderosos concorrentes estrangeiros.
O Plano Geral das Águas de Luanda (1961) e o Plano 
Geral de Saneamento de Luanda (1962) constituíram 
uma base de sistematização de conhecimentos 
que antecediam os projectos de execução e que 
procuraram ser repositórios do estado da arte. Na 
realidade, estes estudos viriam a servir de apoio ao 
ensino em algumas escolas de Engenharia.
A envergadura deste trabalho determinou a 
constituição do “Gabinete de Estudos A. Lencastre”, 
que sucedeu ao GEPE. Este Gabinete veio a dar 
origem à HIDROPROJECTO – Consultores de 
Hidráulica e Salubridade, SARL, fundada em finais de 
1967, e que viria a tornar-se numa das maiores e mais 
prestigiadas empresas de consultoria do País, com 
um acervo enorme de grandes estudos e projectos 
que deixaram quase sempre uma marca de grande 
inovação e qualidade.
Na sequência do significativo crescimento 
da Hidroprojecto, foi mais tarde criada a 
Hidrocontrato-Contratação e Coordenação de 
Empreendimentos de Engenharia Lda., em abril de 
1979, vocacionada para a contratação e coordenação 
de empreitadas de obras públicas ou privadas, 
nomeadamente, de sistemas de abastecimento de 
água e de evacuação e tratamento de resíduos líquidos 
ou sólidos. Dentro do universo da Hidroprojecto foi 
ainda criada a Hidrosistemas - Estudos Especiais de 
Sistemas Hídricos e Ambientais Lda., em 1982, bem 
com como a Hidromineira-Consultores de Minas e 
Geomecânica, Lda., em janeiro de 1985.
Não é possível descrever neste artigo a totalidade 
de estudos e projectos que o Eng.º Lencastre 
realizou ou coordenou. No entanto, alguns dos mais 
emblemáticos, quer pela sua importância, quer pela 
sua dimensão, apresentam-se de seguida:

• Plano de Esgotos Pluviais e Domésticos de 
Macau.
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• Projecto de Esgotos do Mindelo e da 
Cidade da Praia, em Cabo Verde.

• Plano Geral das Águas de Luanda.
• Plano Geral de Saneamento de Luanda.
• Plano Geral de Saneamento da cidade de 

Lourenço Marques.
• Fundação Calouste Gulbenkian - Estudo 

da defesa do Edifício Sede, Museu e 
Auditório contra Inundações (1968).

• Abastecimento de Água à Região de 
Lisboa.

• Estudo das Regiões de Saneamento Básico.
• Região de Saneamento Básico de Lisboa.
• Abastecimento de Água ao Complexo 

Industrial de Sines.
• Aproveitamento do Baixo Mondego.
• - Barragem dos Pequenos Libombos no 

rio Umbelúzi, em Moçambique.
• Plano Geral de Abastecimento de Água ao 

Algarve.
• Recolha, Tratamento e Rejeição dos 

Efluentes dos Municípios da Ria de Aveiro.
• Plano Integrado de Abastecimento do 

Sotavento Algarvio.
• Plano Geral dos Rios Lima, Anha e Âncora.

Não conhecendo quais os trabalhos que mais 
cativaram e envolveram o Eng.º Lencastre ao longo 
da sua vida, atrevo-me, no entanto, com base do 
que foi a minha vivência profissional e pessoal 
com o Eng.º Lencastre, a destacar e apresentar com 
mais detalhe o “Abastecimento de água à região de 
Lisboa” e o “Aproveitamento do Baixo Mondego”, 
projectos a que esteve ligado ao longo de vários 
anos.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA À REGIÃO DE LISBOA
A intervenção do Eng.º Lencastre no abastecimento 
de água à região de Lisboa dura cerca de 30 anos, 
no período compreendido entre 1970 e 2001. 
Esta intervenção realizou-se a dois níveis: como 
orientador de equipas multidisciplinares de Estudos 
e Projectos, e como consultor independente e 
individual.
Na sua primeira condição, começou pelo Projecto 
de Execução do Adutor Vila Franca de Xira – 
Telheiras, com base num anteprojecto da EPAL. 
Seguiu-se a “Revisão e Actualização do Plano Geral 
de Abastecimento de Água à Região de Lisboa”, 
finalizado em outubro de 1972. Este Plano Geral 
foi elaborado no âmbito da Região de Saneamento 
Básico de Lisboa, entregue em julho de 1980.
Na “Revisão e Actualização do Plano Geral de 
Abastecimento de Água à Região de Lisboa”, houve 
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que analisar cuidadosamente quatro soluções 
preconizadas num estudo anterior elaborado pelos 
Serviços Técnicos da empresa, que incluíam as 
hipóteses de captação de água no rio Zêzere e no 
rio Tejo. A insistência do Eng.º Lencastre em fazer 
vingar a solução de captação na albufeira de Castelo 
do Bode, em desfavor de uma captação no Tejo, foi 
determinante, atendendo a diversas circunstâncias 
como por exemplo a necessidade de se dispor de 
uma reserva de água bruta com capacidade para 
suprir eventuais acidentes de poluição ocorrentes 
no rio Tejo, designadamente contaminações 
radioactivas provenientes de Espanha. Valeu ainda 
a insistência do Eng.º Lencastre em dois aspectos 
importantes: na adopção de uma conduta adutora 
com 1,80 m de diâmetro, dado que a empresa não 
tinha, até à data, instalados diâmetros superiores 
a 1,50 m, e na adopção de motores de velocidade 
variável na Estação Elevatória de Castelo do Bode, 
dado que a EPAL não tinha ainda experiência com 
este tipo de motores.
A nível de projectos de execução, projectaram-se 
e executaram-se as chamadas “Grandes Obras de 
Reforço” constituídas, fundamentalmente, pelo sus-
sistema de castelo do Bode e pelo já referido adutor 
de Vila Franca de Xira – Telheiras.
Como consultor independente e individual, foi 
convidado pela EPAL, em 1994, para o “Steering 
Committee” de acompanhamento do Plano Director 
do Sistema de Abastecimento da EPAL, a cargo 
de um Consórcio. Este Plano Director veio a ser 
concluído em 2001.

O APROVEITAMENTO DO BAIXO MONDEGO
Em 1962 a Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos 
elaborou o “Plano Geral de Aproveitamento da 
Bacia do Mondego” onde se propunha aproveitar a 
existência dos leitos abandonados e valas existentes 
(rio Velho, Vagem Grande, Vala do Norte, rio Velho 
de Verride) para, em conjunto com o leito actual, 
canalizar por aí as águas do Mondego que chegam 
a Coimbra, devendo-se para o efeito melhorar as 
condições de vazão desses leitos.
Os empreendimentos previstos para a bacia do 
rio Mondego tiveram a finalidade de aproveitar 
a totalidade das potencialidades dessa bacia, 
nomeadamente, as que se ligam com o 
desenvolvimento da agricultura e a produção de 
energia eléctrica, consideradas como as de maior 
significado.
No campo da agricultura tem especial 
preponderância a zona do baixo Mondego, com 
uma área de cerca de 15000 ha de terras com grande 
capacidade agrícola mas cujo aproveitamento 

estava muito limitado pelos condicionamentos 
impostos pelas cheias. Daí que o aproveitamento 
do Baixo Mondego destinava-se a constituir um 
conjunto de obras tendentes a permitir o pleno 
desenvolvimento dessas potencialidades agrícolas, 
e que se poderão resumir essencialmente no 
seguinte:

 ¾ regularização dos leitos do rio Mondego 
e seus afluentes principais na zona entre 
Coimbra e a foz, de modo a que se tornem 
estáveis (inexistência de assoreamentos ou 
erosões progressivas);

 ¾ defesa dos campos contra cheias, através 
da criação de diques longitudinais ao longo 
das margens dos rios, a que se associará um 
sistema que permita que, no caso das cheias 
atingirem os campos (a probabilidade que 
isso aconteça é superior a 1 vez em cada 25 
anos), a sua inundação seja controlada de 
modo a minimizar os prejuízos nas culturas;

 ¾ controlo das cheias através da execução de 
barragens que permitirão amortecer e reduzir 
os caudais de ponta dessas cheias;

 ¾ sistema de previsão de cheias, a instalar em 
toda a bacia do Mondego, que possibilitará 
o conhecimento com antecedência das 
cheias que irão ocorrer e assim minimizar os 
seus efeitos através dos meios de controlo 
disponíveis;

 ¾ redução do material sólido que aflui das 
cabeceiras da bacia por meio do revestimento 
florestal e da sua correcção torrencial, 
contribuindo para a estabilidade dos leitos 
do Baixo Mondego;

 ¾ sistemas de rega e enxugo dos campos que 
permitirão o seu aproveitamento integral e 
o aumento substancial da actual produção 
agrícola.

As barragens que podem contribuir para o controlo 
das cheias, como é o caso da barragem da Aguieira, 
localizada no próprio Mondego, a jusante da foz do 
rio Dão, têm também a função de produzir energia 
eléctrica. Com este fim estavam também previstas 
outras barragens a construir, por exemplo, em 
Girabolhos, Assedasse ou Ervedal.
A barragem de Fronhas, implantada no rio Alva, 
está associada ao escalão da Aguieira estando para 
isso ligadas as duas albufeiras através de um túnel. 
A jusante da barragem da Aguieira foi construído 
o açude da Raiva que cria uma pequena albufeira 
necessária para permitir a bombagem para a 
albufeira da Aguieira (pelas seus grupos reversíveis) 
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fora dos períodos de ponta de produção eléctrica.
O Anteprojecto da “Regularização do Baixo 
Mondego”, coordenado pelo Eng.º Lencastre e 
concluído pela Hidroprojecto em 1971, propôs 
concentrar os caudais do Mondego que chegam a 
Coimbra num único leito (Leito Central) que seguiria 
o traçado actual do rio, embora substancialmente 
melhorado (mais largo e fundo), e criar-se-iam dois 
Leitos Periféricos, direito e esquerdo, que correriam 
nos extremos da planície do Baixo Mondego de 
modo a receber as águas das encostas e das linhas 
de água afluentes das duas margens, indo ambos 
os Leitos Periféricos confluir no Leito Central. Esta 
solução, além de corresponder a um menor volume 
de diques, o que tornaria a obra mais económica, 
tinha a finalidade principal de assegurar a 
estabilidade do leito com mais facilidade porque, ao 
concentrar o escoamento das águas do Mondego 
num único leito, aumentava a capacidade de 
transporte do material sólido vindo das cabeceiras; 
procurava-se, assim, encontrar um equilíbrio entre 
o material sólido afluído e a capacidade do caudal 
líquido a transportar, de modo a que o leito não 
sofra erosões ou assoreamentos progressivos e se 
mantenha estável.
Quando da realização do Projecto, dispondo já na 

altura de medições do caudal sólido de sedimentos 
no rio e alguns afluentes, verifica-se então que 
não era possível atingir aquele equilíbrio no Leito 
Periférico Esquerdo visto que os rios Arunca e 
Pranto que a ele afluiriam trazem muito material 
sólido que rapidamente assoreariam aquele 
leito. Para resolver este problema decidiu-se que 
o Leito Central abandonaria o traçado actual a 
partir de certa altura (junto à povoação de Santo 
Varão), encostando então à margem esquerda de 
modo a receber os afluentes dessa margem; deste 
modo, como o Leito Central escoará muito mais 
caudal líquido que o Leito Periférico Esquerdo, 
a capacidade de transporte do material sólido 
vindo principalmente do Arunca e do Pranto será 
maior evitando a ocorrência de assoreamentos 
acentuados que poriam em causa a estabilidade da 
obra. Aliás, com esta solução retomou-se o antigo 
traçado do rio Mondego nesse troço.
Na zona de montante, coincidente com o traçado 
actual, houve que introduzir 11 degraus de 
0,50 m (feitos numa extensão de 30 m e que incluem 
esporões transversais que estrangulam o leito de 
modo a provocar perdas de energia no escoamento 
que têm a finalidade de reduzir as velocidades a 
montante de cada degrau), e que se destinam a 

Baixo Mondego
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diminuir a inclinação do leito do rio de modo a que 
ele tenha o seu perfil de equilíbrio.
O Leito Central do rio foi projectado de forma a 
possuir um perfil transversal constituído por:

 ¾ um leito menor com largura de 88 a 142 m 
e profundidade de 3,7 a 4,5 m, por onde se 
escoa o rio na maior parte do ano (330 dias 
em média), sendo os seus taludes revestidos 
por enrocamento (pedra de 10 a 20 cm de 
diâmetro médio) de modo a que resistam 
às erosões e permaneçam fixos. Lembro-me 
bem de algumas críticas que foram feitas na 
altura quanto à dimensão dos enrocamentos 
de protecção, sugerindo que “nas primeiras 
cheias iriam parar ao mar”. A verdade é 
que, passados quase quarenta anos sobre a 
execução desta obra, os enrocamentos de 
mantêm estáveis, atestando a qualidade do 
projecto e da respectiva execução;

 ¾ um leito maior com larguras que vão até 380 
m próximo da foz e alturas de cerca de 5 m, 
limitado por diques longitudinais em ambas 
as margens, por onde se escoam os caudais 
de cheia, com capacidade para 1200 m3/s 
em Coimbra e cerca de 3000 m3/s na foz; os 
taludes e o fundo (golena) do leito maior têm 
uma cobertura vegetal de modo a poderem 
ser aproveitados agricolamente como prados, 
excepto nas partes côncavas das curvas onde 
a ocorrência de maiores velocidades durante 
as cheias obrigam ao revestimento com 
enrocamento de modo a que a estabilidade 
dos diques não seja posta em causa.

Estava também previsto que os Leitos Periféricos 
Direito e Esquerdo teriam uma constituição 
semelhante à do Leito Central, assim como os 
afluentes principais (Cernache, Ega, Arunca, Pranto, 
Ançã e Foja), que iriam também ser regularizados 
e os seus campos marginais protegidos por diques. 
No entanto, só o Leito Periférico Direito veio a ser 
construído até à data.

LIVROS
Um dos factores que terá seguramente contribuído 
para a projecção e prestígio da empresa liderada 
pelo Eng.º Lencastre foi aquele que porventura é o 
seu livro mais famoso, o “Manual de Hidráulica Geral”, 
cuja primeira edição, da Associação de Estudantes 
do Instituto Superior Técnico (AEIST), data de 1957. 
Este livro tornou-se rapidamente numa publicação 

quase obrigatória para todos os profissionais 
ligados ao estudo e à actividade prática da 
hidráulica, conhecendo posteriormente sucessivas 
edições tanto em língua portuguesa (desde 
1983 como edições do autor), como também em 
espanhol (1962), em sucessivas edições em francês 
(1962, 1963, …1983), uma edição em turco (1970), 
uma edição brasileira (Ed. Edgard Blucher, 1972) e 
uma edição grega (1978). Em 1987 foi publicada 
uma tradução inglesa, com o título “Handbook of 
Hydraulic Engineering”, com distribuição da John 
Wiley and Sons. Também em 1996 foi publicada 
a versão francesa com o título “Hydraulique 
Générale”, pela editora Eyrolles. Em 1999 surgiu 
a versão espanhola, com o título “Manual de 
Ingeniería Hidráulica”, editada pela Universidade de 
Navarra. Ainda hoje é utilizado em diversas escolas 
de engenharia nacionais e estrangeiras, como por 
exemplo em Louvain-la-Neuve, na Bélgica.

OUTRAS PUBLICAÇÕES
Para além dos livros já referidos, bem como de 
inúmeras publicações de tipo variado, indicam-se 
de seguida algumas das suas publicações científicas 
mais salientes:

Lencastre, A. (1952) – “Estudo das condições de 
afogamento de uma galeria de desvio”, LNEC.

Lencastre, A. (1953) - “O Método do Volume de 
Armazenamento no Cálculo de Redes de Esgotos”, 
Técnica, n.º 228-229.

Lencastre, A. (1953) – “O Método do Volume de 
Armazenamento no Cálculo de Redes de Esgotos”, 
Técnica, n.º 228-229.

Lencastre, A. (1954) – “Perdas de carga provocadas 
por pilares de pontes”, LNEC.
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Lencastre, A. (1954) – “Alguns aspectos do transporte 
sólido em problemas hidráulicos”, LNEC.

Lencastre, A. (1955) - “Shaft Spillways. Theoretical 
Experimental Design”, VI Congress IAHR, Delft, 
December.

Lencastre, A. (1956) - “Descarregadores em Poço”, 
LNEC, Lisboa, Memória n.º 88.

Lencastre, A. (1957) – “Limpeza de rede de esgotos”, 
LNEC.

Lencastre, A. (1960) - “Behaviour of some Spillways 
in Irrigation Structures”, IV Congress ICID, Madrid.

Lencastre, A. (1961) - “Descarregadores de Lâmina 
Livre”, LNEC, Lisboa, Memória n.º 174.

Lencastre, A. (1965) - “Dissipation de l’Energie dans 
les Déservoirs à Chute Libre”, XI Congrés de l’AIRH, 
Leninegrado.

Lencastre, A. (1967) - “Evacuadores de Cheia 
nos grandes Aproveitamentos Hidroeléctricos e 
Hidroagrícolas”, 2ªs Jornadas Luso-Brasileiras de 
Engenharia Civil, S. Paulo, Brasil.

Lencastre, A. (1971) - “Estruturas Hidráulicas do 
Aproveitamento de Massingir”, 3ªs Jornadas Luso-
Brasileiras de Engenharia Civil, Lourenço Marques.

Lencastre, A.; Lemos, F. O. (1971) - “Estruturas 
Hidráulicas do Aproveitamento de Massingir”, 
Electricidade, n.º 74, Nov./Dez..

Lencastre, A. (1979) - “Flood Control, Irrigation 
and Drainage in the Mondego Plain”, XII European 
Regional Conference of ICID, Dubrovnik.

Lencastre, A. (1982) - “Descarregadores com grande 
Concentração de Energia. Arranjo geral e dissipação 
de Energia”, Relato geral, Rio de Janeiro, Vol. II, Trans. 
Of the Int. Symposium on Layout of Dams in Narrow 
Gorges.

Lencastre, A.; Ramos, C. M.; Rodrigues, A. C. (1991) 
- “Control Works in Trained Rivers for Mitigating 
Extreme Floods”, Advances in Water Resources 
Technology - European Conference, Athens.

Lencastre, A.; Carvalho, J.; Gonçalves, J.; Piedade, M. 
(1995) - “Gestão de Sistemas de Saneamento Básico, 
Volume 9: Custos de Construção e Exploração”, 
Promotor: Direcção-Geral do Ambiente, Edição: 
LNEC, Lisboa.

Nos últimos anos da sua actividade profissional, o 
Eng.º Lencastre publicou as suas memórias técnicas. 
Poder-se-á perguntar porque é que se publicam 
memórias técnicas. Mas é o próprio Eng.º Lencastre 
que dá a resposta a esta pergunta no Prefácio de 
uma destas publicações: “A resposta mais simples 
e mais verdadeira a esta pergunta é satisfazer o 
muito antigo conselho que me diz: “Não ponhas a 
tua modesta candeia debaixo da mesa, mas põe-na 
em lugar alto de modo que melhor possa iluminar”. 
E além disso porque “gosto”, constituindo grande 
componente deste “gosto” a esperança de que possa 
ser “útil”. E são verdadeiramente úteis estas suas 
memórias!
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Lencastre, A. (2001) – “Hidráulica das Estruturas - 
Descarregadores”, Memórias Técnicas, Volume I, 
LNEC, Lisboa.

Lencastre, A. (2003) – “Hidráulica Urbana e Industrial”, 
Memórias Técnicas, Volume II, LNEC, Lisboa.

Lencastre, A. (2004) – “Hidráulica Fluvial e Agrícola”, 
Memórias Técnicas, Volume III, LNEC, Lisboa.

Lencastre, A. (2005) – “Meio Século ao Serviço da 
Engenharia”, Ordem dos Engenheiros, Memórias 
Profissionais - n.º 12, Lisboa.

Lencastre, A. (2010) – “Abastecimento de água à 
região de Lisboa: Subsistema de Castelo do Bode”, 
EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A., 
Lisboa.

Por último, o Eng.º Lencastre publicou dois livros 
notáveis que à partida não se podem classificar 
como livros de Engenharia, mas que de algum 
modo fazem a síntese e o corolário de uma vida 
apaixonada pela engenharia, pelo conhecimento, 
pelo desenvolvimento. São dois livros que nos 
interpelam, que porventura nos deixam mais 
perguntas do que respostas, mas que seguramente 
nos fortalecem como pessoas e como profissionais 
conscientes ao serviço da comunidade:
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Lencastre, A. (2007) – “Da Física e Metafísica à Boa 
Nova de Jesus da Nazaré”, Edição Prefácio, Lisboa.

Lencastre, A. (2012) – “Evolução - Cristo: O Alfa e o 
Ómega - O Princípio e o Fim”, Edição Texto Editores, 
Lisboa.

REGRESSO À ACTIVIDADE ACADÉMICA
A actividade académica do Eng.º Lencastre viria a 
ser parcialmente retomada mais tarde, quando a 
Universidade Nova de Lisboa iniciou em 1975 os 
cursos de pós-graduação em Engenharia Sanitária, 
num gesto pioneiro que reconhecia na altura a 
importância da formação especializada de técnicos 
com diferentes licenciaturas de base, num mercado 
onde havia ainda muito para fazer no País. Nestes 
cursos o Eng.º Lencastre coordenou os blocos de 
Hidráulica e de Saneamento Básico.

Mais tarde, a par da Universidade de Aveiro, 
a Universidade Nova de Lisboa deu início às 
licenciaturas em engenharia do ambiente, tendo 
o Eng.º Lencastre leccionado durante vários anos 
as disciplinas de Hidráulica e de Hidrologia, como 
Professor Catedrático Convidado. Na formação dos 
Engenheiros de Ambiente da UNL, procurou-se, 
desde o início, dar o relevo adequado às questões 
relacionadas com a Água e com a sua gestão.
Entendendo que a um Professor Convidado, ainda 
que Convidado, ficaria bem ter os graus académicos 
habituais, resolveu fazer o seu Doutoramento 
e a Agregação. O Doutoramento em Hidráulica 
Aplicada foi realizado na Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto, em 1984, tendo 
submetido a tese sobre “Descarregadores de cheia, 
com particular incidência sobre a dissipação de 
energia em jactos cruzados”.
Traduzindo muito da sua forma de estar na vida e 
na engenharia, refere o Eng.º Lencastre no final do 
prefácio deste trabalho “Que do esforço realizado 
resulte algum progresso no dimensionamento 
dos descarregadores, tendo sempre em vista não 
a técnica pela técnica, mas a técnica ao serviço da 
pessoa humana”. Este lema segue aliás, de perto, 
o da Academia de Engenharia, de que o Eng.º 
Lencastre foi membro fundador e a que presidiu 
entre 1995 e 2001: “Pro Hominis Dignite Ingenium”.
As provas de Agregação viriam a ser realizadas na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, em 1985, tendo a Lição Síntese 
versado sobre a “Introdução à Gestão de Sistemas de 
Recursos Hídricos” e onde defendeu o programa, o 
conteúdo e os métodos de ensino teóricos e práticos 
das disciplinas de Hidráulica Aplicada à Engenharia 
Sanitária I, ou Hidráulica Geral, Hidráulica Aplicada 
à Engenharia Sanitária II, ou Hidráulica Urbana, 
Projectos de Redes de Saneamento, Hidrologia e 
Gestão de Sistemas de Recursos Hídricos.
Coerente com o que sempre tinha defendido, 
resolveu fazer uma publicação para o ensino da 
Hidrologia, projecto que partilhou com o seu 
Assistente, o Eng.º Frederico de Melo Franco. 
Nasceu assim o livro “Lições de Hidrologia”, cuja 
primeira edição, da Universidade Nova de Lisboa, 
data de 1984. Trata-se também de um livro de texto 
ainda hoje largamente utilizado em diversos cursos 
superiores de engenharia, tanto em Portugal, como 
noutros países de língua portuguesa.
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LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA PROF. ARMANDO 
LENCASTRE
A existência de um Laboratório de Hidráulica na FCT, 
destinado essencialmente ao ensino das disciplinas de 
Hidráulica, sempre foi um grande sonho e uma grande 
luta do Eng.º Lencastre, que se veio a tornar realidade 
em 1994. Costumava recordar o Eng.º Lencastre uma 
conversa havida anos antes com o Prof. M. de Vries, de 
Delft, em que este, numa visita à FCT, lhe teria dito que 
ensinar Hidráulica sem um laboratório era um crime! 
Ao que o Eng.º Lencastre, respondendo no mesmo 
tom simultaneamente amistoso e brincalhão, lhe 
disse: “Pois, então eu sou um criminoso!”.
O Laboratório de Hidráulica Prof. Armando Lencastre 
desenvolve-se ao longo de três pisos do edifício 
departamental da FCT, englobando: no piso 0, 
uma sala de aula com estiradores, equipamento de 
projeção multimédia próprio, rede informática, canal 

de ensaios e tanque de reserva de água; no piso 1, um 
espaço com cerca de 260 m2 equipado com circuitos 
internos de água e de ar comprimido e com diversos 
equipamentos hidráulicos destinados à realização 
de ensaios; no piso 2, uma área de exposição de 
equipamento diverso e arquivo de publicações 
técnicas e científicas, relevantes no âmbito das 
atividades letivas e de investigação de hidráulica e 
recursos hídricos. Nas instalações do Laboratório de 
Hidráulica incluem-se ainda cinco gabinetes/salas 
de apoio, três dos quais localizados no piso 1 e dois 
no piso 2. Num destes gabinetes localiza-se o núcleo 
Armando Lencastre da Fundação.

FUNDAÇÃO ARMANDO LENCASTRE
A 8 de abril de 1999 foi criada a Fundação Armando 
Lencastre, numa iniciativa do Eng.º Lencastre com 
a colaboração e apoio da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde 
estava sediada. O objectivo principal era atribuir 
bolsas de estudo a estudantes com mérito e bom 
aproveitamento mais necessitados economicamente, 
bem como atribuir anualmente um prémio pecuniário 
ao melhor aluno de Engenharia do Ambiente. Para 
financiar estas actividades propôs o Eng.º Lencastre a 
utilização dos direitos de autor das suas publicações 
Hidráulica Geral e Lições de Hidrologia, que passariam 
a ser publicadas pela UNL. Esta meritória e altruísta 
ideia não durou, contudo, muito tempo pois 
entretanto foi publicada nova legislação sobre as 
fundações na sequência da qual foi criada a Fundação 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que integrou a 
Fundação Armando Lencastre.

Tese de Doutoramento
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Laboratório de Hidráulica Prof. Armando Lencastre
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Fundação Armando Lencastre

PRÉMIO ARMANDO LENCASTRE
O prémio é atribuído anualmente ao melhor aluno 
da Licenciatura em Engenharia do Ambiente, 
em nome do Prof. Doutor Armando Lencastre. O 
primeiro foi atribuído no ano lectivo 2004-2005.

ORDEM DOS ENGENHEIROS:
O Eng.º Armando Lencastre presidiu à Ordem dos 
Engenheiros entre 2 de abril de 1979 e agosto de 
1980. O período foi breve, mas a obra marcante, 
reconhecimento que lhe chegou com a atribuição 
do seu nome ao Auditório da Sede Nacional da 
Ordem, em Lisboa. Tornou-se membro efetivo da 
Região Sul da Ordem dos Engenheiros em 1951, 
com o número 3516. Especializou-se em Engenharia 
Sanitária e Hidráulica e Recursos Hídricos e foi 
Membro Conselheiro da Ordem. Em 2014, no 

âmbito da Sessão Comemorativa do Dia Nacional 
do Engenheiro, nas Caldas da Rainha, a Ordem dos 
Engenheiros outorgou a sua mais alta distinção ao 
Sr. Engenheiro Armando Lencastre, atribuindo-lhe a 
sua medalha de ouro.

RECEBEU AS SEGUINTES DISTINÇÕES:

• Prémio Dr. Brito Camacho, destinado ao 
aluno mais bem classificado do ano em todos 
os cursos professados no instituto, aquando 
da sua licenciatura (IST).

• Prémio de Investigação “Manuel Rocha” (LNEC).

• Comendador da Ordem de Mérito Agrícola e 
Industrial (1969).

• Doutor “Honoris Causa” (Instituto Superior 
Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 1996).
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• Grande Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique (2006).

• Doutor “Honoris Causa” (Universidade Nova 
de Lisboa, 2008).

• Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros 
(2014).

• Prémio AcquaLive 2016 atribuído pela 
Parceria Portuguesa para a Água (PPA).

Foi ainda o Primeiro Presidente da Academia de 
Engenharia, sendo mais tarde seu Presidente 
Honorário, Membro Emérito da Academia das 
Ciências, Presidente do Conselho Consultivo da 
Secretaria de Estado da Investigação Cientifica e 
Presidente do Conselho Consultivo do LNEC.

ALGUMAS FRASES QUE FICAM NA MEMÓRIA
Receita, simples apenas na aparência, para se ser um 
bom Engenheiro: duas toneladas de matemática, 
cinco toneladas de Física e dez toneladas de bom 
senso.
“O que merece ser feito deve ser bem feito”, tendo 
sempre presente que “o óptimo é inimigo do bom”.
Actuar dia a dia e hora a hora, fazendo com 
intensidade o que tem que se fazer; seja trabalhar, 
seja descansar (dormir, conviver, ler, pensar).
Ser breve, sem ser omisso; ser conciso, sem ser 
obscuro.
Como consultor, sou pago para dar a minha opinião 
e não a opinião que o cliente quer ouvir.
É bom o que é bom para nós e para os outros; é mau 
o que for mau para nós e para os outros.

Rua com o nome do Prof. Lencastre, na freguesia de Colares, Sintra.
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Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo 
| Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos hidráulicos 
fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, 
história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas 
subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e 
aproveitamentos hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente 
| Economia, sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde 
pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | 
Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água 
residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | 
Qualidade da água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | 
Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas 
de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos 
recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e 
navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos hidráulicos fluviais | Sistemas 
de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, história e direito da 
água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e 
termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica agrícola | Estruturas e aproveitamentos 
hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | Ecossistemas e ambiente | Economia, 
sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da água, poluição e saúde pública | 
Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e engenharia costeira | Hidráulica 
agrícola | Estruturas e aproveitamentos hidráulicos fluviais | Sistemas de abastecimento de água | Sistemas de drenagem e tratamento de água residuais | 
Ecossistemas e ambiente | Economia, sociologia, história e direito da água | Planeamento e gestão dos recursos hídricos | Hidráulica geral | Qualidade da 
água, poluição e saúde pública | Hidrologia | Águas subterrâneas e termalismo | Hidráulica fluvial e navegabilidade | Portos e estuários | Oceanografia e 
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Dando sequência a um dos pontos do Programa da 
Comissão Diretiva para este biénio, foram criados os 
seguintes Grupos de Trabalho ad-Hoc:

GT INTERNACIONAL 
Objetivos - Definir a estratégia de inserção da APRH 
no plano internacional, reforçando a intervenção 
no debate de questões relevantes a nivel global e 
trazendo aos associados benefícios decorrentes 
das colaborações e afiliações existentes tanto da 
Associação, como de alguns membros.

Membros - António Chambel, João Paulo Lobo 
Ferreira, Jeff Camkin, Rafaela Matos, Francisco 
Taveira Pinto

Coordenação - Susana Neto (Pres. Comissão 
Diretiva APRH)

Atividade - 1ª reunião efetuada em maio de 2018

GT GESTÃO INTEGRADA DA ÁGUA
Objetivos - Debater e propor métodos de trabalho 
internos à APRH, nomeadamente entre as Comissões 
Especializadas, no sentido de maximizar sinergias 
entre as diversas atividades em curso, para que estas se 
traduzam numa prática favorecedora de abordagens 
integradas da gestão da água.

Membros - Teresa Fidélis, Rui Ferreira, José Maria 
Santos, Luciana das Neves, Vanessa Ramos 

Coordenação - Jorge Cardoso Gonçalves (APRH 
Norte; CESA)

Atividade - diversas reuniões internas desde a sua 
criação; elaboração de documentos e instrumentos 
para apresentação e debate com os órgãos 
operacionais da APRH  (CE e NR) com uma reunião 
de trabalho alargada já agendada.

GT RECURSOS HÍDRICOS
Objetivos - Debater as matérias relativas as questões 
diretamente relacionadas com a gestão de recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, com enfoque 
na análise das disponibilidades e avaliação de 
condições de utilização pelos diferentes stakeholders, 
enquadramento Ibérico  e contexto de alterações 
climáticas.

Membros - António Gonçalves Henriques, Manuela 
Portela, Rui Rodrigues 

Atividade - Decorreu uma primeira reunião entre 
a Presidente da CD e os membros inicialmente 
convidados. Este GT será alargado a outros 
membros e irá promover uma série de debates em 
torno dos problemas dos grandes rios nacionais em 
bacias internacionais (Guadiana, Tejo e Douro).
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CARTA DE LISBOA

• PARTE I: Declaração Comum: Cidadãos 
para a Sustentabilidade

• PARTE II: Compromisso e participação no 
processo Mais Tejo, Mais Futuro

PARTE I

DECLARAÇÃO COMUM: CIDADÃOS PARA A 
SUSTENTABILIDADE

I.1 A Água

Nós, cidadãos portugueses, signatários da presente 
carta, entendemos que a água é porventura o mais 
importante de todos os recursos naturais. Para além 
de ser essencial à vida, a água é um factor primordial 
e insubstituível no desenvolvimento das sociedades 
e de quase todas as suas actividades económicas. 
É conhecida a importância histórica dos cursos de 
água no estabelecimento e evolução de civilizações 
fortes, cuja vitalidade marcou a presença do Homem 
sobre a Terra, as quais souberam tirar partido deste 
recurso para o seu crescimento e bem-estar e, de 
forma inversa, regrediram quando não souberam 
utilizar adequadamente os recursos hídricos de que 
dispunham.
Compreendemos que o modo de vida que se tem 
vindo a desenvolver em muitos países, em particular 
no que respeita ao uso dos recursos naturais, à 
ocupação dos solos, aos transportes, à produção 
industrial, à agricultura e ao consumo nos torna 
maioritariamente responsáveis pelos numerosos e 
complexos problemas ambientais com os quais a 
humanidade se confronta.
Constatamos que para além das características 
não uniformes da ocorrência de água na natureza, 
verifica-se uma procura de quantidades crescentes 
e uma progressiva degradação da qualidade da 
água consequente das suas múltiplas utilizações. 
Os padrões de qualidade da água vão, assim, 
constituindo um elemento condicionante da 
sua utilização e, portanto, um factor redutor da 
quantidade de água disponível. Às modificações 
dos recursos e meios hídricos provenientes da 
utilização que lhes é dada somam-se os efeitos, 

muitas vezes catastróficos, das situações extremas 
de cheias e de secas (fenómenos ocasionais de 
baixa probabilidade de ocorrência), que podem 
ser ainda amplificados em cenários decorrentes de 
alterações climáticas.
Reconhecemos que por vezes a deficiente 
quantidade e qualidade da água está associada 
a uma inadequação de uma gestão dos recursos 
hídricos, associada a utilizações sem critério ou 
a práticas não racionais que acentuam a sua 
delapidação. Também os mecanismos institucionais 
e normativos, bem como os instrumentos técnico-
administrativos, não são os mais apropriados para 
um aproveitamento óptimo dos recursos naturais, 
à luz de um desenvolvimento sustentável e de um 
ordenamento do território equilibrado. 
Reconhecemos que a comunidade internacional 
tem mostrado uma crescente preocupação 
em relação a estes problemas, traduzida na 
realização de diversas iniciativas de sensibilização 
e informação e na celebração de convenções que 
visam a preservação dos recursos naturais e o 
equilíbrio dos ecossistemas.
Destaca-se em particular a Directiva-Quadro da 
Água, aprovada em 2000, que consideramos ser um 
instrumento principal da Política da União Europeia 
relativa à água, onde se estabelece um quadro de 
acção comunitária para a protecção das águas de 
superfície interiores, das águas de transição, das 
águas costeiras e das águas subterrâneas. Esta 
directiva foi transposta para o direito nacional 
através da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, 
conhecida por Lei da Água, complementada pela 
Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece 
a titularidade dos recursos hídricos.
Estamos conscientes que as substâncias tóxicas e 
perigosas tendem a estar cada vez mais presentes 
na água, na atmosfera, no solo e nos alimentos, 
tornando-se numa ameaça crescente para a saúde 
pública e ecossistemas. Desenvolveremos esforços 
para evitar a poluição e preveni-la na fonte, de 
acordo com os princípios da Directiva-Quadro da 
Água.
Devemos tirar proveito dos instrumentos técnicos 
e legais existentes, incluindo os relacionados com 
o planeamento e a gestão dos recursos hídricos, 
a recolha e processamento de dados ambientais, 
regulamentos, instrumentos económicos 
e também dos mecanismos de incremento 
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da consciencialização, em geral, incluindo a 
participação do público, para uma abordagem 
verdadeiramente ecossistémica da gestão dos 
recursos hídricos. 

I.2 A Sustentabilidade

A sustentabilidade, embora constitua um dos 
conceitos fundamentais introduzido na Lei de 
Bases do Ambiente (Lei 11/87), começou a ganhar 
maior popularidade desde o relatório da Comissão 
Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento, 
também conhecido por Relatório Brundtland, e em 
particular desde a Conferência do Rio em 1992.
No que respeita aos recursos hídricos, a 
sustentabilidade nunca foi objecto de uma definição 
consagrada, pese embora haver alguns documentos 
que a abordam, como é o caso da Declaração de 
Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, 
de 1992. Como se referiu, a água é não só essencial à 
vida como tem também um papel determinante no 
desenvolvimento económico, na preservação dos 
ecossistemas, no bem-estar e nos valores culturais 
das comunidades, particularmente nas que têm 
acesso próximo à água. Entende-se, assim, o termo 
utilização sustentável de recursos hídricos como 
a utilização da água que dá apoio à capacidade 
das sociedades humanas em se manterem e 
prosperarem num futuro indefinido sem adulterar 
a integridade do ciclo hidrológico ou dos sistemas 
ecológicos que dele dependem.
Estamos convencidos que uma vida humana 
sustentável não pode existir sem comunidades 
locais também elas sustentáveis. As autoridades 
locais estão conscientes dos problemas ambientais 
dos cidadãos, partilhando as responsabilidades a 
todos os níveis com as autoridades competentes 
de modo a alcançar o bem-estar do homem e da 
natureza. Deste modo as autarquias desempenham 
um papel essencial no processo evolutivo dos 
hábitos de vida, da produção, do consumo e das 
estruturas ambientais. A justiça social terá que 
assentar necessariamente na sustentabilidade 
económica e na equidade que por sua vez requerem 
sustentabilidade ambiental.
Sustentabilidade ambiental significa que os níveis de 
consumo de recursos renováveis, nomeadamente a 
água, não excedam a respectiva taxa de reposição. 
Sustentabilidade ambiental significa também que a 
taxa de emissão de poluentes não deve ser superior 
á capacidade de absorção e transformação, por 
parte do ar, da água e do solo.
Além disso, a sustentabilidade ambiental garante 
a preservação da biodiversidade, da saúde 
humana e da qualidade do ar, da água e do solo, 
a níveis suficientes para manter a vida humana e o 

bem- estar das sociedades, bem como a vida animal 
e vegetal num futuro a longo prazo.
Temos plena consciência, e é nossa responsabilidade 
e obrigação, que não podemos permitir a 
deterioração do capital natural que herdámos, 
tendo em vista o direito das gerações futuras a uma 
vida próspera, duradoura e sustentável.
Nós, cidadãos, reconhecemos que a sustentabilidade 
não se reduz a uma perspectiva simples, nem um 
estado imutável, mas sim um processo criativo, 
dinâmico e equilibrado que deve abranger todas 
as áreas da administração e da população em geral. 
A sustentabilidade pressupõe a obtenção de uma 
informação permanente sobre as actividades que 
favorecem o equilíbrio do ecossistema, ou sobre 
aquelas que o prejudicam. Através deste processo, 
os cidadãos podem fazer escolhas refletidas. Um 
sistema de gestão assente na sustentabilidade, leva 
a que as decisões tomadas tenham em conta, não 
só, os interesses das partes relevantes, mas também 
os das gerações futuras.
Reconhecemos que as decisões e políticas de 
controlo, nomeadamente a vigilância do ambiente, 
avaliação de impactos, contabilidade, balanços e 
relatórios parciais ou globais, devem ser baseadas 
em modelos de avaliação ambiental suportados 
por diferentes tipos de indicadores, tais como, os de 
qualidade ambiental, qualidade de vida e, acima de 
tudo, indicadores de sustentabilidade dos recursos 
hídricos.
Nós, cidadãos, reconhecemos que as autoridades 
devem estabelecer políticas de ordenamento do 
território que integrem uma avaliação estratégica 
dos efeitos de todas as iniciativas ambientais. 
O conceito de coesão territorial deverá permitir 
o equilíbrio dos fluxos entre a cidade e o 
campo dissuadindo as cidades de explorarem 
simplesmente os recursos das áreas periféricas.
Nós, cidadãos, reconhecemos que um conjunto 
de políticas e atividades, com consequências 
ecológicas positivas, foram já aplicadas com 
algum sucesso, destacando-se um conjunto de 
medidas legislativas e os planos de gestão das 
regiões hidrográficas. Contudo, enquanto estes 
instrumentos forem considerados somente como 
meios disponíveis para reduzir o ritmo e a pressão 
da insustentabilidade, não serão suficientes para 
inverter essa mesma insustentabilidade no território 
e na sociedade. 
Num mundo em transformação, em que o uso 
racional dos recursos hídricos é cada vez mais 
importante, torna-se imperioso adoptar uma 
governança da água que envolva um conjunto 
de sistemas políticos, sociais, económicos e 
administrativos. A governança global da água visa 
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o desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos 
e a disponibilização dos seus serviços, a diferentes 
níveis da sociedade. Os níveis de governança 
devem efectivar-se ao nível local, regional e global, 
pressupondo a proximidade, a participação, a 
gestão integrada baseada na bacia hidrográfica 
com enquadramentos institucionais compatíveis.

I.3 O rio Tejo

Nós, cidadãos, reconhecemos que desde a sua 
natureza fisiográfica, aos acontecimentos históricos 
que testemunhou, aos retratos literários que lhe 
foram dedicados, à fixação e desenvolvimento de 
comunidades urbanas, à sua importância como via 
navegável, ao seu papel de via fluvial de primordial 
importância para o desenvolvimento económico 
e a conservação da natureza, às diferentes formas 
de cultura e tradições a ele associadas, até à sua 
relevância histórica nas relações transfronteiriças, 
o Tejo é um património com uma riqueza e 
diversidade enormes, que merece ser mais 
conhecido, protegido e valorizado.
O Tejo, entendido como o território que inclui o rio e 
a área de influência do seu vale na bacia hidrográfica 
que o estrutura, apresenta uma diversidade de 
paisagens culturais de grande relevância em 
diferentes âmbitos históricos e patrimoniais. A 
paisagem cultural do Tejo pode ser reconhecida 
como uma paisagem que conserva um papel social 
ativo na sociedade contemporânea intimamente 
associado ao modo de vida tradicional, e em que o 
processo evolutivo ainda está em andamento.
Temos consciência de que se trata do rio 
mais extenso da Península Ibérica, com um 
desenvolvimento total de cerca de 1100  km, 
sendo a sua bacia hidrográfica a terceira maior da 
península, atrás das bacias dos rios Douro e Ebro. O 
Tejo constitui como que uma artéria central de uma 
extensa região que, em Portugal, vai desde os altos 
da cordilheira da Serra da Estrela-Gardunha até às 
planícies alentejanas.
O Tejo é também um rio com um regime hidrológico 
de características bastante mediterrânicas, que 
nos habituou a assistir a uma alternância irregular 
entre caudais relativamente baixos e cheias por 
vezes devastadoras. As inundações dos campos do 
Ribatejo devidas às cheias são ao mesmo tempo 
uma causa de desolação e prejuízos, mas também, 
historicamente, uma fonte de fertilidade e riqueza 
dos campos agrícolas.
Reconhecemos que o crescimento económico que 
ocorreu a seguir à segunda guerra mundial veio 
implicar uma grande procura de energia eléctrica, 
que ainda hoje se mantém, e que teve como 

consequência a construção de diversas barragens 
hidroeléctricas um pouco por todo o mundo, mas 
também na bacia hidrográfica do rio Tejo. Esta 
situação veio contribuir para a modificação do 
regime hidrológico do rio, sem ser necessariamente 
para pior. Mais tarde, algumas destas infra-
estruturas passaram também a ser utilizadas para 
o abastecimento de água às populações, como é o 
caso da barragem de Castelo do Bode.
No princípio dos anos sessenta do século XX foram 
iniciados os estudos do Plano Geral de Regularização 
do Rio Tejo, que foram desenvolvidos com grande 
profundidade, numa perspectiva de regularização 
e sistematização fluvial, com as componentes de 
defesa contra cheias, criação de blocos de rega e de 
enxugo, aproveitamento hidroeléctrico, controlo 
da poluição e abastecimento urbano de água.
Este Plano nunca teve plena continuidade em 
termos de realização de investimentos, estando 
hoje a necessitar de revisão, à luz de novas 
hipóteses condicionantes, tais como a componente 
económica, a dependência do regime de 
escoamento proveniente de Espanha, ou ainda a 
possibilidade da sua navegabilidade.
Como parte de um sistema integrado, a utilização 
da água deverá ser socialmente controlada através 
de procedimentos e de instituições apropriadas. 
Isto significa que o modo como são, por exemplo, 
regulamentados numa determinada sociedade o 
abastecimento de água e os aspectos de qualidade 
da água e da sua reutilização deve depender da 
natureza do próprio sistema hídrico, mas estar em 
consonância quer com o ambiente sócio-cultural 
quer com as características ecológicas específicas 
de uma dada região.
Uma gestão partilhada e co-responsável dos recursos 
hídricos das bacias hidrográficas partilhadas por 
Portugal e Espanha obriga a uma estreita articulação 
do plano da bacia do Tejo, elaborado por cada um 
dos países no quadro dos acordos vigentes e do 
Tratado e dos Convénios específicos a celebrar, 
salvaguardando as condições limites de cada Estado 
no que respeita a aspectos tão importantes como a 
variabilidade da distribuição temporal dos recursos 
hídricos, a qualidade da água, a manutenção dos 
ecossistemas fluviais ribeirinhos ou a conservação 
das zonas estuarinas e costeiras.
Em suma, o desenvolvimento económico, a 
exploração de barragens e os cenários possíveis 
decorrentes de alterações climáticas, constituem 
aspectos que devem merecer a maior atenção 
tendo em vista um aproveitamento integrado 
e sustentável das potencialidades das águas do 
Tejo, para as diversas utilizações, actuais e futuras. 
O Estado tem de se dotar dos instrumentos 
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tecnológicos e institucionais que assegurem a 
viabilidade destes objectivos.

PARTE II

COMPROMISSO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
MAIS TEJO, MAIS FUTURO

Nós, cidadãos portugueses, signatários da presente 
carta, comprometemo-nos a trabalhar em conjunto, 
e com as instituições da gestão territorial, para 
alcançarmos a sustentabilidade em geral, e a do rio 
Tejo em particular, aprendendo com a experiência 
passada e com uma visão de futuro.
A evolução verificada nos últimos anos 
relativamente às políticas de recursos hídricos é de 
certo modo semelhante à evolução observada em 
muitas outras políticas, assistindo-se a um evoluir 
dos mecanismos de decisão que tornam necessário 
um conjunto cada vez mais alargado de entidades, 
públicas e privadas, de âmbito central e regional, e 
ligadas quer à oferta quer à procura da água. Para 
além disso, os meios e as formas de informação são 
cada vez mais vastos e mais rapidamente acedidos, 
motivando uma crescente dinâmica social na 
gestão dos recursos hídricos.
Da evolução das formas de gestão de recursos 
hídricos experimentadas no passado, há que 
progredir na direcção de um modelo que represente 
a procura de uma visão social e ambientalmente 
equilibrada. Uma questão central continua a ser a 
vertente de integração de políticas, procurando-
se uma articulação dos compromissos entre 
diferentes forças e a razoabilidade da consideração 
simultânea da eficiência económica e da eficácia 
social, numa perspectiva de salvaguarda do 
princípio da precaucionariedade com vista a um 
desenvolvimento sustentável.
Encorajamo-nos mutuamente a desenvolver 
iniciativas que contribuam para ajudar o 
planeamento e a gestão da água no rio Tejo, bem 
como a promoção da informação e da participação, 
reforçando assim a cooperação com todas as 
entidades envolvidas e em particular as diversas 
autoridades competentes, enquadrando este 
processo nas melhores práticas da política de 
gestão dos recursos hídricos.
Tentaremos apoiar as acções de empreendedorismo 
que favoreçam a sustentabilidade ambiental e 
das comunidades, no sentido de atrair ou criar 
empregos e produtos viáveis de acordo com os 
princípios da sustentabilidade.
Apoiaremos todos os esforços na cooperação 
entre todos os actores envolvidos, uma vez que 
desejamos assegurar a todos os cidadãos e grupos 
de interesse, o acesso à informação, bem como 

a oportunidade de participarem nos processos 
de decisão em matéria de planeamento e gestão 
da água. Apoiaremos também a promoção da 
educação e formação com vista à sustentabilidade 
e resiliência, não só para a população em geral, 
mas também para os representantes eleitos e os 
membros da administração.
Nós, cidadãos, reconhecemos que um factor 
limitativo do nosso desenvolvimento social e 
económico é o capital natural, isto é, a água, a 
atmosfera, o solo e a biota. Devemos pois investir 
neste capital, em particular o da água, respeitando 
as seguintes prioridades:

• investir na conservação dos recursos 
hídricos (águas superficiais, reservas de 
água subterrânea) e dos ecossistemas 
fluviais e ribeirinhos;

• investir em projectos que reduzam 
a pressão sobre os recursos hídricos, 
segundo os princípios da abordagem 
designada por DPSIR (driving forces, 
pressures, state, impact, responses), 
subjacente às modernas políticas de 
gestão da água;

• melhorar o desempenho final dos serviços 
ambientais (por exemplo, abastecimento 
de água, agricultura, pesca, energia, 
navegabilidade);

• garantir o bom funcionamento dos 
organismos, nacionais, regionais e locais, 
responsáveis pela boa gestão dos recursos 
hídricos e ambientais, designadamente ao 
nível do planeamento, da monitorização, 
do licenciamento e da fiscalização;

Procuraremos apoiar o estabelecimento de 
novos sistemas orçamentais ambientais que 
disponibilizem meios para a gestão dos recursos 
hídricos, em moldes análogos aos que se aplicam a 
outros tipos de recursos.
Convidamos todas as autoridades da administração 
central e local a participarem neste processo, 
adoptando e subscrevendo a presente carta.
Convidamos também organizações da sociedade 
civil a participar neste processo, adoptando e 
subscrevendo a presente carta.
Propomos identificar sistematicamente os 
problemas relacionados com o Tejo, bem como as 
suas causas.
Propomos examinar e avaliar as estratégias 
alternativas do desenvolvimento para o Tejo.
Propomos que seja organizado em cada ano o 
“prémio do Tejo sustentável”.
Propomos apoiar os diversos decisores e dar 
contributos para a sustentabilidade do Tejo.
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Propomos divulgar todas as iniciativas que se 
venham a realizar no âmbito deste Processo.
Comprometemo-nos, em conjunto com as 
entidades competentes, a ajudar a verificar se 
as condições institucionais são apropriadas e 
eficientes para garantir o estabelecimento e 
implementação de um planeamento e gestão 
sustentáveis para o rio Tejo, a longo prazo. 
Poderão ser necessários esforços para melhorar a 
capacidade de organização das nossas instituições, 
nomeadamente no que diz respeito às disposições 
políticas, aos processos administrativos, aos 
métodos de trabalho colectivos e interdisciplinares, 
aos recursos humanos disponíveis e à cooperação 
entre as diferentes autoridades, incluindo as mais 
diversas associações e redes que contribuam para 
mobilizar todos aqueles que aspiram a MAIS TEJO, 
MAIS FUTURO!

Lisboa, 17 de fevereiro de 2018

A Comissão Organizadora do Congresso do Tejo III

Francisco Nunes Correia, Carlos Salgado, António 
Carmona Rodrigues, Manuel Lacerda, João 
Soromenho Rocha e Miguel Azevedo Coutinho 

   

CONCLUSÕES DO CONGRESSO DO 
TEJO III

A TAGUS VIVAN tomou a iniciativa de promover 
a realização do Congresso do Tejo III, precedido 
de um Ciclo de Conferências Preparatórias, que 
decorreram desde outubro de 2016, dez anos 
depois da realização do II Congresso do Tejo no 
ano de 2006. Mais uma vez foi considerado que 
era chegada a altura oportuna para dar a conhecer 
ao país o Tejo real com os seus problemas, as suas 
carências e as suas potencialidades. Verificou-se que 
a Administração Central foi eliminando, durante 
os últimos anos, a anterior política de reformas 
importantes para uma moderna e eficiente gestão 
de recursos hídricos, invocando a crise económica 
que se instalou, que alarmou e penalizou a 
Sociedade Civil.

As Conferências Preparatórias do Congresso do 
Tejo III tiveram como objectivo principal cobrir 
regionalmente o Rio Tejo, enquanto que o 
Congresso teve como objectivo principal cobrir o 
Rio Tejo de uma forma temática global.
De montante para jusante as Conferências 
Preparatórias foram designadas respectivamente 
como:

• Alto Tejo Português e Tejo Internacional (em Vila 
Velha de Ródão) 

• Médio Tejo, Sustentabilidade do Rio Tejo (em Vila 
Nova da Barquinha) 

• Lezíria do Tejo, Sustentabilidade do Rio Tejo 
e Políticas de Desenvolvimento (em Samora 
Correia)

•  Navegabilidade do Tejo (em Vila Franca de Xira)

•  Estuário do Tejo (em Vila Franca de Xira)

Embora cobrindo regionalmente o Rio Tejo, pelo 
facto de em cada troço haver uma predominância 
de uns aspectos em relação aos outros, verifica-se 
que os vários temas regionais, também estiveram 
presentes no Congresso, sendo por esse motivo 
elaborar umas conclusões únicas, abrangendo 
as Conferências Preparatórias e o Congresso 
propriamente dito. Quer nas Conferências 
Preparatórias, quer no Congresso, a TAGUS VIVAN 
teve a preocupação de convidar os oradores 
pertencentes a entidades públicas e privadas, 
conhecedoras da utilização do Rio Tejo, cidadãos, 
políticos, técnicos e cientistas.
Na elaboração das Conclusões e Recomendações 
deste Congresso foram tidas em consideração 
todas as comunicações apresentadas, bem como as 
informações que os promotores do Congresso do 
Tejo III tiveram acesso, pela sua experiência directa 
e contactos informais com as mais variadas pessoas 
conhecedoras do Rio Tejo.
Estas Conclusões, em sequência as Recomendações 
constituem um conjunto alargado de propostas 
objectivas e oportunas apresentadas de uma forma 
hierarquizada pela sua emergência, importância, 
pertinência, oportunidade, inovação e impacto 
para servirem de orientação, apontar caminhos e 
medidas correctivas a tomar, propondo até algumas 
soluções.
Seguindo este raciocínio, foi adoptada a matriz 
das Conclusões do II Congresso do Tejo, isto é, é 
feita uma relação de alguns princípios que são 
considerados fundamentais, tendo como matriz 
base o desenvolvimento do Tejo com a envolvência 
social e económica do seu vale.
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O diagnóstico do rio Tejo deve ter por base 
aspectos técnicos e de conhecimentos dos 
fenómenos fluviais, dos recursos naturais, dos 
recursos económicos e da sociedade.
As medidas de acção e desenvolvimento terão 
de integrar o preconizado na Directiva Quadro 
da Água, e outros documentos legais, nacionais, 
europeus e internacionais, e incluir parcerias 
entre cidadãos, associações, entidades privadas 
e entidades públicas.

 O ciclo de conferências, de índole regional, permitiu 
analisar a realidade actual do rio Tejo, da água, da 
sua utilização, das dificuldades e das possibilidades, 
permitindo preparar o Congresso do Tejo III.

Ao percorrer o rio Tejo de montante para 
jusante, são  enunciadas as conclusões com 
base nas Conferências  Preparatórias e no 
Congresso.

No Tejo Internacional e Alto Tejo Português, no 
corredor fluvial Alcântara e Vila Velha de Ródão:

Há um destacado valor natural e cultural neste 
corredor fluvial, bem como planos estratégicos para 
a protecção e valorização do Rio Tejo.
Há uma Associação de Estudos do Alto Tejo.
O conhecimento do Vale do Alto Tejo, tem tido 
em consideração os valores naturais e culturais, 
a presença humana antiga, o património 
arqueológico, a definição das fronteiras desde o 6º 
milénio até ao Tratado de Alcañices, a arquitectura, 
a navegabilidade comercial, turística e desportiva e 
a oferta turística.
Há o Geopark Naturtejo, património da UNESCO, e 
poderá haver uma Paisagem Cultural do Tejo, um 
memorial da humanidade.

No Médio Tejo, em que é essencial a existência 
de caudais ecológicos, os ecossistemas Taganos 
e a garantia da sua sustentabilidade: 

A existência de uma monitorização internacional, 
com um adequado cumprimento da Convenção de 
Albufeira, com um conhecimento em tempo real 
dos caudais afluentes a Portugal, provenientes de 
Espanha.
A existência de um eficaz Plano de bacia Hidrográfico 
do Tejo, e uma APA actuante, garantindo o 
cumprimento da Directiva da Qualidade da Água.
 A definição de caudais ecológicos, garantidos e de 
acordo com o direito internacional.
A produção de Energia Hidroeléctrica, pela EDP, 
subordinada a outras utilizações e integrada com 
os outros tipos de produção, e com regularização 

de caudais, bem como o controlo de cheias em 
articulação com o Comité Permanente e Gestão de 
Albufeiras e com a Agência Nacional de Protecção 
Civil.
A intervenção das Câmaras Municipais na utilização 
dos recursos hídricos e na gestão do território.

Na Lezíria, a sustentabilidade do Rio Tejo e 
políticas de desenvolvimento:

Região que se caracteriza por incluir um troço fluvio-
estuarino, com uma hidrodinâmica complexa e 
predominância de solos para actividades agrícolas, 
e a disponibilidade da água do Rio Tejo para 
consumo humano, considerando a quantidade e a 
qualidade.
O aproveitamento hidroagrícola da lezíria, a 
indústria agro-alimentar, a protecção da natureza, o 
turismo e as políticas desenvolvimento.

A navegabilidade no Rio Tejo:

A gestão do leito móvel, a monitorização hidráulica 
e avisos de variação de caudais.
Fauna, flora, qualidade da água e as estruturas 
verdes, e as paisagens fluviais.
O Observatório de Paisagem do Tejo
Dificuldade de navegação no rio e a navegação 
no estuário, profundidades e larguras mínimas de 
canal navegação.
Implantação de canais de navegação, sinalização, 
segurança, ajuda à navegação, gestão do tráfego e 
regulamentação da navegação.
Enquadramento, escalas, portos, cais, rampas, 
tipologia de frotas.

O estuário do Tejo:

Caracterização física do estuário, a distribuição 
sedimentar e cartografia do leito aluvionar, a maré, 
o raso de maré, o sapal e as ocupações antrópicas.
A construção naval, a actividade marítimo-turística 
e a náutica de recreio.

O Congresso do Tejo III foi concebido com a 
seguinte estrutura:

Conferência de Enquadramento
Painéis Presente e Futuro, com um total de quatro 
pares de temas 

Portugal e Espanha e Acordos com Espanha
Questões técnicas e administrativas e 
Planeamento de recursos hídricos e ambientais
Conflitos de usos e Gestão com participação da 
sociedade 
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Riscos (cheias, secas e poluição) e Controlo de 
riscos 

Escrita da Carta de Lisboa após a Congresso

Portugal e Espanha e Acordos com Espanha

A água no Rio Tejo em Portugal está dependente 
da água proveniente de Espanha, que é controlada 
pela grande albufeira de Alcântara, e distribuída a 
jusante pela Barragem de Cedillo.
A gestão compartilhada dos recursos hídricos 
da bacia do Tejo está definida pelos Acordos 
de Portugal e Espanha, de 1964 e 1968, com as 
definições dos volumes integrais mínimos da 
Convenção de Albufeira de 1998, em vigor desde 
2000.
Tanto em Portugal como em Espanha não é 
consensual que os Acordos e a Convenção sejam 
adequados a todos os interesses dos dois países. 
Há quem defenda que tudo estar a ser cumprido, 
há quem defenda que o grau de cumprimento é 
baixo, e incerto, isto é, a monitorização dos valores 
é incompleta e não calibrada.
Também é reconhecido que os dois países devem 
melhorar a gestão dos recursos hídricos, havendo 
apenas um compromisso europeu de melhoria 
da qualidade físico-química e biológica da água, 
através da Directiva Quadro da Água, mas que não 
abrange todas as questões inerentes à gestão dos 
recursos da água, em cada país e nos dois países 
em conjunto. Em última análise, a solução segundo 
o direito internacional é de diplomacia, entre dois 
estados soberanos.

Questões técnicas e administrativas e 
Planeamento de recursos hídricos e ambientais

A APA informou que uma das acções para mitigar 
pressões na gestão dos recursos hídricos é a 
promoção da eficiência das utilizações, pela 
avaliação da sustentabilidade das Taxas de 
Recursos Hídricos (TURH), face às disponibilidades, 
e pelo planeamento agrícola em função das 
disponibilidades hídricas, bem como a existência 
de uma plataforma electrónica única para a 
simplificação de licenciamentos em áreas da 
competência da APA, Sistema Integrado de 
Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), sendo o 
sistema dinâmico e adaptado às circunstâncias.
No mesmo sentido de aumentar a defesa do 
ambiente foi feita uma alteração do Regime de 
Caudais Ecológicos (RCE) no Rio Tejo (efluências de 
Castelo do Bode, Pracana e principais barragens do 
Sorraia, e, no regime de exploração 6 hidroeléctrico 
do Tejo (Fratel e Belver), que passam a turbinar 

o mesmo volume de água distribuído por dois 
períodos de quatro horas.
Foi chamada a atenção de que a Directiva Quadro 
da Água se destina a assegurar o bom estado das 
massas de água e que para isso tinha sido necessário 
proceder à classificação do estado/potencial 
ecológico das massas de água de superfície.
Foi posto em causa o elevado número de estações 
de monitorização existentes, e sido indicando que 
não era a quantidade que interessava mas sim 
a qualidade e a eficácia para a classificação das 
massas de água e para a tomada de decisões de 
gestão.
Foi referido que em muitos casos os processos 
de licenciamento não estavam suficientemente 
informados com dados de base e que existia um 
grande desconhecimento de informação, ou com 
informação de base antiquada, sem medições e 
monitorização, e que as redes de monitorização e 
parâmetros a monitorizar estavam desadequadas; 
bem como foram colocadas reservas relativamente 
aos dados disponíveis (falta) e à sua qualidade 
Foi chamada a atenção para que na concessão de 
licenças ambientais, na maior parte dos casos, não 
atendem à realidade do rio e que os valores limites 
de emissões são estabelecidos como se houvesse 
uma capacidade infinita de recepção.
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 
15 de junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, 
de 4 de maio), que consagra no ordenamento 
jurídico nacional os requisitos legais europeus 
estabelecidos pela Diretiva n.º 2001/42/CE, de 25 
de junho, tornou-se necessário a elaboração da 
Avaliação Ambiental de Planos e Programas, na qual 
se identificam, descrevem e avaliam os eventuais 
efeitos significativos no ambiente, resultantes da 
sua aplicação e as alternativas que tenham em 
conta os objetivos e o âmbito de aplicação territorial 
respectivos.
Considerando fundamental a definição de um 
programa de acção para se assegurar o contributo 
da AAE na fase de implementação dos Planos, 
houve uma referência ao papel da Participação 
Publica, através do envolvimento e participação 
da administração, dos stakeholders/actores-chave 
e da população, pois incentivando-se o debate 
dos problemas e a procura das soluções, podem 
criar-se responsabilidades colectivas na gestão dos 
recursos hídricos.
Foi reconhecida a necessidade de construir um 
modelo integrado de simulação da qualidade 
da água na bacia do Tejo nacional, que permita 
estabelecer as relações entre pressões e efeitos e 
que é necessária informação para um adequado 

 Recursos Hídricos | 103
 

no
tí

ci
as



planeamento e suporte à tomada de decisões 
e tal determina um 7 esforço continuado de 
monitorização, e de disponibilidade e partilha de 
dados ao nível da bacia hidrográfica.
A análise da história dos recursos hídricos em 
Portugal mostra uma melhoria da capacidade 
de planeamento dos recursos hídricos desde os 
anos setenta, chegando no início do século XXI 
à criação das Administrações de RH’s (ARH’s), 
entidades regionais coordenadoras. Mas a seguir 
ao estabelecimento da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) que não tinha a necessária 
sensibilidade e motivação para a gestão da água, 
foi feito o desmantelamento dos progressos 
alcançados, só se mantendo os serviços de água 
e assistindose a medidas desagregadoras (dos 
fundos de recursos hídricos) e à má utilização das 
taxas recolhidas.
É imperioso criar novas entidades administrativas, 
e estabelecer uma Entidade Nacional da Água 
(coordenação) e autoridades regionais, em vez de 
distribuir competências nas CCDR’s. É necessário 
estabelecer conexões entre RH’s e, nomeadamente, 
os recursos florestais. A gestão efectuada por 
regiões administrativas (CCDR’s) não é adequada, 
em comparação com as Regiões Hidrográficas, face 
à permeabilidade das fronteiras administrativas.
Foi afirmado que a paisagem como elo de ligação, 
em que se deve considerar os seguintes objectivos: 
o território do Tejo – distintas competências, 
atribuições e instrumentos; conceitos de paisagem 
(cultural da UNESCO e da Convenção Europeia 
da Paisagem, CEP), implementação da CEP em 
Portugal, unidades de paisagem no Tejo português; 
a variabilidade do leito; as marcas de cheias; as 
comunidades e usos tradicionais e o estuário e 
foz do Tejo. Há 3 unidades de paisagem no Tejo 
português, e no estuário há várias UP, nas margens 
norte e sul. Foram enunciadas as oportunidades que 
a paisagem proporciona, e referida a importância 
dos observatórios de paisagem.

Conflitos de usos e Gestão com participação da 
sociedade 

Os valores anuais da precipitação média em 
Espanha (636 mm) são inferiores aos que ocorrem 
em Portugal (813 mm), e o crescente aumento da 
capacidade de armazenamento, fez modificar a 
distribuição do escoamento anual, e as afluências e 
as descargas das albufeiras, e em consequência as 
que são recebidas em Portugal.
As necessidades de água em Portugal e Espanha, 
tendo em consideração as áreas das bacias, a 
população e as áreas regadas, e ainda os usos 

consumptivos para a agricultura, urbano, indústria, 
pecuária, podem ser comparadas, cabendo a 
Portugal 1346 hm3 e a Espanha 2799 hm3. No 
futuro devem ser tidas em conta as previsões de 
vários cenários de alterações 8 climáticas, podendo 
fazer decrescer o escoamento anual, de -14% a 
-25%, bem como devem ser feitas as comparações 
dos balanços hidrológicos em regime natural 
e com alteração climática e as modelações dos 
escoamentos mensais.
O maior consumo de água ocorre na agricultura. 
O regadio não cresceu, só consolidou, na ordem 
dos 140 000 ha. A água proveniente de Espanha 
é dependente das boas relações entre países, e 
será importante aumentar o controlo da água em 
Portugal, nomeadamente, no rio Ocreza, com a 
construção da barragem do Alvito. O acréscimo de 
regadio implica investimentos, sendo necessário 
repensar o desenvolvimento, os seus custos e a 
inserção na política Europeia.
O consumo prioritário é o de abastecimento 
urbano. O sistema de abastecimento de água, 
na grande região urbana de Lisboa e no Oeste, 
abrange 3 000 000 de pessoas, cerca de um terço 
da população de Portugal, em cerca de 11% dos 
municípios portugueses. O sistema de distribuição 
para Lisboa, tem 200 000 m3 de procura diária. As 
duas principais fontes de água estão situadas na 
albufeira de Castelo de Bode (80% da água), no rio 
Zêzere, e Valada Tejo, no rio Tejo (15% da água). Nos 
últimos 11 anos as perdas na rede de distribuição 
decresceu de cerca de 24% dos volumes captados 
para um mínimo de 8% em 2014. O compromisso da 
EPAL é continuar a assegurar uma Gestão Eficiente 
do Recurso, manter a total disponibilidade para um 
diálogo e articulação permanente com os diversos 
stakeholders, em especial aquando de situações de 
escassez, e continuar a assegurar um elevado grau 
de resiliência às vulnerabilidades climáticas e de 
origem antropogénica.
A produção da energia na bacia do Tejo não é a 
primeira prioridade na exploração das albufeiras, 
sendo precedida pelo consumo humano, a irrigação, 
a navegação e recreação, a mitigação dos efeitos da 
seca, o consumo industrial e pela gestão e controlo 
de cheias. A gestão das albufeiras é efectuada de 
acordo com regras estabelecidas e em articulação 
com as entidades competentes.
A exploração das centrais portuguesas do Tejo é 
fortemente dependente da exploração efectuada 
nas barragens espanholas. A gestão da produção de 
energia, além de depender de Espanha, de acordo 
com as regras de exploração, pode lançar caudais 
articulando com os usos e necessidades, por 
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exemplo, Belver pode lançar um caudal superior a 
150 m3/s para a criação de condições à realização de 
diversas actividades no rio, desportivas ou culturais.
9 A navegabilidade no estuário do depende do 
mercado, da avaliação económico-financeira e 
da operacionalização. Existe a possibilidade em 
incentivar a intermodalidade marítima, fluvial e 
terrestre, com a meta de diminuir em 20% as ligações 
em transporte rodoviário de e para os portos, 
através da cidade e em aumentar o tráfego fluvial 
de mercadorias (transporte fluvial até Castanheira 
do Ribatejo), em articulação com outras actividades 
nomeadamente a náutica de recreio, a marítimo-
turística e o tráfego fluvial de passageiros. Existem 
as oportunidades do crescimento de contentores, 
restrições à circulação rodoviária e os mercados 
logísticos, mas também os factores críticos nos 
canais de navegação, na balizagem e na isenção de 
pagamento de taxas portuárias.
É importante a Participação Pública (PP) na criação 
de um futuro sustentável, tornando-se necessário o 
cruzamento dos conhecimentos técnico-científicos, 
a constituição de comunidades de prática, em 
diálogo genuíno e processos colaborativos, a 
identificação de objectivos instrumentais e sociais 
(construção em conjunto) e o estabelecimento 
de agendas colectivas, transversais e inclusivas. 
Foi ressaltada a relevância de se construir uma 
inteligência colectiva (em espaço de interacção e 
aprendizagem conjunta), baseada na comunicação, 
participação activa e prioritização de objectivos. 
Por último, foi sublinhada a grande importância de 
desenhar, cuidadosamente, o tipo e configuração 
da participação.
Foi referida a importância das pessoas para o 
processo, porque trazem conhecimento, aprendem 
e são informadas, esclarecem-se quanto às 
dificuldades/restrições do projecto, contribuem, 
tornam-se parte activa, apropriam-se do projecto/
processo, constroem o entendimento e defendem 
o projecto, podendo conduzir a melhores soluções.

Riscos (cheias, secas e poluição) e Controlo de 
riscos

O risco é interacção entre a ameaça de acidente 
(probabilidade de ocorrência física), a exposição 
de uma comunidade (estrutura social) e a sua 
vulnerabilidade. Há uma necessidade de insistência 
para a consolidação de uma consciência de 
preparação para se lidar com as ameaças e há 
uma estratégia da EU para as acções de adaptação 
às ameaças, pela via das medidas estruturais e 
regulamentares, com incidência na atenuação do 
acidente.

A vulnerabilidade às cheias no Tejo tem vindo a 
aumentar e os sistemas de Vigilância e Alerta de 
Cheias são vitais para atenuação da vulnerabilidade 
às cheias. Mas existe falta de informação e de dados, 
bem como credibilidade nesses mesmos dados.
O caudal no rio Tejo ao longo do ano reflecte a 
procura de energia, determinado pelo Mercado 
Ibérico de Electricidade (MIBEL), que determinam 
a irregularidade dos caudais no rio (picos de 
caudais), em grande parte de forma independente 
das afluências de Espanha. Os caudais no Tejo têm 
vindo a diminuir, nomeadamente, a frequência de 
acontecimentos extremos (aumento dos períodos 
de retorno).
A hidrometria, que não tem sido suficientemente 
cuidada, e particularmente não tem sido 
acompanhada a evolução das estações 
hidrométricas (zeros das escalas), pelo abaixamento 
dos fundos, devido à dinâmica dos leitos aluvionares. 
É indispensável estabelecer trocas de informação e 
sintonias com Espanha para a gestão de recursos 
hídricos, em particular de caudais, com Espanha; 
principalmente o amortecimento de caudais em 
Alcântara.
As secas têm um carácter continental, sendo ainda 
as secas de maior duração e intensidade no rio Tejo, 
e na península ibérica, as dos anos hidrológicos 
1944/45 e 1949/50. Poder-se-á afirmar que o Tejo é 
seguro.
Neste aspecto em Portugal, mais do que queixarmo-
nos devíamos aprender com Espanha, no Plano 
Especial de Sequía (PES). Os PES são um instrumento 
idóneo para a gestão prudente e parcimoniosa dos 
recursos hídricos. No PES do Tejo são definidas as 
17 Unidades Territoriais de Escassez (UTE), e para 
cada UTE são definidos os valores limites das várias 
situações de seca (pré-alerta, alerta e emergência). 
Portugal deveria elaborar o nosso Plano Especial de 
Seca para a bacia do Tejo em Portugal.

O Passado, o Presente e o Futuro

No passado houve uma evolução dos modos de 
gerir os recursos hídricos, com Convénios com 
Espanha, em 1964 e 1968, com a Directiva Quadro 
da Água, no início do século XXI, de âmbito europeu, 
e com os vários exemplos a nível mundial.
O presente revela que passamos, em geral do pior 
para melhor, com uma Convenção de Albufeira a 
balizar as relações entre estados, com a evolução 
da conectividade social, com redes sociais que 
permitem intervenções em tempo real por qualquer 
pessoa, com um muito diferente relacionamento 
entre administração e pessoa, e uma possibilidade 
de intervenção técnica muito mais actuante.
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A prospecção para o futuro deve ser feita com base 
na construção de cenários que tenham em conta 
as evoluções plausíveis de vários comportamentos 
sociais, económicos, técnicos e naturais, e 
principalmente, sentar à mesma mesa os vários 
utentes das várias valências dos recursos hídricos. E 
de uma acrescida participação pública.

20 de julho de 2018
João Rocha
Miguel Azevedo Coutinho

  

PLANO DE AÇÃO TEJO LIMPO ENTRE 
2018-2021

O Conselho de Ministros aprovou através da 
Resolução do Conselho de Ministros 91/2018, o Plano 
de Ação Tejo Limpo, que visa desenvolver e testar, 
entre 2018 e 2021, um modelo desconcentrado 
de gestão, assente na proximidade, que permita 
aprofundar o conhecimento detalhado da situação 
real da bacia hidrográfica do rio Tejo e da atuação 
dos operadores económicos. O objetivo é assegurar 
condições que facilitem a atuação preventiva 
das autoridades, no sentido de evitar ocorrências 
futuras ou, pelo menos, minimizar o seu impacto.
Para dar seguimento ao Plano, será criada uma 
plataforma eletrónica única para a gestão do rio 
Tejo, e será também intensificada a monitorização 
das massas de água. A fiscalização e a inspeção serão 
reforçadas através da contratação de vigilantes da 
natureza e do acompanhamento do desempenho 
ambiental dos operadores económicos.  
O plano está dividido em seis acções:
- Criação de uma plataforma eletrónica única de 
gestão do rio Tejo, que vai servir para enquadrar, 
acompanhar e monitorizar os Títulos de Utilização 
dos Recursos Hídricos emitidos e a emitir pelas 
autoridades competentes;
- Monitorização das massas de água do rio Tejo e 
afluentes, através da instalação de sondas e de 
equipamentos automáticos que permitam obter 
informação em tempo real e aumentar o grau de 
conhecimento deste recurso hídrico;
-Reforço das atividades de fiscalização, através do 

recrutamento de cinco vigilantes da natureza e da 
promoção de ações de formação e de sensibilização 
aos diversos utilizadores do rio Tejo, incluindo os 
agentes económicos, pescadores, agricultores, 
produtores pecuários e população em geral;
- Reforço da capacidade operacional de inspeção 
aos operadores do rio Tejo, recorrendo-se a 
amostradores automáticos, baterias, malas de 
transporte, refrigerador, desmineralizador, selos 
invioláveis numerados, câmara termográfica, 
entre outro material diverso de amostragem que 
permitam atuar no âmbito das ações inspetivas 
ou no exercício das funções de órgão de polícia 
criminal em matérias de incidência ambiental 
que se relacionem com o Tejo, permitindo ainda 
responder às situações de emergência de forma 
habilitada e eficaz;
- Reforço da atividade inspetiva aos operadores do 
rio Tejo, que serão realizadas junto dos operadores 
económicos com potencial impacte, dotando-se 
a IGAMAOT do conhecimento necessário a uma 
atuação habilitada, célere e eficiente;
- Reforço da capacidade infraestrutural da IGAMAOT, 
com enfoque nos meios de segurança e proteção 
das instalações laboratoriais, dos equipamentos de 
custódia de prova recolhida no âmbito das ações 
de inspeção realizadas e ainda do equipamento 
informático necessário à preparação das ações e ao 
tratamento de toda a informação recolhida.
A mesma Resolução prevê um investimento 
máximo de 2.603.000,00 Euros, distribuído pelas 
seis acções, no período 2018-2021.

Fonte: Resolução do Conselho de Ministros 91/2018; 
www. Industria e Ambiente.pt

REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
URBANAS TRATADAS - PROPOSTA DA 
COMISSÃO EUROPEIA

Foi recentemente publicada uma Proposta de 
Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa aos requisitos mínimos para 
reutilização da água
O presente regulamento estabelece requisitos 
mínimos para a qualidade da água e a respetiva 
monitorização e a obrigação de desempenhar 
tarefas essenciais de gestão dos riscos conforme 
especificado, em prol de uma reutilização segura 
das águas residuais urbanas tratadas, no contexto 
da gestão integrada da água. 
 Tem ainda por objetivo garantir que as águas 
tratadas sejam seguras para o uso a que se destinam, 

106 | Recursos Hídricos

http://www.industriaeambiente.pt/


assegurando um elevado nível de proteção da 
saúde humana e animal e do ambiente, suprindo a 
escassez de água e as consequentes pressões sobre 
os recursos hídricos, de um modo coordenado em 
toda a União, e, desta forma, contribuindo para o 
funcionamento eficiente do mercado interno 
A reutilização das águas residuais tratadas, 
contribuirá para atenuar a escassez de água 
garantindo a poteção dos consumidores e 
ambiente.
Aguarda-se a publicação do diploma a nível 
Europeu.

Fonte: https://eur-lex.europa.eu

ESTAÇÃO DE REDE DE ALERTA DE 
RADIOATIVIDADE NA BARRAGEM DO 
POCINHO,NO RIO DOURO

A Agência Portuguesa do Ambiente instalou uma 
estação da Rede de Alerta de Radioatividade 
no Ambiente (RADNET) para monitorização da 
radiação ionizante da água na zona da Barragem 
do Pocinho (instalações da EDP), diretamente nas 
águas do rio Douro.
Tal como a estação de Fratel no rio Tejo, a estação 
do Pocinho vai proceder à monitorização 
de radiações ionizantes por espectrometria 
gama o que permitirá, não só medir a taxa 
de dose no ambiente na água, mas também 
a identificação dos radioisótopos presentes. 
Os dados já estão disponíveis ao público no portal 
do SNIAmb.
A estação mantém uma comunicação direta 
e contínua com a estação central da RADNET, 
localizada nas instalações da sede da APA(Agência 
Portuguesa de Ambiente)
Fonte: www.apambiente.pt

CONSULTA PÚBLICA - AVALIAÇÃO 
DA DIRETIVA DAS ÁGUAS RESIDUAIS 
URBANAS (91/271/CEE) ATÉ 19 DE 
OUTUBRO 2018

Passados 27 anos sobre a publicação da  Diretiva 
das Águas Residuais Urbanas  (DARU) a Comissão 
Europeia (COM) decidiu avaliar se os objetivos da 
DARU são ainda pertinentes e se estão adaptados à 
nova realidade, assim como se os custos inerentes à 
sua implementação se justificam.
  A complementaridade da DARU com a Diretiva 
Quadro da Água e com a Diretiva da Águas 
Balneares, assim com o alargamento da UE a novos 
países com realidades muito distintas, é um dos 
pontos que importa avaliar.
Neste sentido, a COM lançou um inquérito, 
disponível em todas as línguas da EU, dirigido a 
todos os cidadãos e instituições e que pode ser 
preenchido e submetido on-line.
Estão disponíveis mais informações sobre esta 
consulta pública na página da COM..

NOVAS FERRAMENTAS PARA A 
MONITORIZAÇÃO DO ESTADO 
QUÍMICO DAS ÁGUAS PROJETO 
MONITOOL

A APA, enquanto Autoridade Nacional da Água, 
preocupa-se em desenvolver e acompanhar a 
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execução da política dos recursos hídricos, com 
vista à sua proteção e valorização. Concentra os 
seus esforços de investigação em projetos que 
revertam para aplicações diretas com utilização na 
atividade operacional, na procura de uma melhoria 
progressiva da informação disponibilizada aos 
seus utilizadores, quer a oferta revista um carácter 
comercial, quer de serviço público e em particular, 
neste caso, com a preocupação orientada para a 
salvaguarda de pessoas e bens.
A APA em parceria com outras entidades, participa 
no  projeto monitool  cujo principal objetivo é 
adaptar os Padrões de Qualidade Ambiental (EQS) 
adequados aos metais prioritários e específicos 
para permitir a utilização de dispositivos 
de amostragem passiva (PS) num contexto 
regulamentar, melhorando a implementação da 
DQA e aplicabilidade de PS para monitorização de 
água.

A Diretiva Quadro da Água (DQA) estabelece o 
enquadramentopara a proteção das águas dos 
estados membros, sendo de aplicação obrigatória. 
Os dispositivos de amostragem passiva (PS) tem sido 
bastante utilizados na monitorização de elementos 
químicos na água. No entanto, diversos obstáculos 
regulamentares dificultam a sua utilização nos 
programas de monitorização da DQA.
A aplicação das normas de qualidade ambiental aos 
PS permitirá a sua utilização na avaliação do estado 
químico no âmbito da DQA.
Este é um projeto com a duração de três anos, de 
julho de 2017 até junho de 2020, quando se espera 
que esses métodos sejam confirmados como uma 
melhor escolha para monitorizar o litoral águas do 
que a amostragem clássica das águas pontuais.
Para mais informações sobre o projeto pode 
aceder aqui.

Fonte: www.apambiente.pt
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EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

2018

Data Designação Promotor Local

23/10 Seminário “Avaliação dos riscos nos sistemas 
de abastecimento de água”

Associação Portuguesa 
dos Recursos Hídricos 
(APRH)

Sala de Conferências 
da CIMAC, Évora, 
Portugal

Outubro
Dezembro

IV Curso de Pós-Graduação Direito da Água 
Site: http://icjp.pt/cursos/16440/programa

Instituto de Ciências 
Jurídico-Políticas (ICJP)

Faculdade de Direito, 
Universidade de 
Lisboa, Portugal

1/10 – 
8/12

X “Curso Hispanoamericano de Hidrología 
Subterránea”

Water Assessment & 
Advisory Global Network 
(WASA-GN)

-

2019

Data Designação Promotor Local

26/02 – 
1/03

HydroSenSoft 2019
International Symposium and Exhibition on 
Hydro-Environment Sensors & Software
www.hydrosensoft.com

IAHR IFEMA, Madrid, 
Espanha

7/05 – 
9/05

WATER RESOURCES MANAGEMENT 2019
10TH International Conference on Sustainable 
Water Resources Management
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
water-resources-management-2019

WESSEX Alicante, Espanha

8/05 – 
10/05

RIVER BASIN MANAGEMENT 2019
10th International Conference on River 
Basin Management Including all Aspects 
of Hydrology, Ecology, Environmental 
Management, Flood Plains and Wetlands
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
river-basin-management-2019

WESSEX Alicante, Espanha

15/05 – 
17/05

IX Congresso sobre Planeamento e Gestão 
das Zonas Costeiras dos Países de Expressão 
Portuguesa

APRH Lisboa, Portugal

21/05 – 
23/05

MULIPHASE FLOW 2019
10th International Conference on 
Computational & Experimental Methods
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
multiphase-flow-2019

WESSEX Lisboa, Portugal

21/05 – 
24/05

XXXVIII INTERNATIONAL SCHOOL OF 
HYDRAULICS
Recent trends in Environmental Hydraulics
https://sh2019.igf.edu.pl/

IAHR Lack, Polónia

3/06 – 
5/06

CMEM 2019
19th International Conference on 
Computational Methods and Experimental 
Measurements
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
cmem-2019

WESSEX Sevilha, Espanha

12/06 – 
14/06

SimHydro 2019
5th International Conference
Which models for extreme situations and crisis 
management?
https://www.simhydro.org/

- Sophia Antipolis, 
Nice, França
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Data Designação Promotor Local

23/06 – 
26/06

ICONHIC 2019
2ND International Conference on Natural 
Hazards & Infrastructure
https://iconhic.com/2019/

Innovation Center on 
Natural Hazards and 
Infrastructure

Chania, Grécia

26/06 – 
28/06

FLOMEKO 2019
18TH Conference of IMEKO TC9 (Flow 
measurement)
http://flomeko2019.lnec.pt/

LNEC Lisboa, Portugal

1/07 – 
3/06

CNM 2019
Congress on Numerical Methods in 
Engineering 
http://www.cmn2019.pt/

 APMTAC e SEMNI Universidade do 
Minho, Guimarães, 
Portugal

2/07 – 
4/07

BEM/MRM 2019
42nd International Conference on Boundary 
Elements and other Mesh Reduction Methods
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
bem-42

WESSEX Coimbra, Portugal

1/09 – 
6/09

38th IAHR WORLD CONGRESS
http://iahrworldcongress.org/

IAHR Cidade do Panamá, 
Panamá

23/09 – 
25/09

SAFE 2019
8th International Conference on Safety and 
Security Engineering
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
safe-2019

WESSEX Ancona, Itália

25/09 – 
27/09

DISASTER MANAGEMENT 2019
6th International Conference on Disaster 
Management and Human Health Risk: 
Reducing Risk, Improving Outcomes
https://www.wessex.ac.uk/conferences/2019/
disaster-management-2019

WESSEX Ancona, Itália
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os autores interessados em publicar artigos 
científico-técnicos ou discussões de artigos 
anteriormente publicados na revista Recursos 
Hídricos deverão respeitar as seguintes normas:

1. O artigo, necessariamente original e 
preferencialmente redigido em Português, 
na forma impessoal, tem de ser entregue 
em suporte informático. O processador de 
texto a utilizar deverá ser o Word (Microsoft). 
São também aceites artigos redigidos em 
Inglês. 

2. O título, o nome do(s) autor(es) e o texto 
do artigo (incluindo quadros e figuras) 
devem ser compostos e guardados num 
ficheiro único, devidamente identificado 
(por exemplo, artigo.doc). Tal ficheiro 
tem de conter a indicação, de forma clara, 
das zonas onde se pretendem inserir as 
figuras, desenhos ou fotografias. O texto do 
artigo deve ser corrido a uma coluna, com 
espaçamento normal e com a extensão 
máxima de quarenta mil caracteres 
(incluindo espaços). 

3. O título do artigo tem de ser redigido em 
Português e em Inglês.

4. A seguir ao título deve ser indicado o 
nome do(s) autor(es) e um máximo de três 
referências aos seus graus académicos ou 
cargos profissionais, assim como o número 
de associado, caso seja membro da APRH.

5. O corpo do artigo tem de ser antecedido do 
resumo, redigido em Português e em Inglês 
(abstract). O resumo em qualquer um dos 
anteriores idiomas não deve exceder dois 
mil e quinhentos caracteres (incluindo 
espaços).

6. Os elementos gráficos (figuras, desenhos e 
fotografias) têm também de ser fornecidos 
separadamente em suporte informático, 
num único ficheiro ou em ficheiros 
individuais, mas sempre devidamente 
identificados (por exemplo, Figuras.doc, 
Figura1.jpg, etc.). Não existe qualquer 
restrição quanto à utilização de cor naqueles 
elementos.

7. As referências bibliográficas no corpo 
do texto devem ser feitas de acordo 
com a norma portuguesa NP-405 de 

1996, indicando o nome do autor (sem 
iniciais) seguido do ano de publicação 
entre parêntesis. No caso de mais de uma 
referência relativa ao mesmo autor e ao 
mesmo ano, devem ser usados sufixos a), 
b), etc. 

8. Os artigos devem terminar por uma lista 
de referências bibliográficas organizada 
por ordem alfabética do nome (apelido) 
do primeiro autor, seguido dos nomes dos 
outros autores, caso os haja, do título da 
obra, editor, local e ano de publicação (ou 
referência completa da revista em que foi 
publicada). De tal lista só podem constar 
as referências bibliográficas efectivamente 
citadas no corpo do texto.

9. Só serão aceites discussões de artigos 
publicados até dois meses após a publicação 
do número da revista onde esse artigo se 
insere. As discussões serão enviadas ao 
autor do artigo, o qual poderá responder 
sob a forma de réplica. Discussões e réplica, 
caso exista, serão, tanto quanto possível, 
publicados conjuntamente.

10. O título das discussões e da réplica por elas 
originada é o mesmo do artigo original 
acrescido da indicação Discussão ou 
Réplica. Seguidamente, deve constar o 
nome do autor da discussão ou da réplica 
de acordo com o indicado no ponto 4.

11. À publicação de discussões e de réplicas 
aplicam-se as normas antes explicitadas 
para a publicação de artigos

12. Os artigos e as discussões devem ser 
enviados por correio electrónico para 
o endereço da APRH (aprh@aprh.pt). O 
assunto desse correio electrónico deve 
elucidar sobre o respectivo conteúdo (por 
exemplo, submissão de artigo ou discussão 
de artigo). No corpo do correio, o autor 
ou os autores têm ainda de sugerir três 
revisores que considerem adequados, face 
ao teor científico técnico e ao idioma do 
respectivo artigo.

Secretariado da APRH
A/c LNEC – Av. do Brasil, 101
1700-066 Lisboa
Portugal
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