
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 
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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, 
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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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