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Carla Rodrigues, Teresa Fidélis

RESUMO O uso do solo, a localização e intensidade das atividades económicas ao longo da bacia hidrográfica têm impactes sobre 
a qualidade e quantidade da água. Alguns desses impactes podem agravar ou ser agravados pelos riscos associados às alterações 
climáticas, como inundações e secas. Ao nível da bacia hidrográfica, medidas de uso do solo que contribuam para a proteção 
da água, podem potenciar sinergias entre a gestão da água e o ordenamento do território. Os Programas de Medidas (PoMs) 
dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são determinantes para disseminar práticas discursivas sobre o nexus água-
território entre as várias entidades governamentais, stakeholders, e consequentemente entre os vários instrumentos de gestão 
territorial Este artigo desenvolve uma análise de discurso avaliando a incorporação de termos associados ao uso do solo e aos 
riscos das alterações climáticas relacionados com a água nos PoMs estabelecidos no primeiro e segundo ciclos de planeamento 
da Directiva Quadro da Água (DQA). Analisa igualmente a alocação da responsabilidade pela implementação das medidas que 
incorporam o conjunto de termos avaliados. A análise centra-se no conjunto de medidas dos PoMs de quatro regiões hidrográficas, 
duas que apresentam os valores de índice de escassez de água (WEI+) mais baixos (RH1 e RH3) e duas com os valores mais altos 
(RH6 e RH7). Os resultados revelam que as abordagens integrativas explícitas na própria narrativa das medidas e na alocação 
de responsabilidades pela sua implementação, não foram reforçadas no segundo ciclo de planeamento da DQA. O estudo 
desenvolvido mostra que os PGRH apresentam ainda uma frágil capacidade de disseminação da relevância da articulação entre o 
uso do solo e gestão da água, e consequente assimilação por outros planos e stakeholders relevantes. 

Palavras-chave: planos de bacia hidrográfica; programas de medidas, uso do solo; alterações climáticas; Portugal.

RESUMO: Land use, location and intensity of economic activities along the river basin have an impact on water quality and quantity. 
Some of these impacts can aggravate or be aggravated by the risks associated with climate change, such as floods and droughts. At the 
hydrographic basin level, land use measures that contribute to water protection can enhance synergies between water management and 
land use planning. The Programmes of Measures of the River Basin Management Plans are decisive for disseminating the water-land use 
nexus discursive practices among the government agencies, stakeholders, and consequently among the various territorial management 
instruments. This article develops a discourse analysis assessing the incorporation of terms associated with land use and water related 
climate change risks by the programmes of measures established in the first and second planning cycles of the Water Framework Directive 
(WFD). It also analyzes the allocation of responsibilities for the implementation of measures that incorporate the set of terms evaluated. 
The analysis focuses on the set of measures of the programmes of measures of four hydrographic regions (HR), two with the lowest 
water scarcity index (WEI +) values (HR1 and HR3) and two with the highest values (HR6 and HR7). The results reveal that the integrative 
approaches, explicit in the measures’ narrative and in the allocation of responsibilities for its implementation, were not reinforced in the 
second WFD planning cycle. The study developed here shows that the RBMPs still have a fragile capacity to disseminate the relevance of 
the articulation between land use and water management, and the consequent assimilation by other plans and stakeholders. 

Keywords: river basin plans, programs of measures, land use, climate change, Portugal.
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1. INTRODUÇÃO
A sustentabilidade e a resiliência dos rios, lagos e 
aquíferos dependem de estratégias adequadas de 
uso do solo, capazes de proteger a água (Fidélis 
e Roebeling, 2014). Além disso, os riscos das 
alterações climáticas relacionados com a água, 
como inundações e secas, são agravados por 
pressões antropogénicas associadas ao uso do 
solo e ameaçam a disponibilidade de água (EEA, 
2012; IPCC, 2018). A adoção de medidas capazes 
de incorporar perspetivas intersectoriais, como as 
de uso do solo e proteção da água, como reduzir a 
impermeabilização do solo ou melhorar a retenção 
de água através de soluções baseadas na natureza 
(Keesstra et al., 2018), pode ajudar a prevenir 
problemas e riscos relacionados com a água (IPCC, 
2014; Harrison et al., 2015). O conceito de “Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos” (GIRH) exige atenção 
especial ao território e aos impactes do uso do solo 
na água. Requer por isso medidas de planeamento 
capazes de influenciar o comportamento dos 
vários stakeholders, das entidades governamentais 
responsáveis pelo ordenamento do território 
em diferentes níveis administrativos. A sua 
responsabilização pela implementação de medidas 
de recursos hídricos também constitui um passo 
fundamental na concretização do conceito de 
GIRH (Biswas, 2004). Várias iniciativas, como 
regulamentos intersectoriais (OECD, 2010; EU, 2016), 
governança da água (OECD, 2017) ou planeamento 
do território (OECD, 2015), entre outras, enfatizam 
a necessidade de abordagens fortes e integrativas 
capazes de desafiar práticas incorporando objetivos 
de planeamento e promovendo eficácia de 
conformidade regulamentar (Rodrigues e Fidélis, 
2019). 
Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica 
fornecem a base para a proteção e gestão do 
valor ambiental, social e económico da água. Para 
esse objetivo, cada plano inclui um Programa de 
Medidas, que define um conjunto de medidas a 
serem seguidas de acordo com os objetivos da 
DQA, devidamente calendarizado, espacializado, 
orçamentado e indicando as entidades responsáveis 
pela sua implementação. 
Os textos desenvolvidos sob diferentes áreas, 
incluindo a política pública, o planeamento e gestão 
dos recursos hídricos e territorial e os discursos 
com eles relacionados constituem ferramentas 
importantes no processo de institucionalização de 
novos desafios (Philips et al., 2004). Eles permitem 
divulgar a construção através da qual novos 
entendimentos e, posteriormente, novas práticas, 
são formados. Os processos de institucionalização 

são mais prováveis de ocorrer tendo por base um 
conjunto de características capazes de interpretar 
a capacidade dos documentos institucionais 
para promover novos entendimentos e práticas. 
O modelo analítico sobre institucionalização 
e discurso proposto por Philips et al. (2004), é 
particularmente interessante avaliar como os PoMs 
incorporam um discurso que provavelmente será 
facilmente reconhecido e assimilado como seu 
por stakeholders relacionados com o uso do solo. 
De acordo com o modelo, quanto mais fortes e 
evidentes forem as preocupações com o uso do 
solo nas medidas da água, maior será o potencial 
para influenciar as decisões sobre o uso do solo 
na proteção da água. Da mesma forma, quanto 
mais robusta for a responsabilidade atribuída às 
entidades e stakeholders relacionados com o uso 
do solo pela implementação das medidas, maior 
será o seu interesse e envolvimento na protecção 
da água. 
O trabalho apresentado baseia-se no artigo “The 
integration of land use and climate change risks in 
the Programmes of Measures of River Basin Plans 
– assessing the influence of the Water Framework 
Directive in Portugal”, publicado na revista 
Environmental Science and Policy 100 (2019) 158-
171, das autoras Fidélis, T. e Rodrigues, C.. A análise 
desenvolvida teve por objectivo avaliar o uso de 
termos associados ao uso do solo e aos riscos das 
alterações climáticas relacionados com a água, nos 
PoMs, de quatro regiões hidrográficas, duas que 
apresentam os valores de índice de escassez de 
água (WEI+) mais baixos (RH1 e RH3) e duas com 
os valores mais altos (RH6 e RH7), para o primeiro 
e segundo ciclos de planeamento da DQA. Analisa 
igualmente a alocação da responsabilidade pela 
implementação das medidas que incorporam 
o conjunto de termos avaliados. O artigo está 
estruturado em cinco secções. A secção 2 apresenta 
uma breve revisão da literatura sobre os programas 
de medidas dos PGRH e o modo como estes 
abordam o uso do solo e os riscos das alterações 
climáticas relacionados com a água. A secção 
3 apresenta o modelo analítico de suporte ao 
estudo e as várias etapas metodológicas usadas 
na análise dos PoMs. A secção 4 é dedicada aos 
resultados e a secção 5 termina com as conclusões 
e algumas recomendações para os novos ciclos de 
planeamento. 

2. BREVES REFERÊNCIAS SOBRE OS PROGRAMAS 
DE MEDIDAS E O USO DO SOLO 
Os programas de medidas têm sido abordados pela 
literatura sob diferentes perspectivas, como seja 
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ia análise de custo-benefício de medidas (Terrado 
et al., 2016), sistemas de apoio à decisão (Klauer et al., 
2012) e modelos para avaliar a sua implementação 
(Roebeling et al., 2014) e sustentabilidade 
(Harmancioglu et al., 2013). Um conjunto mais 
reduzido de estudos sobre PoMs centra-se na 
integração das preocupações de uso do solo como 
um requisito para garantir a implementação da 
DQA (Hüesker e Moss, 2015). As contribuições de 
White e Howe (2003) sublinham a necessidade dos 
PoMs reforçarem a atenção de outros setores de 
planeamento que interagem com a água, incluindo 
o planeamento do território, para os objetivos dos 
recursos hídricos e medidas com eles relacionadas. 
Outros estudos evidenciam a importância dos PoMs 
integrarem os desafios associados às alterações 
climáticas relacionadas com a água, nomeadamente 
através de medidas capazes de orientar estratégias 
de uso do solo para prevenir a escassez de água, 
secas e inundações (Hering et al., 2015). Entre outras 
contribuições, está a necessidade da adopção de 
soluções baseadas na natureza para promover a 
mitigação e adaptação às alterações climáticas 
relacionadas com a água (EC, 2015; Keesstra et al., 
2018). A integração desta preocupação na gestão 
da água é também abordada por documentos 
da União Europeia (EU, 2013; EEA, 2017) e da 
OECD (OECD, 2015). Os relatórios de avaliação do 
segundo ciclo de planeamento da DQA sublinham 
novamente a necessidade de reforçar a integração 
do uso do solo e das alterações climáticas relativas 
à águas nos PoMs para a maioria dos estados 
membros, incluindo Portugal (EC, 2015; EC, 2019). 
Hüesker e Moss (2015) e Carvalho et al. (2019) 
destacam a capacidade dos PoMs considerarem 
as abordagens multi-actor, multi-nível e multi-
sector e consequentemente envolverem os vários 
utilizadores da água e as agências governamentais 
com intervenção mais forte no âmbito dos 
recursos hídricos. Um reduzido envolvimento 
na responsabilidade de implementação das 
medidas de outros sectores pode dificultar a 
identificação de medidas inovadoras e reduzir 
a capacidade das agências governamentais de 
lidar com novos desafios emergentes associados 
aos recursos hídricos (Jager et al., 2016). Os PoMs 
assumem especial relevância como instrumentos 
disseminadores de abordagens integrativas mais 
fortes do nexus água-território e com a capacidade 
de influenciar práticas e tomadas de decisão 
inovadoras na gestão e protecção da água. A forma 
como termos específicos, sobre o uso do solo e os 
riscos das alterações climáticas relacionados com a 
água, são incorporados nas medidas dos PoMs pode 
ser informador da importância relativa atribuída 

a esses temas durante a fase da elaboração dos 
planos.

3. METODOLOGIA
Este artigo tem por objetivos: i) avaliar a incorporação 
de termos associados ao uso do solo e aos riscos 
das alterações climáticas relacionados com a água 
nos PoMs de duas regiões hidrográficas com os 
valores de índice de escassez de água (WEI+) mais 
baixos (RH1 e RH3) e de duas com os valores mais 
altos (RH6 e RH7), para o primeiro e segundo ciclo 
de planeamento da DQA, e ii) avaliar a alocação de 
responsabilidade pela implementação das medidas 
que na sua narrativa incluem o conjunto de termos 
considerados em i). 
A análise baseia-se, no modelo analítico sobre 
institucionalização e discurso proposto por Phillips 
et al. (2004) (Figura 1), o qual considera um conjunto 
de assumpções, associadas à análise de discurso, 
sob as quais os processos de institucionalização são 
mais prováveis de ocorrer. Um dos pressupostos 
do modelo, defende que quanto mais forte a 
incorporação de termos particulares associados 
a determinados conceitos ou desafios, maior é a 
probabilidade da sua assimilação por stakeholders 
relevantes e da sua incorporação em outros 
documentos relacionados. 

Figura 1. Modelo analítico sobre institucionalização e 
discurso (Phillips et al., 2004).

As medidas estabelecidas pelos PoMs 
desempenham um papel relevante de comunicação 
e consequentemente quanto mais robusta a 
inclusão de termos relacionados com o uso do solo 
e aos riscos das alterações climáticas relacionados 
com a água, maior a capacidade de oferecer 
orientações às decisões de âmbito territorial.
A metodologia adotada centra-se em duas etapas. 
A primeira sobre a análise de discurso das medidas 
estabelecidas por um conjunto de PoMs, avaliando 
a presença de termos selecionados e associados ao 
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uso do solo e aos riscos das alterações climáticas 
relacionados com a água, usando a ferramenta 
webQDA. A segunda relativa à presença das 
entidades governamentais (ao nível central e ao 
nível local ou regional) de recursos hídricos e de 
planeamento do território, com responsabilidade 
atribuída pelos PoMs na implementação das 
medidas que incluem os termos selecionados. 
A Tabela 1 sistematiza as diferentes etapas 
metodológicas. 

Tabela 1. Diferentes etapas metodológicas relativas à 
análise dos PoMs.

Etapa 1. análise de discurso
- identificação dos PGRH (parte correspondente aos 
PoMs), relativos a duas regiões hidrográficas com 
valores de WEI+ mais baixos e duas com os valores 
mais altos, para o 1º e 2º ciclos de planeamento;
- seleção dos termos a usar na análise das medidas 
dos PoMs;
- quantificação dos termos utilizados nas medidas 
dos PoMs de cada um dos planos

Etapa 2. alocação da responsabilidade pela implementação das 
medidas identificadas na fase 1

- identificação das entidades relacionadas com os 
recursos hídricos e planeamento do território com 
responsabilidade pela implementação das medidas 
identificadas que consideram os termos selecionados 
na etapa 1;
- quantificação do número de vezes, que as entidades 
previamente identificadas são referidas como 
‘responsáveis’ ou ‘envolvidas’ pela implementação 
das medidas

Etapa 3. análise comparativa de resultados
- análise comparativa dos resultados obtidos para 
cada ciclo de planeamento e região hidrográfica

Etapa 1: Análise de discurso
A seleção dos PoMs para análise baseou-se no valor 
médio do índice WEI+ (water exploitation índex) das 
várias regiões hidrográficas e na sua variação entre o 
1º e 2º ciclos de planeamento. A Tabela 2 apresenta 
comparativamente, para as regiões hidrográficas, os 
valores de WEI+ fornecidos pelos respectivos PGRH 
e os valores médios de WEI+ calculados quando 
os PGRH abrangem várias bacias hidrográficas. O 
índice WEI+ permite avaliar o grau de stress hídrico 
a que se encontra sujeito um território, neste caso a 
bacia hidrográfica. Valores de WEI+ abaixo de 10% 
indicam que não existem problemas de escassez 
de água, enquanto valores acima de 20% apontam 
para cenários de escassez de água moderada 
e acima de 40% de escassez severa (PGRH do 
1º e 2º ciclo de planeamento disponíveis em  
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&
sub2ref=9&sub3ref=834 e em https://apambiente.
pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3r
ef=848, respectivamente e Raskin et al., 1997). 

Tabela 2. Valores de WEI+ relativos às bacias 
hidrográficas para os dois ciclos de planeamento após 

DQA.

Região 
Hidrográfica

Bacia 
Hidrográfica

WEI+ (%)* WEI + médio (%)

1ºC 2ºC 1ºC 2ºC

RH1 Minho 4 3
5,5 3,5

Lima 7 4

RH2 Cávado 8 10

20,7 14Ave 16 17

Leça 38 15

RH3 Douro 11 8 11 8

RH4 Vouga 18 8

14 9Mondego 15 10

Lis 9 9

RH5 Rib. Oeste 33 38
27,5 28,5

Tejo 22 19

RH6 Sado 27 36
20,5 34,5

Mira 14 33

RH7 Guadiana 22 25 22 25

RH8 Rib. Algarve 32 27 32 27

* WEI+ abrange quatro classes: i. sem escassez, países ou regiões que 
consomem menos de 10% dos seus recursos renováveis; ii. escassez 
reduzida, países ou regiões que consomem entre 10% e 20% dos seus 
recursos renováveis; iii. escassez moderada, países ou regiões que 
consomem entre 20% e 40% dos seus recursos renováveis; iv. escassez 
severa, países ou regiões que consomem mais de 40% dos seus 
recursos renováveis (Raskin et al., 1997). 

As regiões hidrográficas que nos dois ciclos de 
planeamento têm valores médios de WEI+ abaixo 
ou muito próximo de 10% (escassez reduzida), são 
a RH1 e RH3. Nestas duas regiões a variação do 
valor médio de WEI+ foi semelhante entre os dois 
ciclos. Como as regiões hidrográficas a sul do país 
(RH5 a RH8) apresentam valores médios de WEI+ 
acima de 20% (escassez moderada) a seleção das 
duas regiões mais vulneráveis baseou-se na maior 
variação do valor médio do índice WEI+, entre os 
dois ciclos de planeamento, que corresponde a um 
maior agravamento da disponibilidade de água 
para consumo. Assim, as regiões hidrográficas 
consideradas foram a RH6 e a RH7. A análise dos 
PoMs das quatro regiões hidrográficas levou à 
formação de uma base de dados constituída por 
um total de 884 medidas para os dois ciclos de 
planeamento (RH1: 132+111; RH3: 216+231; RH6: 
36+116; RH7: 35+107). 
A seleção dos termos usada na análise dos PoMs das 
quatro regiões hidrográficas baseou-se na leitura 
prévia dos PoMs e de algumas recomendações da 
literatura (IPCC, 2014; Hering et al., 2015). Os termos 
relacionados com o uso do solo incluem os termos: 
i. ‘solo’ no contexto da conservação e proteção 
do solo, ii. ‘poluição do solo’; iii. ‘permeabilização’ 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=834
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
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iassociado à infiltração e permeabilização do solo; 
iv. ‘erosão do solo’; v. ‘uso do solo’ relacionado com 
à proteção do solo através do controlo do uso do 
solo; vi. ‘ordenamento e planeamento’, associado 
a plano, planeamento territorial, planeamento do 
território. Os termos relacionados com os riscos 
das alterações climáticas incluem: i. ‘inundações’ 
(cheias, inundações, inundáveis); ii. ‘secas e escassez’ 
(secas, escassez de água); iii. ‘subida do nível do 
mar’; iv. ‘erosão costeira’; v. ‘eventos extremos’ e 
vi. ‘alterações climáticas’ (alterações climáticas; 
mudanças climáticas). 
A representação do número de vezes que as 
medidas integram os termos pesquisados é baseada 
na seguinte expressão:

número de vezes que cada termo é mencionado nas medidas do PoMs de cada RH
número total de medidas do PoMs de cada RH

× 100  (1)

Etapa 2: Alocação da responsabilidade pela 
implementação das medidas 
A análise sobre a alocação da responsabilidade 
pela implementação das medidas, considerou 
três grupos de entidades. O primeiro reúne as 
entidades governamentais ao nível central com 
responsabilidade no planeamento e gestão da 
água (ANC - Água Nível Central) (APA, I.P), no 
planeamento e gestão territorial (TNC - Território 
Nível Central) (Direcção Geral do Território e Instituto 
da Conservação da Natureza e Biodiversidade) 
e outras entidades (ONC - Outros Nível Central) 
relacionadas com a agricultura, pescas, fiscalização 
e protecção civil. O segundo associa as entidades 
governamentais ao nível local ou regional com 
responsabilidade no planeamento e gestão da 
água (ANL - Água Nível Local ou regional) (ARH, 
I.P), no planeamento e gestão territorial (TNL - 
Território Nível Local ou regional) (CCDR) e outras 
entidades (ONL - Outros Nível Local ou regional) 
relacionadas com a agricultura, pescas, fiscalização 
e protecção civil. O terceiro (Outros) reúne os 
agricultores, indústria, produtores de energia, 
centros de investigação. Em cada uma destas 
categorias a análise ainda diferenciou a alocação 
da responsabilidade em dois tipos: i. entidades 
responsáveis pela implementação das medidas 
e ii. entidades a envolver na implementação 
das medidas. No primeiro caso as entidades são 
chamados a coordenar a implementação da medida, 
enquanto no segundo são chamadas a colaborar na 
respetiva implementação. Ambos os casos, podem 
ocorrer em regime de responsabilização exclusiva 
ou de responsabilização partilhada com outras 
entidades. 
A representação dos resultados da alocação 

da responsabilidade é traduzida pela seguinte 
expressão:

número de vezes que cada entidade é invocada nas medidas selecionadas na etapa 1 de cada RH

número total de medidas do PoMs de cada RH
× 100

 (2)

Os resultados são apresentados na secção seguinte.

4. RESULTADOS
Os resultados da análise de frequência do conjunto 
de termos na redação das medidas dos PoMs das 
quatro regiões hidrográficas consideradas no 
estudo são apresentados na Figura 2.
Nos dois ciclos de planeamento e para as quatro 
regiões hidrográficas, não há alteração do total de 
termos associados ao ‘uso do solo’. No segundo 
ciclo, porém, as regiões hidrográficas reforçam 
a integração do termo ’solo’, mas diminuem a 
referência aos termos ‘ordenamento & planeamento’ 
do território. Os resultados mostram uma tendência 
de diminuição na utilização de termos associados ao 
uso do solo nas medidas dos PoMs contrariando as 
recomendações da literatura (Hüesker e Moss, 2015) 
e da própria DQA. A referência aos termos associados 
aos riscos das alterações climáticas relacionados 
com a água apresenta comportamentos diferentes 
nos dois ciclos de planeamento e entre regiões 
hidrográficas. Em termos gerais, pode-se observar 
uma diminuição no total dos termos, sendo esta 
mais acentuada nas regiões RH6 e RH7. Observa-
se uma redução da referência aos termos como 
secas, inundações ou eventos extremos nos PoMs 
das quatro regiões hidrográficas. No entanto 
todas elas reforçam, da mesma forma, a referência 
a ‘alterações climáticas’. No segundo ciclo de 
planeamento não há diferenciação entre as quatro 
regiões hidrográficas. Os resultados mostram que 
o facto das regiões RH6 e RH7 serem territórios 
mais vulneráveis à disponibilidade de água não 
influencia a referência a termos relacionados com 
seca e escassez de água. Os resultados evidenciam 
uma tendência para reduzir a referência ao conjunto 
de termos associado aos riscos das alterações 
climáticas nos PoMs, o que além de contrariar as 
recomendações da literatura (Hering et al., 2016) e 
da Comissão Europeia (EC, 2015), provavelmente 
enfraquece a importância das alterações climáticas 
no planeamento e gestão dos recursos hídricos. A 
análise permite observar que as medidas das quatro 
regiões hidrográficas com diferente sensibilidade 
à intensidade de ocorrência de stress hídrico, 
não reforçam a comunicação de abordagens 
integrativas e robustas entre o uso do solo e os 
riscos das alterações climáticas relacionadas com a 
água e a proteção dos recursos hídricos, refutando 
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os pressupostos teóricos de Philips et al. (2004). 
Consequentemente é menos provável que os PoMs 
contribuam para a disseminação dessa mensagem 
para o público-alvo.
Os resultados da análise das entidades invocadas 
na implementação das medidas, que incluem os 
termos selecionados, para as regiões hidrográficas 
RH1, RH3, RH6 e RH7 são apresentados na Figura 3.
A distribuição da alocação da responsabilidade 
pela implementação das medidas é diferente nos 
dois ciclos de planeamento e semelhante entre 
regiões hidrográficas para o segundo ciclo. No 

primeiro ciclo as responsabilidades pelas medidas 
relacionadas com o uso do solo concentraram-se 
principalmente nas entidades governamentais 
desconcentradas associadas à água e ao território 
(Água (ANL); Território (TNL)) e os municípios. 
Nas RH6 e RH7 é notória a presença de todas 
as entidades na implementação das medidas, 
principalmente naquelas associadas aos riscos das 
alterações climáticas. No segundo ciclo a alocação 
de responsabilidade pela implementação das 
medidas que mencionam os termos relacionados 
com o uso do solo incide principalmente sobre 
a agência governamental ao nível central com 

Figura 2. Incorporação de termos associados ao uso do solo e aos riscos de alterações climáticas relacionados 
com a água na formulação das medidas dos PoMs de cada uma das regiões hidrográficas para os dois ciclos de 

planeamento após DQA.
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responsabilidades sobre a água (APA, I.P). As 
entidades governamentais associadas ao território 
(Território (TNC) e Território (TNL)) não são 
invocadas para contribuir na implementação das 
medidas relacionados com o uso do solo e com os 
riscos das alterações climáticas. Os municípios com 
responsabilidades específicas no planeamento 
do território deixaram praticamente de serem 
chamados como ‘responsáveis’ ou como ‘envolvidos’ 
na implementação das medidas que mencionam 
os dois grupos de termos pesquisados. No entanto 
é possível observar um maior envolvimento de 
outras entidades (Outros), incluindo entidades 

governamentais de conservação da natureza, 
agricultura, florestas e proteção civil. As regiões RH6 
e RH7, com maiores fragilidades à disponibilidade 
de água, não se destacam quanto ao envolvimento 
na implementação de medidas relacionadas com os 
riscos das alterações climáticas. A fraca alocação de 
responsabilidades nas entidades de planeamento 
e gestão do uso do solo na implementação 
das medidas e as tendências de centralização 
contrastam com as recomendações da literatura 
(Jager et al.2016, Carvalho et al. 2019). 

Figura 3. Número de vezes que as entidades são invocadas pelos PoMs como responsáveis pela implementação das 
medidas, dos PoMs para cada uma das regiões hidrográficas (R - como entidade responsável; I - como entidade a ser 

envolvida).



16 | Recursos Hídricos

Carla Rodrigues, Teresa Fidélis

5. CONCLUSÕES 
Os planos de gestão das bacias hidrográficas 
desempenham um papel relevante na disseminação 
do conceito GIRH às diferentes áreas da governança 
sectorial e utilizadores de água. As características 
discursivas dos PoMs, têm implicações na sua 
interpretação, implementação e em processos 
de tomada de decisão. Quanto mais forte for a 
incorporação de termos familiares, reconhecíveis e 
interpretáveis pelos vários stakeholders relacionados 
com a água, mais reforçada e efectiva é a capacidade 
dos PGRH oferecerem orientações claras aos vários 
intervenientes na gestão e protecção da água. Os 
resultados revelaram uma tendência, dos PoMs 
do segundo ciclo de planeamento, para reduzir 
as abordagens integrativas tanto no discurso 
utilizado pelas medidas quanto na alocação de 
responsabilidades para a sua implementação. A 
análise do discurso mostrou que a integração pelas 
medidas do conjunto de termos selecionados, não 
foi reforçada no segundo ciclo de planeamento 
da DQA. Para este ciclo, o estudo também revelou 
uma diminuição da alocação de responsabilidades 
pela implementação das medidas das entidades 
governamentais responsáveis pelo planeamento 
do território e dos municípios. A vulnerabilidade 
dos territórios à disponibilidade da água parece 
não influenciar as preocupações com o uso do 
solo e com os riscos das alterações climáticas nas 
medidas da água dos planos de gestão de região 
hidrográfica. A redução evidente na integração de 
questões espaciais nos PoMs exige uma análise 
mais profunda de como as medidas estão a ser 
formuladas e como garantir que os impactes do 
uso do solo e das potenciais efeitos das alterações 
climáticas sejam considerados na proteção da 
água e contribuir para comunidades e territórios 
sustentáveis e resilientes. O estudo desenvolvido 
mostra que os PGRH apresentam ainda uma 
frágil capacidade de disseminação da relevância 
da articulação entre o uso do solo e gestão da 
água, e consequente assimilação por outros 
planos e stakeholders relevantes. Recomenda-se, 
por um lado, uma avaliação das abordagens de 
planeamento dos recursos hídricos, e por outro 
um esforço adicional na formulação das medidas 
dos PGBH de modo a contribuírem para melhor 
compreender a integração do planeamento dos 
recursos hídricos quer ao nível dos usos da água 
quer ao nível do planeamento territorial. 
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