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Tópicos
 Gestão dos Recursos Hídricos:

 Princípios e conceitos

 Administrações de Região Hidrográfica:
 Principais competências

 ARH do Tejo:
 Instrumentos e estratégia
 Iniciativas



Gestão sustentável dos recursos hídricos Abordagem ao nível
do ecossistema Planeamento integrado Poluidor-pagador Participação
pública Gestão integrada das águas Custo desproporcionado Durabilidade
Estado ecológico Adaptação funcional Cooperação internacional
Ponderação global Utilizador-pagador Informação Serviços dos ecossistemas
Recuperação de custos Uso razoável equitativo das bacias
Prevenção Precaução Correcção na fonte Valor económico da água Valor
social da água Bom estado Valorização dos recursos Desenvolvimento
regional Direitos individuais Interesses locais Objectivos ambientais
Deterioração do estado Potencial ecológico Melhor opção ambiental Análise
custo-eficácia Exequibilidade técnica Interesse Público Abordagem
combinada Domínio Público Hídrico Incerteza Capacidade para pagar
Recuperação ambiental Internalização dos custos Custos de
escassez Análise económica das utilizações Fiscalização Inspecção Dano
ambiental Responsabilidade civil Análise custo-benefício Património Paisagem
Diversidade Transparência …

Gestão dos Recursos Hídricos – princípios/conceitos



Planeamento

Licenciamento

Fiscalização

Monitorização

Gestão de
infra-estruturas

Informação/
Comunicação

Administrações de Região Hidrográfica – Principais competências



INSTRUMENTOS

Planos de recursos
hídricos:

Plano Nacional da Água

Planos de Gestão de
Bacia Hidrográfica

Planos Específicos de
Gestão das Águas

Planos especiais de
ordenamento do

território:

Planos de Ordenamento
de Albufeiras de Águas
Públicas

Planos de Ordenamento
da Orla Costeira

Planos de Ordenamento
dos Estuários

Medidas de
protecção e

valorização dos
recursos hídricos

Lei da Água – Planeamento e Ordenamento dos Recursos Hídricos



Medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos:

 Conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas;
 Conservação e reabilitação da zona costeira e estuários;
 Conservação e reabilitação das zonas húmidas;
 Protecção especial dos recursos hídricos;

 Protecção das captações de água;
 Utilização condicionada das zonas de infiltração máxima;
 Utilização condicionada das zonas vulneráveis;

 Protecção contra cheias e inundações;
 Protecção contra secas;
 Protecção contra acidentes graves de poluição;
 Protecção contra rotura de infra-estruturas hidráulicas.

Lei da Água – Planeamento e Ordenamento dos Recursos Hídricos



Total Em Portugal Em Espanha

Área (km2) 80 500
24 855
(30 %)

55 645

Comprimento do rio
(km) 1 100

230
(21 %)

870

População (hab.) 9 245 000
3 245 000

(33 %)
6 000 000

Densidade populacional
(hab. / km2)

112 122 107

Nascente Serra de Albarracin (1600 m)

Foz Oeiras

Bacia Hidrográfica do Tejo



Região Hidrográfica do Tejo – Instrumentos / Estratégias

Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Tejo

Plano de Gestão da Região
Hidrográfica do Tejo

Plano de Ordenamento do
Estuário do Tejo

Plano de Ordenamento do
Estuário do Tejo

Plano Estratégico de
requalificação e valorização do

Rio Tejo

Plano Estratégico de
requalificação e valorização do

Rio Tejo



Tejo, referência de qualidade ambiental
 Reabilitação dos ecossistemas ribeirinhos
 Aplicação de boas práticas na actividade agrícola

Tejo, espaço de desenvolvimento económico
 Criação de estruturas de apoio à promoção de produtos endógenos
 Criação de pólos de desenvolvimento turístico

Tejo, espaço de encontro e lazer
 Qualificação e valorização do espaço público de frentes ribeirinhas
 Requalificação de espaços urbanos e estruturas simbólicas
 Criação/requalificação de zonas e estruturas de recreio e lazer
 Criação de zonas de pesca e de desportos náuticos

Plano Estratégico de requalificação e valorização do Rio Tejo – Eixos



Tejo, património natural e cultural
 Valorização dos espaços naturais
 Valorização dos elementos do património histórico e cultural
 Recuperação e requalificação das aldeias avieiras

Tejo, espaço para o conhecimento, inovação e educação
 Promover projectos de inovação tecnológica
 Criar uma rede consolidada de locais de observação e de interacção com o

território

Tejo, mais disciplinado e navegável
 Recuperação e requalificação das margens
 Reforço de diques e outros instrumentos de prevenção de cheias e inundações
 Promoção de um estudo de navegabilidade do Tejo entre Lisboa e Abrantes

Plano Estratégico de requalificação e valorização do Rio Tejo - Eixos



Conservação e reabilitação da rede hidrográfica – Principais actividades

 Definição de critérios para integração
no processo de licenciamento –
alterações hidromorfológicas

 Acções de formação sobre limpeza
de linhas de água

 Estudos de base – margens

 Intervenções de consolidação de
margens e diques
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