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Planeamento das águas 

objetivos ambiciosos 
de proteção e 

recuperação dos 
ecossistemas 

aquáticos 

Garantir a sustentabilidade da 
utilização dos recursos 

hídricos. 

instrumentos juridicamente vinculativo aos 
princípios fundamentais da gestão integrada das 
bacias hidrográficas, incorporando perspetivas 

económicas e ecológicas na gestão dos recursos 
hídricos 

Plano Nacional da 
Água 

Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica 

Planos 
Específicos de 

Gestão das 
Águas 

Instrumentos de planeamento 



Plano Nacional da Água (PNA)  

O PNA é o instrumento de planeamento das águas, de natureza estratégica, que 
estabelece as grandes opções da política nacional da água 

Objetivos do PNA 

Constituir-se como o “espelho” dos 
principais problemas das águas à escala 
nacional, agregando e harmonizando a 

caracterização e diagnóstico realizado no 
primeiro ciclo de planeamento dos PGRH; 

Constituir-se como o instrumento da política 
nacional da água estabelecendo as regras e os 

princípios dessa política, assim como as normas 
orientadoras para a revisão e atualização dos 
PGRH, a realizar nos ciclos de planeamento 

subsequentes. 



Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)  

 
 

Bom  
estado 

Implementação 
das medidas 

Programa de medidas 

Definição de objetivos ambientais 

Monitorização e classificação das massas 
de água 

Caraterização de pressões e impactes e análise 
económica 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)  
instrumentos de planeamento das águas 

constituindo a base de suporte à gestão, à 
proteção e à valorização ambiental, social e 

económica das águas  

Principal unidade de gestão da 
DQA/Lei da Água é a região 
hidrográfica (RH)  

Etapas do processo de elaboração dos PGRH 

São instrumentos operacionais, contendo as 
medidas e ações que permitam alcançar o bom 
estado das massas de água.  
 
Os PGRH reportam à Comissão Europeia o estado 
de aplicação da Diretiva Quadro da Água e são um 
instrumento de informação e consulta do público. 



PNA vs PGRH 

PNA 

Regulamentação 

Metodologias 

Estratégias 

Normas 

Sistemas de 
informação 

PGRH 

Aplicação da Lei 

Monitorização 

Intervenções 
estruturais 

Requalificação 

……. 

Tipologia de medidas do 
PNA e dos PGRH 

Articulação PNA e PGRH 



Os PGRH são elaborados por ciclos de planeamento, sendo revistos e atualizados de 
seis em seis anos. O primeiro ciclo de planeamento, referente ao período entre 
2009-2015 está em fase de conclusão, estando a decorrer os trabalhos de 
preparação do 2º ciclo (2016-2021). 

Ciclos de Planeamento (PGRH)  



1.º Ciclo planeamento 2009-2015 

… é a primeira vez que existe tanta informação 
disponível sobre o estado das águas em toda a Europa, 
devido ao desenvolvimento dos PGRH ao abrigo da DQA. 
 
…verifica-se a necessidade de uma melhor aplicação e 
maior integração dos objetivos da política da água noutras 
áreas políticas, como a política agrícola comum (PAC), os 
Fundos Estruturais e de Coesão e as políticas em matéria 
de energias renováveis, transportes e gestão integrada de 
catástrofes. 
 



Atingir o Bom Estado das massas de água em 2015? 



1.º Ciclo planeamento 2009-2015 
Porque não é atingido o Bom estado das massas de água? 

As alterações climáticas e as condições económicas e financeiras da Europa tornam mais difícil atingir o 
Bom Estado. 
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No âmbito do 1.º ciclo de planeamento foram definidas várias medidas distribuídas pelas 
áreas temáticas  

1.º Ciclo planeamento 2009-2015 



Avaliação dos 1º ciclo dos PGRH 

Grande esforço na preparação dos 
planos. 

Relatórios apresentam boa qualidade. 

Compilação de informação dispersa. 

Integração gradual da perspetiva 
ecológica na gestão da água. 

Melhoria do conhecimento de base. 

Reforço da cooperação internacional. 

Aumento da participação do público e 
do envolvimento das partes 
interessadas. 

Filosofia da DQA nem sempre foi totalmente 
absorvida. 

Falta de monitorização conduziu em muitos 
casos à necessidade de recorrer à análise 
pericial na classificação das massas de água. 

As metodologias utilizadas para classificar as 
pressões significativas nem sempre são claras. 

Dificuldade no conhecimento da relação causa-
efeito entre estado e pressões. 

Utilização aparentemente excessiva de 
prorrogações e derrogações devido ao atraso 
verificado na elaboração dos planos. 



Fases de elaboração dos PGRH – Prazos definidos na DQA 

Cada ciclo de planeamento é composto por três fases principais sujeitas à 
participação pública de todos os interessados, durante um período mínimo de 
6 meses:  

 

• 1ª FASE: A elaboração do calendário e programa de trabalhos para a 

elaboração do PGRH  (dezembro de 2012); 

• 2ª FASE: Uma atualização da caracterização da região hidrográfica com a 

identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da 
atividade humana sobre o estado das massas de água e a análise económica 
das utilizações da água e a síntese das questões significativas relativas à 
gestão da água (QSiGA) identificadas na RH (dezembro de 2013); 

• 3ª FASE: A elaboração do projeto do PGRH, incluindo o respetivo programa 

de medidas (dezembro de 2014); 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

1º FASE - Calendário e programa 

de trabalhos dos PGRH 
 Dezembro       

Participação pública da 1º fase Janeiro - Junho 

2º FASE - Relatórios das 

Questões significativas por RH 

Junho a 

Novembro 

Caracterização da região 

hidrográfica (Art. 5º) 
  

Junho a 

Novembro 
    

Participação pública  da 2ª fase e 

do Art. 5º 
Dezembro - Maio 

3ª FASE - Versão provisória do 2º 

ciclo dos PGRH 
    Dezembro a Maio   

Participação pública 3ª fase Junho - Novembro 

Versão final do 2º ciclo dos PGRH Dezembro a Fevereiro 

Carregamento WISE         Março 

Fases de elaboração dos PGRH – Prazos previstos em Portugal 



2º ciclo dos PGRH – Articulação com Espanha 

1. Revisão da delimitação das Massas de Água Transfronteiriças. 

Delimitação de novas massas de água que tenham sido consideradas para este ciclo, por cada um dos países, 
na sequência da avaliação do estado ou das pressões. 

10 MA transfronteiriças 28 MA transfronteiriças 7 MA transfronteiriças 
25 MA transfronteiriças 

2. Classificação do Estado das Massas de Água. 

Para ultrapassar diferenças associadas a tipos de intercalibração e aos limiares para os parâmetros físico-
químicos e poluentes específicos, a classificação final para as MA transfronteiriças tem por base: 

• Dar preferência às classificações obtidas com dados de monitorização; 

• Reuniões entre as Confederações e as ARH para ponderar a classificação comum. Validação final no 
GT planeamento da CADC. 



4. Programa de Medidas 
Dificuldade de articulação atendendo ao desfasamento de elaboração dos planos. Avaliação e discussão 
durante a fase de participação pública dos Planos de Espanha (em curso) para integrar na versão final 
dos PGRH. 

 

Reuniões entre as Confederações e as ARH. Validação final no GT planeamento da CADC. 

 

2º ciclo dos PGRH – Articulação com Espanha 

3. Objetivos ambientais 
Harmonizar os prazos para atingir os objetivos ambientais. 

Avaliação das pressões  associadas ao estado inferior a Bom e disponibilidades 
financeiras para executar as medidas. 

Foi acordada a elaboração de um documento comum em dois idiomas (espanhol e português) 
para todas as regiões partilhadas por Espanha e Portugal. Este documento incluirá toda a 
informação coordenada durante o trabalho de planeamento de recursos hídricos do segundo 
ciclo 2016-2021, bem como os trabalhos a desenvolver durante a vigência do 2.º ciclo para 
preparar os PGRH de 3.º ciclo. 

Paralelamente será elaborado um documento com as metodologias utilizadas para envio à 
Comissão Europeia. 



Atualização 2º ciclo para cada região hidrográfica 

Relatório de Caracterização da Região Hidrográfica (Art. 5º) 

 Caraterização da região  Pressões sobre as massas de 
água 

Setor 
Volume (hm

3
) 

TOTAL 
Superficial Subterrâneo 

Urbano 
Abastecimento público 233,23 158,4 391,63 

Consumo particular 0,31 2,28 2,59 

Industrial 
PCIP 35,04 

29,3 66,51 
Não PCIP 2,17 

Agrícola 
Agricultura 597,50 597,50 1195 

Pecuária 0,2 6,63 6,83 

Turismo 
Golfe 2,15 6,45 8,6 

Hotelaria 0,03 1,50 1,53 

Energia 

Termoelétrica 138,00 - 138,00 

Hidroelétrica <10m  - - - 

Hidroelétrica >10m 
(1)

 13367,77 - 13367,77 

Outros 0,00 35,6 35,6 

TOTAL 14376,4 837,66 15214,06 

 

 Disponibilidades e 
necessidades 

 Programas de 
monitorização 

Categoria 

Estado químico 
Estado quantitativo 

Rede de vigilância Rede operacional 

Estações 
Massas de água 

monitorizadas 
Estações 

Massas de água 

monitorizadas 
Estações 

Massas de água 

monitorizadas 

N.º N.º % N.º N.º % N.º N.º % 

Águas 

subterrâneas 
207 19 95 53 4 20 148 18 90 

 

 Análise económica das 
utilizações 

 Classificação das massas de água 

Classificação 
Rios 

Rios 

(albufeiras) 

Águas de 

Transição 

Águas 

Costeiras 
TOTAL 

N.º N.º N.º N.º N.º % 

Bom e superior 207 7 1 3 218 47 

Inferior a Bom 216 19 3 0 238 51 

Desconhecido 8 0 0 3 11 2 

TOTAL 431 26 4 6 467 100 

 



Classificação provisória– Estado Massas de Água Superficiais 
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Bom ou superior Inferior a Bom Desconhecido

Nas RH5, RH6 e RH7 a percentagem de massas de água 
com estado igual a Bom ou superior é inferior a 50 %. 

Melhoria, relativamente ao primeiro ciclo de PGRH (2009-
2015), nas RH2, RH4 e RH8. 

No estado químico existe um maior número de massas de 
água com estado desconhecido. 

Tendência relativamente ao 1.º ciclo 

Estado 

Ecológico

Potencial 

Ecológico

Estado 

Químico 

(naturais)

Estado Químico 

(modificadas

RH1 RH1 RH1 RH1

↑ ↓ ↑ →

RH2 RH2 RH2 RH2

↑ ↑ → →

RH3 RH3 RH3 RH3

↓ → → ↓

RH4 RH4 RH4 RH4

→ ↑ → ↑

RH5 RH5 RH5 RH5

↑ ↓ ↓ ↓

RH6 RH6 RH6 RH6

→ → → ↓

RH7 RH7 RH7 RH7

→ ↓ → ↓

RH8 RH8 RH8 RH8

↑ ↑ ↑ ↓

Considerando o total das MA das oito RH 53% têm estado Bom ou superior. 



Classificação provisória – Estado Massas Água Subterrâneas 
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Bom Medíocre

Tendência relativamente ao 1.º ciclo 

As RH2 e RH7 apresentam maior percentagem de massas de água 
com estado medíocre. Não existem massas de água com estado 

desconhecido. 

Estado 

Químico

Estado 

Quantitativo

RH1 RH1

→ →

RH2 RH2

→ →

RH3 RH3

→ →

RH4 RH4

↑ →

RH5 RH5

↑ →

RH6 RH6

↑ →

RH7 RH7

→ ↑

RH8 RH8

↑ →



Rede APA TURH EIA 
Estudos 

académicos 

QSiGA – Monitorização, autocontrolo e informação  

Protocolos de 
amostragem 

Dados 

Determinações 
analíticas (LQ) 

Laboratórios da APA 
Concursos públicos 
Articulação DQEM 

Modelação 
Métodos complementares  

Concluir sistemas de classificação 



Balanço disponibilidades/consumos - Índice de escassez 

Portugal com um índice de escassez de 17% 

Escassez reduzida 

WEI+ inferior a 10% - Sem Escassez 

WEI+ entre 10% e 20% - Escassez Reduzida 
WEI+ entre 20% e 40% - Escassez moderada 
WEI+ superior a 40% - Escassez severa 

Índice de escassez superior a 40% - Bacia do Leça 
(RH2), Bacia do Sado (RH6) e a RH8  

 Escassez severa  

Índice de escassez inferior a 10% - RH1, Bacia do 
Cávado (RH2) e RH3 

Sem escassez  

Legenda: 

WEI - Water Exploitation Index- corresponde à razão entre a procura média 
anual de água e os recursos médios disponíveis a longo prazo e permite assim 
avaliar o stress hídrico a que se encontra sujeito um território 



Balanço do 1º ciclo para cada região hidrográfica 

 Pressões sobre as massas de água 

 Classificação das massas de água 

 Objetivos ambientais 

 Avaliação do programa 
de medidas 

Relatórios das Questões Significativas da Gestão da Água (QSiGA) 

Setor 
Carga rejeitada (Ton/ano) 

CBO5 CQO Ptotal Ntotal 

Urbano 4 128 1 656 102 506 

Industrial 792 354 2,9 41 

Pecuária 2 220 842 371 2 322 

Agricultura - - 892 6 517 

Golfe - - 14 44 

TOTAL 7 140 2 852 1 382 9 430 

 

Classificação 
Rios Águas de Transição Águas Costeiras TOTAL 

nº % nº % nº % nº % 

Excelente 3 2 0 0 1 50 4 2 

Bom 82 40 3 60 1 50 86 41 

Razoável 70 34 0 0 0 0 70 33 

Medíocre 47 23 0 0 0 0 47 22 

Mau 1 1 0 0 0 0 1 1 

Desconhecido 1 1 2 40 0 0 3 1 

TOTAL 204 -  5 -  2 -  211 -  

 

2º ciclo para cada região hidrográfica 

 Cenários prospetivos 
Setor 

Cenários 

Minimalista  BAU Maximalista 

Urbano    

Agricultura e 
Pecuária 

Regadio Total    

Regadio Coletivo    

Efetivo pecuário total    

Indústria    

Turismo 
Hotelaria    

Golfe * * * 

Energia 
Hidroelétrica    

Termoelétrica    

Pesca e Aquicultura 
Pesca    

Aquicultura * * * 

Navegação    

 

 QSiGA identificadas  
Questões relativas a pressões e impactes 

2. Afluências de Espanha 

3. Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

4. Águas enriquecidas por nitratos e fósforo 

5. Alteração das comunidades da fauna e da flora 

7. Alterações do regime de escoamento 

8. Competição das espécies pelo espaço e pelo alimento com consequente desequilíbrio das comunidades 

10. Contaminação de águas subterrâneas 

13. Destruição/ fragmentação de habitats 

14. Escassez de água 

15. Eutrofização (nitratos, fósforo, compostos de fósforo, clorofila a, ocorrência de blooms de algas) 

18. Poluição com metais 

19. Poluição com substâncias perigosas e substâncias prioritárias (biocidas e produtos fitofarmacêuticos) 

20. Poluição microbiológica 

21. Poluição orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

25. Redução da biodiversidade 

Questões de ordem normativa, organizacional e económica 

31. Fiscalização insuficiente e/ou ineficiente 

32. Licenciamento insuficiente e/ou ineficiente 

33. Monitorização insuficiente e/ou ineficiente das massas de água 

35. Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e descargas de águas residuais 

 



Questões relativas a pressões e impactes 

1. Afluências de Espanha 

2. Agravamento da qualidade da água devido à suspensão dos sedimentos 

3. Implementação insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecológicos 

4. Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade 

5. Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) 

6. Alterações do regime de escoamento  

7. Competição de espécies não nativas com espécies autóctones 

8. Contaminação de águas subterrâneas 

9. Degradação de zonas costeiras 

10. Destruição/fragmentação de habitats 

11. Escassez de água 

12. Eutrofização (nitratos, fósforo, compostos de fósforo, clorofila a, ocorrência de blooms de algas) 

13. Intrusão salina e outros nas águas subterrâneas 

14. Inundações 

15. Poluição com substâncias prioritárias e perigosas (metais, pesticidas, substâncias de origem 

industrial) 

16. Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) 

17. Sobre-exploração de águas subterrâneas 

18. Perdas de água nos sistemas de abastecimento público e de rega 

Lista de potenciais QSiGA do 2º ciclo 

1. Limitações ao incremento do nível de 
internalização de custos pelos 
utilizadores da água. 

2. Participação pública e envolvimento 
dos setores insuficiente 

3. Integração setorial da temática da 
água insuficiente 

4. Insuficiente sistematização e 
disponibilização de informação 
relativa às utilizações da água pelos 
diferentes setores  

QSiGA de âmbito nacional 

Questões de ordem normativa, organizacional 

e económica 

19. Recursos humanos especializados 

insuficientes 

20. Sistemas de vigilância, alerta e 

monitorização das massas de água 

insuficientes e/ou ineficientes  

21. Medição e autocontrolo insuficiente e/ou 

ineficiente das captações de água e rejeições 

de águas residuais 



QSiGA identificados em cada região hidrográfica 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Afluências de Espanha L L L L

3.Implementação insuficiente e/ou ineficiente do regime de caudais ecológicos L L L L L L L

4.Alteração das comunidades da fauna e da flora e/ou redução da biodiversidade L L L L

5.Alterações da dinâmica sedimentar (erosão e assoreamentos) L L L L L

6.Alterações do regime de escoamento L L L L L L

7.Competição de espécies não nativas com espécies autóctones L

8.Contaminação de águas subterrâneas L L L L L L

9.Degradação de zonas costeiras L L L L L L

10.Destruição/ fragmentação de habitats L L L L L L

11. Escassez de água L L L L

12.Eutrofização (nitratos, fósforo, compostos de fósforo, clorofila a, ocorrência de blooms de algas) L L L L L

13.Intrusão salina e outros nas águas subterrâneas L

14. Inundações L L L L L L L

15.Poluição com metais, com substâncias perigosas e substâncias prioritárias (biocidas e produtos fitofarmacêuticos) L L L L L

16.Poluição microbiológica e orgânica (CBO5, azoto amoniacal) L L L L L L L L

17. Sobre-exploração de águas subterrâneas L L

18. Perdas de água nos sistemas de abastecimento e rega L L L L L

19. Recursos humanos especializados insuficientes L L L L L L L L

20. Sistemas de vigilância, alerta e monitorização das massas de água insuficientes e/ou ineficientes L L L L L L L

21. Medição e autocontrolo insuficiente e/ou ineficiente das captações de água e rejeições de águas residuais L L L L L L L L

Questões potenciais
Regiões hidrográficas



Participação Pública - PGRH 

Comunidade 
científica 

Sectores 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

Estado das Massas de Água 
Identificação das Pressões  
Objetivos Ambientais 
Programa de Medidas 

Financiamento 
comunitário 

Cidadãos 

ONG 

Administração 

Inovação 
Partilha informação 

Sensibilização 
Complementaridade de 
iniciativas entre as 
diferentes ONG  

Programa de medidas 

Reuniões setoriais para análise de medidas. 
Financiamento diluído em vários sectores. 

Melhores técnicas 

Partilha informação 

Consultores 

Implementação das 
medidas 



Estudos necessários 
 Concluir os critérios de classificação, reforçando a informação sobre as 

condições de referência e os valores limite para as fronteiras ainda em falta 
(rios e albufeiras). 

 Desenvolver sistemas de classificação para avaliação do estado ecológico de 
rios de curso principal. 

 Definir critérios de classificação do potencial ecológico para as albufeiras de 
curso principal. 

 Estabelecer a definição do Bom Estado Potencial Ecológico (GEP), com base 
nas características ecológicas e medidas de mitigação necessárias. 

 Concluir os critérios de classificação  para as águas costeiras e de transição. 

 Avaliar o estado químico das águas interiores através do biota. 

 Identificar ecossistemas aquáticos dependentes de águas subterrâneas. 

 Monitorizar substâncias farmacêuticas e outros poluentes emergentes em 
águas superficiais e subterrâneas. 

 Avaliar a necessidade de definição de critérios complementares de 
classificação para as áreas protegidas. 



SESSÕES PÚBLICAS - QUESTÕES SIGNIFICATIVAS DA ÁGUA  (QSiGA) 

Região Hidrográfica (RH) Data Local 

Todas as RH 12. fevereiro. 2015 Lisboa 

Minho e Lima (RH1) 20. fevereiro. 2015 Viana do Castelo 

Cávado, Ave e Leça (RH2) 27.março. 2015 Braga 

Douro (RH3) 17. março. 2015 Porto 

Vouga, Mondego e Lis (RH4) 
3. março. 2015 Coimbra 

17. março. 2015 Coimbra 

Tejo e Ribeiras do Oeste (RH5) 
28. abril. 2015  Lisboa 

29. abril. 2015 Alcanena 

Sado e Mira (RH6) 24. fevereiro. 2015 Évora 

Guadiana (RH7) 24. fevereiro. 2015 Évora 

Ribeiras do Algarve (RH8) 

26.março.2015 

27.março.2015 

31.março.2015 

Faro  

Tavira 

Lagos 

   Todas as RH (balanço das QSIGA) 25. maio. 2015 Lisboa 

Sessões públicas 
promovidas pela APA. 
 
 
 
Consulte o site da APA 
para mais 
informações: 
http://www.apambien
te.pt/index.php?ref=1
6&subref=7&sub2ref=
9&sub3ref=848  

http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=848
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