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Seminário:
As águas subterrâneas nos

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica

Os resultados obtidos e a implementação dos
planos de gestão de bacia



• Questões Significativas – Julho 2009

• Início da elaboração do Plano – Outubro 2010

• Forúns Participação Pública – Maio 2011

• Versão para consulta pública – Agosto 2011

10 meses

• Consulta pública – Setembro 2011 – Março 2012

6 meses

Cronograma PGBHRH8



Redes de monitorização na ARH do Algarve



• Balanço Hídrico

Avaliação da capacidade de recarga das 
massas de água

Avaliação das extracções:

Dificuldades na elaboração

Estimativa a partir de ortofotomapas

BD emissão de títulos – desde 2004
BD monitorização – desde 1995 
>19000 captações particulares
>25000 aguarda emissão de títulos



• Redes de monitorização
Avaliação da representatividade redes 
monitorização piezométrica e de qualidade 
das MA subterrânea

Índice de Representatividade - Homogeneidade da MA

Ex: MA Campina de Faro

Dificuldades na elaboração



• Zona Vulnerável Campina de Faro

Dificuldade em inverter a tendência de 
concentrações elevadas de nitratos

Dificuldades na implementação



Reserva Ecológica Nacional
As medidas existem, mas ...
persistem alterações do coberto vegetal em projectos 
que não carecem de parecer das autoridades – ex. 
projectos agrícolas

Medidas no PGBHRH8
Medidas restritivas ao tipo de uso do solo
Promoção da recarga 
Protecção das zonas de recarga
Protecção da qualidade da água

Dificuldades na implementação
Zonas Protegidas 

Zonas de infiltração máxima



Pontos fortes

• Delimitações de limites de massas de água subterrâneas

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 
Barlavento > individualizar várzea de Aljezur

Massa de água Campina Faro > individualizar os 2 
subsistemas - Faro e Vale do Lobo

• Focalizar melhor as Medidas:
subsistema Faro: estado qualitativo 
subsistema Vale do Lobo: estado quantitativo



Captações de água subterrânea 
Potência < 5 cv e impacte significativo

Lei da Água  - artº 62º

Pontos fortes



Captações Públicas Subterrâneas
Activas - 308
De reserva – 132
Perímetros de protecção – 17

Pontos fortes



Pontos fortes
Controlo de exploração de massa de água 

subterrânea
•Perímetro de rega do sotavento 

Implementação de medidas de gestão integrada 
de águas subterrâneas/água superficial das massa 
de água subterrâneas abrangidas pelo perímetro 
de rega do Sotavento

Entidades envolvidas –Associação de Regantes, 
ARH, Serviços da Agricultura



Protecção e valorização de águas subterrâneas
• PEGA - Massa de água Querença-Silves

Promover a recarga do aquífero
Responsabilizar através do controlo de consumos de água extraídos
Sistemas eficientes de rega e dotações mínimas em anos críticos
Condicionar/Promover/Incentivar o uso do solo a actividades não 

consumidoras da água (agricultura de sequeiro, jardins com espécies 
autóctones, etc ...)

Para melhor gestão das águas subterrâneas, poderá ser definida uma 
dotação média (quota) de água por unidade de área para cada 
sistema aquífero?

• PEGA - Área crítica à extracção de águas subterrâneas

Plano Prevenção fenómenos intrusão salina
Aprofundar posição da cunha salina
Qual o limite de extracções para impedir a intrusão salina
Condicionar/Promover/Incentivar o uso do solo a actividades não consumidoras 
da água (agricultura de sequeiro, jardins com espécies autóctones, etc)
Recurso a água residual tratada (rega de espaços públicos, campos de golfe, 
etc)
Aproveitamento das águas pluviais (rega de espaços verdes)
Reciclagem da água (lavagem de carros, circuitos industriais)



Expectativas Futuras
• Modelo Dados Geográficos

Balanço Hídrico por massa de água de forma expedita 
– Vol. Anual extraído > 70% da recarga média anual a 
longo prazo;decréscimo acentuado do caudal de 
nascentes; descida acentuada dos níveis piezométricos
Registo de extracções pela web
Licenciamento via web
Reforço da relação com o cidadão a partir da web

• Prosseguir trabalho de planeamento
• Acompanhamento da execução do PGBHRH8 – sistema 

de indicadores 



www.planogestaorh8arhalgarve.pt

Participação Pública







Obrigada !

partipub@arhalgarve.pt

sdelgado@arhalgarve.pt

ereis@arhalgharve.pt

www.arhalgarve.pt
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