
Pontos Prévios 
Espanha valoriza extremamente a Convenção; 

 

“El Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas 
Hidrográficas Hispano-Portuguesas, más conocido como el Convenio de Albufeira ha sido incluido en el Catálogo de Buenas 
Prácticas en materia de cooperación transfronteriza del Global High Level Panel on Water and Peace. 
 
Para ello, el Panel se ha basado en los trabajos realizados por el Strategic Foresight Group, un think tank que ha 
desarrollado una metodología para evaluar la eficacia de los más de 200 instrumentos de cooperación internacional 
transfronteriza en materia de agua actualmente en vigor. 
 
En la versión de 2017 de su informe ‘Water Cooperation Quotient’, este think tank evaluó por primera vez el Convenio de 
Albufeira, al que valoró con cien puntos en una escala del uno al cien, es decir, la máxima puntuación posible.“ 

Rui Rodrigues 



Pontos Prévios 
Portugal nem tanto, aparentemente; 

 



Questões propostas 
para debate 

 

 

1. Sem ovos não se fazem omeletes; 

 

2. Fazer contas, é com números; planear, é com ideias. 







Há acompanhamento do outro lado da fronteira 





Com tanta falta de dados e com a incerteza 
manifesta nas estimativas das precipitações, 

• Será que neste ano deveria ter havido derrogação no Tejo Português? 

• Estaremos numa nova fase em que se faz gestão sem monitorização preventiva  

(SÓ REATIVA)? 

https://www.publico.pt/2018/02/07/sociedade/noticia/ 
 

Análises à água em Perais passam a ser diárias 
 

Matos Fernandes apontou ainda o aumento dos pontos de recolha 
de amostras no Tejo, que subiram de quatro para 14 "a funcionar 
em pleno". 
 

"Portanto, conhecemos o que está a acontecer no Tejo e só 
fizemos o que fizemos porque sabíamos o que estava a acontecer", 
disse. 



Foi verificado integralmente o regime de 
caudais da Convenção por parte de Espanha 

1º TRIm 741 hm3 

2º TRIm 599 hm3 

3º TRIm 466 hm3 

4º TRIm 914 hm3 

ANUAL 2721 hm3 





Nº da semana no ano civil de 2019 



Nº da semana no ano civil de 2019 

A APA avança ainda que, quando Portugal foi informado da 
pretensão de Espanha para cumprir o regime anual da 
Convenção “à custa da descida no nível em Cedillo sem 
qualquer compensação de montante foram enviadas várias 
notas e solicitação de esclarecimentos a Espanha”. 
         APA, nota enviada à imprensa em 8/10/2019 

e avisos para a população ribeirinha ??? 

LUSA/PAULO NOVAIS 

EXPRESSO 



Nº da semana no ano civil de 2019 



Importância de se coligir um acervo de dados: 
 

SERÁ QUE NUNCA ACONTECEU SEMELHANTE COISA? 

Atenuante a jusante: volume mínimo diário 
efluente de Belver desde junho de 2017 (!!) 



CONCLUSÕES (em forma de pergunta) 

SERÁ QUE JÁ NÃO É TEMPO DE PLANEAR UM REGIME 
NO TEJO PARA ALÉM DO TOMA-LÁ-DÁ-CÁ VOLUMES? 

AS IDEIAS ESTÃO NA PRÓPRIA CONVENÇÃO (VISÃO HOLÍSTICA) 
 
Parte III - Proteção e Aproveitamento Sustentável 
Artigo 13.º - Qualidade das águas (prevenindo a degradação do estado das águas …e assegurando 

o cumprimento de todas as normas e objectivos de qualidade) 
Artigo 14.º - Prevenção e controlo da poluição (produzida pelas descargas tópicas e difusas) 
Artigo 15.º - Usos da água (adoptando medidas e ações tendentes à racionalização e economia do 

aproveitamento dos recursos hídricos) 
Artigo 16.º - Caudais (…) – PREOCUPAÇÃO FUNDAMENTAL 
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