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Dificuldades

 Organização de informação  Recursos internos



Dificuldades

Aprendizagem

Prazo



No PGBH Vouga, Mondego e Lis foram analisadas 20 massas
de água subterrâneas

Aplicação informação/resultados

No PGBH Vouga, Mondego e Lis foram analisadas 20 massas
de água subterrâneas

Massas de água subterrâneas

Ex.:Quaternário de Aveiro

Limites e localização

Áreas de recarga

Piezometria e direções de fluxo

Balanço

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Massasaguassubterraneas.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/QuaternarioAveiro.jpg
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/QuaternarioAveiro_isopiezas.jpg
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/QuaternarioAveiro_recarga.jpg
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/QuartenarioAveiro_balanco.jpg


Perímetros de protecção

Zonas para captação de água destinada ao consumo humano

Águas subterrâneas:
O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22/09 determina que sejam definidos perímetros de
protecção nas captações de água subterrânea para abastecimento público de água
para consumo humano de aglomerados populacionais > 500 hab. ou caudal de
exploração >100 m3/dia

Perímetros de protecção - captações
águas subterrâneas

Águas subterrâneas:
O Decreto-Lei n.º 382/99, de 22/09 determina que sejam definidos perímetros de
protecção nas captações de água subterrânea para abastecimento público de água
para consumo humano de aglomerados populacionais > 500 hab. ou caudal de
exploração >100 m3/dia

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Perimetrosdeproteccao-aguassubterraneas.pdf


Objectivos ambientais

Estado Massas Água Subterrâneas

Estado massas de água subterrâneas

Estado Massas Água Subterrâneas

Evolução do estado das massa de água

Objectivos ambientais: evolução em 2015, 2021 e 2027

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/53-Estadofinalaguassubterraneas.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/Evolucaoestadomassasagua.pdf


Programa de medidas

Medidas base
Zonas de máxima infiltração-recarga

Autorização - Licenciamento

Interdição de rejeição

Perímetros de protecção

Medida suplementar

Perdas

Perímetros de protecção

http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/B06.02_RECARGAS.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/B10.04_INFILTRACAOSOLO.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/S05.07_LICENCIAMENTO.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/B09.01_PERIMETROS.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/S05.06_PERDAS.pdf


Aplicação da informação

Sistemas de informação



Aplicação da informação

Ficheiros



Relatórios

Aplicação da informação



Participação Pública



Participação Pública

 Consulta Pública

Período: 12 Outubro 2011 a 12 Abril 2012

Site www.arhcentro.pt

E-mails divulgação

 Consulta Pública

Período: 12 Outubro 2011 a 12 Abril 2012

Site www.arhcentro.pt

E-mails divulgação Caracterização e Diagnóstico

 Consulta Pública

Período: 12 Outubro 2011 a 12 Abril 2012

Site www.arhcentro.pt

E-mails divulgação Caracterização e Diagnóstico

Cenários Prospectivos

Objectivos ambientais e
programa de medidas

www.arhcentro.pt
www.arhcentro.pt
www.arhcentro.pt
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/MNSG_mail11.indd-V3.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/AF_info_MAIL_F2indd-2-1.pdf
http://www.aprh.pt/images/stories/pdf/AF_info_MAIL.indd.pdf


Consulta Pública


