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Diretiva Quadro da Água 

  Transposta para o direito português através da Lei nº58/2005 de 29 de 

Dezembro e Decreto-Lei nº77/2006, de 30 de Março. 

  Objetivos : proteger as massas de água superficiais interiores, costeiras e de 

transição bem como as subterrâneas. 

  Pretende-se: 

  Prevenir a deterioração do estado das MA 

  Proteger e recuperar todas as MA para alcançar o bom estado ou o bom 

potencial  

  Reduzir progressivamente a poluição 



Objetivos Ambientais 



DQA - Objetivos Ambientais 

  A DQA/LA estipula como objetivos ambientais o bom estado ou o potencial bom estado das 

massas de água que devem ser atingidos até 2015, através da aplicação de programas de 

medidas especificas definidas em planos 

  A principal unidade de gestão da DQA / Lei da Água á a Região Hidrográfica, entendendo-se 

como a área de terra e mar constituída por uma ou mais bacias hidrográficas contíguas e as 

águas subterrâneas e costeiras que lhe estão associadas 

  Foram delimitadas em Portugal continental oito Regiões Hidrográficas 

   A elaboração destes planos, enquanto instrumentos de planeamento de recursos hídricos, 

que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas, está 

cometida à APA, IP 



DQA / PGRH 
•  Artigo 13.º: Os Estados-Membros garantirão a elaboração de um plano de gestão de bacia 

hidrográfica, para cada região hidrográfica inteiramente situada no seu território; 

RH 1: Região Hidrográfica do  Minho e Lima 

RH 2: Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça 

RH 3: Região Hidrográfica do Douro 

RH 4: Região Hidrográfica  Vouga, Mondego, Lis  

RH 5: Região Hidrográfica do  Tejo e Ribeiras do Oeste 

RH 6: Região Hidrográfica do Sado e Mira 

RH 7: Região Hidrográfica do Guadiana 

RH 8: Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 



PGRH 
•  CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 

•  PRESSÕES NATURAIS E INCIDÊNCIAS ANTROPOGÉNICAS  

•  ZONAS PROTEGIDAS E ÁREAS CLASSIFICADAS 

•  MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS MASSAS DE 
ÁGUAS   

•  ANÁLISE ECONÓMICA DAS UTILIZAÇÕES E CENÁRIOS 
PROSPECTIVOS   

•  DIAGNÓSTICO OBJECTIVOS 

PROGRAMAÇÃO DE MEDIDAS 

SISTEMA DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO  
E AVALIAÇÃO 
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PGRH - objetivos 

 de uma forma: 
Sustentável e Integrada 

Integração do 
CICLO URBANO 
com 
CICLO 
HIDROLÓGICO 

  Fixar as normas de qualidade 
ambiental e os critérios relativos 
à avaliação do estado das águas 

  assegurar a harmonização da 
gestão das águas com o 
desenvolvimento regional e as 
politicas setoriais, os direitos 
individuais e os interesses locais; 



PGRH NORTE – RH 1, 2 E 3 

•  a 



PGRH CENTRO – RH4 



PGRH TEJO – RH5 



PGRH ALENTEJO – RH6 E 7 

1 



PGRH ALGARVE – RH8 



PGRH 

Todos os Planos de Gestão de Região Hidrográfica do continente, referentes ao 1.º 
ciclo, estão concluídos e estão vigentes para o período de 2009 a 2015 

Foram sujeitos a consulta pública, aprovados pelos Conselhos de Região 
Hidrográfica, pela Autoridade Nacional da Água e em Conselho de Ministros 
(RCM). 

Foram reportados à CE e carregados no Sistema de Informação sobre a Água para 
a Europa (WISE). 

Nos termos da Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA), o 
planeamento de gestão dos recursos hídricos está estruturado em ciclos de 6 
anos.  



Políticas ambientais da CE “sistema de avaliação pelos 
pares”  
Water Information System for Europe (WISE) acessível a todos acessível a todos os Estados Membros 

Bater Information System for Europe (WISE) acessível a todos acessível a todos os Estados 
Membros 

Informação estatística relativa ao estado ou potencial ecológico das massas de água superficiais. 
Esta informação está disponível por bacia ou a nível nacional e como se pode ver cerca de 36%- 
bom( verde), 22% moderado e 21% estado desconhecido( ainda). 

Mapas interactivos de várias directivas: 
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive 
Mapas interactivos da DQA: 
http://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/water-live-maps/wfd 
Informação técnica (para reuniões, documentos de trabalho, atas e apresentações): 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 



PGRH 

    1º ciclo 2º ciclo 

De acordo com o planeamento definido a APA está presentemente a iniciar o 2º 
ciclo de PGRH que irão vigorar de 2016 a 2021. 

Este novo ciclo constituirá uma revisão dos vigentes até 2015. Serão analisadas 
as medidas já implementadas e incluirá os novos conhecimentos adquiridos 



2.º Ciclo de PGBH – Ponto de Situação 
A APA iniciou a 22 de Dezembro de 2012 a elaboração do 2.º ciclo de 
Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica 

Objetivos destes PGBH: 
• Garantir a utilização sustentável dos recursos hídricos 
• Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos 
• Harmonizar a gestão das águas com o desenvolvimento regional e as 
políticas sectoriais, os direitos individuais e os interesses locais; 

CALENDÁRI
O E 

PROGRAMA 
DE 

TRABALHOS 
A elaboração dos PGRH, vigentes entre 2016 e 2021, será efetuada 
em diversas fases e decorrerá ao longo de 36 meses, entre janeiro de 
2013 e dezembro de 2015, cumprindo o calendário previsto na DQA/
Lei da Água. 



PGRH - O que muda na 2ª geração? 

Harmonização nacional entre PGRH 
5  Administrações de Região 

Hidrográfica: ARHs (8 RH) 

Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) 

Harmonização nacional na articulação com 
Espanha 



PGRH - O que muda na 2ª geração? 

Neste 2º ciclo, sem deixar de ter em conta as especificidades 
regionais, as diferenças entre cada Plano de Região Hidrográfica 
não poderão ser significativas. 

Cada Estado Membro deverá elaborar os seus Planos de Região 
Hidrográfica considerando: 

 Aplicação de metodologias uniformes 

 Aplicação de uma mesma estrutura para todos os planos 

 Utilização do mesmo nível de qualidade de dados em todas as regiões 

 O mesmo nível de detalhe em todos os planos 



PGRH - O que muda na 2ª geração? 

  Maior ênfase nos aspetos quantitativos 
  Adaptação às alterações climáticas (fenómenos 

meteorológicos extremos) 
  Melhor articulação com outros instrumentos 

(outras diretivas, outros recursos naturais, …) 
  Melhor Governança (intersetorial) 
  Melhor articulação internacional: 
    Portugal  Espanha 



PGRH – Programa de Medidas 
Artigo 11.º DQA : 

 Cada região hidrográfica deve estabelecer um programa de medidas; 

 O programa de medidas deve incluir medidas de base e, se necessário, 
medidas suplementares e medidas adicionais.  

Medidas Base: (ex.) 
 Medidas para recuperação dos custos dos serviços de água; 

 Medidas para promoção do uso eficiente e sustentável da água; 

 Medidas de controlo de qualquer outro impacto adverso no estado da água, 
em particular impactos hidromorfológicos 

Medidas Suplementares: (ex) 
 Projectos de construção; 

 Projectos de reabilitação; 



PDR – PAC 2014-2020 / PGRH 

As condições de financiamento em regadio passam a estar interligados com 
a aplicação da DQA 

 Deverá existir um PGRH aprovado nessa área 
 Investimentos em regadio devem corresponder a maior eficiência no uso 

da água ou seja a poupança potencial de água 
 Devem existir equipamentos para medição da água  
 Investimentos que afetem massas de água com estado inferior a bom, no 

que respeita à quantidade, podem corresponder a restrições ao nível da 
% de financiamento 

Plano de 
Desenvolvimento 
Rural (Regadios)  

2014-2020 

Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica 

– Programa de 
Medidas 



PDR – PAC 2014-2020 / PGRH 

NOS PLANOS ATUALMENTE EM VIGOR ESTÃO PREVISTAS 
MEDIDAS QUE SE APLICAM A ESTA ÁREA 

 Gestão eficiente na distribuição de água 

 Modernização, reabilitação e criação de novos regadios 

 Quantidade de água 

 Recuperação de custos 

Plano de 
Desenvolvimento 
Rural (Regadios)  

2014-2020 

Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica 

– Programa de 
Medidas 



Medidas - Gestão eficiente das redes de distribuição de 
água 

RH1, RH2, RH3:  

• Redução de perdas de água nos sistemas de transporte e distribuição da água, entre 
outros, nos sistemas urbanos e nos sectores da agricultura e da indústria 

RH4:  

• Redução de perdas de água nos sistemas de transporte e distribuição da água, entre 
outros, nos sistemas urbanos e nos setores da agricultura e da indústria 

• Utilização de águas residuais urbanas tratadas, da água da chuva, entre outras, nos 
sistemas urbanos, nos setores da agricultura, da indústria e na rega dos campos de 
golfe 

RH5:  

• Promoção do uso eficiente da água e controlo dos consumos de pesticidas e 
fertilizantes no regadio  

RH8:  

• Melhoria da eficiência dos usos da água 



Medidas - Modernização, reabilitação e criação de novos 
regadios 

RH3 
 Criação de novos aproveitamentos hidroagrícolas 

RH4 
 Estabelecimento de um novo modelo de gestão da Obra do Lis  
 Construção da barragem e das redes de rega, de drenagem e viária do 
Luso, Vacariça e Mealhada 
 Construção da barragem e das redes de rega, de drenagem e viária do 
Rio das Amieiras  
 Construção das redes de rega, viária e de drenagem do Aproveitamento 
Hidroagrícola do Baixo Mondego 
 Construção dos blocos de rega do Aproveitamento Hidroagrícola das 
Várzeas das Ribeiras de Fraga e de Mortágua  
 Construção do dique de defesa do projeto Hidroagrícola do Baixo Vouga 
Lagunar 
 Reabilitação da barragem do Lapão 



Medidas - Modernização, reabilitação e criação de novos 
regadios 

RH6, RH7: Reabilitação dos canais de rega 

 RH7, RH8: Protecção contra ruptura de infra-
estruturas hidráulicas 



Quantidade de água 

PNUEA – Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 

RH1, RH2, RH3: Articulação dos manuais de boas práticas com o PNUEA   

RH4: Articulação dos manuais de boas práticas agrícolas e na exploração 
pecuária com o PNUEA 

RH5: Balanço e reprogramação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da 
Água (PNUEA) 

Gestão de Secas 
RH3: Elaboração de planos de gestão de secas  

RH4: Elaboração de um plano de gestão de secas  

RH5: Sistema de Previsão e Gestão de Secas 

RH6, RH7: Protecção contra secas 



Quantidade de Água 
Nos PGRH em vigor (2012), apenas foi  realizada avaliação do Estado Quantitativo 
para as massas de água subterrânea. 
Apenas em duas regiões hidrográficas (RH4 e RH8) se identificaram massas de 
água subterrânea com estado quantitativo medíocre (      ) ou em dúvida (      ). 

RH4 – Vouga, Mondego e Lis RH8 – Ribeiras do Algarve 

O2 – Cretácio de Áveiro M12 – Campina de Faro 



Quantidade de Água (Ex. da Bacia do Tejo) 

Balanço médio anual em 
ano seco 

Balanço médio anual em 
ano médio 



Regime económico - Recuperação de Custos 

RH1, RH2, RH3:  

• Definição de metodologias expeditas de avaliação dos custos ambientais e de 
escassez associados à utilização da água de rega 

RH4:  

• Recuperação dos custos dos serviços de água nos regadios coletivos  

• Definição de mecanismos de gestão económica da água nos regadios coletivos, em 
situações de escassez 

RH5:  

• Estudo para avaliação de custos de escassez e aplicação de coeficientes de 
escassez diferenciados por sub-bacia no cálculo da Taxa Recursos Hídricos (TRH) 

RH6, RH7:  

• Recuperação de Custos dos Serviços da Água, Custos Ambientais e de Escassez  

RH8:  

• Recuperação de custos dos serviços da água, custos ambientais e de escassez  



Novos Regadios e ampliação dos já 
existentes 

Tendo em vista o aumento de área regada há que avaliar os custos/
benefícios das opções que nos são colocadas não só do ponto 
de vista económico mas igualmente quanto à sustentabilidade 
dos recursos naturais 

A artificialização de linhas de água, nomeadamente para criação de 
albufeiras com vista ao armazenamento de água, são de difícil 
aceitação do ponto de vista ambiental. Entre as medidas previstas nos 
Planos algumas são mesmo no sentido de que sejam criados Programa 
de restauração ecológica dos rios fortemente modificados. 

Em áreas já beneficiadas por sistemas de regadio, uma melhor e mais 
eficiente gestão dos recursos hídricos permitirá na maioria das 
situações ampliar os sistemas e consequentemente aumentar as áreas 
regadas sem obrigar à criação de novas fontes de abastecimento. 

Novos Regadios Ampliação de regadios 



Novos Regadios e ampliação dos já 
existentes 
Nos regadios existentes há que garantir maior eficiência ao nível: 
•  Do transporte de água desde a origem 
•  Da distribuição da água ao nível das parcelas 
•  Das tecnologias utilizadas nomeadamente de regadio 

AMPLIAÇÃO DE REGADIOS 
 Melhor aproveitamento dos recursos 
CONCLUSÃO DE APROVEITAMENTOS 
 Existindo albufeiras construídas e sem 

aproveitamento até à data deverá constituir uma 
prioridade a sua utilização 



Participação na 2.ª Geração de PGRH 

PRD 
2014-2020 

2.º PGBH 
2016-2021 

1.º PGRH 
2012-2015 

  Diferentes fases de Consulta Pública: 

  Calendário e Programa de Trabalhos; 

  Questões Significativas da Água (QSiGA); 

  Proposta de PGBH. 

  Através dos Conselhos de Região Hidrográfica: 

  Os CRH acompanharão a elaboração dos PGRH de 
segunda geração; 

  As Competências e composição serão estabelecidas na 
Portaria que cria os CRH cuja aprovação está para 
breve; 

  Composição prevê diversas entidades, entre as quais:  

  Representantes dos Serviços da Administração da 
Agricultura (Direção-Geral; Direção-Regional); 

  Representantes das Associações de Agricultores; 

  Representantes das Associações de Regantes. 



PGRH – Participação Pública 

  A participação ativa de todos os interessados, instituições ou público em 
geral, nas diversas fases do processo de planeamento e gestão da água 
permite que sejam desenvolvidas competências e mobilizados meios e 
mecanismos que potenciam o aumento do grau de envolvimento em 
decisões que a todos interessam 

  Ao promover-se o dialogo entre cidadãos e administração para debate dos 
problemas e procura de soluções na gestão dos recursos hídricos 
pretende-se criar maior responsabilidade ambiental em todos os 
intervenientes 

  Para a divulgação dos documentos das diferentes fases a APA criou uma  
plataforma  (http://www.apabiente.pt/PlataformaconsultaPublicaPGBH 



PGRH / PDR 

• Obrigada 


