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Mensagens chave

. Portugal Continental possui um património de recursos hídricos 
su!ciente para poder satisfazer as necessidades actuais e assegurar o seu desenvolvimento, 
conquanto registe fortes assimetrias nas disponibilidades de água, no espaço e no tempo. 
Em consequência, a ocorrência de períodos sucessivos de reduzida precipitação anual pode 
induzir problemas graves de escassez, designadamente no interior e no sul do país, sendo 
também elevada a possibilidade de ocorrências de cheias e inundações em resultado de uma 
precipitação com intensidade e/ou duração signi!cativa.

. Os recursos ambientais associados às águas interiores portuguesas apresentam 
grande diversidade e complexidade ecológica, estando sujeitos a diferentes graus e tipos de 
intervenção humana em troços e segmentos "uviais ou no conjunto da bacia hidrográ!ca. 

. Em Portugal, as disponibilidades hídricas estão profunda-
mente dependentes da e!ciência do uso da água na actividade agrícola, dado que este sector 
absorve 3/4 dos volumes de água captados anualmente. Os recursos hídricos são funda-
mentais em muitas outras actividades, com destaque para o abastecimento de água e para 
o turismo e lazer. As riquezas ambientais, nomeadamente a biodiversidade genética que 
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342 Ecossistemas e Bem-Estar Humano em Portugal

caracteriza os ecossistemas de zonas mediterrânicas, ainda não são devidamente valoradas 
no contexto dos serviços prestados pelos ecossistemas aquáticos.

.  
A maior parte das acções, presentes e de futuro próximo, de uso dos recursos hídricos rege- 
-se pela necessidade de armazenamento e de transferência para áreas onde a água é escassa. 
Contudo, até ao momento, o seu usufruto não tem conhecido barreiras geográ!cas deter-
minadas pela disponibilidade.

Uma parte signi!cativa das alterações ambientais decorre da incapacidade de assimilação 
de cargas poluentes pelo meio receptor durante parte do ano, problema agravado com a 
redução de caudais que, em regime natural, deveriam existir nos sistemas aquáticos e para o 
qual os ciclos de vida e de tolerância das espécies estão preparados.

A dinâmica das espécies, ou das suas populações, é afectada pela regulação 
de caudais e pelo efeito barreira imposto por estruturas de represamento, sendo que muitos 
dos migradores diádromos estão em declínio, ou já desapareceram, em Portugal. Veri!ca-se 
uma perturbação da estrutura dos leitos e margens, incluindo a fragmentação e desnaturali-
zação das galerias ripícolas, em resultado de actividades humanas tão diversas como o lazer 
e o turismo, a mineração ou a utilização das zonas adjacentes para a agricultura, "oresta de 
produção e criação de gado. 

A pesca desportiva e pro!ssional em águas interiores constitui 
um factor de pressão. Ainda que os repovoamentos sejam efectuados, neste momento, 
com espécies nativas, a introdução deliberada ou casual de espécies exóticas e a falta de 
uma acção concertada no seu controlo, constitui um promotor de alteração importante 
da biodiversidade aquática, promovendo a homogeneização e declínio de espécies autóc-
tones.

As consequências das alterações climáticas, 
traduzidas num aquecimento gradual e global, irão, certamente, introduzir modi!cações 
no regime hidrológico da maioria dos rios e nas respectivas populações nativas. Este facto 
aconselha a uma extrapolação prudente das séries históricas de escoamento para a de!nição 
de cenários prospectivos no domínio do planeamento de recursos hídricos em Portugal. 
Nestes cenários, as soluções construtivas tradicionais para a satisfação das necessidades de 
água também podem não ser as mais apropriadas ou requererem uma margem de segurança 
adicional.
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. As assimetrias nas disponibili-
dades hídricas, que poderão ser potenciadas pelas mudanças climáticas, associadas à cres-
cente procura dos serviços da água, conduzirão a maiores con"itos na interface do uso e da 
protecção ambiental, sobretudo em zonas onde se detectaram habitats ou populações de 
espécies em risco. 

 A Directiva Quadro da Água estabeleceu como eixo estratégico da política de recursos 
hídricos o cumprimento de objectivos ambientais ambiciosos, pelo que proporcionou um 
forte impulso para a construção da Lei da Água. A Lei da Água destaca-se pela reforma do 
quadro legal e institucional, com a implementação de novas bases para a governação mas, 
também, pela defesa de conceitos de planeamento inovadores e pela aplicação de um regime 
económico e !nanceiro efectivo, no seu conjunto favorecendo a boa gestão dos recursos 
hídricos nacionais neste milénio.

 

 O conceito de gestão integrada de recursos hídricos deve 
continuar a merecer um fortíssimo empenhamento para que se prossiga, de forma tenden-
cialmente equitativa e subsidiária em termos espaciais e temporais e com a participação de 
todas as partes interessadas da sociedade, a distribuição intergeracional da riqueza subja-
cente à valorização das funções e dos serviços da água.

Os cenários prospectivos de gestão da água são difusos, marcados pela indeter-
minação. A identi!cação dos riscos e das vulnerabilidades não é independente dos cená-
rios de evolução, pelo que uma estratégia de controlo adaptativo parece a mais apropriada.  
O sentido para o futuro da protecção e conservação dos recursos hídricos depende, em 
muito, da evolução das condições socioeconómicas e das políticas regionais e globais. Uma 
gestão inovadora e integrada da água é a estratégia correcta para encontrar o caminho certo, 
para lidar com a mudança e para enfrentar os novos desa!os que este milénio coloca a Por-
tugal.

10.1. Introdução

No quadro da qualidade ambiental em Portugal, a água constitui um activo diferencia-
dor fundamental e a sua disponibilidade em quantidade e qualidade é, reconhecidamente, 
decisiva na condução do processo de desenvolvimento sustentável. Contudo, a água é um 
elemento transversal e potenciador de múltiplas funções e, assumindo valor associado a 
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uma utilidade, requer que a procura e 
os usos sejam conciliados com a oferta 
e as necessidades. Este exercício para as 
águas interiores1 é, de forma esquemá-
tica, indiciado na Figura 10.1. 

A quantidade de água doce resul-
tante da queda pluviométrica em Por-
tugal foi avaliada no âmbito da elabora-
ção do Plano Nacional da Água (INAG, 
2002)2, tendo sido estimada em cerca 
de 92 km3, em ano médio. Este valor de 
precipitação suporta a constituição de 
disponibilidades hídricas super!ciais e 
subterrâneas que atingem, em termos 
anuais, cerca de 33 km3 e 8 km3, respec-

tivamente. A sua repartição em Portugal, pelo Continente e pelas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, é expressa no Quadro 10.1. 

 Distribuição territorial dos recursos hídricos médios anuais.

Continente 89 290 85,7 30,7 6,0 36,7

Açores 2 490 4,5 1,6 1,5 3,1

Madeira 820 1,2 0,5 0,2 0,7

TOTAL 92 600 91,4 32,8 7,7 40,5

1  Neste documento, o termo águas interiores super$ciais refere-se a massas de água doce lênticas e lóticas, de 
carácter permanente ou temporário (exclui as águas estuarinas e interiores costeiras), de forma semelhante à 
de!nição do MA (Capítulo 1) .

2  Disponível em http://www.inag.pt/inag2004/port/a_intervencao/planeamento/pna/pna.html, Decreto-Lei  
n.º 112/2002, de 17 de Abril.

Recursos Hídricos
Interiores Usos

Praias fluviais
Albufeiras
Zonas húmidas
Rios, ribeiras e canais
Leitos e margens
Aquíferos

Consumo humano
Agricultura
Indústria
Energia
Navegação e recreio 
Paisagem
Biodiversidade 

Conciliação
 

As tipologias de águas  
interiores e os usos da água.
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O escoamento anual médio em Portugal Continental é de 385 mm/ano, equivalente a 
30,7 km3/ano. Os 962 mm/ano de precipitação que ocorrem em território nacional no Con-
tinente dividem-se em 577 mm/ano de evapotranspiração real e 385 mm/ano de escoa-
mento. O balanço hidrológico nas suas componentes de precipitação, de evapotranspiração 
e de escoamento, em termos médios e ao longo do ano em Portugal Continental, é apresen-
tado na Figura 10.2.

A primeira questão pertinente no domínio da quantidade de recursos hídricos em Por-
tugal reside na variabilidade mensal de precipitação, dado que mais de 70% se concentra 
no semestre húmido (Outubro a Março). Esta assimetria temporal amplia-se nos valores 
médios dos escoamentos, que se traduzem na ocorrência de cerca de 80% das disponibili-
dades no semestre húmido. Contudo, importa notar que, ao contrário do que a Figura 10.2 
parece ilustrar, a distribuição da pluviosidade pode ser bastante heterogénea ao longo do 
semestre húmido e pode veri!car-se a ocorrência, num único mês, de valores de precipi-
tação que ultrapassam 50% da precipitação total anual. Em alguns casos, esta variabilidade 
atinge limites extremos e manifesta-se por precipitações intensas de curta duração, as quais 
originam cheias rápidas e inundações, especialmente em bacias urbanas. Não obstante, em 
termos médios e como a Figura 10.2 indica, o máximo da precipitação tende a ocorrer em 
Dezembro, ainda que o valor máximo do escoamento apenas se veri!que, em regra, em 
Fevereiro. Este facto deve-se ao baixo teor de humidade dos solos no início de Outubro, 
favorecendo que os primeiros episódios de precipitação contribuam, de forma mais signi-
!cativa, para a recarga. 
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 Variação média, à escala mensal, da precipitação (PRE), evapotranspiração potencial (EVP) e real 
(EVR) e escoamento (ESC) em Portugal Continental. Fonte: INAG 2002.
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 Distribuição espacial  
da precipitação média anual.  
Fonte: INAG, 2002.

A variabilidade espacial é uma segunda singularidade do regime de precipitação em Por-
tugal Continental, condicionando as disponibilidades hídricas e a tipologia de ecossistemas 
aquáticos e terrestres. A barreira morfológica constituída pelas montanhas na região do 
Minho, cordilheira central e relevos que a prolongam para sudoeste, provocam precipita-
ções elevadas nos territórios entre os rios Lima e Cávado, originando, principalmente na 
vertente Atlântica, valores de precipitação média bastante elevados, na ordem dos 2200 mm/ 
/ano. Em alguns locais da Serra do Gerês, a precipitação média atinge mesmo valores pró-
ximos de 4000 mm/ano. A leste dos alinhamentos montanhosos do noroeste, a precipitação 
média desce para os 800 mm/ano e atinge o limiar de 500 mm/ano nos vales encaixados do 
rio Douro e dos seus a"uentes. A cordilheira central da Serra da Estrela induz um efeito seme-

lhante, pelo que a precipitação varia entre 
valores superiores a 2000 mm/ano na vertente 
marítima e valores da ordem dos 800 mm- 
/ano no interior. Em contrapartida, a região 
do rio Guadiana apresenta uma precipitação 
na ordem dos 570 mm/ano, apresentando 
mesmo, em algumas zonas, valores médios 
inferiores a 450 mm/ano (Figura 10.3). 

A terceira característica acentuada do 
padrão hídrico consiste na variabilidade inte-
ranual das disponibilidades de água (Figura 
10.4). Assim, um dos maiores desa!os actuais 
no domínio do planeamento corresponde à 
promoção do uso e!ciente e ajustado da água 
para fazer face a situações de escassez e de 
seca resultantes de anos sucessivos de menor 
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precipitação, fenómeno que, aliás, já se registou na presente década em Portugal e no sul da 
Europa1. Em contrapartida, anos húmidos podem provocar cheias com extravasamentos e 
inundação de apreciável dimensão, assim como movimentos de massa, colocando em risco 
a segurança de pessoas e com prejuízo de bens. Esta pressão deriva de uma insu!ciente, 
mas natural, capacidade de vazão, com um impacte muito potenciado por um de!ciente 
ordenamento do domínio hídrico e pela ocupação humana de zonas com risco2. A ocorrên-
cia de secas ou inundações acarreta consequências sociais, económicas e ambientais muito 
signi!cativas, o que justi!ca medidas de prevenção e protecção integrada para mitigar os 
seus efeitos negativos. 

Por último, a quarta característica básica associada à quantidade dos recursos hídricos 
nacionais consiste na dependência funcional transfronteiriça. Com efeito, o escoamento 
super!cial observado em Portugal Continental regista uma forte contribuição proveniente 
das a"uências de Espanha, o que resulta de cerca de 64% do território nacional se integrar 

1  O Programa Nacional para o Uso E!ciente da Água (PNUEA) está previsto para ser desenvolvido num hori-
zonte temporal de 10 anos, conforme indicado na RCM n.º 113/2005.

2  Nos trabalhos associados à elaboração do Plano Nacional da Água, estimaram-se 390 000 habitantes residindo 
em zonas com risco de inundação.
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em bacias hidrográ!cas transnacionais1. Os escoamentos anuais médios em Portugal Conti-
nental e a contribuição transfronteiriça são apresentados no Quadro 10.2. 

Não apenas a quantidade de água nos rios portugueses transnacionais mas, também, a 
respectiva qualidade é condicionada pelas a"uências provenientes de Espanha. Assim, por-
que os impactes ambientais podem, em muitos casos, ser cumulativos, ou porque os tempos 
de resposta a acidentes devem ser imediatos para serem úteis, importa ter presente na ges-
tão a integridade das bacias hidrográ!cas internacionais, de forma a prevenir ou a atenuar 
riscos ambientais. 

 Escoamento anual médio por bacia hidrográ!ca em Portugal, incluindo a"uências de Espanha.
2

Portugal Portugal
Minho 1301 681 711 1,1 10,05 12,15
Lima 1390 1213 1400 1,5 1,9 3,5

Cávado 1318 – 1318 2,1 – 2,1

Ave 920 – 920 1,2 – 1,2

Leça 562 – 562 0,1 – 0,1

Douro 495 173 289 9,2 13,66 22,86

Vouga 814 – 814 1,9 – 1,9

Mondego 515 – 515 3,4 – 3,4

Lis 310 – 310 0,3 – 0,3

Rib. Oeste 181 – 181 0,3 – 0,3

Tejo 252 195 212 6,2 10,88 17,08

Sado 155 – 155 1,0 – 1,0

Mira 191 – 191 0,3 – 0,3

Guadiana 167 91 110 1,9 5,47 7,37

Rib. Algarve 207 – 207 0,3 – 0,3
Continente 385 223 304 30,7 110,11 140,8

1  Encontra-se em vigor em matéria dos recursos hídricos partilhados o Convénio sobre a Cooperação para a 
Protecção e o Aproveitamento Sustentável das águas das Bacias Hidrográ!cas Luso-Espanholas, habitualmen-
te denominado Convénio de Albufeira, assinado em 1998 na cidade portuguesa de Albufeira e em vigor desde 
o dia 17 de Janeiro de 2000. 

2 «Libro Blanco del Agua en España» referenciado no Plano Nacional da Água (INAG, 2002).
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10.1.2. Recursos ambientais de águas interiores super!ciais

As águas interiores incluem os ecossistemas "uviais e as massas de água arti!cias ou for-
temente modi!cadas a estes associados (albufeiras e canais) e, também, outros ecossiste-
mas onde a componente aquática é determinante, de carácter permanente ou temporá-
rio, como sejam paúis, cervunais, lameiros ou charcos. Nestes ecossistemas, a presença 
de água (em frequência e/ou abundância) constitui o elemento determinante, levando 
ao aparecimento de uma componente biológica especí!ca. As zonas húmidas incluem o 
meio aquático propriamente dito e a zona ribeirinha, de transição entre os meios terrestre 
e aquático. Adicionalmente, as zonas 
húmidas incluem a interface entre a 
massa de água à superfície e as águas 
subterrâneas, que podem ser mais ou 
menos condicionantes dos ecossistemas 
super!ciais (ver Capítulo 11). De facto, 
as zonas aquáticas e as suas interfaces 
verticais e laterais, constituem um sis-
tema de funcionamento integrado em 
termos ecológicos, no qual as conec-
tividades hídrica e biológica formam 
uma malha interligada (Figura 10.5).  
A rede hídrica tem uma arquitectura 
hierarquizada e funciona como uma 
estrutura interligada de transporte de 
água e materiais entre as cabeceiras e a 
foz, com muitas espécies realizando par-
tes do ciclo de vida em diferentes zonas 
do ecossistema. Através das variações 
hidrológicas, o rio abastece os habitats 
laterais, inundando e exportando mate-
riais para a planície e recebendo tam-
bém materiais dela provenientes. Existe 
uma ligação permanente entre a água 
subterrânea e o leito "uvial, e as varia-
ções de nível freático, ao longo do ano 
e entre anos, determinam a disponibi-
lidade hídrica e sustentabilidade bioló-
gica de muitos ecossistemas "uviais.

 Principais ecótonos e vias de transferên-
cia de água, outros materiais, energia e organismos, nas 
dimensões longitudinal, lateral e vertical. Fonte: Wiens, 
2002.
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Síntese das alterações de origem humana, seu nível     espacial de actuação, efeitos gerais e incidências em território nacional.

Supra-bacias 
hidrográ!cas

Aquecimento global

Compressão da área de distribuição de algumas espécies e expansão da de outras; 
redução da conectividade entre sistemas "uviais, sobretudo em rios intermitentes; 
aumento das temperaturas mínimas de inverno e máximas de verão; aumento do 
período estival extremo.

Muitas espécies de distribuição meridional começam a expandir a sua área para norte; diminuição das populações originais locais 
e aumento das populações de espécies euritérmicas, de origem tropical e exóticas; diminuição signi!cativa da área salmonícola no 
centro do país e em altitude

Deposição ácida
Acidi!cação do meio aquático; mortalidade de populações de espécies mais 
sensíveis

Circunscrita a pequenas áreas de intensa actividade industrial

Bacias  
Hidrográ!cas

Transferências de água
Alteração dos regimes naturais de caudais; translocação de espécies entre 
bacias; alterações da qualidade da água do meio receptor

Várias transferências de caudais entre sub-bacias e entre bacias, mas em geral os meios dadores e receptores são albufeiras; em todos 
os casos de transferência entre bacias, pode haver translocação de espécies; no caso de Guadiana-Sado, são prováveis alterações da 
qualidade da água da bacia receptora

Alterações do coberto vegetal, 
em especial monocultural

Alterações no regime natural de caudais; aumento da erosão ou do 
assoreamento "uvial 

O coberto agrícola e "orestal alterou-se bastante nas últimas décadas, por abandono ou intensi!cação agrícola mas, também, devido 
aos fogos "orestais; a poluição nutritiva difusa é generalizada; em zonas de intensi!cação agrícola, veri!ca-se um aumento das 
concentrações de pesticidas e poluentes persistentes

Aumento da área construída  
e impermeável

Alterações dos regimes naturais de caudais; lixiviação de substâncias  
poluentes não biodegradáveis; depósitos de lixos

A área construída e impermeável concentra-se na faixa litoral, onde se situam os problemas de poluição mais graves; no interior,  
é mais frequente a sintomatologia de eutro!zação

Intensi!cação industrial  
e agro-industrial

Aumento da quantidade de e"uentes e concentração de poluentes  
e de nutrientes

Efeitos tóxicos nas populações vegetais e animais; anóxias; invasão de corredores "uviais degradados por espécies exóticas,  
sobretudo nas zonas de planície

Regulação de caudais (bacia)
Anulação dos caudais de cheia na planície aluvial e no estuário; alteração do 
regime de caudal sólido; desconexão entre o rio e a planície de cheia

As populações de migradores que se encontram no estuário não são estimuladas a migrar; alteração dos padrões de deposição de materiais 
no leito do rio; perda de refúgios e habitats laterais na planície aluvial; disrupção dos ciclos de vida, perda de biodiversidade

Segmentos  
e corredores 
"uviais

Represamentos
Submersão de zonas de habitats aquáticos a montante; desvirtuação  
dos regimes de caudais naturais a jusante; efeito barreira

Cerca de 15% dos sistemas "uviais do território português são afectados por represamentos, dos quais 90% dos cursos principais; 
diminuição drástica das populações de grandes migradores; diminuição ou desequilíbrio de efectivos das espécies que necessitam 
migrar dentro do rio; promoção de exóticas associadas a habitats remansados; passagens para peixes maioritariamente ausentes ou 
com funcionamento e manutenção em geral inadequados

Regulação de caudais (segmento)
Desvirtuação dos regimes de caudais com os quais estão naturalmente 
sincronizados com os ciclos biológicos; área do leito utilizada pelas espécies 
decresce recorrentemente em regimes de exploração hidroeléctrica

Hidropicos praticados em quase todas as barragens de exploração hidroeléctrica afectam a área do rio utilizada pelas espécies; não 
utilização generalizada de regimes adequados de caudal ecológico; incumprimento do caudal ecológico estipulado

Modi!cações dos per!s "uviais
Alterações dos per!s transversais por intervenção nas margens e leito;  
linearização dos per!s longitudinais

Prática de alterações de per!s sem preocupações ambientais, incluindo intervenções nas margens e uso abusivo de passagens 
durante a época estival; pisoteio, degradação generalizada de margens; uso agrícola e "orestal de margens; afeiçoamento para !ns 
vários do leito do rio; muitos exemplos de canalização e linearização em zonas de planície e em rios urbanos

Degradação da galeria ripícola
Desaparecimento do papel da galeria como fornecedor de alimento e refúgio 
para as comunidades aquáticas e como !ltro de poluentes e nutrientes  
oriundos do meio envolvente, degradação cénica, perda de biodiversidade

A maior parte das galerias ribeirinhas foi alterada em 6 séculos de uso humano, incluindo fragmentação, estreitamento, perda da 
riqueza nativa, introdução de espécies não nativas, cortes radicais em zonas agrícolas e urbanas; não é avaliada a perda de serviços 
daí resultante, nomeadamente a perda de capacidade de remoção de poluentes

Mineração Alteração do leito e margens, assoreamento a jusante por materiais !nos 
A maior parte das minerações procede sem preocupações ambientais; não está quanti!cado o efeito sobre as espécies aquáticas, 
nomeadamente a destruição dos locais de desova

Troço  
e canal "uviais

Poluição química biodegradável e 
não biodegradável

Aumento local da concentração de nutrientes e de poluentes
No Plano Nacional da Água não foi efectuado um recenseamento detalhado do número, volume e materiais poluentes; cerca de 50% 
das fontes poluentes recenseadas não possuía tratamento de e"uentes; não obstante, nos últimos anos foi dado um grande avanço 
no registo de fontes poluentes e tipo de materiais que produzem, bem como na implementação de sistemas de tratamento

Extracção de água Extracção local de água para rega e outros usos
Prática generalizada mas na sua maioria ilegal; não é conhecida a extensão da afectação, que pode ser muito grande no Sul  
e em época estival

Navegação e arti!cialização  
das margens

Perda de diversidade habitacional e biológica litorais, erosão das margens
A maior parte dos rios portugueses não são navegáveis; a navegação é condicionada em muitas albufeiras; a arti!cialização das 
margens procede sobretudo em zonas ribeirinhas urbanas e periurbanas

Introdução de exóticas, pesca e 
repovoamentos descontrolados

Competição por recursos alimentares; predação de espécies nativas; possibilidade 
de sobre-pesca de algumas espécies; possibilidade de poluição genética

Neste momento, os repovoamentos permitidos são apenas efectuados com espécies indígenas com origem genética conhecida; não 
existe um plano concertado de gestão de exóticas; não há registo de pescado pro!ssional

Ecossistemas.indd   350 09-12-2009   16:27:48



10. Águas interiores super!ciais 351

Síntese das alterações de origem humana, seu nível     espacial de actuação, efeitos gerais e incidências em território nacional.

Supra-bacias 
hidrográ!cas

Aquecimento global

Compressão da área de distribuição de algumas espécies e expansão da de outras; 
redução da conectividade entre sistemas "uviais, sobretudo em rios intermitentes; 
aumento das temperaturas mínimas de inverno e máximas de verão; aumento do 
período estival extremo.

Muitas espécies de distribuição meridional começam a expandir a sua área para norte; diminuição das populações originais locais 
e aumento das populações de espécies euritérmicas, de origem tropical e exóticas; diminuição signi!cativa da área salmonícola no 
centro do país e em altitude

Deposição ácida
Acidi!cação do meio aquático; mortalidade de populações de espécies mais 
sensíveis

Circunscrita a pequenas áreas de intensa actividade industrial

Bacias  
Hidrográ!cas

Transferências de água
Alteração dos regimes naturais de caudais; translocação de espécies entre 
bacias; alterações da qualidade da água do meio receptor

Várias transferências de caudais entre sub-bacias e entre bacias, mas em geral os meios dadores e receptores são albufeiras; em todos 
os casos de transferência entre bacias, pode haver translocação de espécies; no caso de Guadiana-Sado, são prováveis alterações da 
qualidade da água da bacia receptora

Alterações do coberto vegetal, 
em especial monocultural

Alterações no regime natural de caudais; aumento da erosão ou do 
assoreamento "uvial 

O coberto agrícola e "orestal alterou-se bastante nas últimas décadas, por abandono ou intensi!cação agrícola mas, também, devido 
aos fogos "orestais; a poluição nutritiva difusa é generalizada; em zonas de intensi!cação agrícola, veri!ca-se um aumento das 
concentrações de pesticidas e poluentes persistentes

Aumento da área construída  
e impermeável

Alterações dos regimes naturais de caudais; lixiviação de substâncias  
poluentes não biodegradáveis; depósitos de lixos

A área construída e impermeável concentra-se na faixa litoral, onde se situam os problemas de poluição mais graves; no interior,  
é mais frequente a sintomatologia de eutro!zação

Intensi!cação industrial  
e agro-industrial

Aumento da quantidade de e"uentes e concentração de poluentes  
e de nutrientes

Efeitos tóxicos nas populações vegetais e animais; anóxias; invasão de corredores "uviais degradados por espécies exóticas,  
sobretudo nas zonas de planície

Regulação de caudais (bacia)
Anulação dos caudais de cheia na planície aluvial e no estuário; alteração do 
regime de caudal sólido; desconexão entre o rio e a planície de cheia

As populações de migradores que se encontram no estuário não são estimuladas a migrar; alteração dos padrões de deposição de materiais 
no leito do rio; perda de refúgios e habitats laterais na planície aluvial; disrupção dos ciclos de vida, perda de biodiversidade

Segmentos  
e corredores 
"uviais

Represamentos
Submersão de zonas de habitats aquáticos a montante; desvirtuação  
dos regimes de caudais naturais a jusante; efeito barreira

Cerca de 15% dos sistemas "uviais do território português são afectados por represamentos, dos quais 90% dos cursos principais; 
diminuição drástica das populações de grandes migradores; diminuição ou desequilíbrio de efectivos das espécies que necessitam 
migrar dentro do rio; promoção de exóticas associadas a habitats remansados; passagens para peixes maioritariamente ausentes ou 
com funcionamento e manutenção em geral inadequados

Regulação de caudais (segmento)
Desvirtuação dos regimes de caudais com os quais estão naturalmente 
sincronizados com os ciclos biológicos; área do leito utilizada pelas espécies 
decresce recorrentemente em regimes de exploração hidroeléctrica

Hidropicos praticados em quase todas as barragens de exploração hidroeléctrica afectam a área do rio utilizada pelas espécies; não 
utilização generalizada de regimes adequados de caudal ecológico; incumprimento do caudal ecológico estipulado

Modi!cações dos per!s "uviais
Alterações dos per!s transversais por intervenção nas margens e leito;  
linearização dos per!s longitudinais

Prática de alterações de per!s sem preocupações ambientais, incluindo intervenções nas margens e uso abusivo de passagens 
durante a época estival; pisoteio, degradação generalizada de margens; uso agrícola e "orestal de margens; afeiçoamento para !ns 
vários do leito do rio; muitos exemplos de canalização e linearização em zonas de planície e em rios urbanos

Degradação da galeria ripícola
Desaparecimento do papel da galeria como fornecedor de alimento e refúgio 
para as comunidades aquáticas e como !ltro de poluentes e nutrientes  
oriundos do meio envolvente, degradação cénica, perda de biodiversidade

A maior parte das galerias ribeirinhas foi alterada em 6 séculos de uso humano, incluindo fragmentação, estreitamento, perda da 
riqueza nativa, introdução de espécies não nativas, cortes radicais em zonas agrícolas e urbanas; não é avaliada a perda de serviços 
daí resultante, nomeadamente a perda de capacidade de remoção de poluentes

Mineração Alteração do leito e margens, assoreamento a jusante por materiais !nos 
A maior parte das minerações procede sem preocupações ambientais; não está quanti!cado o efeito sobre as espécies aquáticas, 
nomeadamente a destruição dos locais de desova

Troço  
e canal "uviais

Poluição química biodegradável e 
não biodegradável

Aumento local da concentração de nutrientes e de poluentes
No Plano Nacional da Água não foi efectuado um recenseamento detalhado do número, volume e materiais poluentes; cerca de 50% 
das fontes poluentes recenseadas não possuía tratamento de e"uentes; não obstante, nos últimos anos foi dado um grande avanço 
no registo de fontes poluentes e tipo de materiais que produzem, bem como na implementação de sistemas de tratamento

Extracção de água Extracção local de água para rega e outros usos
Prática generalizada mas na sua maioria ilegal; não é conhecida a extensão da afectação, que pode ser muito grande no Sul  
e em época estival

Navegação e arti!cialização  
das margens

Perda de diversidade habitacional e biológica litorais, erosão das margens
A maior parte dos rios portugueses não são navegáveis; a navegação é condicionada em muitas albufeiras; a arti!cialização das 
margens procede sobretudo em zonas ribeirinhas urbanas e periurbanas

Introdução de exóticas, pesca e 
repovoamentos descontrolados

Competição por recursos alimentares; predação de espécies nativas; possibilidade 
de sobre-pesca de algumas espécies; possibilidade de poluição genética

Neste momento, os repovoamentos permitidos são apenas efectuados com espécies indígenas com origem genética conhecida; não 
existe um plano concertado de gestão de exóticas; não há registo de pescado pro!ssional
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Os ecossistemas de águas interiores são complexos, ecologicamente abertos e profun-
damente dependentes das suas bacias de drenagem e das interacções com os ecossistemas 
terrestres circundantes. O (re)conhecimento desta complexidade e dinamismo é necessário 
para a gestão harmoniosa e sustentável dos recursos hídricos e dos ecossistemas aquáticos, 
que se torna progressivamente mais complexa e difícil à medida que as populações huma-
nas, num processo constante de desenvolvimento económico, exigem mais quantidade e 
qualidade do recurso água. O Quadro 10.3 sumariza os padrões de alteração veri!cados e 
evidencia as di!culdades de uma gestão conciliável. 

Os ecossistemas de águas interiores encontram-se hierarquizados no espaço e no tempo, 
sendo esta hierarquia determinante da magnitude e sensibilidade às alterações resultantes 
de actividades humanas, elas próprias igualmente hierarquizadas na actuação e extensão 
das suas causas (Quadro 10.3). Uma bacia de drenagem é composta por segmentos "uviais e 
estes compostos por troços caracterizados por um dado conjunto de habitats, com estrutu-
ras geomór!cas associadas aos padrões hidráulicos e de transporte de materiais, como sejam 
fundões, rápidos ou cascatas (Frissel et al., 1986). As alterações dos ecossistemas apresen-
tam efeitos de diferente magnitude e actuantes a diferentes escalas espaciais: um pequeno 
açude altera padrões locais de habitat, enquanto uma barragem altera os habitats em exten-
sões signi !cativas a jusante, através da modi!cação do regime de caudais e de transporte 
de sólidos, bem como a montante, devido à formação da albufeira. As alterações de origem 
humana ao nível dos recursos hídricos e ecossistemas associados são cumulativas, multies-
calares e multivariadas, sendo difícil distinguir de forma linear causas e efeitos. Acrescem 
as alterações globais como as mudanças climáticas, as quais podem exigir medidas de inter-
venção supra-bacia e supra-nacionais. 

Finalmente, áreas húmidas de elevada naturalidade, riqueza, raridade ou singulari-
dade de espécies e respectivos habitats, devem ter uma negociabilidade limitada com as 
actividades económicas, porque delas depende o bem-estar das gerações actuais e futuras.  
O programa MedWet do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade e os Planos 
de Bacia Hidrográ!ca realizados no !nal dos anos noventa inventariaram os locais de inte-
resse potencial para a conservação de espécies e comunidades existentes em partes de sis-
temas "uviais, albufeiras, lagoas, covões, pateiras, pauis, açudes, alvercas e poldjes. A maior 
parte destes locais estão incluídos na área da Rede Natura 2000, sendo que mais de 50% 
das 29 Zonas de Protecção Especial e cerca de uma dezena dos 60 Sítios da Lista Nacio-
nal são dedicados a ecossistemas particulares associados a águas interiores. Nesse quadro, 
foram publicadas orientações estratégicas para a gestão do território destas áreas com vista 
a garantir a sua conservação, com destaque para a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
115-A/2008, DR n.º 139, de 21 Julho. 
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10.1.3. Serviços prestados pelas águas interiores 

A água, assim como os ecossistemas aquáticos e os terrestres associados, tendem a ser sujei-
tos a usos múltiplos por parte de um conjunto de utilizadores com interesses muito dife-
renciados. Em paralelo com o aumento do consumo de água por parte de diversas activi-
dades e sectores económicos, tem-se veri!cado uma aceitação crescente do valor das zonas 
húmidas. Reconhece-se hoje que zonas húmidas funcionalmente intactas e biologicamente 
complexas suportam um conjunto de serviços e fornecem um amplo conjunto de benefícios 
económicos e sociais, sem menosprezar o cerne ético e !losó!co que a necessidade da sua 
conservação também pode con!gurar. A Figura 10.6 procura esquematizar um conjunto 
de funções e serviços prestados pela água e a Figura 10.7, numa perspectiva integradora da 
conservação da natureza, referencia as funções e serviços dos ecossistemas com ênfase na 
sua interligação com a água. 

Funções da ÁguaSocial 

Manutenção da 
Biodiversidade 

Económica

Cultural 

Alimentar 

Biomassa 
floresta 

Rega

Património 
natural  

Recreio 

Transporte e via 
de comunicação 

Saúde 

Ecossistema 

Habitat 
Reserva 
genética 

Consumo 
humano 

Paisagem 

Energia 

Numa primeira linha das funções da água, estão presentes a manutenção da biodiversi-
dade e os valores culturais e sociais associados aos ecossistemas aquáticos e terrestres, que 
não são facilmente ponderados em termos de valia económica. Entre os serviços providen-
ciados pela água, encontram-se o transporte de pessoas e bens, as actividades de recreio, a 
manutenção de habitats para plantas e animais, a saúde (produção de elementos biológicos 
comerciáveis) e o património e paisagem. 

 Serviços e funções da água (a negro, as suas ligações com a conservação da natureza).
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Os serviços fornecidos pela água incluem, numa outra linha, os directamente imputáveis 
aos sectores económicos, em especial os associados ao abastecimento de água para consumo 
humano, para a rega e irrigação na agricultura ou para !ns industriais, assim como a recep-
ção de águas residuais em meios naturais e consequente regeneração. Em termos quantita-
tivos, o Programa Nacional para o Uso E!ciente da Água (INAG, 2001) estima a procura de 
água no domínio do abastecimento de água em cerca de 7,5 × 109 m3/ano, a que corresponde 
um custo global de 1,9 × 109 €/ano1, ou seja, cerca de 1,65% do PIB nacional à data. O uso 
urbano é, quanto aos custos de utilização, o mais signi!cativo, atingindo 875 × 106 €/ano, 
seguido da agricultura com 524 × 106 €/ano e da indústria com 484 × 106 €/ano. Um outro 
quadro de referência relativamente ao «valor da água», bastante mais abrangente, é o indi-
cado na Figura 10.8, adaptado do Plano Nacional da Água (INAG, 2002). Pese embora as 
suas limitações, representou um primeiro ensaio, meritório, para efectuar uma estimativa 
relativamente sistemática de todo o mercado da água em Portugal.

Como se observa na Figura 10.8, o mercado da água valia cerca de 2,3 mil milhões de 
euros, a preços de 1999, valor que representaria cerca de 2% do PIB à data. Este valor deverá 
estar actualmente subestimado, pois o volume de negócios, directa ou indirectamente asso-
ciados à água, tende a aumentar por via da melhoria da qualidade dos recursos, do potencial 
aumento da con"itualidade de usos ou de eventuais restrições ambientais aos usos. A avalia-

1  Valor calculado considerando custos unitários médios de abastecimento de água e de tratamento de águas 
residuais de 1,54€/m3 no uso urbano, 0,08€/m3 no uso agrícola e 1,27€/m3 no uso industrial.
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Produção de O   2
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água

Controlo de pragas 
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 Funções e serviços dos ecossistemas (a negro, as suas ligações à água).
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ção dos custos de recurso/escassez e dos custos ambientais foi efectuada no Plano Nacional 
da Água (INAG, 2002) com base em indicadores de outros autores e o montante apurado, 
da ordem dos 200 milhões €/ano, representa, em termos unitários, 0,02 €/m3 captado para 
usos consumptivos e 0,0005 €/m3 captado para usos não consumptivos. Como referido no 
próprio Plano, este valor parece bastante aceitável relativamente ao abastecimento de água 
da rede urbana, mas no que respeita à agricultura resulta em montantes elevados por explo-
ração agrícola (entre 80 e 225 €/ha irrigado por ano, sendo de cerca de 350 € no caso da rega 
do arroz). A valoração dos serviços dos ecossistemas ainda não é um domínio técnico devi-
damente consolidado, sendo conhecida a relativa fragilidade metodológica dos processos de 
avaliação económica de serviços ecológicos, apesar de alguns esforços, ainda académicos, 
nesse sentido1. A aceitação de valores ecológicos por parte da sociedade nos processos de 
decisão é, portanto, um dos desa!os mais complexos que a política da água enfrenta. 

10.2. Promotores de alterações

10.2.1. Uso dos recursos hídricos

As utilizações mais signi!cativas do regime natural das águas super!ciais e dos sistemas 
aquíferos são as que se destinam à agricultura, indústria, produção de energia e abasteci-

1  Um exemplo prático desta avaliação reside no valor acrescentado bruto anual estimado da pesca desportiva 
em albufeiras no sul de Portugal, cerca de 1,5 milhões de euros (Ferreira et al., 2001). 
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cional da Água, INAG, 2002.
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mento às populações, quer em termos de consumo, quer em termos de alterações do regime 
de caudais. 

De acordo com o Plano Nacional da Água (INAG, 2002), os consumos médios totais de 
água atingem os 8750 hm3/ano no Continente e os 8820 hm3/ano em todo o território nacio-
nal, sendo as necessidades actuais de 11 000 hm3/ano no Continente e de 11 100 hm3/ano no 
território nacional. Estes valores resultam num retorno, em média, aos meios hídricos de cerca 
de 2970 hm3/ano no Continente e, no âmbito nacional, de 3020 hm3/ano. A agricultura é o 
sector que requer maiores consumos de água, cerca de 6560 hm3/ano, o que representa 76% do 
consumo total nacional. A actividade agrícola é responsável por um retorno aos meios hídri-
cos de 1320 hm3/ano, ou seja, 44% do retorno nacional. Em contrapartida, o abastecimento de 
água às populações não chega a 7% do consumo nacional (570 hm3/ano), embora o retorno 
signi!que cerca de 18% do total nacional. A indústria mobiliza cerca de 385 hm3/ano de água, 
número equivalente a cerca de 4% do consumo médio nacional em ano médio, sendo que os 
retornos atinjam os 11%. O sector da produção de energia é responsável por uma parte signi!-
cativa dos consumos (os aproveitamentos hidroeléctricos são mesmo o principal consumidor 
de índole não consumptiva), com valores na ordem dos 1200 hm3/ano (ainda assim bastante 
inferiores aos consumos agrícolas), o que representa cerca de 14% dos consumos totais nacio-
nais, retornando aos meios hídricos cerca de 27% do total nacional. O consumo do sector do 
turismo não tem expressão percentual no cômputo geral, mas destaca-se pela elevada exigên-
cia em termos de garantia e qualidade de serviço, requerendo um sobredimensionamento das 
diversas componentes dos sistemas de abastecimento e na capacidade de resposta das origens 
de água em zonas com uma população "utuante fortemente variável. As Figuras 10.9 e 10.10 
ilustram os elementos indicados anteriormente.
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Nem toda a água é e!cazmente aproveitada, o que indicia um considerável potencial 
de poupança de água (Figura 10.11). Em termos de distribuição territorial, os valores mais 
elevados de consumo localizam-se nas bacias hidrográ!cas de maior área, Tejo e Douro.  
A bacia do Guadiana tem um consumo de 420 hm3/ano, em contraste com a bacia do rio 
Sado que, tendo menos de 1/3 da área da bacia do Guadiana, tem um consumo três vezes 
superior devido ao elevado volume de água mobilizado para produção termoeléctrica.  
A maior procura potencial de água veri!ca-se também nas bacias hidrográ!cas do Tejo e 
Douro, com cerca de 670 hm3/ano e 460 hm3/ano, respectivamente (Figura 10.12).
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 Valores relativos dos consumos e necessidades de água e respectivos retornos, por sector. Fonte: 
Plano Nacional da Água, INAG, 2002.

 E!ciência de utilização da água e metas do PNUEA. Fonte: SIDS Portugal, APA, 2007 – dados: 
Programa Nacional para o Uso E!ciente da Água, INAG, 2001.
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 Distribuição espacial dos 
consumos, necessidades de água e retor-
nos. Fonte: Plano Nacional da Água, INAG, 
2002.

10.2.2. Alterações da qualidade da água

Até aos anos setenta do século xx, as alterações da qualidade da água numa perspectiva de 
uso humano foram a preocupação dominante dos gestores de recursos hídricos, sendo os 
parâmetros químicos, físico-químicos e microbiológicos utilizados na sua monitorização. 
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Na origem destas alterações, em geral de âmbito local, encontram-se os e"uentes urbanos, 
industriais e agro-industriais e as fontes difusas oriundas da agricultura, actividades de 
mineração, aterros sanitários, etc. Os agentes de alterações podem ser sistematizados em 
sólidos em suspensão, nutrientes, compostos orgânicos biodegradáveis, recalcitrantes, ou 
perigosos, assim como organismos patogénicos ou geneticamente modi!cados. Em 2005, 
foi efectuada uma avaliação do nível de afectação para cada região das principais origens de 
alterações químicas e físico-químicas (Quadro 10.4) (INAG, 2005). Os resultados indica-
ram que as pressões mais signi!cativas se observavam nas regiões a sul do Tejo, resultantes 
de e"uentes domésticos, agricultura de irrigação e fontes industriais não abrangidas pela 
Directiva 96/61/CE, referente à Prevenção e o Controlo Integrado da Poluição Industrial.

A partir da passada década de setenta generalizou-se, na maioria dos países europeus 
e nos EUA, a utilização de elementos biológicos na avaliação da qualidade da água e dos 
habitats aquáticos (designada por qualidade ecológica). Em Portugal, os passos nesse sen-
tido têm sido lentos, conquanto agora se veri!quem esforços para implementar, de forma 
consistente, esta componente de monitorização da qualidade da água através de elementos 
biológicos e ecológicos. 

Síntese do grau de importância dos promotores de alterações da qualidade da água. Legenda: Sem 
imp – sem importância; sem inf – sem informação; IPPC - Directiva 96/61/CE relativa à Prevenção e o Controlo 
Integrado da Poluição industrial; Fonte: Relatório Síntese de Caracterização das Regiões Hidrográ!cas prevista 
na Directiva Quadro da Água, INAG, 2005.

TIPO  FONTES POLUENTES MINHO 

LIMA 
CÁVADO 

AVE, LEÇA DOURO VOUGA, LIS 
MONDEGO  

TEJO E RIB 
OESTE 

SADO 
MIRA GUADIANA  ALGARVE 

Efluentes domésticos urbanos         
Indústrias não IPPC         
Indústrias IPPC         
Aterros sanitários         
Extracções mineiras         

 
 
 

TÓPICAS

 

Aquacultura         
Agricultura         
Fontes difusas urbanas Sem imp     Sem imp Sem imp Sem imp  

 DIFUSAS
 

Campos de golfe Sem inf Sem inf  Sem inf  Sem inf  Sem inf Sem inf    
Agricultura de irrigação          CAPTAÇÃO

 Abastecimento público         

      
 

Pouco importante Medianamente importante Muito importante

No âmbito do Plano Nacional da Água, aplicou-se o índice biótico de IBMWP (Iberian 
Biological Monitoring Working Party) baseado em macroinvertebrados bentónicos, a uma 
malha nacional de cerca de 350 locais "uviais (Moreira et al., 2002). Veri!cou-se que 56% dos 
locais amostrados apresentavam sinais de fraca contaminação orgânica, 8% encontravam- 
-se contaminados, 17% muito contaminados e 18% fortemente contaminados. Os locais não 
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contaminados situavam-se preferencialmente a Norte da margem direita do Tejo (excepto 
litoral), o que pode decorrer de uma maior disponibilidade hídrica e/ou menor pressão 
humana. Veri!cou-se que os rios do Norte, à excepção do Cávado, apresentavam sempre um 
mínimo de um quarto dos locais não contaminados, situação que é inversa nos rios do Sul 
onde, excluindo algumas ribeiras do Algarve (e.g. cabeceiras do Seixe e do Aljezur), não se 
encontravam locais sem contaminação orgânica. 

Nas questões de qualidade da água, merecem também destaque as albufeiras, massas 
de água que modi!caram fortemente o sistema "uvial original. Existem mais de 100 mas-
sas de água de grande dimensão em Portugal (com uma área superior a 0,5 Km2 no nível 
de pleno armazenamento), inseridas numa rede "uvial originalmente sem lagos naturais. 
Devido à elevada razão bacia hidrográ!ca/área aquática, as albufeiras apresentam uma 
tendência para acumulação de nutrientes e de sólidos oriundos dos sistemas "uviais dre-
nantes pelo que, em regra, evoluem para estados tró!cos elevados, com consequências 
negativas: depleção do oxigénio hipolimnético durante períodos de estrati!cação, elevada 
biomassa algal, baixa transparência, mortalidade piscícola. Das albufeiras portuguesas 
com estado tró!co conhecido, cerca de metade, apenas 4% são oligotró!cas, enquanto 
28% são mesotró!cas e 23% eutró!cas, sendo as restantes de estado tró!co desconhecido 
(INAG, 2002). Em estados tró!cos elevados e com carência de azoto, as cianobactérias 
podem expandir-se e, em períodos de dominância, formarem agregados de cor intensa e 
com espumas na superfície da água, podendo ocorrer estirpes produtoras de toxinas (e.g. 
microcistinas). Um dos casos mais documentados é o da albufeira do Divor, em que se 
identi!caram 13 casos de bloom entre 1974 e 1986, dos quais seis levaram a uma impor-
tante mortalidade de peixes. A descarga de águas de albufeiras frias, anóxicas e carregadas 
de substâncias reduzidas e agressivas, também pode provocar efeitos ecológicos conside-
ráveis no sistema "uvial a jusante.

Na última década, tal como em outros países europeus, assistiu-se em Portugal a uma 
crescente exercício de !scalização sobre os sectores e unidades industriais mais poluentes, 
com o consequente esforço de construção de sistemas de tratamento de águas residuais. 
Não obstante, a recuperação dos ecossistemas "uviais foi, em muitos casos, insu!ciente, em 
resultado de outros factores não associados à qualidade da água que actuam a níveis espa-
ciais de ordem vária (ver Quadro 10.3). 

10.2.3. Alterações da conectividade hídrica e dos regimes naturais de caudais 

Ao representarem uma barreira à livre movimentação das espécies e materiais que natural-
mente se deslocam, ou são deslocados, entre as cabeceiras e a foz dos sistemas "uviais, as 
barragens constituem importantes factores de alteração e, frequentemente, de degradação 
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dos ecossistemas "uviais (Figura 10.13). A diminuição e, em alguns casos, a extinção de 
espécies piscícolas de interesse económico (e.g. lampreia, enguia, esturjão, salmão e sável), 
suscitou o interesse pela construção de dispositivos de transposição para peixes em bar-
ragens. Contudo, a construção de passagens para peixes é um elemento bastante recente, 
sendo a primeira construída do tipo Denil, instalada na barragem de Belver em 1947, e mais 
tarde substituída pela eclusa agora existente.

Existem, presentemente, 11 passagens para peixes instaladas em barragens nos principais 
cursos de água do país: ascensores em Touvedo (Lima) e 
Pedrogão (Guadiana), passagens por bacias sucessivas 
em Penide (Cávado), Coimbra (Mondego) e Grela 
(Vouga) e eclusas de Borland em Crestuma-Lever, 
Carrapatelo, Régua, Valeira, Pocinho (Douro) e Belver 
(Tejo). Grande parte destes dispositivos apresentam 
uma e!cácia desconhecida ou são comprovadamente 
ine!cazes, embora o número de trabalhos em que se pro-
cura determinar as causas ecohidráulicas dessa mesma 
ine!cácia seja muito pequeno. Já nos anos 90, as eclu-
sas de Crestuma-Lever e Belver, respectivamente, nos 
rios Douro e Tejo, foram objecto de estudo, tendo- 
-se observado uma baixa e!cácia, sobretudo na pri-
meira. Durante 1998-1999, foi avaliada a utilização 
do ascensor de Touvedo, tendo-se veri!cado que 
seria muito baixo o número de efectivos que 
passariam pelo ascensor (maioritariamente 
ciprinídeos) (Santos et al., 2001). Entre as 
razões possíveis para este facto, contam-se as  
reduzidas velocidades encontradas no canal 
colector do ascensor, as variações bruscas 
diárias impressas pelo regime de descar-
gas do Touvedo (desvirtuando a sincronia dos 
ciclos biológicos naturais) e a existência de leitos 
de desova activos a jusante de Ponte da Barca, que as 
espécies podem também utilizar. 

 Mapa actual de distribuição  
da enguia (presença em locais com bolas vermelhas,  

ausência em bolas pretas) evidenciando a diminuição  
de efectivos nas zonas interiores do país.
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Em relação aos efeitos ecológicos dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, assim 
como de outras obras transversais "uviais, tem sido notado o efeito barreira e suas conse-
quências sobre as espécies que necessitam de migrar ao longo do rio, como sejam a compar-
timentação de diferentes classes de idade da mesma espécie a montante e a jusante, dese-
quilíbrios na taxa de recrutamento e na estrutura etária, assim como o desaparecimento 
de certas espécies a montante. Estão referenciados cerca de 25 pequenos aproveitamen-
tos hidroeléctricos equipados com passagens para peixes, todos do tipo bacias sucessivas 
(Pinheiro e Ferreira, 2001). Com base nas características hidráulicas e de atractividade à 
entrada, na presença de obstruções a jusante e no estado de conservação, assoreamento e 
colmatação das suas bacias, 20% das passagens actuais foram classi!cadas como apresen-
tando boas condições de passagem, 25% condições aceitáveis, enquanto as restantes foram 
consideradas inoperacionais ou com condições de funcionamento inaceitáveis (Pinheiro e 
Ferreira, 2001). A alteração dos hidrogramas naturais de caudais afecta profundamente as 
comunidades biológicas e ciclos de vida das espécies a jusante, por exemplo através da ate-
nuação dos caudais de Inverno ou pela diminuição dos caudais de Primavera. Para a gene-
ralidade dos 91 aproveitamentos licenciados em Portugal até 1988, contudo, não existia a 
obrigação de manter um regime de caudais ecológicos veri!cando-se, apenas para alguns, a 
obrigação de manter o caudal reservado, aquele que tem de ser garantido para a manutenção 
dos outros usos já existentes. 

O caudal ecológico é de!nido como o caudal mínimo a manter no curso de água que 
permite assegurar a conservação e manutenção dos ecossistemas aquáticos naturais, a pro-
dução das espécies com interesse desportivo ou comercial, assim como a conservação e 
manutenção dos ecossistemas ripícolas, dos aspectos estéticos da paisagem ou outros de 
interesse cientí!co ou cultural. Um regime correcto de caudais ecológicos é constituído por 
valores de caudal que variam ao longo do ano (em geral de mês para mês) para atender às 
necessidades das espécies (ou comunidades), sendo "exível em função das condições hidro-
lógicas naturais que se veri!cam em cada ano, em particular em anos secos. Em Portugal 
Continental, desde 1989, os caudais ecológicos têm sido estabelecidos do seguinte modo:  
i) pequenas centrais hidroeléctricas (vulgo mini-hídricas) e outros aproveitamentos a Norte 
do rio Tejo: valor não inferior a 2,5 a 5% do caudal modular do curso de água, a man-
ter todo o ano, sempre que o caudal instantâneo que ocorre em regime natural o permita;  
ii) aproveitamentos a sul do rio Tejo: valor igual ou superior a 5% do caudal modular, em 
ano médio, sempre e só se esse valor for inferior ou igual ao caudal médio mensal, caso con-
trário deverá manter-se o caudal médio nesse mês, podendo o caudal ser nulo nos meses de 
estiagem (INAG, 2002).

Nos aproveitamentos hidráulicos mais recentes (e.g. Enxoé, Alqueva, Pedrogão, Loureiro, 
Odelouca), têm vindo a ser propostos regimes de caudais baseados em registos históricos 
ou na relação entre parâmetros hidráulicos e o habitat necessário para espécies alvo, mas os 
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resultados da sua implementação ainda não estão devidamente avaliados. Por outro lado, 
não foram incorporados, até ao momento, os caudais de limpeza para remoção de materiais 
!nos depositados e manutenção da vegetação pioneira, estrutura do leito e capacidade de 
transporte, os caudais para manutenção do nível freático ou os caudais para manutenção 
dos ecossistemas laterais associados. Nesse sentido, pode a!rmar-se, sem exagero, que ainda 
não se implementou um regime consistente de caudais ecológicos em Portugal.

10.2.4. Alterações dos per!s morfológicos "uviais

Na origem das alterações dos per!s transversais e longitudinais dos rios encontra-se um 
conjunto heterogéneo de intervenções relacionadas com a utilização humana de frentes 
ribeirinhas, controle de cheias, extracção de inertes, navegabilidade, drenagem e redes de 
transportes. Estas obras alargam e aprofundam, frequentemente, o per!l transversal, linea-
rizam e alteram o per!l longitudinal, criam aterros, diques e bacias de retenção, rasgam a 
continuidade da zona ripária. As alterações morfológicas perturbam, homogeneízam ou 
destroem os habitats existentes, e nomeadamente alteram os cenários naturais de profundi-
dade, escoamento e substratos do leito, afectando as espécies originais e com um dado per!l 
de uso de habitat, e favorecendo outras espécies, nomeadamente exóticas. 

A expressão numérica das alterações morfológicas de per!s "uviais em Portugal é, tal 
como na maioria dos outros países europeus, muito signi!cativa. Contudo, o seu impacte 
é muito variável em dimensão (e.g. desde uma pequena estrada "orestal até às obras de 
regularização do Baixo Mondego) e na consequente escala de efeito ecológico e suas conse-
quências. Acresce ainda que diferentes organismos terão respostas de diferente magnitude, 
conforme a escala de habitat que usam. Não existe em Portugal um inventário deste tipo de 
afectações "uviais, as quais, em certos casos, podem mesmo ser erradamente perspectiva-
das como obras de promoção ambiental como sejam algumas zonas ribeirinhas para lazer 
e acesso à navegação. Por outro lado, dada a pequena escala de muitas destas alterações, 
grande parte do efeito sobre as espécies e ecossistemas é cumulativo e di!cilmente mensu-
rável. 

A mineração "uvial representa um caso muito particular de afectações ambientais em 
meios hídricos. Em Portugal, procedeu-se a uma extracção de inertes em diversos locais 
"uviais, sobretudo nos cursos principais, nem sempre orientados por estudos ambientais e, 
porventura, nem sempre devidamente monitorizados e controlados. Actualmente, os pedi-
dos de exploração devem demonstrar a existência de excessos de deposição de materiais 
sedimentares no leito "uvial e incluem preocupações ambientais relacionadas com a miti-
gação de efeitos, quer da extracção em si, quer do estaleiro. Todavia, em muitos casos, não 
são exigidos estudos de monitorização dos efeitos ecológicos da extracção antes, durante 
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e depois da actividade, ainda que cada exploração tenha um contexto próprio. Por exem-
plo, no rio Tejo, o volume extraído no leito aluvionar foi de 1,4 milhões de m3/ano para o 
período 1996-1999, e em 2004 foi de 1,9 milhões de m3/ano, em 15 locais de extracção de 
margem e 6 de barco. Embora a zona entre Belver e Chamusca apresente a menor incidência 
de número e volume de extracções (apenas 4 extracções activas e 15% do volume de 2004 
de extracção de margem), é a mais sensível, porque, para além de não apresentar tendência 
para o assoreamento, inclui a maior parte dos leitos de desova ainda activos de migradores, 
em particular de lampreia marinha para a qual, em simultâneo, existe um problema de falta 
de caudal necessário durante o período de desova devido ao regime de caudais imposto 
pelas barragens a montante (Oliveira et al., 2002).

A galeria ripícola constitui uma zona de interface determinante da protecção e dinâmica 
dos sistemas "uviais. Uma parte substancial das galerias ribeirinhas portuguesas apresenta 
uma perda de integridade, incluindo a diminuição da sua largura original (por exemplo, na 
bacia do Tejo, um máximo cartografado de cerca de 45 m, Aguiar et al., 2005), o desapareci-
mento e a fragmentação de parte do coberto natural e a substituição das espécies indígenas 
por outras, por acção do fogo ou outras causas. Em 17 000 km de galerias ribeirinhas car-
tografadas para o Plano Nacional da Água, apenas 7 500 km apresentaram galeria presente 
e/ou bem desenvolvida nas duas margens (Moreira et al., 2002). É notória a fragmentação 
de galerias em longos troços "uviais nas ribeiras do Oeste, em grandes zonas do rio Tejo e 
a"uentes, contrastando com uma melhor conservação das galerias nas bacias hidrográ!cas 
dos rios Douro e Minho, embora na Região Norte também existam extensões apreciáveis em 
mau estado, designadamente nos rios Ave e Leça. Em geral, as bacias do Vouga e Mondego 
apresentam as galerias ribeirinhas melhor conservadas do país. É de notar que as limpezas, 
desmatações e gestão da vegetação do corredor "uvial, ao invés de constituírem uma acti-
vidade de manutenção anual, tendem a ser realizadas por cortes rasos e feitas a intervalos 
extensos, com plantações ou crescimentos subespontâneos de espécies exóticas em exten-
sões apreciáveis, como acácias, ailantos, plátanos, choupos e eucaliptos, nomeadamente nos 
corredores "uviais das bacias do Minho, Vouga, Mondego, Lis e Guadiana.

10.2.5. Alteração das comunidades biológicas 

A humanidade interfere directamente nas populações biológicas naturais de várias formas. 
Por um lado através das actividades piscatórias de lazer ou pro!ssionais e, por outro, pela 
introdução deliberada, ou involuntária, de populações de espécies exóticas. A pesca des-
portiva em águas interiores congrega, actualmente, mais de 250 000 pescadores (número 
de licenças emitidas anualmente pela Alta Autoridade Florestal) e, em geral, é direccionada 
para espécies alvo, com relevância para o achigã, a truta de rio e a carpa, embora também 
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possa ser dirigida à maximização da biomassa capturada. As albufeiras são os ecossistemas 
mais procurados para a pesca desportiva e, entre as espécies capturadas, encontram-se as 
exóticas como a carpa, pimpão, perca-sol e achigã (com mais de 85% das capturas) e, tam-
bém, as nativas barbo e boga. A pesca por concurso é realizada, sobretudo, em rios princi-
pais e seus a"uentes, como o Mondego e o Tejo, sendo as principais espécies capturadas as 
nativas, barbo, boga e taínha, assim como a exótica carpa. No entanto, a captura média, por 
pescador e hora de concurso, é muito variável e, em regra, inferior a 1 exemplar, mas pode 
atingir, em algumas massas de água, 4 exemplares (e.g. Choupal no rio Vouga e albufeira do 
Divor, Ferreira et al., 2001). 

Tem sido realizado um esforço na educação ambiental de agentes !scalizadores, além 
de, recentemente, ter sido introduzida a Carta de Pescador, na Lei n.º 7/2008, de 15 de 
Fevereiro, a qual exige conhecimentos sobre as espécies piscícolas. A maior parte da acti-
vidade da pesca desportiva refere-se a capturas sem reposição e utiliza engodos orgânicos, 
desconhecendo-se a contribuição deste material para a eutro!zação das albufeiras e outras 
massas de água, nomeadamente nas que apresentam um maior número de concursos. 

Presentemente, há menos de 1000 pescadores pro!ssionais e trata-se de um universo 
de pro!ssionais relativamente envelhecido, com baixas quali!cações, em que a actividade 
da pesca é complementada com outras. Esta actividade concentra-se nos rios principais 
(Ferreira et al., 2001) e baseia o rendimento nos migradores diádromos, especialmente a 
lampreia marinha, o sável e a savelha que, como já referido, se encontram em declínio. 
Durante a época de pesca de grandes migradores (Janeiro a Maio), a população local de 
pescadores pro!ssionais é engrossada por pescadores de outras áreas geográ!cas, gerando 
um nível de exploração de recursos superior ao normal. Como o pescado pro!ssional 
não apresenta registo obrigatório, não existe uma avaliação precisa das consequências da 
pesca nos stocks populacionais que possibilitasse a de!nição de quotas, temporais ou por 
pescador.

Desde 1898, foram realizados em Portugal pelas autoridades "orestais repovoamen-
tos com 13 espécies piscícolas, das quais oito exóticas: pimpão, carpa, tenca, gambúsia, 
achigã, truta arco-íris, truta das fontes e truta de lago. Enquanto algumas destas espécies 
apresentaram repovoamentos pontuais (truta das fontes), outras incluíram repovoamen-
tos que persistiram até recentemente (truta arco-íris, tenca, achigã). As consequências 
da introdução destas espécies são variáveis. Por exemplo, a truta das fontes, truta arco- 
-íris e truta de lago não conseguiram manter populações viáveis, a gambúsia assumiu um 
carácter invasor e a tenca e o pimpão mantém populações modestas na maior parte das 
águas. A partir do ano 2000, os repovoamentos autorizados pelas autoridades "orestais 
foram efectuados apenas com espécies nativas e com populações de material originário 
da respectiva bacia hidrográ!ca (este conceito foi consagrado na Lei n.º 7/2008, de 15 de 
Fevereiro, art.º 15.º).
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Em 2005, das quase cinquenta espécies de peixes encontradas em Portugal, 16 eram espé-
cies exóticas ou transladas entre bacias (Copp et al., 2005). O seu tempo de introdução e a 
dimensão dos seus efectivos populacionais é muito diverso, bem como as consequências sobre 
as espécies nativas. Algumas destas espécies foram introduzidas há mais de 500 anos (carpa 
comum) e outras são neó!tos (peixe-gato). Outras têm uma introdução deliberada (achigã) ou 
não intencional (chanchito), mas algumas espécies nunca formaram populações naturaliza-
das (truta arco-íris) e outras resultaram em populações rapidamente expansivas (ablette). No 
entanto, apenas duas espécies, gambúsia e perca-sol, são consideradas invasoras com expansão 
geográ!ca e aumento populacional acentuados, i.e. o seu crescimento excessivo prejudica as 
espécies autóctones, o ecossistema em que estão inseridas e, de uma forma geral, o uso do 
sistema aquático para actividades humanas (Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro). Contudo, 
algumas exóticas de introdução recente têm revelado grande capacidade invasiva, e.g. o peixe- 
-gato e a ablette. Entre as consequências nefastas da ocorrência de espécies exóticas inclui-se a 
predação de espécies nativas por parte dos carnívoros (achigã, lúcio, lucioperca), a competição 
por habitat e recursos alimentares (gambúsia, ablette, truta arco-íris) e a homogeneização da 
riqueza faunística, em resultado do aumento da semelhança taxonómica.

Em Portugal existem cerca de 130 espécies exóticas vegetais associadas a sistemas dulçaquí-
colas e com carácter sub-espontâneo, nove das quais são consideradas invasoras. As espécies 
exóticas estão presentes em muitos corredores "uviais portugueses, mesmo em segmentos con-
siderados não perturbados. As principais espécies invasoras exóticas em meios aquáticos portu-
gueses incluem espécies aquáticas (jacinto-aquático, pinheirinha-de-água e azola), emergentes 
(escalrra cho e canas) e ribeirinhas (acácias e piteirão). A maior parte das infestações concentram-
se em zonas intensamente agricultadas, nomeadamente nos vales dos cursos "uviais médios e 
!nais. Estas infestações prejudicam o uso dos sistemas hídricos para rega e drenagem, mas tam-
bém suscitam problemas de segurança pública, de utilização da água para pesqueiros e lazer, a 
par das preocupações em termos de conservação de espécies e ecossistemas. Algumas das áreas 
que apresentam elevado valor conservacionista estão profundamente infestadas por espécies 
exóticas ou invadidas por autóctones como, por exemplo, os Paúis de Boquilobo, Agolada, Tor-
nada e Madriz e várias lagoas litorais, como Braças, Esmoriz e Pateira de Fermentelos. A gestão 
da vegetação "uvial, de forma continuada, é ainda incipiente em Portugal, sendo o controlo de 
espécies invasoras baseado numa praxis de reacção ao efeito (e.g. recolha mecânica, herbicidas) e 
não por actuação sobre a causa da perturbação (e.g. alteração de caudais, eutro!zação).

10.2.6. Alterações climáticas

A temperatura média anual na Península Ibérica aumentou cerca de 1,6 ºC durante o último 
século (INAG, 2002). Por seu turno, a precipitação registou, no mesmo período, uma ten-
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dência decrescente, em particular a partir de 1980, com secas de inverno, relativamente 
rigorosas, em 1988/89, 1991/92 e 1992/93. Às variações observadas de temperatura e pre-
cipitação estão associadas alterações no ciclo hidrológico, quer na Península Ibérica como 
um todo, quer em Portugal em particular. As alterações resultam de anomalias veri!cadas 
no ciclo anual da precipitação, em concreto no padrão de distribuição mensal dos totais 
anuais, nos valores de precipitação mensal, nos números de dias com precipitação signi-
!cativa em cada mês e na intensidade da precipitação, bem como de anomalias térmicas 
condicionantes da evaporação e, consequentemente, da humidade do solo. Estas variações 
têm re"exos no escoamento super!cial e na recarga dos aquíferos, pelo que uma diminuição 
global da precipitação, acompanhada por um aumento da evapotranspiração decorrente do 
aumento da temperatura, tenderá a reduzir as disponibilidades de água. Em resumo, em ter-
mos quantitativos, estaremos perante um acentuar da variabilidade espacial e temporal da 
disponibilidade do recurso água e a ocorrência de fenómenos hidrológicos extremos, como 
escassez e secas e cheias e inundações. Esta variabilidade nos caudais será acompanhada por 
um aumento da temperatura da água, o qual é especialmente importante nos ecossistemas 
das albufeiras, zonas húmidas e outras zonas lênticas em Portugal. As respostas serão dife-
renciadas consoante as comunidades aquáticas e a sua resiliência, mas os efeitos a nível da 
produtividade ou a relocalização de comunidades serão muito prováveis.

10.3. Condições e tendências

O primeiro elemento de referência para um uso sustentável dos recursos hídricos reside no 
conhecimento que está disponível para a gestão e na existência de normativos de planea-
mento apropriados. Assim, pode a!rmar-se que se deu um passo muito signi!cativo para a 
obtenção de instrumentos de gestão da água em Portugal com a elaboração pelo INAG de 
15 Planos de Bacia Hidrográ!ca (PBH), todos eles publicados entre 2001 e 2002. Os PBH 
apresentaram uma detalhada caracterização da situação então existente nas bacias hidro-
grá!cas, a partir da qual efectuaram o respectivo diagnóstico e de!niram um conjunto de 
objectivos ambientais. A esses objectivos juntaram linhas de orientação estratégicas e um 
programa de medidas devidamente orçamentado, ainda que sem estudos de viabilidade eco-
nómica. Ainda em 2002, foi publicado o Plano Nacional da Água, nos termos do Decreto-Lei  
n.º 112/2002, de 17 de Abril, o qual recolheu e alargou, em casos pontuais, os contributos 
dos diversos planos de bacia hidrográ!ca. No âmbito das suas competências especí!cas, as 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, também desenvolveram os respectivos planos 
de gestão de recursos hídricos, consagrados no Decreto Legislativo Regional n.º 19/2003/A 
e no Decreto Legislativo Regional n.º 38/2008/M. Importa notar que, a par destes planos, 
vigora em Portugal um outro importante conjunto de instrumentos de gestão territorial, 
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de política sectorial e de natureza especial, com incidência directa nos recursos hídricos, 
designadamente nove planos especiais de orla costeira e trinta planos de ordenamento de 
albufeiras públicas1.

Os PBH representaram um assinalável esforço de sistematização de conhecimento e, em 
termos de execução programática, tiveram o seu maior enfoque na área do abastecimento 
de água e no saneamento de águas residuais domésticas e industriais, preocupações que, em 
parte, foram consagradas nos dois Planos Estratégicos de Abastecimento de Água e Sanea-
mento de Águas Residuais (PEASAAR), o primeiro que vigorou entre 2000-2006 e o actual, 
lançado em 2007 e que decorrerá até 2013. O cumprimento destes programas, bem como 
de outros anteriores, foi impulsionado pelos sucessivos quadros comunitários de apoio2. 
Estes programas permitiram, por exemplo, elevar o nível de atendimento no domínio do 
saneamento de águas residuais domésticas de 30%, em 1974, para o valor actual de 76%. 
No entanto, a qualidade das massas de água teima em não corresponder a este esforço, con-
forme ilustra a evolução entre 1995 e 2007 da qualidade da água dos meios "uviais apresen-
tada na Figura 10.143. 

1  Não se incluem instrumentos de desenvolvimento territorial e planos municipais de ordenamento do territó-
rio que também possuem componentes associadas aos recursos hídricos, embora eles não sejam a sua razão 
de ser.

2  Entre 1986 e 2013, julga-se que terá sido alocado a este domínio um valor de, aproximadamente, 5000 milhões 
de euros.

3 Agradece-se ao Dr. José Gomes Ferreira (ISCTE) o tratamento dos dados.
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Qualidade da água dos meios "uviais, entre 1995 e 2007, de acordo com um indicador genérico 
baseado nos usos. Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos – SNIRH (http://snirh.pt/).
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A Figura 10.14 indica que cerca de 40% dos meios hídricos são classi!cados com um 
valor de qualidade «má» ou «muito má». Esta leitura deve ser tomada em consideração, mas 
também importa ter alguma prudência na sua interpretação estrita, porque a série temporal 
de dados poderá não ser totalmente comparável. Com efeito, seria de admitir que, em resul-
tado dos investimentos efectuados e da redução da carga poluente rejeitada, a qualidade da 
água já apresentasse uma melhoria mais evidente. No entanto, também é certo as massas de 
água interiores super!ciais, em especial as lênticas, constituem um bom exemplo dos fenó-
menos de histerese que afectam os cenários de restauro dos ecossistemas aquáticos (Martins 
et al., 2008). 

Partindo deste cenário actual relativamente aos usos detalhadamente descritos na secção 
10.2.1, importa encontrar as tendências futuras, marcadas pela incerteza e pela complexi-
dade. As condições determinantes para as tendências de evolução dos usos dos recursos 
hídricos compõem-se de condições naturais e das que decorrem das actividades humanas, 
sendo estas bastante mais indeterminadas que as naturais, pelo que mais difíceis de capturar 
com métodos formais. A aparente aleatoriedade das variáveis naturais características dos 
recursos hídricos pode ser perturbada por outros fenómenos de larga escala temporal e 
espacial, entre os quais se incluem as alterações climáticas. Neste contexto, as pressões decor-
rentes de actividades humanas resultam, tal como foi referido anteriormente, das evoluções 
da população e sua mobilidade, do regadio na agricultura, da indústria transformadora e 
da produção hidroeléctrica e termoeléctrica. Deve considerar-se também como espectável, 
numa aproximação à evolução dos usos dos recursos hídricos e numa perspectiva positiva 
das tendências futuras, o aumento gradual da e!ciência de utilização e a redução das perdas 
nas redes e sistemas. 

De acordo com os dados de variação da população nos últimos anos, veri!ca-se uma 
tendência para um crescimento populacional moderado, para a litoralização da população 
e para um aumento da concentração metropolitana; esta tendência traduz-se num aumento 
importante das necessidades de água por via do aumento populacional, do nível de serviço 
de abastecimento e tratamento e do aparecimento de estilos de vida mais exigentes, traduzi-
dos pelo aumento da capitação, compensado porém de forma parcial pelo aumento do nível 
de e!ciência da distribuição e uso de água pelos utilizadores. Neste contexto, em termos 
espaciais, os maiores volumes de água para satisfação das necessidades serão requeridos nas 
bacias hidrográ!cas dos rios Douro e Tejo. Nas bacias hidrográ!cas dos rios Minho e Mira 
a tendência será para uma manutenção das necessidades, sendo que se poderá veri!car uma 
diminuição na bacia do rio Guadiana e um aumento moderado nas restantes bacias.

Relativamente à actividade agrícola, o sector responsável pelo maior consumo de água 
em Portugal (ver capítulo 10.2.1), antevê-se um aumento gradual e moderado das áreas irri-
gadas num cenário business as usual, mas as suas necessidades de água deverão sofrer um 
aumento global pouco relevante, tendo em conta o potencial de melhoria da e!ciência dos 
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processos de rega, ou o desenvolvimento de culturas menos exigentes em água. Em termos 
regionais e embora com carácter pouco acentuado, deverá veri!car-se uma potencial dimi-
nuição das necessidades de água para regadio nas bacias hidrográ!cas dos rios Mondego, 
Douro, Vouga, Cávado e Ave, sendo que, nas restantes, a tendência poderá ser de um ligeiro 
aumento ou para a manutenção das necessidades de água, em parte dependente do contri-
buto de Alqueva no Alentejo.

A indústria é, porventura, o sector para o qual é mais complexo determinar as tendências 
de evolução, devido às mudanças de especialização que caracterizam os cenários de globali-
zação e ao incentivo para, a nível local, serem utilizadas as melhores tecnologias disponíveis, 
as quais podem permitir atingir poupanças de água signi!cativas. A tendência de adaptação 
que se tem veri!cado nos anos mais recentes, com alterações do per!l sectorial e a tentativa 
de criar clusters industriais, de base tradicional ou tecnológica, já não deve provocar uma 
alteração substancial no consumo global de água pela indústria, o que se deverá traduzir 
na manutenção do sector como o quarto consumidor nacional. A aposta efectuada em ori-
gens de águas super!ciais por parte das entidades gestoras dos serviços de águas deverá 
continuar, mas deverão ser encorajados sistemas descentralizados de colecta e uso de águas 
pluviais. Os aquíferos deverão continuar a assumir um papel de reserva estratégica de água, 
ainda que o conhecimento das suas características permita optimizar um uso rigoroso e a 
sua recarga comece a ser encarada com uma medida adicional para prevenir eventuais situa-
ções de escassez interanual.

Um outro aspecto, certamente decisivo, reside no impacte das alterações climáticas na 
quantidade e qualidade dos recursos hídricos e, consequentemente, na sua estratégia de ges-
tão. Os diversos modelos matemáticos projectam, embora com um grau de incerteza impor-
tante, a ocorrência de um aquecimento da atmosfera ao longo deste século, o qual poderá 
acentuar a variabilidade espacial e temporal da disponibilidade do recurso e a ocorrência 
de fenómenos hidrológicos extremos. A prevista diminuição da precipitação nos meses de 
estiagem tenderá a provocar uma diminuição das disponibilidades sazonais de água ainda 
que, em termos médios anuais, o balanço hídrico se possa manter. A redução de escoamento 
nesses meses poderá agravar a qualidade da água, especialmente se a contaminação pon-
tual ou difusa não for concomitantemente reduzida. Em paralelo, os problemas de intrusão 
salina na zona litoral poderão agravar-se, a existir uma procura adicional de água subterrâ-
nea e caso a recarga seja insu!ciente. As temperaturas mais elevadas da água potenciarão os 
problemas de qualidade das águas interiores e condicionarão a produtividade e o metabo-
lismo das comunidades aquáticas, afectando a biodiversidade. 

Em condições de escassez, o principal problema pode colocar-se ao nível do forneci-
mento de água à população e às actividades económicas. Em contrapartida, uma ocorrên-
cia mais frequente de precipitações intensas de curta duração prejudicará a funcionalidade 
dos sistemas de saneamento, em resultado da insu!ciente capacidade de escoamento das 
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redes de drenagem para precipitações extremas ou da ocorrência de curto-circuitos hidráu-
licos nos sistemas de tratamento de águas residuais, quando a estes a"uem caudais pluviais.  
A eventual (indesejável) localização de sistemas de tratamento de águas residuais em zonas 
sujeitas a inundações de maior dimensão aumentará o risco de inoperacionalidade tempo-
rária dos sistemas. Em qualquer destes casos, os sistemas de previsão, vigilância e alerta de 
cheias deverão ser reforçados.

O impacte das alterações climáticas na gestão de recursos hídricos não se fará apenas 
sentir do lado oferta mas, também, do lado da procura, sendo de esperar um acréscimo dos 
volumes de água necessários para irrigação, salvo se forem tomadas as medidas de adap-
tação consequente (e.g. optimização dos esquemas de rega, culturas menos consumidoras 
de água). Em contrapartida, ao aumento das necessidades de água devido ao crescimento  
da população sobrepõe-se uma expectativa de um uso mais e!ciente da água, um aumento 
da reutilização de águas residuais e, abrangendo todos os sectores, a aplicação de incentivos 
económicos conducentes a um uso racional. No seu conjunto, espera-se que as medidas de 
adaptação possam contribuir para equilibrar os consumos. 

As estratégias de gestão de recursos hídricos terão por base acções paralelas de mitigação e 
de adaptação, ambas compatíveis. Necessariamente, procurando satisfazer as necessidades da 
sociedade num cenário de progressiva escassez de água em quantidade e qualidade aceitáveis e 
protegendo, simultaneamente, a saúde do ambiente aquático e o serviço prestado pelo ecossis-
tema, ambas devem ser coerentes a nível da bacia hidrográ!ca. A resiliência dos ecossistemas 
aquáticos poderá ser reforçada se forem tomadas as medidas apropriadas, designadamente 
pela preservação dos rios de maior valor e respectivos tributários, pela conservação e restauro 
de habitats ribeirinhos e corredores "uviais e pela melhor gestão das zonas húmida. A longo 
prazo, ecossistemas saudáveis manterão a capacidade adaptativa capaz de fornecer serviços, 
mesmo face a disfunções ambientais de carácter global, como as alterações climáticas. 

10.4. Análise de opções de resposta a alterações

10.4.1. Oportunidades legislativas e administrativas 

Um modelo e!ciente de gestão integrada, que procure a optimização dos recursos hídri-
cos e que respeite a sua conservação no quadro das bacias hidrográ!cas, é essencial para 
a protecção dos ecossistemas e para a valorização dos recursos hídricos. A transposição 
para a ordem jurídica interna da Directiva Quadro da Água1, foi consubstanciada na Lei  

1  Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, a qual estabelece um quadro 
de acção comunitária no domínio da política da água.
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n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), complementada pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, 
de 30 de Março e, ainda, pela Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos1. Este conjunto de 
diplomas teve por objectivo primordial estabelecer o quadro de referência da gestão dos 
recursos hídricos nacionais e assegurar a protecção dos ecossistemas aquáticos, assim como 
dos ecossistemas terrestres e zonas húmidas deles dependentes. A Lei da Água introduz, 
nesse contexto, o conceito de estado / potencial ecológico como «a expressão da qualidade 
estrutural e funcional dos ecossistemas aquáticos», o qual passa a assumir um papel essen-
cial na avaliação do estado das massas de água e nos objectivos ambientais estabelecidos. 
Adicionalmente, as áreas classi!cadas e zonas protegidas são objecto de atenção especial 

na Lei da Água, nomeadamente no 
que respeita à obrigatoriedade do 
seu registo e actualização, da moni-
torização do seu estado e à possi-
bilidade de delegação de poderes 
especí!cos nesse âmbito ao Insti-
tuto da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade. 

Por outro lado, a Lei da Água 
concretizou o novo modelo institu-
cional de planeamento e gestão por 
bacia hidrográ!cas conexas2, como 
indicado na Directiva Quadro da 
Água. Este modelo baseia-se em 
Administrações de Região Hidro-
grá!ca3, entidades com atribuições 
de protecção e valorização das 
componentes ambientais das águas 
na respectiva área de jurisdição e, 
como tal, com um contributo fun-
damental também no que respeita 

1 Aprovada pela Lei n.º 54/2005, de 15-11, Cfr. Declaração de Recti!cação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro.
2 Designadas por Regiões Hidrográ!cas e incluindo as bacias hidrográ!cas e as águas de transição e costeiras.
3 As Administrações de Região Hidrográ!ca do Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve.

 Delimitação esquemática das 
áreas de jurisdição das Administrações de 
Região Hidrográ!ca.
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à conservação da natureza e da biodiversidade. As Administrações de Região Hidrográ!ca 
foram, pelo Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio, concretizadas como institutos públi-
cos de âmbito regional, dotados de autonomia !nanceira e administrativa, bem como de 
património próprio, tendo iniciado o seu funcionamento em 1 de Outubro de 2008 (Figura 
10.15). 

Anteriormente à constituição das Administrações de Região Hidrográ!ca, o modelo de 
gestão assentava, de forma instrumental, no Instituto da Água (INAG) e nas Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). O primeiro detinha competências cen-
tradas nos domínios do planeamento, monitorização e gestão de infra-estruturas e as segun-
das entidades, que aglutinaram as Direcções Regionais do Ambiente e Recursos Naturais, 
integram o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Regional e possuíam, no domínio da água, atribuições de licenciamento, !scalização e, em 
parte, da monitorização físico-química. Esta segmentação, suportada por um conjunto de 
diplomas legais sobre o planeamento de recursos hídricos promulgados em 1994, conseguiu 
resultados importantes, mas não permitiu fazer face a algumas oportunidades e desa!os con-
sequentes como a gestão integrada das bacias hidrográ!cas e uma participação mais activa dos 
actores locais no planeamento e gestão. As Administrações de Região Hidrográ!ca consubs-
tanciam um outro conceito, mais integrado, procurando fazer face às assimetrias do território 
e às intra-especi!cidades dos recursos hídricos, procurando desenvolver estratégias regionais 
diferenciadas consoante os desa!os de natureza ambiental e socioeconómica a que fazem face. 

No novo sistema de planeamento da água, o primeiro destaque é para os Planos de Ges-
tão de Bacia Hidrográ!ca (PGBH), integrados num Plano de Gestão de Região Hidrográ!ca 
(PGRH), a nova geração de planos que as Administrações de Região Hidrográ!ca estão 
a preparar no seguimento dos Planos de Bacia Hidrográ!ca e que devem fazer face aos 
objectivos ambientais que foram traçados na Directiva Quadro da Água. Um dos aspectos 
essenciais destes planos reside na consecução do programa de medidas básicas ou suple-
mentares para se atingir o bom estado das águas em 2015 ou, em alternativa, a possibilidade 
de serem estabelecidos objectivos menos ambiciosos ou a necessidade de derrogações, a 
justi!car por metodologias de análise custo-e!cácia e custo-bene!cio (Costa et al, 2009). 
Note-se, ainda, a possibilidade de serem elaborados Planos Especí!cos de Gestão das Águas, 
caso os problemas ou os territórios assim o aconselhem, bem como a de!nição de Planos de 
Ordenamento de Estuários, uma !gura jurídica de índole especial para a gestão das águas 
de transição e que deverão ser executados para aplicação nos estuários do Douro, Vouga, 
Mondego e Tejo1. 

1  A responsabilidade pela elaboração dos Planos de Ordenamento de Estuários foi clari!cada no Decreto-Lei 
129/2008, de 21 de Julho, tendo sido atribuída a respectiva competência às Administrações de Região Hidro-
grá!ca.
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Assim, o início deste século foi marcado pelo desenvolvimento e consolidação do novo 
quadro legal e institucional criado pela Lei da Água, para a qual contribuirá o conhecimento 
teórico existente sobre o funcionamento e dinâmica dos ecossistemas aquáticos, por forma 
a ser possível usufruir dos benefícios dos recursos hídricos e dos ecossistemas associados, 
mantendo íntegros os processos e funções ecológicas que os caracterizam.

10.4.2. Gestão integrada e adaptativa de bacias hidrográ!cas 

Muitas espécies faunísticas presentes em águas interiores apresentam, actualmente, popu-
lações depauperadas e em risco de extinção. Assim sendo, o desa!o para Portugal, espe-
cialmente tendo em conta a localização geográ!ca particularmente vulnerável às alterações 
climáticas, consiste em desenvolver uma forma de actuar no uso e extracção de recursos 
hídricos, mantendo e protegendo em simultâneo a integridade biológica natural e a com-
plexidade estrutural e funcional dos ecossistemas de águas interiores. Deve ser reconhecido 
que, por vezes, não há possibilidade de conciliação entre valores naturais e actividades de 
uso hídrico, pelo que a protecção ou a recuperação do bom estado de qualidade das massas 
de água, objectivo-cerne de!nido para a política da água em Portugal, pode ter um custo a 
internalizar nas actividades consumptivas dos recursos hídricos.

Veri!cou-se, até ao presente, uma perda de biodiversidade e a degradação de vários ecos-
sistemas e populações biológicas nativas (INAG, 2002) tendo a prioridade dos esforços sido 
concedida, sobretudo, ao controlo das fontes de poluição tópica. No entanto, a promoção 
da conservação da natureza e da biodiversidade, bem como a salvaguarda da qualidade 
ecológica dos ecossistemas aquáticos e dos terrestres associados, habitats e espécies depen-
dentes, não é atingida somente através de medidas especí!cas. Esse objectivo consegue-se 
pela convergência de um conjunto de programas estruturados e duradouros incluindo, não 
só o tratamento apropriado das águas residuais domésticas e industriais mas, também a 
renaturalização dos regimes de caudais, a reposição da conectividade longitudinal e o res-
tauro morfológico dos leitos e margens "uviais. Os incentivos !scais nesta área têm surgido 
de uma forma casuística e, por vezes, apenas simbólica. Atendendo à aplicação do regime 
económico e !nanceiro consagrado no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, deverá ser 
prestada uma especial atenção à possibilidade de incentivos indirectos e ao uso do Fundo de 
Protecção de Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 172/2009 de 3 de Agosto).

As assimetrias nas disponibilidades hídricas e a crescente procura dos recursos e serviços 
prestados pelos ecossistemas aquáticos, num cenário de aquecimento global, con!guram 
um crescendo de con"itos de interesse entre utilizadores do meio hídrico e a sua conserva-
ção, pelo que é urgente a implementação efectiva de uma gestão integrada de bacias hidro-
grá!cas, que concilie o uso dos recursos hídricos com a manutenção da qualidade ecológica 
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dos ecossistemas aquáticos através de uma teia de compromissos, atitudes e troca de mais-
valias. Uma gestão futura mais participada, com um envolvimento real dos interessados nas 
decisões e na sua monitorização, é um factor crítico para conseguir este objectivo, tanto 
mais complexo de ser prosseguido quanto a experiência em Portugal é, no mínimo, decep-
cionante.

As actividades de gestão associadas à manutenção e restauro da qualidade de ecossiste-
mas de águas interiores devem ser realizadas a diferentes escalas de trabalho, desde a bacia 
hidrográ!ca e seus aspectos de planeamento territorial, ao corredor "uvial e seus aspectos 
de limpeza, restauro e de manutenção. Estas actividades devem ser monitorizáveis nos seus 
efeitos e adaptativas nas suas acções, utilizando os primeiros para guiar as segundas, num 
esforço harmonioso de disciplinas técnicas envolvidas. Ainda hoje, a formação e actividade 
dos diferentes pro!ssionais associados à utilização dos recursos hídricos (agricultura, indús-
tria, energia) e à manutenção e recuperação da integridade dos ecossistemas, é frequente-
mente realizada na ignorância mútua ou mesmo antagonismo, sendo necessário para este 
milénio o fomento de uma praxis de trabalho de equipa. 

10.5. Cenários

Nesta secção faz-se uma interpretação das consequências para as águas interiores dos quatro 
cenários do Millennium Ecosystem Assessment, descritos no Capítulo 4, considerando uma 
metodologia de cenários e narrativas prospectivas (e.g. Brito et al, 2005).

10.5.1. Orquestração Global 

A evolução qualitativa do estado de qualidade das águas interiores será condicionada, 
sobretudo, pelo padrão de especialização agrícola. Com efeito, em face de uma gestão global 
(mundial) da oferta alimentar e dada a estabilização da população e dos sectores económi-
cos em Portugal, será possível efectuar a recuperação de espaços anteriormente sujeitos a 
uso agrícola, agora menos competitivo, com a consequente atenuação da poluição difusa. 
Em contrapartida, ocorrerá uma expansão de "oresta ou de produtos agrícolas com valor 
de mercado internacional, em alguns casos favorecendo culturas ou práticas agrícolas com 
maiores exigências de água. Este facto poderá levar a uma redução das disponibilidades 
hídricas subterrâneas e/ou à construção de sistemas de dessalinização, a par da execução 
de infra-estruturas para rega associada a uma aplicação intensiva de fertilizantes agríco-
las, a qual potenciará a ocorrência de problemas de contaminação e afectará, localmente, 
a qualidade das massas de água super!ciais e subterrâneas. A par da coordenação supra-
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nacional das políticas agrícolas, existirá um esforço para também coordenar as políticas da 
água, com a sua integração na nova estratégia mundial de protecção da biodiversidade e do 
património genético, pelo que abrandará fortemente a des"orestação de zonas de elevado 
valor conservacionista. Finalmente, o desenvolvimento de parcerias entre empresas inter-
nacionais a operar no domínio dos recursos hídricos, dinamizará a regulação do mercado 
da água e propiciará uma maior capacidade para se incentivarem soluções técnicas muito 
inovadoras. 

Em Portugal, a necessidade de reforçar o leque de energias renováveis incentivará o 
aumento do número de aproveitamentos hidroeléctricos, com a consequente arti!cialização 
"uvial da generalidade das bacias hidrográ!cas de maior potencial. Não obstante, procurar- 
-se-á, de forma mais rigorosa, mitigar os impactes ambientais adversos e não se autorizarão 
empreendimentos que possam afectar ecossistemas aquáticos de elevada qualidade ecoló-
gica. 

10.5.2. Ordem a partir da força

A principal preocupação do Estado será a de garantir a satisfação da procura dos serviços de 
água, contribuindo para a segurança do abastecimento alimentar e para assegurar as exigên-
cias energéticas nacionais. A prioridade será, portanto, a construção de infra-estruturas para 
assegurar as necessidades humanas básicas em cada país, ainda que procurando o seu uso 
para !ns múltiplos. Assim, esta orientação para a e!cácia reforçará a intensidade tecnológica a 
diferentes níveis, pelo que poderá suscitar algum desequilíbrio entre o objectivo de satisfação 
das necessidades e a dimensão dos custos ambientais. A poluição difusa tenderá a aumentar 
de forma signi!cativa, pelo que a contaminação de águas super!ciais e subterrâneas atingirá, 
nas áreas agrícolas, níveis preocupantes. No entanto, devido a uma aposta tecnológica forte na 
melhoria dos sistemas de tratamento de águas residuais urbanos e industriais e face à neces-
sidade de melhorar a oferta de água, os objectivos de qualidade química das massas de água 
serão atingidos. A problemática da ocorrência de cheias será equacionada, sobretudo, por via 
reactiva, com a aplicação de planos de contingência e de emergência perante inundações ou por 
medidas de mitigação, que tem levado a um forte esforço de investimento em infra-estruturas 
pesadas de defesa. A estrutura administrativa de gestão das águas acreditará que a sua e!cácia 
resulta de um planeamento relativamente rígido e centralizado na tomada de decisões.

A estratégia de redução das emissões de gases com efeito de estufa privilegiará a expansão 
da energia eólica em terra e o!-shore, o que arrastará o crescimento da potência hidroeléc-
trica por reforços dos existentes e pela construção de novos aproveitamentos hidroeléctri-
cos, parte deles interligados em sistemas reversíveis e com alguns transvazes para optimizar 
as disponibilidades hídricas e a produção energética. Este facto provocará a fragmentação 
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de muitos ecossistemas, com a impossibilidade de garantir o seu bom estado em termos de 
qualidade ecológica. A carência energética, agora também generalizada a nível mundial, 
tornará exequíveis novas oportunidades, entre as quais o uso de alguns lagos hipertró!cos 
para produção de bioelectricidade (Martins et al., 2009).

10.5.3. Mosaico Adaptativo

O modelo institucional de gestão de recursos hídricos por bacia hidrográ!ca, !nalmente 
concretizado na primeira década do presente século através da constituição de entidades 
regionais, desconcentradas, com autonomia !nanceira e administrativa, evoluirá para um 
modelo de gestão conjunto das Regiões Hidrográ!cas internacionais, a assegurar pelas auto-
ridades regionais competentes em Portugal e Espanha. Veri!car-se-á que a necessária con-
sensualização das medidas e acções a desenvolver nas bacias hidrográ!cas internacionais, 
se bem que exija um processo de discussão pública mais complexo, por vezes, difícil de 
gerir, torna, depois, bastante mais fácil a sua operacionalização ao nível local, com efeitos 
positivos superiores aos inicialmente previstos. O desenvolvimento de sistemas conjuntos 
de vigilância e alerta para riscos naturais e antropogénicos é um dos melhores exemplos 
de articulação transfronteiriça, desenvolvendo-se exercícios conjuntos de acções de emer-
gência. As políticas de poupança de água serão mais consistentes e, em algumas sub-bacias 
hidrográ!cas, será estabelecido um comércio de direitos de emissão de rejeições, após estu-
dos que permitiram de!nir a capacidade de carga dos ecossistemas aquáticos. A gestão da 
água a nível local é fortemente apoiada, existindo um sistema institucional que encoraja a 
que as decisões no conjunto da bacia hidrográ!ca sigam um processo bottom-up.

As preocupações de sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos revelar-se-ão na 
acção intersectorial do governo, registando-se um incremento de medidas com a ambição 
de preservar ou restaurar o estado pristino dos ecossistemas aquáticos. Eventualmente, 
algumas intenções conservacionistas poderão desequilibrar a relação com a satisfação das 
necessidades de água e/ou políticas de redução da pobreza e de desenvolvimento local. Este 
será um dilema cuja solução passará por um esforço de planeamento integrado ao nível dos 
espaços rurais e uma avaliação custo-benefício muito transparente. 

10.5.4. Jardim Tecnológico

Em 2050, existirá uma melhor gestão da água, com uma utilização assente em sistemas e 
tecnologias mais eco-e!cientes em diversas áreas de actividade, devidamente ajustadas aos 
objectivos da procura e da oferta. As tecnologias são desenhadas para a sustentabilidade, 
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numa perspectiva de análise de ciclo de vida convergente ao fecho dos ciclos de materiais e 
de energia em megacidades, onde então se concentrará a maior parte da população mun-
dial. Em paralelo, existe um maior investimento em infra-estruturas não convencionais, 
como sejam em sistemas de reciclagem e de reutilização de águas residuais, ou em redes 
separativas de água para diferentes usos urbanos. As novas edi!cações residenciais, urbana 
ou rurais, têm presente um catálogo de normas construtivas com objectivos de redução dos 
consumos de água - no qual a aplicação generalizada do conceito de telhados verdes constitui 
um exemplo paradigmático desta atitude. Em consequência, os custos de operação e manu-
tenção dos sistemas tenderão a ser menores que os actuais, objectivo para o qual contribui 
o importante esforço de I&D+I efectuado no sector da água, o qual agora associa, sempre, 
uma perspectiva de poupança energética. O princípio da recuperação de custos nos serviços 
de águas e o pagamento pelos serviços dos ecossistemas será uma prática corrente na avalia-
ção de investimentos por parte das entidades !nanciadoras. As preocupações com a pegada 
ecológica da água ao nível regional, nacional e transnacional, conduzirão a um esforço per-
sistente para a sua contenção, senão diminuição. De facto, em situações extraordinárias de 
escassez, que então serão recorrentes, as transferências de água virtual serão tomadas em 
consideração nas regras estabelecidas para o comércio agrícola internacional. 

No domínio "uvial, o processo de implementação de caudais ambientais e de restauro de 
troços degradados nas componentes hidromorfológicas e biológicas serão objecto de forte 
incremento e abrangerão áreas da bacia hidrográ!ca com uma dimensão muito signi!ca-
tiva. Em paralelo, será efectuado um esforço para ajustar o ordenamento local do território 
à resposta a cheias e inundações, tendo por base uma estratégia proactiva, aparentemente 
mais natural, recorrendo-se, por exemplo, à execução de projectos de zonas húmidas inun-
dáveis. Em geral, os custos ambientais tenderão a diminuir em resultado da menor pressão 
humana sobre os recursos hídricos e do seu uso mais racional, por via do qual se ambiciona 
uma conservação dos ecossistemas aquáticos e das suas redes vitais. 

10.6. Discussão

O recurso água doce e os ecossistemas aquáticos a ele associados constituem a primeira 
fronteira da vida, um bem essencial para a espécie humana e um dos alicerces do sistema 
funcional do planeta. Em zonas temperadas quentes, as pressões associadas a rejeições de 
poluentes e o uso intensivo e consumptivo de água con"ituam com as necessidades ambien-
tais e hídricas dos ecossistemas, condicionando a sua organização estrutural e o seu funcio-
namento. No território português, tal como se veri!ca em latitudes mais elevadas, são rele-
vantes as perturbações qualitativas nas massas de água, porém são igualmente signi!cativos 
os aspectos quantitativos de água e, em particular, os associados à escassez. As assimetrias 
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territoriais em termos de disponibilidades e necessidades potenciam divergências, sempre 
difíceis de sanar, entre os serviços da água e os valores naturais, sendo que os con"itos ten-
derão a ser mais frequentes e de maior magnitude nos cenários julgados mais prováveis de 
alterações climáticas. Em contrapartida, o novo quadro institucional e legislativo de gestão 
da água está mais ajustado e melhor preparado para identi!car e minorar as pressões e os 
con"itos a nível de bacia hidrográ!ca e para desenvolver uma gestão integrada dos recur-
sos hídricos. Em complemento das medidas de mitigação, a estratégia de protecção dos 
valores ambientais associados aos ecossistemas de águas interiores passará por uma gestão 
adaptativa, assente no conhecimento profundo do funcionamento ecológico e dos actores 
biológicos. A correcta identi!cação do tipo e magnitude dos pontos de con"ito e das dife-
rentes vertentes negativas ou positivas de cada problema, deve estar em consonância com a 
evolução observada do ecossistema e as necessidades humanas mais prementes do recurso, 
para apoiar a internalização dos custos decorrentes das actividades susceptíveis de causar 
impactes negativos e a e!cácia das decisões de gestão. Esta atitude, assente em princípios 
ambientais fortes e desenvolvida por iterações permanentes, será melhor desempenhada se 
envolver as populações e os vários agentes sociais e económicos. As águas doces interiores 
em Portugal, pela sua vulnerabilidade mas, também, pela diversidade e dimensão dos servi-
ços que prestam, não podem deixar de ser elementos centrais de uma estratégia convergente 
de protecção, vitalização e dinamização territorial.  
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