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Sumário executivo 
Este relatório foi preparado para a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) tendo 

sido desenvolvido pelos membros da equipa de investigação do projecto Iberian Trans-

boundary Water Management (IB-TWM): experiences from the past and approaches for the 

future (PTDC/AAC-AMB/104301/2008). 

Este trabalho tem como objectivo a análise dos processos inerentes ao 

desenvolvimento e à implementação de Planos de Bacia, considerando a existência de casos 

em bacias delimitadas pelas fronteiras políticas de vários países (bacias internacionais) e em 

bacias dentro das fronteiras de um só país (bacias nacionais). Os objectivos principais deste 

trabalho visam a obtenção de um enquadramento sobre os processos inerentes à definição 

de Planos de Bacia, com particular incidência sobre: 

• Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano; 

• Avaliação e monitorização das águas; 

• Modelos utilizados na definição do Plano; 

• Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano. 

No caso de Planos transversais à jurisdição de vários países, foram consideradas as 

diferentes estratégias envolvidas na colaboração internacional na definição de Planos e na 

posterior implementação e gestão integradas. 

A análise comparativa teve como base os Planos desenvolvidos para os rios Tully-

Murray (Austrália), Danúbio (Europa Central) Minho (Portugal e Espanha) e Vouga 

(Portugal). 

Para as bacias dos rios Tully-Murray e Danúbio, foram analisados os diversos 

documentos disponibilizados pelas instituições responsáveis pela criação dos Planos: 

Department of Natural Resource and Water (Austrália) e International Commission for the 

Protection of the Danube, respectivamente.  

Para as bacias portuguesas (Vouga e Minho-Português) a análise baseou-se nos 

documentos integrantes das propostas dos Planos de Gestão da Região Hidrográfica, 

disponibilizados pela Administração da Região Hidrográfica do Centro e do Norte (ARH-

Centro, ARH-Norte). Foram consultadas as versões não definitivas dos diversos documentos 

disponíveis, uma vez que durante a execução deste trabalho estavam a decorrer as etapas 

finais da elaboração dos Planos de Bacia de 2ª geração, designadamente a fase de consulta 

pública. 

No caso da bacia do Minho espanhol foram consultados os documentos 

disponibilizados pela Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativos à Propuesta Proyecto 

de Plan Hidrológico. 
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Este trabalho está organizado em cinco capítulos. 

No capítulo 1 faz-se uma breve abordagem sobre a gestão e o planeamento de 

bacias hidrográficas, com um apontamento sobre o seu desenvolvimento em termos 

históricos, dando destaque à sua evolução desde meados do século XX. 

O capítulo 2 aborda os processos inerentes à criação e implementação dos Planos de 

Bacia para os rios Tully-Murray e Danúbio. 

O capítulo 3 foca os processos de planeamento das bacias Ibéricas, enfatizando a 

criação do Plano para o rio Vouga e para a parte portuguesa da bacia do rio Minho. Este 

capítulo consagra, também, os trabalhos inerentes à criação do Plano do rio Minho, em 

território espanhol.  

No capítulo 4 estabelece-se uma análise comparativa dos processos de planeamento 

para as bacias internacionais (Minho e Danúbio) e nacionais (Vouga e Tully-Murray), 

enfatizando os pontos de convergência das diversas estratégias de gestão e, também, as 

diferenças existentes nas abordagens definidas por parte dos países e instituições 

intervenientes nos processos de gestão.  

No capítulo 5 faz-se uma síntese do documento com as respectivas conclusões e 

identificam-se algumas recomendações. 
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1 Introdução 
A água é, provavelmente, um dos recursos mais preciosos por ser a base da vida na 

Terra e pelas diversas funções que desempenha. A gestão dos recursos hídricos apresenta-

se de suma importância para muitas culturas, em particular nos territórios densamente 

povoados e em áreas predominantemente agrícolas, nas quais as cheias e a falta de água 

têm causado inúmeras catástrofes. 

Desde os primórdios da presença humana e das actividades agrícolas, que se 

desenvolvem estratégias relativas à “gestão” de águas nomeadamente para beneficiar as 

práticas agrícolas, para controlar cheias e secas e manter os sistemas de irrigação. As 

alterações introduzidas com a revolução industrial nos padrões de uso e de ocupação do 

solo, na utilização dos recursos, nos padrões de desenvolvimento e de produção, nas 

práticas agrícolas, na introdução de maquinaria e nos modelos de produção/exploração, 

constituem um marco histórico na gestão de águas e de bacias hidrográficas.  

No período pós 2ª Grande Guerra, as questões relacionadas com a gestão e o 

planeamento de Bacias passou a ser parte integrante das políticas de desenvolvimento 

orquestradas por diversas instituições (Bretton Wood e Nações Unidas) (FAO, 2006).  

Por volta de 1960, os processos de gestão começam a considerar as múltiplas inter e 

intra relações que se estabelecem a montante e a jusante (uso da terra e da água- 

upstream- e os seus impactes - downstream) das bacias. Os processos de planeamento 

passam a considerar as relações causa-efeito decorrentes de episódios erosivos torrenciais, 

cheias, secas, movimentos em massa, avalanches, etc. Os decisores políticos consagram as 

implicações económicas e ambientais decorrentes da gestão de bacias e, como resultado, é 

delineado o conceito da gestão integrada de Bacias. Poder-se-á trazer à discussão um 

dilema fundamental que remete para uma potencial situação de incompatibilidade existente 

entre programas integrados de gestão de bacias e os processos de desenvolvimento 

sustentável, uma vez que são, respectivamente, centrados na água e nas pessoas.  

A percepção sobre os diferentes paradigmas ambientais relacionados com a poluição 

decorrentes das actividades humanas suscitou o desenvolvimento de estratégias tendentes 

à criação de mecanismos de gestão e de planeamento das bacias hidrográficas. A primeira 

geração de estratégias de gestão de bacias, nos países desenvolvidos, terá tido o seu início 

por volta de 1970 (Darghouth et al., 2008).  

A década de 1990 marcou o paradigma de gestão de bacias hidrográficas, quer pelo 

início de programas de gestão nos países em desenvolvimento, quer pelas novas 

abordagens na conservação da água, dos solos, da biodiversidade por parte dos outros 
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países (Darghouth et al., 2008; FAO, 2006). Desde então têm sido implementadas diversas 

estratégias e projectos de planeamento e gestão de bacias por todo mundo. 

Ao longo das últimas décadas verificou-se uma crescente ocupação de territórios 

inseridos nas bacias hidrográficas, muitas vezes acompanhada por cenários de 

desenvolvimento não sustentável e não planeado das actividades antrópicas. Estas formas 

de utilização e de ocupação do território assumem inevitáveis consequências na qualidade 

da água, na manutenção dos ecossistemas e na própria existência humana. 

As bacias hidrográficas fornecem às sociedades diferentes bens e serviços, 

designados como bens públicos ou externalidades positivas (Cornes, 1996), que assumem 

expressão, por exemplo, no fornecimento de água para consumo humano, no controle de 

processos erosivos, na manutenção e conservação da biodiversidade, na regulação do 

conforto bioclimático, entre tantos outros. As sociedades atribuem, por norma, um elevado 

valor às paisagens presentes nas bacias hidrográficas e, como tal, desenvolvem um conjunto 

de estratégias tendencialmente focadas na sua conservação e protecção (FAO, 2006). 

A gestão de massas de águas (rios, lagos, etc) e as complexas relações físicas, 

sociais e políticas no seio das bacias internacionais podem gerar entraves à gestão integrada 

das bacias pelo que os processos de planeamento constituem desafios para as diversas 

instituições e países envolvidos. Em termos geográficos a Europa detém o maior número de 

bacias internacionais (69), seguida da África (57) e da Ásia (57) e os valores mais reduzidos 

são registados na América do Norte e do Sul, respectivamente com 40 e 38 bacias. Estes 

valores carecem de uma correcta ponderação face às constantes alterações geopolíticas, 

definidas pela existência de novos países (a dissolução da União Soviética em 1991, levou à 

internacionalização de várias bacias - Dnieper, Don, Volga) ou pela unificação de outros 

(Alemanha, por exemplo) (Fiske e Yoffe, 2001). 

Na Europa a cooperação internacional tem expressão em várias bacias e rios, 

decorrente da implementação de projectos de gestão de grandes bacias: Reno, Danúbio, 

Elbe, Mosel, Oder. As bacias com limites supra nacionais não podem ser encaradas numa 

perspectiva de escala nacional e estanque, sendo que as potenciais estratégias de gestão e 

de planeamento têm que ser coordenadas e harmonizadas entre as diversas instituições dos 

países a elas afectos. A Directiva Quadro da Água - DQA - (Directiva 2000/60/CE) constitui 

um importante instrumento de gestão da Política da União Europeia relativa à água, 

estabelecendo um quadro estratégico de acção comunitária para a gestão sustentável e 

protecção das massas de água. Esta directiva define a necessidade de desenvolver um 

processo transparente no qual devem ser incluídos os decisores políticos, as autoridades 
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locais, organizações não-governamentais e a comunidade científica, permitindo a 

participação pública em todas as etapas inerentes a este processo. 
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2 Desenvolvimento dos planos de bacia hidrográfica no mundo 
A criação e implementação de Planos de Bacia, com vista a uma gestão integrada e 

sustentável dos recursos hídricos, assumem uma importância de destaque no 

desenvolvimento das sociedades modernas. A crescente preocupação pela preservação e 

conservação deste recurso tão preciso tem levado muitos países a desenvolverem 

estratégias políticas, económicas e ambientais compatíveis com as necessidades para 

consumo humano, numa perspectiva de desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

Apresentam-se dois casos de processos de desenvolvimento de Planos: para uma 

bacia na Austrália (rio Tully-Murray) e para a uma bacia que consagra diversos países na 

Europa (rio Danúbio). 

2.1 Revisão do processo de planeamento da bacia do rio Tully-Murray 
(Austrália) 
A bacia hidrográfica do Tully-Murray localiza-se no extremo norte do estado 

australiano de Queensland (Figura. 2.1) e ocupa uma área de 2 910km2, tendo como 

principais tipologias de uso e de ocupação do solo as áreas para a conservação da natureza, 

as florestas naturais, florestas de plantação, as áreas de produção de cana-de-açúcar, 

pastagens, áreas de cultivo de banana, áreas de horticultura diversa e áreas de tecido 

urbano (Bohnet et al., 2006). A bacia hidrográfica, em especial o leito de cheia, tem vindo a 

ser profundamente alterada desde a colonização Europeia. Algumas das alterações incluíram 

a diminuição da área de vegetação nos leitos de cheia, a redução da área ripícola e a 

redução de áreas pantanosas. Estas situações resultantes das alterações introduzidas na 

exploração intensiva de áreas agrícolas e de pastagem, bem como da exploração de 

madeira potenciaram mudanças nas redes hidrográficas e nos padrões de drenagem da 

bacia. Por sua vez as áreas actuais de mangais não diferem da sua extensão face ao 

existente no período pré-europeu. 
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Figura 2.1 - Bacia hidrográfica do Tully-Murray (Fonte: Kroon, 2008) 

 
A elevada precipitação registada na bacia, combinada com uma topografia costeira 

muito acidentada e amplo uso de terra fertilizada nos leitos de cheia, estabeleceram os 

argumentos para a implementação de cenários com elevados potenciais de erosão e de 

transporte (de poluentes) para as águas receptoras. Além disso o aumento das taxas e das 

quantidades de escoamento resultantes da remoção de áreas pantanosas e da vegetação 

dos leitos de cheia (associadas à instalação de sistemas de drenagem em leitos de cheia 

costeiros), potenciaram as exportações de sedimentos e nutrientes para as massas de água 

receptoras. 

A bacia do Tully-Murray foi identificada como de alto risco nos planos de gestão 

governamentais, depois de ter sido avaliada segundo os critérios de risco biofísico, social, de 

desenvolvimento e de interesse para as indústrias marinhas. Baseado nesta avaliação o nível 

de risco do Tully-Murray figurava nos primeiros dez lugares da lista das bacias hidrográficas 

australianas, tornando o desenvolvimento do plano de bacia prioritário  (Kroon, 2008). O 

Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) do Tully-Murray engloba a área combinada 

das bacias dos rios Tully e Murray e a área do governo local de Cardwell Shire. Esta área 
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engloba sectores de paisagem classificada como Património Mundial designada por ‘Trópicos 

Húmidos’ sendo uma das 35 bacias que drenam para a Grande Barreira de Coral (GBR) 

classificada, pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade (Kroon, 2008). 

2.1.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano 

Para a definição do Plano foi considerado um vasto conjunto de dados que incluem: 

a meteorologia (precipitação, temperatura, humidade relativa, radicação solar, etc.); os usos 

e ocupações do solo; as comunidades de ecossistemas; os tipos de vegetação; as áreas 

ripícolas; a biodiversidade; as águas receptoras; a qualidade da água; os efeitos da 

presença humana; o estado actual do risco social, do desenvolvimento e das indústrias 

marinhas (Kroon, 2008). 

2.1.2 Avaliação e monitorização das águas 

Foi desenvolvido um programa de monitorização da qualidade da água, ao nível das 

sub-bacias, para identificar os poluentes críticos, as suas fontes terrestres e o seu transporte 

da Bacia para a GBR. Os dados foram desagregados e os resultados foram considerados 

para as principais tipologias de usos e de ocupação do solo – floresta, pastagens, tecido 

urbano, cultivo de cana-de-açúcar e cultivo de banana. O programa de monitorização 

analisou, em particular, o escoamento de sedimentos em suspensão, os nutrientes (azoto- 

N- e fósforo – P-) e pesticidas durante a estação húmida. Utilizaram-se dados de caudal e de 

velocidade do fluxo para aferir as localizações e os períodos de recolha de amostras que 

coincidissem com as épocas e episódios de cheia. 

Em relação aos nutrientes, foram analisadas as amostras de água provenientes de 

diferentes níveis (alturas de água) do rio e das plumas de água de inundação relativamente 

a sedimentos, N e P totais e filtráveis totais, compostos azotados (NO, NH3, NH4) e fósforo 

filtrável reactivo. Quanto aos pesticidas, foram analisadas amostras de água relativamente a 

122 tipos de pesticidas diferentes. 

Os pontos de amostragem de cada sub-bacia foram agrupados nas 5 principais 

categorias de uso e de ocupação do solo e os seus resultados comparados entre duas 

estações húmidas (Devlin, 2009; Mitchell, 2009). 

Com base nos dados de monitorização de plumas de água de inundação para 

eventos ocorridos durante um período de 14 anos (1994 a 2008), determinaram-se as 

características das inundações (área de dispersão, direcção do movimento da pluma, 

direcção do vento e curva do hidrograma) que mais influenciam a qualidade da água 

marinha e a extensão da pluma. As plumas de água de inundação foram agrupadas em três 

tipos com base nas características primárias, secundárias e terciárias da qualidade da água - 
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sólidos suspensos, matéria orgânica dissolvida e clorofila. A monitorização das plumas foi 

realizada recorrendo a imagens aéreas, imagens de satélite (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer  MODIS – NASA Ocean Colour Website) e levantamentos aéreos. 

Usaram-se amostras de água de 147 locais diferentes quer no interior, quer no exterior da 

área visível das plumas com o objectivo de estabelecer diferentes comparações. Foram 

recolhidos dados sobre: perfis de salinidade, quantidade e densidade da fluorescência de 

clorofila, sólidos suspensos, nutrientes, concentração de nutrientes orgânicos e inorgânicos - 

NH4, NO2, NO3, NO3, PO4 e Si-  (Devlin, 2009). 

2.1.3 Dados sócio-económicos 

Foram elencados os principais sectores de actividade responsáveis pelo 

desenvolvimento económico da região. Avaliaram-se, de forma indirecta, o valor económico 

da manutenção ou melhoria da qualidade da água na região. Recolheram-se dados 

demográficos tais como quantitativos de população actuais e estimativas para o futuro. 

Consideraram-se ainda os usos da água e do solo na região da bacia do Tully-Muray 

segundo diversos grupos da comunidade local (Kroon, 2008; 2009). 

2.1.4 Modelos utilizados na definição do Plano 

Para determinar as concentrações de poluentes nas linhas de água foram 

considerados os sedimentos em suspensão, nutrientes (N e P), compostos azotados (NO3, 

NO2, NH4, azoto inorgânico/orgânico dissolvido) e compostos fosfatados (PO4, fósforo 

filtrado reactivo, fósforo inorgânico, fósforo orgânico dissolvido e fósforo total particulado). 

Os dados de qualidade das águas e de escoamento de nutrientes foram recolhidos a partir 

das unidades de produção agrícolas, divididas segundo a sua tipologia (áreas de floresta, 

pastagem, espaço urbano, área de cultivo de cana-de-açúcar e horticultura). 

Como resultado estabeleceram-se as relações entre as diferentes tipologias de uso e 

de ocupação do solo e as concentrações de nitratos nas linhas de água. 

As proporções de solo fertilizado, especialmente nas áreas afectas ao cultivo da 

banana e da cana-de-açúcar, foram correlacionadas quer com as concentrações de 

nutrientes nas linhas de água, quer com os respectivos usos do solo, permitindo estabelecer 

comparações com mudanças contemporâneas e históricas nos usos do solo. Esta relação 

passou a poder ser usada em modelos de derivação de coeficientes de escoamento de azoto 

ou para monitorizar mudanças de concentrações nos cursos decorrentes da redução da 

aplicação de fertilizantes (Mitchell,2009; Reghenzani et al. 2009). 

Durante os eventos sazonais de inundação, foram recolhidas amostras nas plumas de 

água de inundação da bacia do Tully. Estas amostras permitiram medir as concentrações de 
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resíduos de pesticidas, sedimentos suspensos e nutrientes de modo a fornecer uma primeira 

avaliação dos riscos a que estão sujeitos os ecossistemas marinhos adjacentes à bacia 

(corais e pradarias marinhas). Os objectivos desta análise visaram: identificar as fontes de 

sedimentos, nutrientes e pesticidas; medir as concentrações de pesticidas nas plumas de 

água de inundação; fornecer informações para parametrizar, calibrar e validar os modelos 

de bacia; identificar os problemas da qualidade da água para o desenvolvimento do Water 

Quality Improvement Project Program (WQIP) da bacia do Tully-Murray (Bainbridge, 2009; 

Brodie et al., 2009). 

Para determinar a extensão espacial das plumas de água de inundação costeiras e a 

exposição dos ecossistemas marinhos usaram-se rotinas do Sea-viewing Wide Field-of-View 

Sensor (SeaWiFS-NASA) para processar dados dos satélites AQUA e TERRA do programa 

MODIS-NASA, produzindo imagens coloridas para os períodos correspondentes às elevadas 

taxas de fluxo e caudais na Bacia do Tully-Murray entre 2003 e 2008. Foram usados 

algoritmos específicos para estimar níveis de clorofila e matéria orgânica dissolvida e 

determinar a exposição dos recifes de coral aos nutrientes, pesticidas e clorofila (Devlin, 

2009). 

Para calcular cargas de azoto, fósforo e sedimentos suspensos (de origem pontual e 

difusa) na Bacia foi usado um modelo hidrológico biofísico de médias anuais de longo prazo 

(SedNet/ANNEX – Sediment River Network/Annual Nutrient Export). Com base na 

componente ANNEX do modelo, calcularam-se as cargas de nutrientes dissolvidas e 

particuladas separadamente: as cargas dissolvidas provenientes de fontes difusas (terrenos 

agrícolas) e de fontes pontuais (estações de tratamento de esgotos); as cargas particuladas 

decorrentes de processos erosivos em vertentes, ravinas e montanhas. Nas simulações 

foram considerados o azoto inorgânico e orgânico, o fósforo filtrado reactivo e o fósforo 

inorgânico dissolvido e, por sua vez,  os nutrientes particulados e dissolvidos foram 

combinados para permitir a sua quantificação como azoto e fósforo totais. 

A base topográfica de simulação foi definida com um Modelo Digital de Terreno com 

uma resolução de 25 metros para melhorar a demarcação dos limites da bacia e os cálculos 

dos declives das vertentes e margens das linhas de água. Os dados sobre uso do solo foram 

derivados a partir do Queensland Land Use Mapping Program - QLUMP (QLUMP, 2004) e os 

dados sobre os factores de cobertura e potencial de erosão do solo foram calculados com 

base na Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Realizaram-se várias simulações de 

cenários para avaliar o impacte de uma alteração no ordenamento do território (e 

consequente modificação de uso do solo) nas cargas poluentes exportadas para a GBR 

(Armour, 2007 e 2009; Hateley et al., 2009). 
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O modelo espacial de exposição de corais aos poluentes fluviais foi construído para 

medir a extensão e a direcção dos poluentes (sedimentos em suspensão, azoto inorgânico 

dissolvido, fósforo total e pesticidas) transportados pelo Tully-Murray e exportados para as 

águas da GBR. No modelo foram incluídos os rios mais importantes que drenam para a GBR 

e foram usados alguns indicadores (volume fluvial, variabilidade das cheias, carga de 

poluentes e distância e direcção das entradas).  

Para cartografar os corais foram utilizados aos dados da Great Barrier Reef Marine 

Park Authority (GBRMPA) e, por sua vez, os dados sobre poluentes derivaram de estudos 

prévios. A informação relativa à qualidade e hidrometria permitiu colmatar as lacunas nos 

registos de alguns rios com base na extrapolação dos valores e na cartografia de uso do 

solo do QLUMP.  

Para calcular e visualizar a exposição dos corais aos poluentes, foi usada um Sistema 

de Informação Geográfica (SIG) para modelar cenários de cargas (pré-colonização 

europeia). Esta plataforma foi utilizada como instrumento de planeamento do território para 

a melhoria da qualidade da água recorrendo a metas realistas fixadas pelo Natural Resource 

Management body (Terrain-NRM).  

Os resultados demostraram que uma redução das emissões de poluentes a partir da 

bacia do Tully-Murray, resulta numa diminuição potencial na exposição dos corais perto da 

bacia. No entanto, os corais mais a Este da bacia não registaram uma diminuição tão 

acentuada uma vez que são sujeitos a diversos contributos provenientes de outras bacias. 

Esta análise permitiu reforçar a necessidade de criar e implementar estratégias que visem a 

melhoria da qualidade da água nas bacias adjacentes (Brodie, 2009; Kroon, 2008). 

Com o objectivo de baixar o custo do planeamento da melhoria da qualidade da 

água, com base em alterações nos padrões de utilização do solo agrícola e das práticas 

agrícolas associadas, desenvolveu-se uma abordagem de modelação económico-ambiental, 

a qual integrou um modelo de simulação do sistema de produção agrícola e um modelo de 

qualidade da água de uma bacia. Este modelo espacial de uso do solo permite explorar 

padrões de uso do solo e práticas de planeamento que asseguram a obtenção de objectivos 

específicos de melhoria da qualidade da água com base numa melhor relação custo-

eficiência. 
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Figura 2.2 - Estrutura do modelo EESIP para gestão custo-eficiente da água em ecossistemas 
terrestres e marinhos interligados (Roebeling et al., 2009). 

 

A abordagem de modelação Environmental Economic Spatial Investment 

Prioritization (EESIP) integra três componentes principais, com todos os modelos a 

partilharem uma base de dados comum (informação e dados geográficos e não geográficos 

referenciados -Figura 2.2): 

• Um modelo de simulação do sistema de produção agrícola, que avalia as 

características da produção e da poluição da água ao nível da parcela agrícola 

para um grande número de usos e práticas agrícolas. Para a simulação da 

produção de cana-de-açúcar utilizou-se o Agricultural Production Systems 

SIMulator (APSIM) e para a criação de gado bovino o Pasture and Animal System 

Technical coefficient generaTOR (PASTOR); 

• Um modelo de qualidade da água (SedNet/ANNEX) de bacia que avalia a relação 

entre os contributos locais de poluentes da água e a exportação de poluentes no 

final da bacia; 

• Um modelo de uso do solo económico-ambiental que considera os usos de solo e 

as práticas agrícolas numa perspectiva de maximização do rendimento agrícola 

regional, respeitando as metas ambientais de qualidade da água no fim da bacia. 

Este consagra a integração das duas vertentes dos modelos APSIM/PASTOR e 

SedNet/ANNEX. 

A partir da construção desta abordagem estimaram-se as correspondentes funções 

de custo de abatimento de poluição para cada indústria e poluente da água, relacionando a 

taxa de melhoria da qualidade da água com o total dos custos de abatimento da poluição da 

água. Também foram identificados os padrões de ocupação e de uso do solo e as práticas 
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agrícolas que, de forma mais custo-efectiva, atingem uma determinada melhoria na 

qualidade da água (Roebeling et al., 2009).  

 

2.1.5 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano  

O processo de integração dos stakeholders consagrou uma abordagem de 

planeamento e gestão ambiental do tipo bottom-up. Esta abordagem foca a integração e 

transposição do conhecimento, a descentralização dos poderes, a responsabilidade de 

decisão e recursos estatais cedendo-os a organismos não públicos e mais próximos dos 

problemas – procurando, assim, uma compreensão mais contextual da área em estudo. 

Uma abordagem top-down usa o conhecimento científico e técnico para atingir objectivos de 

planeamento da forma mais eficiente, por sua vez uma abordagem bottom-up não rejeita a 

componente científico-racional, sugerindo a sua incorporação num processo de deliberação 

social sobre a relevância e a interpretação da informação. Esta integração coloca, assim, 

desafios chave para a implementação dos ideais do planeamento descentralizado. 

No contexto do Plano de Protecção da Qualidade da Água da Barreira de Coral (Reef 

Plan) na região da GBR, foi desenvolvido o Plano de Implementação da Melhoria da Água 

(WQIP) da Bacia. O desenvolvimento deste Plano, voluntário e sem poderes vinculativos, foi 

feito por órgãos regionais e descentralizados de gestão de recursos naturais (NRM) sob a 

égide do Governo da Austrália. Os parceiros do WQIP incluem o governo central, os 

governos locais, os órgãos regionais de gestão de recursos naturais, as comunidades locais, 

as indústrias dos vários sectores e os grupos ambientalistas. 

O acordo e o apoio ao desenvolvimento do WQIP foram realizados por stakeholders 

locais, incluindo administrações centrais e locais, com o objectivo de criar estratégias 

focadas na redução de poluentes. A Terrain-NRM e a Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation (CSIRO) instigaram a criação do Tully-Murray Floodplain 

Program (TMFP) para coordenar e desenvolver o Plano. O quadro de trabalho do TMFP 

serviu, durante o processo de desenvolvimento e entrega do WQIP, como ponto de 

apresentação, integração e debate de conhecimento inclusivo (Kroon et al., 2009). 

O objectivo principal do processo de integração e transposição de conhecimento foi 

identificar medidas e acções prioritárias que contribuíssem para a meta do Reef Plan de, em 

dez anos, deter e reverter o declínio da qualidade da água que entra na GBR. Numa 

abordagem colaborativa de investigação, os cientistas e os planeadores trabalharam para 

investigar e obter, a partir do quotidiano da prática do planeamento comum, novas 
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perspectivas sobre a teoria e a prática do planeamento, o que envolveu a conjugação de 

métodos de recolha e análise de dados.  

Foram proporcionados contributos de conhecimento como parte do esforço de 

negociar as opções das metas de melhoria da qualidade da água, bem como debates que 

focaram as certezas e incertezas do conhecimento científico, o desafio de representar e 

localizar os usos da água e os valores das comunidades e, finalmente, a necessidade de 

assegurar que o conhecimento disponível pudesse informar acções sob a égide do WQIP. 

Foram seleccionados três grupos de entre os stakeholders: representantes e agricultores da 

indústria da banana, agricultores de cana-de-açúcar e autarcas das áreas respectivas, onde 

se encorajaram os stakeholders a partilharem a sua opinião sobre os problemas da 

qualidade da água e as respectivas soluções viáveis, baseadas no seu conhecimento local, 

experiência e compreensão da ciência (Kroon et al., 2009). 

Os colaboradores do TMFP procuraram captar o conhecimento local sobre a história, 

o estado e os valores da qualidade da água na bacia. Apesar do consenso sobre o declínio 

da qualidade da água, subsistiram discordâncias sobre as causas específicas desse declínio, 

bem como sobre a localização e a prioridade dos valores ambientais a necessitar de 

protecção e os respectivos programas de acção. Todos os grupos, quer de workshops quer 

de entrevistas, usavam e valorizavam os ecossistemas aquáticos, água potável e respectivas 

fontes alimentares, existindo conflitos entre os valores “consumo” (p. ex: irrigação) e “não 

consumo” (p. ex: usos recreativos). Surgiram, assim, incertezas quanto à aplicação dos usos 

e valores das comunidades, devendo-se, sobretudo, ao desfasamento entre estes e as 

metas ambientais definidas pelo governo australiano, dado o estatuto de Património da 

Humanidade da GBR o facto de o WQIP ser um plano voluntário e sem carácter vinculativo 

(Kroon et al. 2009). 

Os participantes dos workshops e das entrevistas salientaram causas económicas 

dentro da administração local e na gestão de quintas como os principais factores para a 

alteração da paisagem, tendo sido dadas várias sugestões de mitigação. Grupos de 

stakeholders agricultores compreenderam a necessidade de diminuir a descarga de 

fertilizantes a partir das quintas, tendo sido identificadas (através de workshops, entrevistas 

e questionários com parceiros e peritos do sector) as práticas de gestão para reduzir a 

aplicação de fertilizantes. A relação custo-eficiência destas práticas foi avaliada, 

posteriormente, em cenário de mudanças de gestão do uso do solo. Existiu, de qualquer 

maneira, incerteza quanto à variação da taxa de adopção destas práticas entre os 

agricultores e os especialistas do sector (Kroon et al. 2009).  
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2.2 Revisão do processo de planeamento da bacia transfronteiriça do Rio 
Danúbio 
A Bacia Hidrográfica do Rio Danúbio ocupa uma área de 801 463 km², é a segunda 

maior bacia hidrográfica da Europa e a bacia mais internacional do Mundo, abrangendo 19 

países (Figura 2.3). Localizada a Oeste do Mar Negro na Europa central e sul-oriental, é 

limitada a Oeste e a Noroeste pela bacia do Reno, a Norte pelas bacias do Weser, Elbe, 

Oder e Vístula, a Nordeste pela bacia do Dniestre, e a Sul pelas bacias que drenam para o 

Mar Adriático e Mar Egeu. 

 

Figura 2.3– Bacia Hidrográfica do Danúbio (Fonte: ICPDR, 2004) 

 

A bacia do Danúbio apresenta uma grande variedade de paisagens e habitats, sendo 

que a sua orientação geral Oeste-Este e a existência de diferentes contextos 

geomorfológicos resultam numa ampla variabilidade climática expressa nos elevados 

quantitativos de precipitação registados nas regiões sob a influência atlântica, a Oeste (a 

montante) que contrastam com os valores registados nas regiões a Este (a jusante). Catorze 

países têm os seus territórios abrangidos por sectores da bacia superiores a 2000 km² pelo 

que são parte integrante da Comissão Internacional para a Protecção do Rio Danúbio 

(ICPDR), sendo eles: Alemanha, Áustria, Bósnia, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, 

Hungria, Moldávia, Montenegro, República Checa, Roménia, Sérvia e Ucrânia. 
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2.2.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano 

Os dados reunidos para o desenvolvimento do plano de bacia do rio Danúbio podem 

dividir-se em cinco grandes temas: região hidrográfica do Danúbio, águas superficiais, águas 

subterrâneas, áreas protegidas e situação sócio-económica. 

No primeiro tema constam dados sobre a delimitação e a área da região hidrográfica 

do Danúbio, as regiões hidrográficas com as quais partilha limites, as sub-bacias que a 

compõem, bem como os países que engloba. Sobre estes são apresentados alguns dados 

relativos a áreas e a população, destacando-se a relação que estes têm com a União 

Europeia (EU). Apresenta uma caracterização contínua da bacia com dados sobre 

precipitação, temperatura, direcção predominante dos ventos, caudais dos rios principal e 

afluentes e distâncias à foz, altitude, declive, área, extensão, uso do solo e biótopos. São 

ainda descritos os lagos mais importantes, as zonas húmidas e os canais de navegação 

(extensão, caudal, profundidade, história, principais usos, fluxo e dimensão). 

Na definição dos tipos de informação bem como no conhecimento técnico/científico e 

nos modelos associados que fundamentam a definição e a implementação do Plano, foi 

consagrado um conjunto de inputs. Estes inputs referem-se às pressões antrópicas 

significativas, às condições de referência, à implementação de modelos de simulação de 

cenários e à análise de risco associado às lacunas/incertezas nos dados.   

A DQA requer que seja reunida e actualizada informação sobre o tipo e a magnitude 

das pressões antrópicas significativas, considerando os padrões de uso do solo. As pressões 

referidas devem ser consignadas a uma categorização ampla, incluindo: fontes pontuais e 

difusas de poluição; efeitos da modificação do regime caudal da água; alterações 

morfológicas.  

A avaliação das pressões e dos impactos no Plano seguiu um processo estruturado 

em quatro etapas: 

• Descrição das causas e dos processos relativamente aos tipos, formas e mudanças 

no uso do solo, incluindo a expansão urbana, a indústria, a agricultura e as 

actividades das quais resultam pressões sem que sejam considerados os seus 

impactes reais; 

• Identificação das pressões com possíveis impactes nas massas de água e nos usos 

da água, considerando a magnitude das pressões e a sua susceptibilidade; 

• Avaliação dos impactes resultantes das respectivas pressões; 

• Avaliação da probabilidade de não serem atingidos os objectivos inicialmente 

propostos. 
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A avaliação das pressões significativas possibilitou uma melhoria da qualidade e da 

consistência dos dados disponibilizados, uma vez que foram utilizadas as bases de dados 

nacionais mais recentes e comparáveis entre si. A criação dos correspondentes cenários 

prováveis e mais realistas, serviu de base para a posterior construção do modelo de 

simulação. 

Os países da bacia do Danúbio estabeleceram, à escala da totalidade da bacia, os 

critérios gerais para a definição das condições de referência, os quais, foram posteriormente 

desenvolvidos no nível nacional como condições de referência específicas. A delineação das 

condições de referência teve como base um conjunto de estratégias: 

• Abordagem baseada numa perspectiva espacial, recorrendo a dados dos pontos 

de monitorização; 

• Abordagem baseada na modelação preditiva para simular as condições de 

referência;  

• Definição das condições temporais, usando os dados históricos e recorrendo à 

paleo-reconstrução; 

• Utilização da avaliação de peritos, nas situações em que não pudessem ser 

aplicadas as estratégias acima referidas. 

A abordagem espacial e a avaliação realizada por peritos foram os métodos mais 

usados para derivar as condições de referência. Desenvolveu-se uma abordagem 

retrospectiva e uma reconstrução das emissões de nutrientes de fontes pontuais e difusas 

registadas nos últimos cinquenta anos, com base nos resultados da análise da situação 

actual. 

2.2.2 Avaliação e monitorização das águas 

No que concerne à caracterização das águas superficiais, o Plano usa a tipologia 

descrita na DQA dividindo-as nas diferentes tipologias: rios, lagos, águas de transição, 

águas costeiras, águas artificiais e água intensamente modificadas. Foram ainda descritas as 

diversas eco-regiões presentes na bacia do rio Danúbio. 

A caracterização dos rios consagrou um conjunto de dados relativos aos valores 

altimétricos, áreas das bacias, geologia, caudais médios anuais, composição do substrato 

dos leitos, declives, temperaturas, precipitação, unidades de paisagem, bio-regiões e 

divisões zoo-geográficas. Na caracterização das águas de transição constam dados sobre 

eco-região, salinidade, velocidade de fluxo, substrato do leito, marés, caudais, 

temperaturas, turvação e duração da cobertura gelada. Para a identificação de massas de 

água superficiais utilizaram-se dados sobre alteração das pressões, modificações nos 



	  

23 

regimes hidrológicos, pescas, poluição e alteração da morfologia. Quanto às massas de água 

intensamente modificadas, usaram-se dados sobre os usos, as áreas e as alterações físicas 

(barragens, diques, canais e reforço de margens).  

Relativamente às pressões antrópicas sobre as águas superficiais, os dados foram 

agrupados nas seguintes categorias: pontos importantes de origem de poluição; fontes 

difusas de poluição; consequências da mudança dos regimes de fluxo e alterações 

morfológicas; padrões de uso do solo. As pressões referidas abarcam os seguintes temas: 

águas tratadas, saneamento básico, carência bioquímica e química de oxigénio (CBO e 

CQO), descargas de N e P de fontes agrícolas, urbanas e industriais. A descrição das fontes 

de descargas de nutrientes teve como base dados sobre os tipos e usos do solo, a utilização 

de fertilizantes, a densidade animal por área agrícola, o excedente de azoto por área 

agrícola, a acumulação de P, a área agrícola per capita, as séries históricas de emissões de 

N e P e a utilização de pesticidas. Foram referenciadas as alterações hidromorfológicas 

importantes, uma vez que estas englobam a evolução histórica da hidrologia e da 

morfologia, dos usos importantes, das alterações físicas, da navegabilidade e das 

transfegas/derivações. Outras causas antrópicas incluíram a poluição acidental, as pescas, 

as espécies invasoras, a poluição orgânica, as substâncias perigosas, o estado da água, o 

oxigénio dissolvido e a eutrofização. 

Para a caracterização das águas subterrâneas, o Plano consagra informações 

relativas à localização, aos limites e às pressões a que estas estão sujeitas (estratos na base 

e no tecto do reservatório/aquífero), a área, o tipo de aquífero, os tipos de usos potenciais 

bem como a qualidade e a quantidade das águas subterrâneas. 

No Plano os inventários sobre as Áreas Protegidas foram baseados em informação 

proveniente de diversas fontes: a Rede Natura 2000, a Directiva Aves e Habitats e os sítios 

classificados como Património Mundial (UNESCO). Estes contam com dados sobre o tipo de 

área, a atribuição a uma sub-bacia, descrição das espécies protegidas (em termos 

quantitativos e qualitativos) e os documentos legais que sustentam a criação dessas áreas.	  

2.2.3 Dados sócio-económicos 

A análise sócio-económica no PGBH foi sustentada pela informação proveniente dos 

diversos institutos nacionais de estatística dos países que compõem a ICPDR. Estes dados 

foram adaptados e normalizados relativamente à área da bacia através da percentagem da 

população residente na bacia ou através do uso de territórios geográficos equivalentes (no 

caso de países que não reúnem informação à escala da bacia). Foi considerada a informação 

relativa ao produto interno bruto nacional (PIB), ao produto interno bruto per capita (PPC), 
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ao tamanho e importância relativa dos três sectores da economia (primário, secundário e 

terciário), aos usos da água, à produção hidroeléctrica e à navegabilidade das linhas de 

água. Consagram, também, projecções de tendências de indicadores e factores económicos 

chave até ao ano de 2015, bem como a avaliação de níveis de amortização dos custos dos 

serviços de água e as análises custo-benefício e custo-eficiência. Foram também analisados, 

do ponto de vista económico, a produção e os serviços de abastecimento de água e 

saneamento, as estações de tratamento de águas residuais e a percentagem da população 

abrangida por redes de abastecimento de água e ou de saneamento. 

2.2.4 Modelos utilizados na definição do Plano 

Por não existirem dados sobre a poluição difusa na bacia do Danúbio (Schreiber et 

al., 2005) foi aplicado o modelo MONERIS (Modelação da Emissão de Nutrientes em Redes 

Hidrográficas) – uma vez que este permite quantificar a exportação de nutrientes com base 

nos pontos de poluição tópica e difusa de uma bacia hidrográfica (BEHRENDT et al., 2000; 

2002). 

A análise das exportações de nutrientes forneceu resultados genéricos focados na 

totalidade da bacia pelo que os dados resultantes não foram utilizados para extrair 

conclusões para os países ou para as regiões, uma vez que alguns dos países tinham pouca 

confiança nos resultados do modelo, nomeadamente nas suas projecções e avaliações. 

Mesmo após uma análise detalhada ao nível nacional, incluindo as várias etapas de 

calibração e de aperfeiçoamento do modelo, os resultados continuaram a ser inconsistentes 

relativamente aos dados recolhidos a nível nacional. Contudo, as conclusões da análise 

permitiram estabelecer comparações à escala da bacia, ainda que não tenha sido possível 

avaliar a qualidade e a precisão das séries de dados usadas para os cálculos ao nível 

nacional. 

As entradas de base no modelo consagram dados sobre descargas, qualidade da 

água das bacias estudadas, mapas digitais e informação estatística para os diferentes níveis 

administrativos articulados num SIG. A soma das entradas de fontes difusas de nutrientes 

nas águas superficiais resulta das diferentes componentes do escoamento. O MONERIS 

considera sete percursos distintos como inputs para as águas de superfície: fontes pontuais, 

deposição atmosférica, escoamento superficial, escoamento sub-superficial, erosão, 

drenagem dos solos e áreas urbanas impermeabilizadas. Para quantificar e prever as 

entradas de nutrientes nos rios relativamente á sua fonte, foi usada uma plataforma SIG 

que permitiu uma quantificação regional diferenciada. Baseado nos dados sobre os 

indicadores acima referidos e outras entradas de dados, foram calculados, com o modelo, os 
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quantitativos de emissão de nutrientes de seis percursos na rede hidrográfica de 388 sub-

bacias da região hidrográfica do Danúbio. Para cada um dos percursos o modelo considerou 

as condições naturais especiais que determinam a retenção e as perdas desde a origem até 

ao ponto de descarga na rede hidrográfica. 

A ICPDR apontou para a necessidade de alargamento da informação base, de modo 

a incluir outras fontes pontuais e difusas de emissões de nutrientes nomeadamente: 

• dados para aglomerações com menos de dez mil habitantes,  ligação da 

população ao saneamento e  às estações de tratamento de água residuais 

• mapas com maior resolução espacial (com escala inferior à do mapa de solos 

Europeu - 1:1000000), um mapa hidrogeológico detalhado e um modelo digital de 

terreno com resolução de 90m 

• utilização de estatísticas agrícolas (uso de fertilizantes, colheitas, quantitativos de 

gado) desagregadas ao nível sub-nacional para toda a bacia 

• emissões de outras substâncias como por exemplo os metais pesados 

• observação de casos de estudo para desenvolver novas abordagens com o 

objectivo de avaliar os percursos das emissões difusas na bacia 

A avaliação do risco de não cumprimento dos objectivos ambientais pré-definidos 

baseou-se numa abordagem combinada das pressões significativas e dos dados sobre a 

qualidade da água. A análise processa-se num esquema de degraus, partindo da informação 

desagregada até à análise agregada do risco. As pressões sobre as massas de água e os 

respectivos impactes resultantes foram desagregados em categorias de risco:  

• poluição orgânica - sujeita a pressões de fontes de emissão pontuais municipais, 

industriais ou agrícolas que ultrapassem os valores limite acordados; 

• substâncias perigosas - sujeitas a pressões significativas que excedam os valores 

limite acordados;  

• poluição de nutrientes - N, P e Clorofila A foram os principais indicadores usados, 

aplicando critérios nacionais em cada país devido à heterogeneidade de tipos de 

água superficiais; 

• alterações hidromorfológicas - foram aplicados diferentes critérios nos diversos 

países, seguindo a classificação proposta por Moog & Stubauer (2003). 

Foi desenvolvida uma análise de risco relativamente às lacunas e às incertezas nos 

dados. Foram identificadas as lacunas e as incertezas na tipologia de águas superficiais e 

definiram-se as condições de referência, nas pressões significativas à escala da bacia quer 

na poluição orgânica e química, quer nas avaliações de impactes biológicos. 

	  



	  
	  

26 

2.2.5 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano  

O processo geral para a aprovação final do Plano incluiu a participação e consulta 

pública. A participação pública activa é tida como um dos elementos fundamentais na 

gestão sustentável da água (ICPDR, 2005b). Os documentos mais relevantes, incluindo a 

versão provisória do Plano de Bacia e o Programa Conjunto de Medidas, (ICPDR, 2005b) 

foram disponibilizados ao grande público com o objectivo de fomentar a discussão fora do 

círculo de especialistas envolvidos na elaboração do Plano e disponibilizar toda a informação 

relativa ao processo de elaboração com o objectivo de tornar todo o processo acessível e 

transparente. 

A participação pública foi prevista muito antes do desenvolvimento do PGBH quando, 

em 1994, a Convenção para a Protecção do Rio Danúbio (DRPC) foi assinada por 10 

organizações. Estas são membros observadores da ICPDR e incluem Organizações Não 

Governamentais (ONGs), organizações representantes da indústria privada e organizações 

intergovernamentais nomeadamente: a Comunidade do Mar Negro (BSC), o Fórum 

Ambiental do Danúbio (DEF), a Comissão do Danúbio, a Parceria Global para a Água (GWP), 

a Associação Internacional para a Pesquisa sobre o Danúbio (IAD), a Associação 

Internacional das Companhias de Abastecimento de Água da Bacia do Rio Danúbio (IAWD), 

o Programa Hidrológico Internacional da UNESCO (IHP), a Convenção de Ramsar sobre 

Zonas Húmidas, o Centro Ambiental Regional para a Europa Central e de Leste (REC) e o 

World Wild Fund for Nature - programa para o Danúbio e os Cárpatos (WWF-DCP). Todos 

estes membros participaram nas reuniões de tomada de decisão da ICPDR e dos grupos de 

peritos. Foi ainda feita uma análise dos stakeholders, para definir os respectivos níveis de 

envolvimento com o objectivo de garantir o sucesso da implementação da DQA. 

A ICPDR iniciou um processo activo para a definição da estratégia de participação 

pública na gestão e no planeamento da bacia para os anos 2003 a 2009, sucedendo-se a 

implementação de um plano operacional. Com base nos pressupostos enunciados na DQA, 

os objectivos da estratégia de participação pública foram:  

• assegurar a participação pública na implementação da DQA especialmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento do Plano 

• facilitar a criação de estruturas e mecanismos para a realização da participação 

pública, de uma forma contínua durante a elaboração do plano 

• prestar apoio prático e orientação necessários ao correcto cumprimento das 

regras sobre participação pública expressas na DQA aos governos nacionais  

• informar os stakeholders sobre as estruturas para a participação e envolvimento 

público nos vários níveis de decisão 
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Com o objectivo de assegurar contribuições significativas para o plano a participação 

pública foi organizada em várias categorias: o nível internacional - Região Hidrográfica do  

Danúbio; o nível nacional - chave na implementação e gestão do plano; o nível da sub-bacia 

- transfronteiriço e/ou nacional; o nível local - com abrangência nacional. Foi exigido às 

quatro categorias que qualquer actividade realizada por uma delas seja compatível com a 

estratégia delineada. O enquadramento geral de coordenação foi assegurado pelo nível 

internacional, existindo diferenças entre as diversas categorias dependendo do tipo de 

stakeholders, das actividades e do respectivo calendário e das diferentes necessidades de 

gestão e de coordenação. 

Foi desenvolvida uma rede de focos de participação pública nacionais, de modo a 

assegurar que os processos e as actividades de participação pública pudessem ser 

executados de forma concertada por todos os países da bacia. Foram desenvolvidas duas 

importantes ferramentas de divulgação e de informação ao público: a brochura da DQA e o 

Sistema de Informação da ICPDR. A brochura, destinada ao grande público, fornece 

informações sobre a DQA e a sua implementação, a função da ICPDR e dos governos 

nacionais, bem como sobre as medidas definidas para a divulgação e promoção da consulta 

pública. O Sistema de Informação da ICPDR (www.icpdr.org) garante o acesso a todos os 

documentos importantes relativamente à DQA e a sua implementação, cruzando os vários 

níveis de decisão. Foi criada uma rede de media composta por jornalistas de imprensa, 

televisão e meios electrónicos interessados nos temas de gestão da água, servindo como 

multiplicadores do debate sobre a DQA por toda a Bacia. 

A criação do Dia do Danúbio em 2004 (comemoração da assinatura da Convenção 

para a Protecção do Rio Danúbio) foi um outro evento que permitiu atingir elevados níveis 

de participação e envolvimento público. No seu primeiro ano de comemoração contou com 

mais de cem eventos, nos quais participaram os treze países membros. O Dia do Danúbio 

(celebrado anualmente desde 2004) pretende, sobretudo, aumentar a sensibilização dos 

cidadãos e dos stakeholders para o facto de partilharem a mesma bacia hidrográfica e 

serem todos interdependentes estimulando, portanto, a “Solidariedade do Danúbio” (toda a 

gente vive a jusante - “everybody lives downstream”). Um dos objectivos desta 

comemoração anual foi, também, estabelecer uma plataforma de comunicação com o 

público sobre a bacia e os processos contínuos de gestão da água, tal como é exigido pela 

DQA. Inspirou e motivou acções para manter e melhorar o estado da qualidade dos 

ecossistemas relacionados com a água na Bacia e, finalmente, promoveu a ICPDR e os seus 

parceiros contratuais levando à transparência e aceitação da gestão integrada da bacia. 
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2.2.6 Colaboração Internacional na definição de Planos de Bacia Internacionais 

Os planos que visam a gestão de bacias internacionais apresentam um conjunto de 

limitações e desafios entre os vários países e entidades envolvidas: apresentam-se alguns 

dos pontos de destaque na colaboração entre as nações envolvidas. 

 

2.2.6.1 - Desafios 

O principal desafio de implementar o Plano terá sido o facto de nem todos os países 

serem membros da UE e, portanto, não estarem obrigados a cumprir a DQA. Alguns países 

estavam em processo de adesão e, como tal, preparavam a sua legislação para se tornarem 

membros de pleno direito da UE – outros, porém, não tinham estabelecido quaisquer 

pedidos de adesão. Havia, contudo, países que não pertencendo à UE implementaram, 

mesmo assim, a DQA. 

As diferenças regionais no clima e na paisagem ao longo da Bacia resultam, como já 

foi referido, em diferentes quantitativos de precipitação e caudais, com consequências da 

distribuição da água, pelo que existem assimetrias nos quantitativos de água potável 

disponível. Além disso, o desenvolvimento socioeconómico varia consideravelmente entre os 

países a montante e a jusante. A percentagem de população ligada a redes públicas de 

fornecimento de água ou de saneamento apresenta grandes diferenças e quando é tido em 

consideração o nível técnico de tratamento de águas residuais podem ser mencionadas 

grandes discrepâncias. Tendo em consideração as diferenças ao longo da bacia tornou-se 

necessário adoptar uma perspectiva realista de como desenvolver eficientemente um Plano 

pelo que todos os países da bacia nomearam uma autoridade responsável pela correcta 

aplicação da DQA. 

2.2.6.2 - Níveis de coordenação 

Uma vez que a Bacia do Danúbio estende o seu território para além das fronteiras 

politicas estabelecidas para a União Europeia (UE), a ICPDR procedeu à instalação do Grupo 

de Peritos de Planeamento de Bacia Hidrográfica (RBM-EG) para preparar e coordenar as 

medidas necessárias à implementação da DQA em toda a bacia. A ICPDR tem como função 

ser uma plataforma coordenadora mas sem competências relativamente ao espaço europeu 

pelo que as autoridades competentes foram nomeadas e indicadas pelos respectivos países 

à UE. 

Dependendo da questão, existem diferentes níveis de coordenação a distinguir 

(Tabela 2.1). Medidas com um impacte claramente transfronteiriço, por exemplo, precisam 

de ser tratadas ao nível bilateral, multilateral e/ou ao nível da Bacia do Danúbio. Medidas 

com impacte meramente local ou regional podem ser definidas ao nível nacional ou dentro 
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de acordos bilaterais. No geral, pretende-se que a coordenação tenha sempre lugar no nível 

mais baixo, limitando as intervenções, sempre que possível, de nível internacional. Sempre 

que possível, os eventuais problemas devem ser resolvidos ao nível da cooperação bilateral 

ou multilateral. 

 
Tabela 2.1 - Níveis de coordenação internacional no PBH do Danúbio (fonte: ICPDR, 2005) 

Nível 
Órgão coordenador / Autoridade 

competente 
Coordenação 

1)Bacia Hidrográfica do 
Danúbio 

ICPDR é o órgão coordenador mas 
não a autoridade competente 

Limitada ao estritamente necessário 
(questões relevantes à escala da Bacia) 

2)Bilateral/Multilateral 
Países respectivos (p. ex. no quadro 
dos acordos bilaterias ou multilaterais) 

Grande (efeitos transfronteiriços com 
relevância bilateral ou de sub-Bacia) 

3)Nacional Autoridades competentes 
Grande (para todas as questões 
relacionadas com a Implementação) 

 

No Nível 1, a ICPDR configura o quadro para a coordenação e tem a função de 

moderador no processo de implementação. O Grupo de Peritos da Região Hidrográfica do 

Danúbio (RBM-EG) desenvolveu a estratégia para o desenvolvimento do Plano em relação 

ao qual o RBM-EG decide quais as questões que são de relevância à escala da bacia e que 

informações devem conter os relatórios. 

No Nível 2, os acordos bilaterais ou multilaterais entre os estados do Danúbio devem 

ser utilizados, tanto quanto possível, para questões transfronteiriças, especialmente para a 

coordenação quotidiana. Deve ser avaliado se os acordos bilaterais ou multilaterais pré-

existentes devem ser adaptados à DQA, pois estes focam, muitas vezes, questões 

específicas ou cobrem apenas questões fronteiriças e não transversais à totalidade da bacia. 

O Nível 3 é o principal nível de trabalho. Todas as questões que dizem respeito à 

implementação do Plano têm que ser discutidas, coordenadas e disseminadas neste nível. As 

principais áreas de trabalho são a transposição da DQA para as legislações nacionais, a 

análise das características, a análise das pressões e dos impactes ambientais, bem como a 

análise económica. O objectivo último é a preparação do plano, tendo por elemento central 

o Programa de Medidas. A autoridade competente, nomeada pelo respectivo país membro, é 

responsável pela coordenação nos níveis nacional e internacional. 

2.2.6.3 – Metodologias utilizadas no desenvolvimento do Plano transfronteiriço 

Para o desenvolvimento e a harmonização das metodologias e das abordagens foram 

considerados os documentos de orientação da UE desenvolvidos pela Comissão Europeia no 

quadro da Estratégia de Implementação Comum. O esboço do Plano seguiu as linhas 

orientadoras da DQA (designadas “Elementos de Plano de Bacia Hidrográfica”), permitindo 

assim aos diversos países com bacias internacionais seguir o mesmo esquema em todas as 
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suas bacias. De forma a possibilitar o tratamento da grande quantidade de informação, a 

ICPDR dividiu os relatórios destinados à Comissão Europeia em duas partes: Parte A (Roof 

Report) - visão geral à escala da bacia; Parte B (National Reports) - informação relevante 

adicional, à escala nacional, bem como a informação coordenada no nível bilateral. 

O desenvolvimento do Plano consistiu em quatro fases desenvolvidas paralelamente: 

• a primeira fase destinou-se à definição de regiões hidrográficas e do quadro 

institucional bem como dos mecanismos para a coordenação. Por exemplo 

acordos relativamente à coordenação, troca de informação, mapas, definição de 

escalas de análise e formato dos relatórios 

• a segunda fase teve como objectivos a análise das características, das pressões e 

dos impactes e criação do registo das áreas protegidas na bacia – decorrendo, 

principalmente, no nível nacional. Um dos grandes desafios da coordenação foi 

conseguir acordar os critérios e as metodologias comuns, de modo a atingir 

resultados comparáveis (incluindo acordos sobre o pormenor da análise das 

características da bacia, critérios para a designação de pressões e impactes 

significativos, indicadores adequados para a análise económica dos usos da água, 

a tipologia e condições de referência das águas superficiais). 

• A terceira fase tratou de desenvolver as redes e programas de monitorização, 

criados no quadro da Rede Transnacional de Monitorização (TNMN). Os 

programas de monitorização pré-existentes foram adaptados aos requisitos da 

DQA. As monitorizações operacionais e de investigação foram desenvolvidas ao 

nível nacional. 

• A quarta fase visou desenvolver o Plano de acordo com os resultados das análises 

das fases 1 e 2, especialmente na avaliação do risco de não cumprimento das 

metas ambientais e na monitorização dos resultados do estado ecológico e 

químico das massas de água. Nesta fase foram definidos o programa de medidas 

a implementar e o processo de participação pública 

Houve um cuidado especial no tratamento e na abordagem das questões relativas 

aos países não integrados na UE, enfatizando os respectivos mecanismos de coordenação 

internacional e de implementação do Plano. Para tal realizaram-se workshops sobre a 

implementação da DQA nos países não-membros e criaram-se projectos específicos. Estes 

englobaram: o Projecto Regional do Danúbio suportado pelo Mecanismo Global do Ambiente 

do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas; o programa piloto de bacias 

hidrográficas do Comité do Instrumento Estrutural de Pré-adesão; projectos e outras 



	  

31 

cooperações bilaterais baseadas no Programa Comunitário de Apoio à Reestruturação 

Económica dos Países da Europa Central e Oriental. 

Na Sessão Plenária da ICPDR foram apresentados os relatórios nacionais sobre o 

progresso de implementação da DQA e decididas as suas diferentes fases de 

implementação. Os vários países acordaram usar a designada ‘sub-unidade’ como a unidade 

base para preparar o plano de gestão. Uma ‘sub-unidade’ pode significar uma sub-bacia, 

uma parte de uma sub-bacia, um grupo de sub-bacias ou um grupo de partes de sub-

bacias. Assim, o Plano consiste de três partes distintas (Figura 2.4), sendo a Parte A o nível 

hierárquico de topo, a Parte B o nível nacional ou de sub-bacia e a Parte C o nível de sub-

unidade. Tendo todas elas uma estrutura comum, o nível de pormenor aumenta da Parte A 

para a Parte C. A Parte A coordena as autoridades competentes através da ICPDR, a Parte B 

ao nível nacional, bilateral ou multilateral e a Parte C ao nível nacional.  

 

 
Figura 2.4 - Abordagens da estruturação do Plano (Adaptado de: ICPDR, 2005) 
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3 Desenvolvimento dos planos de bacias hidrográficas Ibéricas 
Os processos de desenvolvimento dos Planos de 2ª geração, em Portugal e em 

Espanha, são pautados pelas orientações da DQA.   

 

3.1 Revisão do processo de planeamento da bacia do Rio Vouga 
A bacia hidrográfica do Rio Vouga localiza-se no centro de Portugal, ocupa uma área 

de 3685 km2 com comprimento de 150 km. No que concerne ao uso e ocupação do solo 

verifica-se que a bacia é ocupada, na sua maioria, por florestas e meios naturais e 

seminaturais (2206km2) e por áreas agrícolas e agro-florestais (1079 km2) (Caetano, 2009; 

IGO, 2012). A área lagunar na bacia ocupa uma área aproximada de 122km2 (Figura 3.1).  

 

Figura 3.1 – Bacia Hidrográfica do Rio Vouga. 
 

De acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005) compete às ARH´s a elaboração e 

execução dos planos de bacia das regiões hidrográficas afectas. No sentido de dar 

cumprimento à referida Lei e de forma a optimizar a gestão da elaboração e a 

implementação do instrumento de gestão em causa, a ARH do Centro deu início à 

elaboração do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Centro (PGBH-Centro), o qual 

integra os planos das três bacias hidrográficas sob sua jurisdição: Mondego (PGBH-

Mondego), Lis (PGBH-Lis) e Vouga (PGBH-Vouga). 
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3.1.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano 
Para o desenvolvimento do Plano, foi recolhida informação de carácter geográfico, 

alfanumérico, textual, gráfico, com diversos formatos (*.dgn, *.doc, *.dwg, *.mdb, *.pdf, 

*.ppt, *.shp, *.xls e papel). A informação, utilizada na elaboração do Plano, serviu para 

caracterizar as realidades ambientais, sociais e económicas da Bacia, permitindo determinar 

o seu estado actual e, consequentemente, o ponto de partida para a implementação do 

Plano. As bases cartográficas e os dados geográficos utilizados bem como as informações 

produzidas (Tabela 3.1 e 3.2) baseiam-se em distintas fontes públicas e privadas. 

 

Tabela 3.1 - Cartografia temática e dados geográficos utilizados 
Cartografia Entidade Escala Formato 

Carta Militar de Portugal série M888 IGeoE 1:25000 Raster 

Carta Militar de Portugal série M586 IGeoE 1:250000 Raster 

Ortofotos IGP 1:40000 Raster 

Carta Militar de Portugal série M888 IGeoE 1:25000 Vectorial 

Centros dos Ortofotos IGP 1:40000 Vectorial 

Carta de Ocupação do Solo IGP 1:25000 Vectorial 

Corine Land Cover 2000 IGP 1:100000 Vectorial 

Carta Geológica de Portugal-61 Folhas IGM 1:25000 Vectorial 

Carta Administrativa de Portugal v.8.0 IGP 1:100000 Vectorial 

Toponímia (da carta militar de Portugal M888) IGeoE 1:25000 Vectorial 

Toponímia da sede de concelho APA 1:25000 Vectorial 

Toponímia da sede de freguesia APA 1:25000 Vectorial 

INSAAR (2005) INAG     

Sistemas aquíferos e unidades hidrogeológicas INAG 1:200000 Vectorial 

Zonas Sensíveis INAG 1:25000 Vectorial 

Zonas vulneráveis INAG   Vectorial 

Planos de Bacia Hidrográfica (Vouga, Mondego, Lis) DRAOT 1:25000 Vectorial 

Plantas de Síntese e de Condicionantes do POOC INAG   Vectorial 

Levantamento aerofotogramétrico do litoral INAG 1:8000   

Cartografia DQA INAG   Vectorial 
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Tabela 3.2 - Informação geográfica produzida 
Informação produzida Escala 

Captações privadas (furos e poços) 1:25000 

Captações de abastecimento público 1:25000 

Perímetros de protecção das captações públicas 1:25000 

Mini-hídricas 1:25000 

Perímetros de protecção das águas minerais 1:25000 

Postos hidrometeorológicos 1:25000 

Rede de qualidade de águas subterrâneas 1:25000 

Rede de qualidade de águas balneares 1:25000 

Rede de Nitratos 1:25000 

Agro-alimentares 1:25000 

Indústrias 1:25000 

ETAR´s 1:25000 

ETA 1:25000 

Infra-estruturas hidráulicas 1:25000 

Pisciculturas e aquaculturas 1:25000 

	  

A sistematização na apresentação dos dados e associação entre diferentes formas de 

apresentação (numéricos, alfanuméricos e georreferenciados) contribuiu para obter uma 

análise integrada, facilitadora de novas visões, bem como para a sua espacialização e 

análise a diferentes níveis de agregação e escala, consoante a sua adequação em termos de 

erro e significância. As bases de dados elaboradas na ARH Centro incluem: 

• dados sobre a qualidade das águas balneares, quantidade e qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas; 

• caracterização das redes de monitorização geridas pela ARH do Centro e dos 

dados laboratoriais existentes para as mesmas; 

• referências bibliográficas no âmbito do Plano (artigos científicos, livros, relatórios 

e documentos estratégicos).  

3.1.2 Avaliação e monitorização das águas 

Para avaliar a representatividade e adequabilidade das redes de monitorização foi 

feita uma análise sobre estudos/trabalhos necessários para melhorar o conhecimento dos 

recursos hídricos. A avaliação da adequabilidade das redes de monitorização resulta da 

verificação da sua capacidade de cumprir os objectivos definidos na DQA. Neste âmbito, 

para as massas de água superficiais, confrontou-se o número total de massas de água 

existentes na bacia com as massas de água efectivamente monitorizadas e aferiu-se se as 

massas de água identificadas como estando em risco estariam a ser monitorizadas (ARH-

C/MAMAOT, 2011c). Para as massas de água subterrâneas foi feita uma avaliação da 
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representatividade e da adequabilidade. A análise da representatividade baseou-se no 

cálculo do Índice de Representatividade proposta por Grath (et al. 2001) (ARH-C/MAMAOT, 

2011c). A análise da adequabilidade das redes de monitorização das massas de água 

subterrâneas foi baseada nos critérios definidos na DQA e na Directiva das Águas 

Subterrâneas (ARH-C/MAMAOT, 2011b). 

3.1.3 Modelos utilizados na definição do Plano  

As tipologias de riscos analisadas no Plano incluem alterações climáticas, cheias, 

secas, erosão hídrica e transporte sólido, erosão costeira, movimentos de massas, sismos, 

infra-estruturas (acidentes em Barragens) e poluição acidental. Dada a sua relevância para a 

gestão dos recursos hídricos referem-se as metodologias para o estudo das alterações 

climáticas, com base nos modelos climáticos propostos pelo projecto europeu ENSEMBLES 

bem como para a análise de cenários de cheia (fórmulas de regionalização para obter a 

ordem de grandeza da ponta de cheia centenária) e de secas (aplicação do índice ‘Standard 

Precipitation Index’) (ARH-C/MAMAOT, 2011a) 

A caracterização hidrológica foi desenvolvida com base no estudo hidrológico 

recorrendo à aplicação do modelo de Temez para cálculo dos escoamentos (MAOT/INAG, 

2000; ARH-C/MAMAOT, 2011a); 

A avaliação da qualidade da água foi realizada com base na análise das pressões 

naturais e antrópicas, nomeadamente fontes tópicas que resultam dos efluentes urbanos, 

industriais (lacticínios, lagares, adegas, industria transformadora), agro-pecuários 

(suiniculturas, boviniculturas e aviculturas), aquiculturas e de instalações portuárias. Nas 

massas de água subterrâneas foram considerados os efluentes resultantes de aterros 

sanitários e lixeiras bem como de outras actividades de prevenção e controlo integrados da 

poluição – PCIP - (produção animal intensiva, indústria química e indústria extractiva). 

Foram ainda consideradas as fontes de poluição difusa decorrentes da actividade agrícola, 

dos campos de golfe e das instalações agro-pecuárias (ARH-C/MAMAOT, 2011a,b). 

Foi realizada a análise biológica com base nos Ratios de Qualidade Ecológica (EQR) 

os quais permitiram avaliar, de uma forma indirecta, a qualidade da água segundo as 

definições normativas do Anexo V da DQA (estabelece os elementos biológicos a considerar 

na avaliação do estado ecológico para as diferentes categorias de massa de água, bem 

como as componentes de cada elemento biológico) (INAG, 2009). Para cada categoria de 

massas de águas superficiais (rios, lagos, águas de transição e águas costeiras) foram 

definidos diferentes elementos biológicos, os quais apresentam índices de qualidade (Ratios 

de Qualidade Ecológica) que traduzem o desvio relativamente à situação de referência. A 
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avaliação do estado das massas de água resultou do cruzamento das análises acima 

descritas (ARH-C/MAMAOT, 2011a). 

3.1.4 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano  

A Lei da Água e a DQA reforçam a necessidade de incentivar a participação do 

público no processo de elaboração e execução do Plano, sublinhando a sua importância para 

o sucesso da implementação da DQA. O processo de participação pública teve como 

objectivo aumentar a probabilidade de sucesso de implementação e do cumprimento dos 

objectivos ambientais, procurando maximizar-se os seus potenciais benefícios (ARH-

C/MAMAOT, 2011e).  

A metodologia adoptada no processo de Participação Pública divide-se em duas 

fases. Uma primeira fase de acompanhamento dos trabalhos, e uma segunda fase que visa 

o acompanhamento da execução do Plano. Para a primeira foi elaborado um Plano de 

Comunicação, estando prevista a elaboração de um segundo documento que se 

consubstanciará na definição do sistema de promoção, acompanhamento e avaliação do 

Plano. Os principais objectivos pretendidos com a referida metodologia são:  

• Publicitar a elaboração do Plano bem como dos seus resultados; 

• Promover a informação e a participação de todos os actores públicos e privados 

na implementação do Plano; 

• Sensibilizar os utilizadores dos recursos hídricos para a necessidade de atingir os 

objectivos definidos pela DQA para 2015. 

Para atingir estes objectivos definiram-se acções directas de participação pública e 

institucional (reuniões técnicas, sessões de esclarecimento, workshops), publicidade 

informativa, acções de Direct Mail com RSF e, também, a utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (website, acções de e-mailing, marketing, etc.). A participação 

dos correspondentes stakeholders durante o processo de elaboração do Plano foi 

assegurada pelas seguintes actividades: 

• Organização e condução de eventos e iniciativas; 

• Elaboração de relatórios dos processos participativos que traduzam os trabalhos 

realizados, os resultados obtidos, a respectiva ponderação e a sua tradução em 

elementos que possam ser integrados nos conteúdos do Planos. 

Na bacia hidrográfica do Vouga, os principais stakeholders incluem a administração 

pública central, regional e local, as organizações técnicas, não-governamentais e científicas 

representativas no âmbito da gestão dos recursos hídricos. Incluem, também, as entidades 

gestoras de sistemas de abastecimento e saneamento público, os utilizadores 
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representativos do sector da agricultura, da indústria (incluindo a agro-alimentar e agro-

pecuária), das pescas e aquacultura, da energia e do turismo. Os stakeholders foram 

identificados com base numa análise do universo de instituições públicas com competências 

na gestão dos recursos hídricos, entidades representativas dos principais utilizadores de uso 

consumptivo e não consumptivo dos recursos hídricos, bem como as organizações técnicas, 

científicas e não-governamentais representativas dos usos da água.  

Com o objectivo de seleccionar as acções de participação e de comunicação mais 

adequadas para o envolvimento dos diferentes tipos de stakeholders estes foram 

organizados em dois grupos: institucionais e utilizadores. (ARH-C/MAMAOT, 2011f). 

	  

3.2 Revisão do processo de planeamento da bacia transfronteiriça do Rio 
Minho - Portugal 
A Bacia Hidrográfica do Minho está incluída na área de jurisdição da Administração 

da Região Hidrográfica (ARH) do Norte, juntamente com as Bacias do Cávado, Ave e Leça e 

a Bacia do Douro. No que concerne ao uso e ocupação do solo verifica-se que a Bacia do 

Minho, com 825 km2 é ocupada, na sua maioria, por florestas e meios naturais e 

seminaturais (542km2) e por áreas agrícolas e agro-florestais (227 km2) (Caetano, 2009; 

IGO, 2012) (Figura 3.2). 

 
Figura 3.2 – Regiões hidrográficas internacionais da região Norte 
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3.2.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano  
Tabela 3.3 – Entidades envolvidas no na elaboração do Plano 

Entidade Carácter  Nível 

Águas de Portugal, S.A. Público Nacional 

Agência Portuguesa do Ambiente Público Nacional 

Associação de Energias Renováveis Privado Nacional 

Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A. Público Local 

Termas de Portugal Privado Nacional 

Associação Portuguesa de Aquacultores Privado Nacional 

Associações de Beneficiários dos regadios colectivos de iniciativa pública do 
Tipo II 

Privado Nacional 

Câmaras Municipais Público Local 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Público Regional 

Confederácion Hidrográfica del Miño-Sil (Espanha) Público Regional 

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural Público Nacional 

Direcção-Geral de Energia e Geologia Público Nacional 

Direcção Geral das Pescas e Aquicultura Público Nacional 

Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho Público Regional 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte Público Regional 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos Público Nacional 

Federação Portuguesa de Golfe Privado Nacional 

Energias de Portugal, S.A. Privado Internacional 

IBERDROLA (Espanha) Privado Internacional 

Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade Público Nacional 

Instituto Geográfico Português Público Nacional 

Instituto de Meteorologia,I.P. Público Nacional 

Instituto da Água, I.P. Público Nacional 

Autoridade Florestal Nacional  Público Nacional 

Intergovernmental Panel on Climate Change (UN) Público Internacional 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia Público Nacional 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social – Gabinete de Estratégia e 
Planeamento Público Nacional 

Turbogás Privado Nacional 

	  

Nas situações em que não havia informação disponível ou que esta era insuficiente 

em volume ou qualidade, recorreu-se a estimativas e aproximações baseadas em dados 

estatísticos bem como a coeficientes e metodologias encontrados em bibliografia da 

especialidade ou na legislação, como por exemplo: 

• O coeficiente de afectação resultou do cruzamento entre a Base Geográfica de 

Referenciação da Informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), dos 

respectivos dados censitários disponíveis e da delimitação das bacias de 

drenagem das massas de água da bacia. A análise foi realizada ao nível da 

subsecção estatística, a qual constitui o nível de desagregação máximo dos dados 

censitários disponibilizados, agregando-se posteriormente os dados concelhios 
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para as várias unidades de análise: bacia, sub-bacia e bacia de drenagem de 

massa de água. Este processo permitiu obter coeficientes de ponderação de área 

e coeficientes de ponderação de população. O primeiro diz respeito à área de 

cada concelho que é abrangida pela unidade de análise. O segundo refere-se à 

população residente de cada concelho 

• Na abrangência concelhia, considerou-se que um concelho é totalmente abrangido 

se o ratio entre a área incluída na bacia e a área total do concelho for superior a 

0,9999 (99,99%). Caso o ratio seja igual ou inferior ao referido valor, o concelho 

é classificado como parcialmente abrangido 

• A avaliação das necessidades de água para abastecimento público, foi efectuada 

através de estimativas baseadas em capitações de utilização de água e em dados 

populacionais das áreas a abastecer 

• O número de efectivos pecuários foi obtido a partir dos valores do Recenseamento 

Geral Agrícola (RGA 1999), convertendo-se o número de cabeças do efectivo em 

“cabeças normais” 

• A definição dos valores de população flutuante foi estimada com base na 

metodologia desenvolvida por Gaspar et al., (1997) 

3.2.2 Avaliação e monitorização das águas 

No âmbito da caracterização das realidades ambientais, sociais e económicas da 

Bacia e consequente determinação do seu estado actual, utilizaram-se a legislação e outros 

instrumentos reguladores para determinar o grau de cumprimento dos 

requisitos/recomendações pré-estabelecidos. A informação foi adicionalmente utilizada como 

input para metodologias quantitativas e qualitativas aplicadas para a elaboração do Plano. 

De uma forma geral a metodologia base aplicada no Plano foi a análise documental para 

levantamento das características associadas ao planeamento e gestão dos recursos hídricos 

na Bacia e a sua avaliação face aos requisitos nomeados na legislação aplicável. 

Com base nas directrizes e obrigações existentes para elaboração dos Planos, foram 

aplicadas metodologias que consagram: 

• a delimitação de sub-bacias teve como base as “Bacias” definidas na DQA e 

constantes no gestor de informação geográfica no INAG-InterSIG. As sub-bacias 

obtidas foram interceptadas com o limite das regiões hídricas (“REGHID” - DQA), 

de forma a só contemplarem o território nacional; 

• a classificação das massas de água foi estabelecida numa fase posterior à 

monitorização de acordo com os critérios de classificação do INAG. 
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3.2.3 Modelos utilizados na definição do Plano  

Para levar a cabo a totalidade dos requisitos do Plano, foi necessário desenvolver 

abordagens metodológicas específicas em função das informações existentes e das suas 

características. 

A caracterização climatológica foi efectuada recorrendo às variáveis climáticas como 

precipitação, temperatura, humidade, vento, insolação, evaporação e evapotranspiração. 

Com base na análise das variáveis definiu-se um padrão climatológico considerando o 

sistema de classificação de Köpen (1936) num contexto mais regional e a classificação de 

Thornthwaite (1978) no contexto da bacia hidrográfica. 

Para a caracterizar a Bacia em termos hidrográficos e hidrológicos aplicou-se o 

modelo de Temez (Temez, 1997) para determinar os escoamentos anuais gerados em 

território nacional (disponibilidades hídricas endógenas) a partir das precipitações. A 

calibração deste modelo foi realizada em conjunto com os dados provenientes das regiões 

hidrográficas de modo a obter uma ideia mais abrangente da distribuição espacial dos 

parâmetros na bacia. 

Os escoamentos das massas de água (componente endógena e exógena), em ano 

médio, seco e húmido, foram determinados somando as componentes portuguesas com as 

componentes de origem espanhola. As componentes portuguesas foram obtidas por 

integração, em SIG, das cartas de isolinhas pré-determinadas. A caracterização dos 

escoamentos diários realizou-se mediante a obtenção de curvas de duração de caudais 

médios diários. 

A construção de cenários (nacionais e/ou sub-bacia) foi desenvolvida com base em 

ferramentas de modelação matemática. 

A classificação do estado ecológico das massas de água não monitorizadas foi 

baseada num modelo de regressão múltipla que permite estimar as concentrações de 

poluentes, a partir de informação de pressões/caudais acumulados estimados e de 

concentrações monitorizadas. As concentrações dos poluentes foram obtidas (com o recurso 

ao software STATISTICA 10) através da quantificação das cargas poluentes por massa de 

água, contabilizando o somatório dos poluentes das massas de água a montante. Os 

resultados desta metodologia qualitativa foram submetidos a análise pericial, em função da 

avaliação de pressões, de forma a verificar a coerência montante-jusante da classificação 

atribuída. 
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A definição e validação da tipologia de massa de água para as massas não 

classificadas, foi realizada com uma análise ANOSIM, com recurso ao software PRIMER 6, 

recorrendo à informação relativa a elementos biológicos. 

A determinação das pressões foi realizada com base nas cargas poluentes à saída 

das instalações de tratamento e na eficiência de remoção de cada um dos parâmetros 

considerados através dos dados analíticos disponíveis. A realização de estimativas e 

aproximações foi definida com base em cargas poluentes e na eficiência de tratamento, 

tendo em conta o nível de tratamento do sistema e o tipo de poluente a remover no caso de 

inexistência de resultados analíticos ou dos dados não serem credíveis e fidedignos. Na 

ausência de dados passiveis de serem estimados com um nível de rigor aceitável recorreu-se 

à bibliografia disponível ou ao conhecimento do terreno dos colaboradores (exemplo: na 

capitação média de águas residuais). 

Foi determinado o índice de precipitação padronizada (SPI – Standardized 

Precipitation Index) para análise das secas através da caracterização da seca regional, da 

análise das probabilidades associadas às categorias de severidade de seca e da distribuição 

espacial dos anos de seca meteorológica mais significativa. 

A avaliação qualitativa do risco de acidentes em infra-estruturas (elevado, 

significativo e baixo) foi definida consoante as suas dimensões e sua localização geográfica 

para as barragens portuguesas abrangidas pelo Regulamento de Segurança de Barragens. 

 

Foram ainda utilizadas metodologias para recolha e validação de informação, 

nomeadamente através de abordagens participativas nas quais se procedeu à análise das 

principais variáveis que influenciam a evolução dos diversos sectores de actividade e as 

consequências dessa evolução. Relativamente ao conhecimento é de salientar a participação 

dos técnicos da ARH, bem como dos consultores e especialistas envolvidos na elaboração 

dos Planos.	  

3.2.4 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano  

A DQA reforça a necessidade de incentivar a participação do público no processo de 

elaboração e execução do Plano. O processo de participação pública tem como objectivo 

aumentar a probabilidade de sucesso de implementação e do cumprimento dos objectivos 

ambientais, procurando maximizar-se os seus potenciais benefícios. A participação pública 

teve como objectivos:  
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• Aumentar o conhecimento partilhado dos problemas ambientais e do papel dos 

vários agentes na gestão da água, promovendo a sensibilização, mobilização e 

responsabilização 

• Promover processos de tomada de decisão mais sustentados, criativos, 

participados e transparentes 

• Diminuir os conflitos por desconhecimento ou falta de informação e procurar 

consensos, reduzindo atrasos e custos, tornando a implementação mais efectiva 

• Potenciar o conhecimento, competências, experiências e iniciativas das diferentes 

partes interessadas, melhorando a qualidade do Plano, das medidas e em geral da 

gestão da água 

 

O processo de discussão pública do Plano integra como elementos formais o 

Programa de trabalhos, realizado entre Fevereiro e Julho de 2007, sob responsabilidade do 

INAG) as Questões Significativas da Gestão da Água - QsiGA- (concluído em Julho de 2009), 

o relatório ambiental no âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica e a versão preliminar 

Plano. 

Não obstante, mais do que realizar iniciativas isoladas, com o processo de 

participação pública do Plano pretendeu-se promover o envolvimento activo e permanente 

dos cidadãos e entidades na gestão da água, garantindo a sua continuidade no tempo. 

Pretende-se estabelecer e operacionalizar um movimento regional abrangente em defesa da 

água (Rede Regional de Parceiros), com o objectivo fundamental de promover um Pacto 

Regional pela Água que possa ser traduzido num Plano conjunto e consensual.  

Assim, a ARH do Norte desenvolveu diversas iniciativas, incluindo: workshops e 

reuniões, entrevistas, questionários, publicação de panfletos e de newsletters, criação de 

filmes sobre as três regiões hidrográficas, concursos para as comunidades escolares e 

científica, e cursos de formação. Veicula-se a informação em suportes tradicionais e 

explorando o potencial das novas tecnologias, com primazia pelo contacto presencial 

(reuniões, entrevistas, fóruns), sem excluir públicos, mas apostando nos líderes de opinião, 

promovendo ainda, simultaneamente, o debate de forma temática e centrada em recursos 

hídricos específicos. 

Paralelamente a ARH do Norte organiza regularmente as reuniões do Conselho de 

Região Hidrográfica (CRH) da ARH do Norte. Este Conselho, criado pela Lei da Água, tem 

cerca de 50 membros representantes dos stakeholders mais significativos, incluindo 

autoridades nacionais e regionais das áreas de: água, conservação da natureza, floresta, 

pesca, agricultura, energia, saúde, regulação dos serviços de saneamento e abastecimento 
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de água, turismo, protecção civil, portos, transportes marítimos, representantes das 

associações dos sectores económicos, municípios, universidades, organizações não-

governamentais, associações de utilizadores de recursos hídricos, entidades gestoras dos 

serviços de saneamento e abastecimento de água, associações profissionais, associações 

científicas e técnicas, e especialistas em recursos hídricos. O CRH é um órgão consultivo e 

tem como principais competências pronunciar-se sobre as actividades da ARH, os Planos, a 

aplicação da taxa de recursos hídricos e os planos de investimento públicos no âmbito das 

regiões hidrográficas. 

3.2.5 Colaboração Internacional na definição de Planos de Bacia 
Transfronteiriços 

Sendo a Bacia Hidrográfica do Minho internacional, a sua gestão é assegurada pela 

ARH do Norte em Portugal e pela Confederación Hidrográfica del Miño-Sil em Espanha. Esta 

relação está estabelecida formalmente através da Comissão para a Aplicação e o 

Desenvolvimento da Convenção de Albufeira (CADC), a qual é liderada pelos Ministérios dos 

Negócios Estrangeiros de Portugal e Espanha e que visa promover a cooperação para a 

protecção e o uso sustentável das águas das bacias hidrográficas luso-espanholas. 

Apesar de a ARH do Norte incluir na sua área de jurisdição duas regiões hidrográficas 

(Minho e Douro) internacionais, a presente geração de PGBH ainda está a ser desenvolvida 

de forma separada nos dois países, ou seja, está a ser elaborado um plano por cada região 

hidrográfica e por cada país. A elaboração de um plano único para regiões hidrográficas 

internacionais deverá concretizar-se na próxima geração de planos. Não obstante, a ARH do 

Norte tem uma relação de cooperação muito estreita com as suas congéneres, estando o 

processo de elaboração dos planos a ser devidamente articulado entre os respectivos 

departamentos responsáveis pelo planeamento – especificamente em domínios como o 

estado das massas de água fronteiriças e transfronteiriças, os sistemas de informação, a 

partilha de dados e a participação pública. 

De facto, no âmbito da elaboração do PGBH-Norte, do Plan Hidrológico de la Cuenca 

Española del Duero e do Plan Hidrológico de la Parte Española de la Demarcación 

Hidrográfica del Miño-Sil, são regularmente efectuadas reuniões técnicas conjuntas e o 

processo de participação pública dos mesmos tem sido devidamente articulado. 

Nomeadamente através da disponibilização ao público dos documentos, da organização de 

quatro sessões conjuntas no âmbito do processo de consulta pública das QSiGA, da 

participação activa do ARH do Norte nas sessões de apresentação pública dos dois planos 
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espanhóis (que se encontram actualmente em fase de consulta pública) e da organização de 

uma sessão semelhante, conjunta para os dois planos espanhóis, em território português. 

3.3 Revisão do processo de planeamento da bacia transfronteiriça do Rio 
Minho – Espanha 
A Bacia Hidrográfica do Minho-Sil, que engloba os rios Minho, Sil e Lima (Figura 3.3), 

está incluída na área de jurisdição da Confederação Hidrográfica do Minho-Sil- Espanha 

(CHMS). A bacia hidrográfica compreende uma superfície de 17.619 km2, englobando mais 

de 200 municípios de 3 comunidades autónomas (Galiza, Castela e Leão, e Astúrias) e 

contando com uma população de 858 310 habitantes (INE, 2009). No que concerne ao uso 

e ocupação do solo verifica-se que a bacia é ocupada, na sua maioria, por florestas 

(11428km2) e por áreas agrícolas (5854 km2) (IGN, 2012).  

 

Figura 3.3 – Bacia Hidrográfica do Minho-Sil 

A integração das competências em matéria de águas é bastante complexa, tendo em 

conta as atribuições de cada um dos organismos envolvidos. As competências da 

Administração Geral do Estado, das Comunidades Autónomas e das corporações locais são 

coordenadas através do Comité de Autoridades Competentes (CAC; CHMS, 2011a). 
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3.3.1 Tipos e fontes de dados usados na definição do Plano 

Na descrição geral da bacia foram recolhidos dados segundo grandes grupos: 

enquadramento físico (hidrografia, recursos hídricos, geologia, unidades de paisagem, usos 

do solo e património hidráulico); enquadramento biótico (dividindo a bacia em áreas de 

paisagem segundo as características de fauna, flora e vida piscícola); e análise 

socioeconómica. 

Posteriormente foram caracterizados os diferentes tipos de massas de água divididos 

em superficiais, artificiais ou muito modificadas e subterrâneas. Em relação às duas 

primeiras definiu-se a rede hidrográfica básica, rios, lagos, águas de transição, águas 

costeiras e eco regiões. Quanto às águas subterrâneas caracterizou-se a geologia, a 

piezometria, os ecossistemas dependentes, a recarga e descarga de aquíferos, os usos do 

solo e a qualidade química de referência.  

Na caracterização dos recursos hídricos naturais foram usadas séries de precipitação 

e de escoamento anuais e mensais, dividindo-se a bacia em subsistemas de exploração. 

Foram localizados os diferentes recursos e elaborados os mapas relativos às diversas 

varáveis: precipitação, evapotranspiração potencial e real; recarga dos aquíferos; 

escoamento superficial, subterrâneo e total; queda de neve. Para a determinação da 

qualidade das águas dos recursos hídricos naturais usaram-se dados sobre litologia, clima e 

escoamento. 

Foram também descritos os usos e as necessidades de utilização da água 

caracterizando-os nas várias vertentes: uso doméstico e turístico; regadios e usos agrários; 

aquicultura; indústria e produção energética. Elaborou-se uma estimativa do uso futuro da 

água baseada no crescimento previsto da população e habitação; no número de camas para 

turismo, na produção agrícola e pecuária; na produção de energia eléctrica e no emprego 

(CHMS, 2011b). 

3.3.2  Avaliação e monitorização das águas  

Inventariaram-se as pressões sobres as massas de água superficiais e subterrâneas e 

categorizaram-se em fontes de poluição pontuais e difusas, a extracção de água, as 

alterações morfológicas e de regulação de caudal e outras pressões antrópicas. 

Estabeleceram-se as prioridades de uso da água dando maior enfase às estratégias 

vocacionadas para: poupar água, melhorar a qualidade dos recursos e recuperar os valores 

ambientais; conservar a qualidade e regular os recursos subterrâneos com base numa 

exploração racional dos mesmos; explorar de forma conjunta e coordenada todos os 

recursos disponíveis; promover os projectos de carácter comunitário e cooperativo em 
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detrimento dos de carácter individual; substituir, para o abastecimento de populações, as 

águas subterrâneas com problemas de qualidade por águas superficiais ou subterrâneas de 

qualidade adequada (CHMS, 2011c).  

Procedeu-se à identificação, localização e delimitação de sectores protegidos. Assim 

foram definidos: a área de captação de água para consumo humano; a área de futura 

captação de água para consumo humano; as áreas de protecção de espécies aquáticas 

economicamente significativas (produção de moluscos e outros invertebrados, produção de 

vida piscícola), as áreas balneares; às áreas vulneráveis e sensíveis; as áreas de protecção 

de habitats ou espécies; os perímetros de protecção de águas termais e minerais; as 

reservas naturais fluviais; as áreas de protecção especial (troços de rio de interesse 

ambiental e natural, os espaços naturais protegidos, as zonas húmidas e reservas da 

biosfera) (CHMS, 2011d). 

Tal como estipula a DQA, foram definidas as condições de referência de qualidade 

das diversas massas de água usando-se para isso diversos indicadores, nomeadamente: 

biomassa (concentração de clorofila), saturação de oxigénio, sólidos em suspensão, 

turbidez, concentração de nutrientes e índice M-AMBI de macroinvertebrados. Definiram-se 

também as condições de estado de potencial ecológico tendo para isso sido utilizados 

indicadores de qualidade biológica, hidromorfológica e físico-química (CHMS, 2011e). 

3.3.3 Modelos utilizados na definição do Plano 

O Centro de Controlo (CECU) do Sistema Automático de Informação Hidrológica 

(SAIH) elabora diariamente um relatório com a estimativa da precipitação acumulada em 29 

sistemas (bacia, sub-bacia ou grupo de bacias) correspondentes ao âmbito geográfico da 

Confederação. 

Através de um convénio de colaboração de intercâmbio de dados entre a Agência 

Estatal de Meteorologia (AEMet) e a Direcção Geral da Água (DGA) do Ministério da 

Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, a CHMS recebe os dados de precipitação 

acumulada, com alcance de 72 horas, resultantes de High Resolution Limited Area Model 

(HIRLAM) – um modelo regional (limitado a uma área específica) de previsão numérica do 

tempo (CHMS, 2011e). Com estes dados são elaborados três mapas com a estimativa de 

precipitação acumulada em 24 horas e com um alcance de 72 horas para toda a área da 

confederação e as tabelas com valores estimados de precipitação média e máxima pontual 

em 24 horas para todos os sistemas definido no Plano. Como critério interno e com o 

objectivo de seguir mais exaustivamente os quantitativos de precipitação, bem como as suas 

consequências no aumento do caudal dos rios e possíveis riscos de inundação, 
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estabeleceram-se valores limite que, em caso de poderem ser ultrapassados, desencadeiam 

protocolos de acção do Centro de Bacia.  

Na definição de caudais ecológicos usaram-se diferentes modelos hidrológicos. 

O modelo Sistema Integrado para a Modelação do processo de Precipitação e 

Escoamento (SIMPA; Figura 3.4) reproduz os processos essenciais de transporte da água 

que têm lugar nas diferentes fases do ciclo hidrológico, com base nos registos históricos de 

caudal (diários e mensais) para derivar directamente as recomendações de caudais mínimos 

(Estrela, 1996; Ruiz, 2000). Trabalhou-se a partir de caudais médios naturais restituídos à 

escala diária, os quais foram obtidos a partir da desagregação dos dados de observação 

mensais procedentes do sistema integrado de precipitação/escoamento, construído pelo 

Centro de Estudos e Experimentação de Obras Públicas (CEDEX). Para os caudais mínimos 

considerou-sea série 1980-2006. Utilizaram-se como variáveis meteorológicas a 

temperatura, a precipitação e a evapotranspiração potencial e como variáveis terrestres a 

infiltração, a evapotranspiração real e os escoamentos superficial, subterrâneo e total. No 

modelo a área de análise foi definida através de informação raster com um cell size de  

100m. 

 

Figura 3.4- Fluxo do modelo SIMPA (CHMS, 2011e). 

Uma vez que foi definida uma resolução de análise mensal evitou-se a simulação de 

um grande número de armazenamentos intermédios e a propagação do escoamento na 

bacia. A informação de base do modelo integrou dados de precipitação e temperatura 

mensais nas estações meteorológicas e os dados de caudal históricos nos pontos de 

calibração. Esta informação é gerida na base de dados HIDRO (Quintas, 1996) do CEDEX. 

A caracterização dos caudais máximos realizou-se seguindo as indicações da Directriz 

para o Planeamento Hidrográfico Espanhol (IPH), analisando os percentis de excedentes 

mensais de uma série representativa de caudais em regime natural de uma série de, pelo 

menos, vinte anos (CHMS, 2011e). Para a caracterização hidrológica da distribuição 
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temporal de caudais máximos, calcularam-se os percentis 90% dos meses correspondentes 

aos anos húmidos da série longa (1940/41-2005/06) de caudais em regime natural, com o 

objectivo de validar um caudal suficientemente alto que permitisse incluir e validar todos os 

inferiores a este. Para isso realizou-se um estudo, com o modelo IAHRIS (Martinez, 2008), 

do percentil superior a 75% da média anual da série de dados de caudais nos anos 

húmidos. Este modelo é o resultado de um convénio entre a DGA e o CEDEX para a 

aplicação prática dos índices de alteração hidrológica, baseada no manual “Índices de 

Alteração Hidrológica em Ecossistemas Fluviais” (Martínez, 2006). Esta metodologia propõe 

um conjunto de índices denominados de Alteração Hidrológica (IAH), que permitem avaliar 

as alterações dos elementos de regime de caudais com maior importância ambiental que 

influenciam o aproveitamento dos recursos hídricos. O processo é constituído por duas fases 

principais: a caracterização do regime natural e a avaliação da alteração hidrológica. A 

caracterização do regime natural de caudais realiza-se seguindo duas vias paralelas: 

considerando os valores médios ou habituais como determinantes da disponibilidade geral 

da água no ecossistema, ou considerando os valores extremos do regime referido (sejam 

eles máximos e cheias ou mínimos e secas) e representando, assim, as condições 

ambientalmente mais críticas. 

Os dados de base são constituídos por séries de dados de caudal diário e 

escoamento mensais de, pelo menos, 15 anos completos, tanto para o regime natural como 

para o regime considerado alterado.  

A versão actual do IAHRIS permite obter: 

• Até 19 parâmetros descritivos do regime natural que avaliam aspectos do regime 

de caudais com elevada importância ambiental, como a magnitude, variabilidade, 

sazonalidade e duração. Um objectivo prioritário foi reflectir as peculiaridades dos 

regimes mediterrâneos, o que se traduz num tratamento pormenorizado dos 

dados de cheias e de secas 

• Até 21 índices de alteração hidrológica que avaliam a distorção de qualquer 

regime circulatório relativamente ao regime natural, comparando com o regime de 

referência. Caso sejam introduzidos os dados do regime natural e de qualquer 

outro regime para o mesmo ponto ou troço de rio, o modelo pode calcular índices 

que permitam avaliar o grau de alteração de regime hidrológico relativamente à 

situação natural. Estes índices foram definidos considerando as recomendações da 

Estratégia Comum de Implementação da Directiva Quadro da Água (CIS-WDF) 

para os Índices de Qualidade Ecológica (EU, 2008) 
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Para o estudo do funcionamento do sistema de necessidades e procura de água 

utilizaram-se as séries de escoamentos utilizadas correspondem às da “Revisão e Ajuste do 

Estudo Básico dos Recursos Hidráulicos das bacias do Norte de Espanha”, até ao ano 1991-

92 (CHN, 1997). 

O Factor de Condição (K) de Fulton (Bagenal e Tesch, 1978) permite estimar o 

estado morfológico dos peixes capturados nas estações de amostragem seleccionadas 

relativamente às classes de idade. O cálculo deste parâmetro não é um requisito da DQA 

mas proporciona informação adicional sobre o estado das populações em determinado troço 

de rio. O índice compara a forma real de cada exemplar com a que corresponderia ao seu 

crescimento isométrico (i.e., o aumento de tamanho é proporcional ao aumento de peso), 

com base na equação proposta por Pauly (1983). 

 

3.3.4 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano 

A identificação dos stakeholders envolvidos no Plano de Bacia foi considerada 

indispensável para garantir a participação pública e a partilha de responsabilidades, para 

melhorar a gestão e para evitar ou resolver conflitos através do diálogo. 

O processo de identificação realizou-se de maneira simultânea com os primeiros 

processos das acções de participação pública. Definiu-se uma técnica de análise de 

stakeholders sociais com o objectivo de detectar todas as pessoas, entidades e organizações 

que pudessem ter influência no Plano ou que por ele fossem afectadas, consagrando a fase 

do processo de planificação e o território onde se executava a acção. 

De uma maneira geral realizou-se uma análise de dupla entrada: 

• Identificação dos aspectos chave da tomada de decisão ou outros que, pela 

natureza do estudo, pudessem emergir durante a participação pública 

• Identificação dos actores, agentes ou partes visados ou afectados pelos aspectos 

chave identificados 

Consideraram-se partes interessadas no planeamento todas as pessoas físicas ou 

jurídicas que se reconheceram a si mesmas com direito, interesse e/ou responsabilidade a 

participar na tomada de decisões por razões de tipo económico, de uso, de competência, de 

proximidade ou de valores. 

Tendo em conta estes aspectos, as pessoas/entidades interessadas foram agrupadas 

(Tabela 3.4) em três categorias: administração pública; actividades sócio-económico-

industriais; tecido Social. 
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Tabela 3.4 – Entidades envolvidas na elaboração do Plano 
Categoria Sectores Subsectores 

Administração 
Pública 

Administração autonómica Administração provincial 

Administração estatal Administração local 

Administração europeia Câmaras de comércio 

Actividades 
sócio-económico-
industriais 

Universidades e centros de investigação Associações empresariais e de comércio 

Entidades responsáveis pela gestão do 
ciclo integral da água Conselhos de regulação 

Associações e organizações agro-pecuárias 
e sindicatos agrários Associações de desenvolvimento turístico 

Comunidade de irrigadores Associações de pescadores 

Hidroeléctricas Clubes e associações náutico-desportivas 

Confederações de empresários Associações de empresas de aquicultura 

  Sindicatos 

Tecido Social 

Ordens e associações profissionais Associações de moradores 

Organizações ecologistas e associações 
conservacionistas 

Entidades e clubes desportivos (náutica 
desportiva e usos lúdicos ou recreativos) 

Associações de consumidores e 
comunidades de utilizadores da água 

Associações culturais e de mulheres 

 

O quadro geral do processo de participação pública definiu-se no ‘Projecto de 

Participação Pública da bacia do Minho-Sil’ (CHMS, 2011f). O projecto de participação 

pública contém uma descrição geral da organização do processo bem como um cronograma 

dos procedimentos de informação, consulta e participação activa. Definiram-se os seguintes 

objectivos para o processo de participação pública: 

• Aumentar a consciência e a sensibilização ambiental dos cidadãos relativamente à 

gestão dos recursos hídricos 

• Melhorar a qualidade dos Planos bem como as medidas de gestão de bacias 

através do intercâmbio de conhecimentos e de experiências com os diferentes 

stakeholders, contribuindo para um maior apoio dos cidadãos 

• Facilitar espaços de participação e interacção entre a cidadania e a administração 

dos recursos hídricos com o objectivo de tornar os processos de tomada de 

decisão mais transparentes e participativos 

• Reduzir eventuais litígios através do diálogo e da concertação 

Estabeleceram-se três níveis (Figura 3.5) complementares de participação no 

processo de planeamento: informação pública, consulta pública, e participação activa. 
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Figura 3.5- Níveis de participação pública (CHMS, 2011f). 

A informação pública é garantida durante todo o processo de planeamento através 

da disponibilização, ao público, de uma relação da informação e da documentação 

considerada básica para a elaboração do Plano, tanto em formato digital como em papel. A 

informação disponibilizada consagrou: documentos iniciais da planificação; esquema 

provisório de assuntos importantes em matéria da gestão das águas; avaliação ambiental 

estratégica do Plano; esboço do Plano. 

A consulta pública foi definida como um processo formal obrigatório realizado sobre 

os seguintes documentos: proposta de programa, calendário e fórmulas de consulta; estudo 

geral sobre a região hidrográfica; projecto de participação pública; documento inicial de 

avaliação ambiental estratégica; esquema provisório de assuntos importantes em matéria de 

gestão de águas; projecto do plano hidrológico de bacia; relatório de sustentabilidade 

ambiental do plano hidrológico (CHMS, 2011g). A duração do processo de consulta pública 

foi de seis meses em cada caso. As contribuições da consulta pública integraram-se em 

relatórios pertencentes ao processo de planificação. Com o objectivo de facilitar a consulta, 

a informação pública sobre os documentos completou-se com outros de carácter divulgativo 

e com inquéritos, com o objectivo de facilitar a participação dos cidadãos no processo de 

consulta.  

A participação activa abarca a totalidade do processo de planeamento, contemplando 

os seguintes temas: a elaboração do esquema de assuntos importantes; o estabelecer 

objectivos ambientais e excepções; a concepção e o desenvolvimento do programa de 

medidas; a elaboração do Plano; a implantação, o acompanhamento e a avaliação do Plano 

e do programa de medidas. 

Com o objectivo de fomentar a máxima participação do conjunto de cidadãos e de 

stakeholders desenhou-se um modelo participativo territorial, no qual foram abordadas 

diversas problemáticas. Como instrumentos de participação pública incluíram-se: fóruns ou 

jornadas de participação pública; mesas redondas sectoriais e grupos de trabalho; consulta 

a peritos. 
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Foi criado um cronograma 	  (CHMS, 2011f) no qual foram identificados os momentos 

e acções que se desenvolveram durante a participação pública, nomeadamente: a evolução 

dos recursos hídricos naturais e a respectiva qualidade; a evolução das necessidades de 

água; o grau de cumprimento dos regimes dos caudais ecológicos; o estado das massas de 

água superficial e subterrâneas; a aplicação dos programas de medidas e efeitos sobre as 

massas de água; os efeitos da aplicação do plano sobre o meio-ambiente de acordo com os 

aspectos identificados no procedimento de avaliação ambiental estratégica. A cada quatro 

anos, o Ministério do Meio Ambiente e Meio Rural e Marinho deve publicar um relatório de 

acompanhamento sobre a aplicação dos Planos (de bacia e o nacional). A cada seis anos 

dever-se-á realizar uma revisão completa do Plano. 

3.3.5 Colaboração Internacional na definição de Planos de Bacia 
Transfronteiriços 

A elaboração do Plano teve em consideração a parte internacional da bacia. 

Seguindo as indicações da DQA respeitantes à coordenação internacional, foi efectuada uma 

comunicação oficial às autoridades portuguesas relativamente ao início do processo de 

consulta pública. Juntamente com a comunicação foi remetido o Esquema Provisório de 

Temas Importantes bem como os contactos, em Portugal, para obtenção de informação 

pelas partes interessadas. 

A cooperação entre Espanha e Portugal na região hidrográfica do Minho-Sil recorreu 

aos acordos existentes que derivam da Convenção sobre Cooperação para a Protecção e o 

Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-espanholas 

(Convenção de Albufeira; RAR, 1999). Esta convenção define a necessidade de regular o 

aproveitamento hidroeléctrico dos rios partilhados estabelecendo: o princípio de atribuir 

50% do potencial a cada país; a necessidade de garantir fluxos mínimos em estiagem; 

garantir a conservação de espécies piscícolas, de acordo com a legislação nacional 

correspondente.  

Tem como objectivos a definição do quadro de cooperação entre as partes para a 

protecção das águas superficiais e subterrâneas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres 

directamente dependentes daquelas e, o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos 

das bacias luso-espanholas (Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana). 

Para alcançar os objectivos, as partes estabelecem um mecanismo de cooperação 

segundo os moldes seguintes: 

• Intercâmbio de informação de uma forma regular e sistemática, face aos 

objectivos da Convenção bem como a outras iniciativas internacionais associadas; 
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• Adopção, individual ou conjunta, das medidas técnicas, jurídicas, administrativas 

ou outras necessárias à sua aplicação e desenvolvimento. 

No quadro da Convenção e do seu órgão técnico na forma da Comissão para a 

Aplicação e Desenvolvimento da Convenção (CADC), existem quatro grupos de trabalho e 

uma subcomissão encarregue dos assuntos de participação pública, nomeadamente: regime 

de caudais, secas e situações de emergência; intercâmbio de informação; segurança de 

infra-estruturas; Directiva Quadro da Água e qualidade das águas. A coordenação conjunta 

diz também respeito ao planeamento no âmbito das águas costeiras e de transição. 

Serão oportunamente estabelecidas comissões bilaterais entre os organismos de 

gestão de bacias dos dois países. O estuário da parte internacional do Rio Minho será alvo 

de um plano de ordenamento pelas respectivas autoridades competentes. Durante a sua 

elaboração realizar-se-á uma coordenação adequada com a autoridade competente 

respectiva do lado português, apoiada pela Comissão da Convenção de Albufeira. Este plano 

tem como objectivos proteger as águas, leitos, margens e ecossistemas bem como a 

valorização ambiental, social, económica e cultural das margens terrestres de toda a área de 

intervenção do Plano. 

No espírito da cooperação e de participação directa no processo de desenvolvimento 

do Plano, diversas actividades têm sido desenvolvidas (CADCA, 2007) com o objectivo de 

analisar, em conjunto, o conteúdo dos Planos (espanhóis e portugueses) respeitantes ao 

troço internacional e de estabelecer as bases para a elaboração do Plano conjunto, tal como 

está estabelecido na DQA. Alcançaram-se um conjunto de linhas de trabalho conjuntas e 

uma série de compromissos: 

• Harmonização da delimitação, tipificação e metodologia de classificação das 

massas de água 

• Homogeneização da delimitação, classificação, e diagnóstico das águas de 

transição 

• Homogeneização dos sistemas de informação geográfica 

• Verificação do regime de caudais ecológicos em águas transfronteiriças 

• Valorização das Reservas Naturais Fluviais internacionais 

• Integração das políticas sectoriais do planeamento hidrológico 

• Promoção da participação pública e da sensibilização ambiental 

• Elaboração de uma publicação sobre fraquezas e pontos fortes dos dois Planos 

tendo como objectivo a sua harmonização 

• Criação de uma associação transfronteiriça de investigadores sobre a água 
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4 Comparação dos processos de planeamento 
Os processos de planeamento e gestão de bacias apresentam diversas formas de 

elaboração e de implementação, que diferem de país para país, de acordo com as distintas 

realidades económicas, políticas e ambientais. Como tal, não poderá ser facilmente 

exequível o estabelecimento de paralelismos e comparações entre os diversos Planos. 

Conscientes das limitações inerentes à comparação da realização dos Planos, elaborou-se 

uma análise comparativa entre os processos de planeamento e de execução para as bacias 

nacionais (Vouga e Tully-Murray) e internacionais (Minho e Danúbio), com base nos pontos-

chave anteriormente considerados. Assim, foram identificadas as principais semelhanças e 

divergências relativamente aos tipos de dados e modelos usados, aos processos de 

monitorização, à	   integração dos stakeholders e à integração de parceiros internacionais, no 

caso de bacias transfronteiriças. 

4.1 Vouga vs. Tully-Murray  
O primeiro Plano de Bacia no rio Vouga data de 2001, quando foram executados os 

planos de 1ª Geração para Portugal, sob a tutela do INAG. Sob as orientações da DQA está 

em fase de conclusão o Plano de 2ª geração, sobre o qual incide a nossa análise 

comparativa. Por sua vezpara o Rio Tully-Murray foi utilizado o Plano elaborado em 2007. 

4.1.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano 

A elaboração de bases de dados associadas aos Planos inclui um vasto conjunto de 

informação de carácter geográfico, alfanumérico, textual e gráfico, com diversos formatos e 

com diferentes escalas.	  	  

A informação-base consagra um vasto conjunto de informação nomeadamente dados 

relativos a: meteorologia (precipitação, temperatura, humidade relativa; radicação, etc.); 

hidrometria; uso e ocupação do solo; unidades de paisagem; comunidades de ecossistemas; 

coberto vegetal; massas de água; qualidade da água; demografia; actividades humanas; 

indústrias; cenários socioeconómicos, entre tantos outros. 

 

4.1.2 Avaliação e monitorização das águas 

Os processos de planeamento e de gestão dos recursos hídricos devem ser 

sustentados por um amplo conhecimento sobre as pressões a que estes recursos estão 

sujeitos. Os métodos de avaliação e de monitorização das águas permitem definir um 

conjunto de variáveis físicas, químicas e biológicas presentes na bacia. 
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No caso do rio Vouga, as redes de monitorização do estado das massas de água 

(superficiais, subterrâneas e das zonas protegidas) incidem sobre um vasto conjunto de 

parâmetros, nos quais se incluem a qualidade biológica, as pressões (de fontes tópicas, 

difusas e hidromorfológicas), o estado ecológico e químico, o potencial ecológico e a 

hidrometria (caudais, níveis, etc). No âmbito das normativas da DQA, foram definidos 

métodos para avaliar a representatividade e adequabilidade das redes de monitorização, 

para as três tipologias de massas de água. 

O Plano do Tully-Murray consagrou um programa de monitorização da qualidade da 

água com o objectivo de estimar a exportação de poluentes para a Grande Barreira de 

Coral, focando-se, em particular, no escoamento de sedimentos em suspensão, nos 

nutrientes (azoto e fósforo) e nos pesticidas durante a estação húmida, com especial 

destaque durante episódios de cheias. Além da avaliação da qualidade das águas, foi 

definido um plano de monitorização das plumas de água de inundação, para eventos 

ocorridos durante um período de 14 anos (1994 a 2008), com recurso a imagens aéreas, 

imagens de satélite e levantamentos aéreos. 

	  	  

4.1.3 Modelos utilizados na definição do Plano 

A análise dos diversos dados necessários à definição de um Plano de Bacia é, muitas 

vezes, suportada em modelos que permitem defini-la em diferentes cenários.  

 No Plano do Vouga foi considerada a necessidade de estimar cenários de risco face, 

por exemplo, a alterações climáticas, cheias e secas, erosão hídrica e transporte sólido, 

erosão costeira, entre outros. A análise focada nas alterações climáticas teve como base o 

modelo ENSEMBLES e a análise de cenários de cheia foi efectuada com base na aplicação do 

índice ‘Standard Precipitation Index’. A quantificação dos caudais e do balanço hídrico, em 

regime natural, foi feita com base na utilização do modelo matemático de Temez. 

A avaliação das necessidades de água úteis para a rega de cada uma das culturas 

representativas foi realizada com base nos dados do balanço hídrico (em situação de 

regadio) com a aplicação do modelo de ISAREG (Teixeira, 1994). 

Na Bacia do Tully-Muray a determinação da concentração de poluentes (sedimentos 

em suspensão, nutrientes, compostos azotados, fosfatados e particulados) foi feita com 

base em dados recolhidos a partir das unidades de produção agrícolas, o que permitiu inferir 

as relações entre as diferentes tipologias de uso e de ocupação do solo e as concentrações 

de poluentes nas linhas de água, com base em modelos de derivação de coeficientes de 

escoamento de azoto. Para calcular as cargas de poluentes (azoto, fósforo e sedimentos 
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suspensos) foi usado um modelo hidrológico biofísico de médias anuais de longo prazo - 

SedNet/ANNEX. 

Os dados de uso do solo foram derivados a partir do Queensland Land Use Mapping 

Program - QLUMP (QLUMP, 2004) e os dados sobre os factores de cobertura e potencial de 

erosão do solo são provenientes do Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). 

Na determinação da extensão das plumas de água de inundação costeiras e da 

exposição dos ecossistemas marinhos foram usadas rotinas do modelo SeaWiFS-NASA entre 

2003 e 2008. 

 Para medir a extensão e a direcção dos poluentes (sedimentos em suspensão, AID, 

fósforo total e pesticidas) transportados pelo Tully-Murray para as águas da GBR, foi 

desenvolvido um modelo espacial de exposição de corais aos poluentes fluviais. 

Com o objectivo de diminuir os custos associados ao planeamento da melhoria da 

qualidade da água, desenvolveu-se uma abordagem de modelação económico-ambiental 

(EESIP) que integra os dados provenientes de outros modelos (qualidade da água - 

SedNet/ANNEX; simulação do sistema de produção agrícola – APSIM, PASTOR). Assim, 

poder-se-ão estimar diferentes cenários de uso do solo e de práticas de planeamento que 

visem a melhoria da qualidade da água de acordo com a melhor relação custo-eficiência.  

	  

4.1.4 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano 

O processo de integração dos skateholders apresenta-se mais desenvolvido no Plano 

do Rio Tully-Murray e consagra diferentes abordagens, face aos métodos utilizados para o 

Plano do Rio Vouga.  

 O plano australiano consagra duas abordagens de planeamento e de gestão 

ambiental do tipo “bottom-up” e “top-down ”. No contexto da melhoria da qualidade da 

água, foram desenvolvidos esforços conjuntos entre diversas instituições que consagram o 

governo central, os governos locais, os órgãos regionais de gestão de recursos naturais, as 

comunidades locais, a comunidade científica e técnica, as indústrias dos vários sectores 

(agricultores das indústrias da banana e da cana-de-açúcar) e os grupos ambientalistas. Os 

diversos pontos-chave foram identificados através de workshops, entrevistas e 

questionários. 

 Os contributos dos diversos parceiros permitiram definir alguns cenários de 

desenvolvimento estratégico e sustentável no quadro da implementação do Plano. Assim, 

foram identificadas as práticas de gestão e da melhoria da qualidade da água, definidas as 

soluções de mitigação e avaliadas as relações custo-eficiência em cenário de mudanças de 

gestão do uso do solo. 
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No âmbito do Plano do Vouga os parceiros integram um conjunto diversificado de 

instituições no qual se incluem a administração pública central, regional e local, diversas 

organizações técnicas, não-governamentais e científicas, representantes de diversos 

sectores de actividade (agricultura, indústria, pescas, aquacultura, energia e turismo).  

O Plano do Vouga, no seguimento do quadro normativo da DQA, enfatiza a 

promoção da participação pública como potencializador do sucesso de implementação e do 

cumprimento dos objectivos ambientais pré-estabelecidos. Para tal, consagrou um conjunto 

de reuniões técnicas, de sessões de esclarecimento, de workshops e de estratégias de 

divulgação/marketing (Direct Mail com RSF, e-mailing). 

4.2 Minho e Danúbio  
No início da década de 90 começou a ser elaborado, em Espanha, o Plan Hidrológico 

del Norte I (Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil) o qual entrou em vigor em 1999. No 

início de 2012 encontrava-se em fase de consulta pública o projecto do Plano Hidrológico 

2010-2015, sob a tutela da Confederación Hidrográfica Miño-Sil.  

O Plano de 1ª geração do rio Minho (português) foi concluído em 2000, 

encontrando-se em fase de consulta pública o projecto para o Plano de 2ª geração. 

O Plano do Rio Danúbio foi concluído no ano de 2009, por parte da	   Comissão 

Internacional para a Protecção do Rio Danúbio (ICPDR). 

4.2.1 Tipos e fontes de dados usadas na definição do Plano 

A elaboração de bases de dados associadas aos Planos inclui um vasto conjunto de 

informação de carácter geográfico, alfanumérico, textual, gráfico, com diversos formatos e 

com diferentes escalas.	  

4.2.2 Avaliação e monitorização das águas 

A transposição dos normativos da DQA, para cada um dos países consagra a 

inventariação e a avaliação das diversas pressões existentes sobre as tipologias das massas 

de água: rios, lagos, águas de transição, águas costeiras, águas artificiais e águas 

intensamente modificadas.  

O Plano do rio Minho (Português) baseou-se, de uma forma genérica, em 

metodologias quantitativas e qualitativas, bem como na análise documental para realizar o 

levantamento das características dos recursos hídricos. Foram consagradas as diversas 

pressões existentes, nomeadamente as decorrentes da actividade humana: saneamento 

básico, carência bioquímica e química de oxigénio, exportação de nutrientes de fontes 

agrícolas, urbanas e industriais. 
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No Rio Minho (espanhol) foi dado particular ênfase aos usos da água, com o 

objectivo de definir cenários para a sua utilização sustentável. Foram definidas as condições 

de referência de qualidade das massas de água e foram também identificados e delimitados 

os sectores mais vulneráveis, as condições de estado potencial ecológico e as diversas 

pressões sobre os recursos hídricos, de acordo com um vasto conjunto de parâmetros 

definidos pela DQA.  

Para o Plano do Danúbio, para além dos aspectos já referidos para o rio Minho 

(consonância com a DQA), foi considerada a avaliação e monitorização de potenciais, 

alterações hidromorfológicas que possam ocorrer e que possam influenciar as condições de 

navegabilidade deste rio. 

4.2.3 Modelos utilizados na definição do Plano 

A criação de cenários de suporte ao desenvolvimento e implementação de um Plano 

e das suas estratégias de gestão e de minimização de impactes negativos é, normalmente, 

suportada pela modelação de diversos parâmetros (qualidade, exportação de nutrientes, 

condições meteorológicas, etc). 

No âmbito do desenvolvimento integrado de um plano de gestão para o Danúbio, foi 

utilizado o modelo MONERIS para modelar a exportação de nutrientes de fontes difusas e 

pontuais, para a totalidade da bacia. Esta análise permitir inferir sobre os quantitativos de 

nutrientes existentes nas massas de água e sustentou a avaliação do risco de não 

cumprimento dos objectivos ambientais pré-definidos. 

No Plano para o Minho (espanhol), a modelação utilizou dados meteorológicos de 

acordo com um modelo regional (limitado a uma área específica) de previsão numérica do 

tempo - HIRLAM – que permitiu, por exemplo, estabelecer cenários de risco de inundação 

decorrente de maiores quantitativos de precipitação e dos caudais associados e o 

desencadear os protocolos de acção. 

Para a definição de caudais ecológicos utilizou-ze o modelo SIMPA, com base em 

dados de precipitação e temperatura mensais (num período de 20 anos) nas estações 

meteorológicas e em dados de caudal históricos nos pontos de calibração através da base 

de dados HIDRO. Por sua vez a caracterização hidrológica foi feita com o modelo IAHRIS e 

através da definição de Índices de Alteração Hidrológica. A avaliação das necessidades de 

água foi feita com as simulações do modelo SIM-12. 

A caracterização climatológica, realizada no âmbito do Plano do Vouga, teve como 

base as classificações propostas por Köpen e Thornthwaite. As caracterizações hidrográfica 

e hidrológicas foram realizadas através do modelo de Temez. A definição do estado 
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ecológico das massas de água foi baseada num modelo de regressão múltipla, a partir do 

qual se estimaram as concentrações de poluentes, tendo como informação base os caudais 

acumulados estimados e as concentrações monitorizadas. A análise de cenários de seca foi 

sustentada pela aplicação do índice de precipitação padronizada. 

4.2.4 Integração dos Stakeholders no desenvolvimento do Plano 

A identificação dos stakeholders envolvidos no Plano de Bacia é de suma importância 

para a definição do Plano, para garantir as maiores probabilidades de sucesso na sua 

implementação e na gestão sustentável dos recursos hídricos. 

No Plano do Danúbio a participação pública activa é tida como um dos elementos 

fundamentais na gestão sustentável da água, pelo que foram disponibilizadas ferramentas 

de divulgação e de informação: documentos mais relevantes, a brochura da DQA e o 

Sistema de Informação da ICPDR. Foi ainda criado o dia do Danúbio, com o objectivo de 

fomentar o envolvimento público e a sensibilização dos cidadãos e dos stakeholders. Os 

stakeholders envolvidos na elaboração deste Plano constituem um vasto conjunto de 

instituições e grupos de peritos (com diferentes níveis de envolvimento) provenientes dos 

diversos países integrados na bacia. A participação pública foi organizada em várias 

categorias, do nível internacional ao nível local, com objectivo de assegurar contribuições 

significativas para o Plano.  

Foi criada uma rede de media (jornalistas de imprensa, televisão e meios 

electrónicos) que serviu como multiplicador do debate sobre a DQA por toda a bacia do 

Danúbio. 

No Plano do Minho (espanhol), durantes os primeiros processos das acções de 

participação pública foi, simultaneamente, realizada a identificação dos stakeholders, 

considerando todas as pessoas, entidades e organizações (administração pública, 

actividades sócio-económico-industriais, tecido social) com direito, interesse e/ou 

responsabilidade a participar na tomada de decisões por razões de tipo económico, de uso, 

de competência, de proximidade ou de valores. 

O processo de participação pública, definido com três níveis complementares 

(informação pública; consulta pública; participação activa), foi sustentado pela difusão de 

diversos documentos e pela realização de fóruns e jornadas, de mesas redondas sectoriais e 

grupos de trabalho e pela consulta a peritos. 

O Plano do Minho (português) consagra um grupo com cerca de 50 membros 

representantes dos stakeholders mais significativos, distribuídos por vários sectores de 

actividade com o objectivo de promover o envolvimento activo e permanente dos cidadãos e 
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entidades na gestão da água sustentável e duradoura. A participação pública é tida como 

essencial para aumentar a probabilidade de sucesso da implementação e do cumprimento 

dos objectivos ambientais, definidos pela DQA. Assim, foram realizadas diversas iniciativas 

que consagraram workshops, reuniões, entrevistas, publicação de panfletos e de 

newsletters, concursos para as comunidades escolares e científicas e cursos de formação.  

 

4.2.5 Colaboração Internacional na definição de Planos de Bacia 
Transfronteiriços 

A existência de recursos hídricos partilhados por vários países, tem associados 

problemas inerentes á gestão e utilização sustentável, decorrentes de diferentes contextos 

sócio-politico-económicos dos vários países que partilham ou disputam uma mesma massa 

de água. A gestão integrada de um recurso não nacional é definida, para cada país, por 

instituições, leis e normas para regulação dos recursos hídricos. No entanto, a sua utilização 

equitativa e razoável deve ser ponderada pelas relações causa-efeito que se estabelecem 

para com os demais países instalados na bacia quer a montante quer a jusante. 

O grau de interdependência dos países que partilham a bacia do Danúbio é bastante 

elevado. Uma das principais limitações inerentes ao processo de desenvolvimento e de 

implementação do Plano é o número de países envolvidos (alguns dos quais não 

pertencentes à União Europeia). Considerando as assimetrias existente entre todos os países 

foi definida uma autoridade responsável pela correcta aplicação da DQA. Para a 

implementação do Plano foram definidos três níveis de coordenação (Bacia Hidrográfica do 

Danúbio, Bilateral/Multilateral e Nacional), com funções distintas, para permitir o 

desenvolvimento e a harmonização das metodologias e das abordagens.  

A elaboração do Plano do Minho (espanhol) considerou, numa primeira fase, a 

definição de um conjunto de estratégias partilhadas com Portugal, com o objectivo de 

definir os parceiros envolvidos, estimular a coordenação e partilha de informações bem 

como as linhas estruturantes para a gestão integrada da bacia. 
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