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Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) 

Nota Introdutória 

O Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que Integram a Região Hidrográfica 

das Ribeiras do Algarve (RH8) visa o planeamento, a gestão, a proteção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da região hidrográfica a que 

respeita, dando cumprimento à Diretiva Quadro da Água, à Lei da Água e à Portaria nº 

1284/2009, de 19 de outubro. 

A sua elaboração decorreu de outubro de 2010 a agosto de 2011, resultando do 

empenho da Administração da Região do Algarve, I.P. e do consórcio Nemus, Hidromod e 

Agro.Ges. 

Durante a concretização do Plano, promoveu-se o envolvimento dos utilizadores e 

entidades relevantes, através da realização de sessões técnicas temáticas, sessões de 

trabalho, reuniões do Conselho de Região Hidrográfica, entre outras iniciativas, nas quais 

se procurou divulgar os documentos produzidos, validar o seu conteúdo e recolher 

contributos para a sua melhoria. O processo de promoção do Plano foi ainda apoiado por 

uma plataforma específica (www.planogestaorh8.arhalgarve.pt) onde foram divulgadas 

as várias iniciativas no âmbito da participação pública e disponibilizados todos os 

relatórios provisórios propostos.  

A versão provisória do Plano esteve em consulta pública por um período de seis meses 

(de setembro 2011 a março 2012), tendo a ARH Algarve recebido pareceres escritos de 

doze entidades, sendo ainda de destacar os pareceres emitidos pelos dois Grupos de 

Trabalho representativos do Conselho de Região Hidrográfica. Neste período, foram 

realizadas duas apresentações do Plano e três sessões de esclarecimento, 

descentralizadas territorialmente, de forma a fomentar uma participação alargada e 

representativa da área de jurisdição da ARH do Algarve. 

Os pareceres recolhidos foram cuidadosamente analisados, tendo servido de base à 

revisão que esta versão final do Plano concretiza. 

O presente documento não reflete, contudo, a reorganização institucional recentemente 

operada no setor do ambiente, uma vez que, já depois de finalizada a versão provisória 

do Plano e durante o período de consulta pública, foi instituída a Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P., com competência de Autoridade Nacional da Água, resultando da fusão 

das Administrações de Região Hidrográfica, I.P., entre outras entidades. 
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1. Introdução 

O presente documento constitui o Relatório Técnico específico para efeitos de envio à Comissão Europeia 

do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve (RH8). 

O PGBH foi desenvolvido pelo consórcio NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES para a Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Algarve, com vista a assegurar a aplicação da Directiva Quadro da Água (DQA, 

Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro). 

A elaboração do plano, da responsabilidade da ARH do Algarve, foi acompanhada pelo Conselho de Região 

Hidrográfica (CRH) das Ribeiras do Algarve (órgão consultivo da ARH que inclui representantes dos 

ministérios, de outros organismos da Administração Pública e dos municípios, das entidades 

representativas dos principais utilizadores relacionados com o uso consumptivo e não consumptivo da 

água, bem como as organizações técnicas, científicas e não governamentais representativas dos usos da 

água), nomeadamente através de reuniões de apresentação e discussão do conteúdo do plano realizadas 

ao longo dos anos de 2010 e 2011. Adicionalmente e durante a elaboração do PGBH da RH8, foi promovida 

a divulgação e a participação do público, nomeadamente através de sessões de trabalho com discussão 

pública (duas sessões, em Tavira e Albufeira, em Maio de 2011), entre outras iniciativas. 

O PGBH da RH8 foi sujeito a Consulta Pública, que decorreu por um período de seis meses, entre Setembro 

de 2011 e Março de 2012. Neste período, foram realizadas duas apresentações do Plano e três sessões de 

esclarecimento, descentralizadas territorialmente, de forma a fomentar uma participação alargada e 

representativa da área de jurisdição da ARH do Algarve. O PGBH da RH8 vigorará até 2015, ano em que 

deverá ser aprovado o PGBH relativo ao 2.º ciclo de planeamento. 

O presente documento (Tomo 1A) sintetiza em nove capítulos a informação que compõe as sete partes do 

Volume I – Relatório – do PGBH. É acompanhado por um conjunto de peças desenhadas (Tomo 1B) e de 

anexos (Tomo 1C) de suporte à informação aqui apresentada. 

Nos capítulos 2 e 3, apresentam-se, respectivamente, o enquadramento legal, os objectivos e a estrutura 

do plano (integrados na Parte 1 do PGBH). A Parte 2 do PGBH (caracterização e diagnóstico) é 

sistematizada no capítulo 4, em que após uma caracterização geral da região hidrográfica, se apresenta a 

caracterização das massas de água e das zonas protegidas, o balanço entre as necessidades e as 

disponibilidades de água, a caracterização das pressões, das redes de monitorização, e do estado das 

massas de água na situação de referência (2009/2010). A análise económica das utilizações da água 
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(Parte 3 do PGBH) é apresentada no capítulo 5, os cenários prospectivos no capítulo 6 (Parte 4 do PGBH), 

os objectivos no capítulo 7 (Parte 5 do PGBH) e o programa de medidas no capítulo 8 (Parte 6 do PGBH). 

Finalmente, o sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação (Parte 7 do PGBH) é 

resumido no capítulo 9. 
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2. Enquadramento legal 

A Directiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro – Directiva Quadro da 

Água (DQA) –, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da água, entrou em 

vigor no dia 22 de Dezembro de 2000. 

A transposição da DQA para o direito nacional é assegurada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei 

da Água) (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro), complementada 

pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, que estabelecem as bases para a gestão sustentável das 

águas e definem o novo quadro institucional para o sector. 

A Lei da Água estabelece a região hidrográfica como a unidade principal de planeamento e gestão das 

águas e prevê a existência dos planos de gestão de bacia hidrográfica a um nível intermédio entre as 

directrizes inscritas no Plano Nacional da Água (PNA) e os Planos Específicos de Gestão das Águas (PEGA), 

nos quais se incluem medidas de protecção e valorização dos recursos hídricos. 

A elaboração do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a Região Hidrográfica (RH) 

8 foi determinada pelo Despacho n.º 18430/2009, de 10 de Agosto de 2009;  o seu conteúdo respeita o 

disposto na Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro. 

A Lei da Água determina que:  

• constitui atribuição do Estado promover a gestão sustentada das águas e prosseguir as 

actividades necessárias à aplicação da Lei em questão (Artigo 5.º); 

• a autoridade nacional da água, representa o Estado como garante da política nacional das 

águas (Artigo 7.º); 

• ao nível de cada região hidrográfica, as Administrações de Região Hidrográfica (ARH) 

prosseguem atribuições de gestão das águas, incluindo o respectivo planeamento, 

licenciamento, monitorização e fiscalização (Artigo 7.º); 

• a representação dos sectores de actividade e dos utilizadores dos recursos hídricos é 

assegurada através dos seguintes órgãos consultivos (Artigo 7.º): 

- o Conselho Nacional da Água (CNA), enquanto órgão consultivo do Governo em matéria 

de recursos hídricos; 

- os Conselhos de Região Hidrográfica (CRH), enquanto órgãos consultivos das 

administrações de região hidrográfica para as respectivas bacias hidrográficas nela 

integradas; 
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- a articulação dos instrumentos de ordenamento do território com as regras e princípios 

decorrentes da Lei da Água e dos planos de águas nela previstos e a integração da 

política da água nas políticas transversais de ambiente são asseguradas em especial 

pelas comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) (Artigo 7.º). 
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3. Objectivos e estrutura do PGBH 

3.1. Objectivos 

O PGBH da RH8 pretende contribuir, de forma integrada e articulada com as demais figuras de 

planeamento, para orientar a protecção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações 

com as respectivas disponibilidades de forma a (n.º 1 do Artigo 24.º da Lei da Água): 

• Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das 

gerações actuais sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades; 

• Proporcionar critérios de afectação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o 

valor económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das 

águas com o desenvolvimento regional e as políticas sectoriais, os direitos individuais e os 

interesses locais; 

• Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das águas. 

O PGBH da RH8, enquanto instrumento de planeamento das águas, visa a gestão, a protecção e a 

valorização ambiental, social e económica das águas ao nível da bacia hidrográfica a que respeita. 

Deste modo, o plano compreende e estabelece (cf. Artigo 29.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro):  

• a) A caracterização das águas superficiais e subterrâneas existentes na região hidrográfica 

ou de cada secção da região hidrográfica internacional, incluindo a identificação dos 

recursos, a delimitação das massas de águas superficiais e subterrâneas e a determinação 

das condições de referência ou do máximo potencial ecológico específico do tipo de águas 

superficiais; 

• b) A identificação das pressões e descrição dos impactes significativos da actividade 

humana sobre o estado das águas superficiais e subterrâneas, com a avaliação, entre 

outras, das fontes tópicas e difusas de poluição, das utilizações existentes e previstas e das 

alterações morfológicas significativas e o balanço entre as potencialidades, as 

disponibilidades e as necessidades; 

• c) A designação como artificial ou fortemente modificada de uma massa de águas 

superficiais e a classificação e determinação do seu potencial ecológico, bem como a 

classificação e determinação do estado ecológico das águas superficiais, de acordo com 

parâmetros biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos; 
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• d) A localização geográfica das zonas protegidas e a indicação da legislação comunitária ou 

nacional ao abrigo da qual essas zonas tenham sido designadas; 

• e) A identificação de sub-bacias, sectores, problemas ou tipos de águas e sistemas aquíferos 

que requeiram um tratamento específico ao nível da elaboração de planos específicos de 

gestão das águas; 

• f) A identificação das redes de monitorização e a análise dos resultados dos programas de 

monitorização sobre a disponibilidade e o estado das águas superficiais e subterrâneas, 

bem como sobre as zonas protegidas; 

• g) A análise económica das utilizações da água, incluindo a avaliação da recuperação de 

custos dos serviços de águas e a identificação de critérios para a avaliação da combinação 

de medidas com melhor relação custo-eficácia; 

• h) As informações sobre as acções e medidas programadas para a implementação do 

princípio da recuperação dos custos dos serviços hídricos e sobre o contributo dos diversos 

sectores para este objectivo, com vista à concretização dos objectivos ambientais; 

• i) A definição dos objectivos ambientais para as massas de águas superficiais e subterrâneas 

e para as zonas protegidas, bem como a identificação dos objectivos sócio-económicos de 

curto, médio e longo prazos a considerar; 

• j) O reconhecimento, a especificação e a fundamentação das condições que justifiquem: (i) A 

extensão de prazos para a obtenção dos objectivos ambientais; (ii) A definição de objectivos 

menos exigentes; (iii) A deterioração temporária do estado das massas de água; (iv) A 

deterioração do estado das águas; (v) O não cumprimento do bom estado das águas 

subterrâneas ou do bom estado ou potencial ecológico das águas superficiais; 

• l) A identificação das entidades administrativas competentes e dos procedimentos no 

domínio da recolha, gestão e disponibilização da informação relativas às águas; 

• m) As medidas de informação e consulta pública, incluindo os resultados e as consequentes 

alterações produzidas nos planos; 

• n) As normas de qualidade adequadas aos vários tipos e usos da água e as relativas a 

substâncias perigosas; 

• o) Os programas de medidas e acções previstos para o cumprimento dos objectivos 

ambientais, devidamente calendarizados, espacializados, orçamentados e com indicação 

das entidades responsáveis pela sua aplicação. 
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3.2. Estrutura 

A estrutura do plano baseia-se na Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro, que estabelece o conteúdo 

dos planos de gestão de bacia hidrográfica: 

• Volume I – Relatório 

- Parte 1 – Enquadramento e aspectos gerais; 

- Parte 2 – Caracterização e diagnóstico; 

- Parte 3 – Análise económica das utilizações da água; 

- Parte 4 – Cenários prospectivos; 

- Parte 5 – Objectivos; 

- Parte 6 – Programa de medidas; 

- Parte 7 – Sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação. 

• Volume II – Relatórios procedimentais complementares 

- Parte complementar A – Avaliação ambiental; 

- Parte complementar B – Participação pública. 

Sempre que justificável face ao número de páginas, as partes foram sub-divididas em Tomos e estes, por 

sua vez, em A (Peças escritas), B (Peças desenhadas) e C (Anexos). 

Assim, a Parte 2 – caracterização e diagnóstico – do PGBH da RH8 inclui os seguintes tomos: 

• Tomo 1: Caracterização territorial e fisiográfica – integra a caracterização territorial e 

institucional da região hidrográfica, a caracterização climatológica e a caracterização 

geológica, geomorfológica e hidrogeológica (pontos 5.1 a 5.3 da Portaria n.º 1284/2009); 

• Tomo 2: Caracterização das massas de água superficiais e subterrâneas (pontos 5.4 a 5.5 da 

Portaria n.º 1284/2009); 

• Tomo 3: Caracterização socioeconómica, ordenamento do território e usos da água – 

apresenta a caracterização socioeconómica, a caracterização do solo e ordenamento do 

território e a caracterização dos usos e necessidades de água (pontos 5.6 a 5.8 da Portaria 

n.º 1284/2009); 

• Tomo 4: Análise de riscos e zonas protegidas – integra a caracterização e análise de riscos e 

a caracterização de zonas protegidas (pontos 5.9 e 5.10 da Portaria n.º 1284/2009); 

• Tomo 5: Caracterização de pressões significativas (ponto 6 da Portaria n.º 1284/2009); 

• Tomo 6: Monitorização das massas de água – integra a caracterização das redes de 

monitorização (pontos 7 e 8 da Portaria n.º 1284/2009); 
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• Tomo 7: Estado das massas de água – integra a caracterização do estado das massas de 

água (pontos 9 e 10 da Portaria n.º 1284/2009); 

• Tomo 8: Síntese da caracterização e diagnóstico – inclui a síntese da caracterização, o 

estado de cumprimento das disposições legais relacionadas com os recursos hídricos e o 

diagnóstico por temas prioritários. 

Também a Parte 6 (Programa de Medidas) se sub-divide, nos seguintes tomos: 

• Tomo 1:Programa de medidas; 

• Tomo 2: Fichas de medidas. 
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4. Caracterização e diagnóstico 

4.1. Enquadramento 

O capítulo 4 – Caracterização e diagnóstico – apresenta uma síntese da informação da Parte 2 do PGBH da 

RH8 e inclui os seguintes sub-capítulos: 

• Caracterização geral: referente às temáticas desenvolvidas no Tomo 1 – “Território e 

enquadramento institucional”, “Climatologia”, “Geologia, geomorfologia e hidrogeologia” –, 

no Tomo 3 – “Socio-economia”, “Solo e ordenamento do território”, “Abastecimento de 

água, drenagem e tratamento de águas residuais” – e no Tomo 4 – “Análise de riscos”; 

• Caracterização das massas de água: referente às temáticas de caracterização e diagnóstico 

das massas de água superficiais e subterrâneas e das zonas protegidas, desenvolvidas, 

respectivamente, nos Tomos 2 e 4; 

• Balanço entre necessidades e disponibilidades de água: referente às temáticas de 

“Necessidades de água” e de “Balanço hídrico”, desenvolvidas no Tomo 3; 

• Pressões significativas: referente à temática das pressões sobre as massas de água 

superficiais e subterrâneas, de acordo com o desenvolvido no Tomo 5; 

• Monitorização das massas de água: referente à temática das redes de monitorização, 

desenvolvida no Tomo 6; 

• Estado das massas de água: referente à temática da avaliação do estado das massas de 

água superficiais e subterrâneas, desenvolvida no Tomo 7; 

• Diagnóstico: referente à temática do diagnóstico da região hidrográfica por temas 

prioritários, realizado no Tomo 8. 
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4.2. Caracterização geral 

4.2.1. Território e enquadramento institucional 

A RH8 integra as bacias hidrográficas das ribeiras da Região Algarvia, incluindo as respectivas águas 

subterrâneas e águas costeiras adjacentes (Cartas 1 e 2 do Tomo 1B, respectivamente para as águas 

superficiais e para as águas subterrâneas), com uma área total de 3.839 km2. A região hidrográfica das 

ribeiras do Algarve está limitada a Noroeste pela bacia do Sado, a Nordeste pela bacia do Guadiana e a 

Oeste e Sul pelo oceano Atlântico, apresentando uma orientação Este-Oeste. É composta pelas bacias 

hidrográficas principais do Barlavento, do Arade e do Sotavento, enumeradas no sentido W-E. 

A bacia do Barlavento varia em altitude desde 897 m até ao nível do mar e corresponde à vertente 

sudoeste da serra de Monchique, estendendo-se numa configuração semi-triangular de vértices SW-N-SE, 

com uma área de 1.185 km2. Deste valor, 178 km2 correspondem a cursos de água da plataforma litoral. A 

área restante divide-se entre sub-bacias hidrográficas de massas de água interiores que drenam para 

Oeste (53%) ou Sul (47%), sendo as massas de água com contribuição mais relevante a ribeira de Seixe 

(255 km2) e a ria do Alvor (257 km2), respectivamente. Para a ria do Alvor confluem as ribeiras de 

Odeáxere, do Farelo e da Torre, massas de água de desenvolvimento com uma orientação aproximada N-S, 

sendo a ribeira de Odeáxere representa o maior desenvolvimento (24 km), aproveitada pela barragem de 

Odeáxere-Bravura. A ribeira de Seixe representa a linha de água mais extensa desta bacia, desenvolvendo-

se através de 38 km até ao oceano Atlântico. Tal como as restantes linhas de água do lado da Costa 

Vicentina, esta ribeira apresenta uma orientação tendencialmente ESE-WNW. 

A bacia do Arade desenvolve-se entre 901 m de altitude e o nível do mar e apresenta uma área total de 979 

km2, encaixada entre o Barlavento e o Sotavento, e é composta por todas as massas de água que drenam 

para a ria do Arade. Os cursos de água principais desta bacia são a ribeira de Odelouca e o rio Arade, 

afluindo ainda à ria as ribeiras de Boina, Falacho e Enxerim. A ribeira de Odelouca estende-se ao longo de 

89 km até à ria de Arade, seguindo um percurso aproximadamente semicircular nas direcções W-SW-S. Até 

à chegada à ria, esta ribeira é responsável pela drenagem de uma área de 503,5 km2. O rio Arade drena 

uma área de 239,1 km2 e tem um desenvolvimento de 49 km (até à delimitação da ria do Arade), seguindo 

uma direcção NE-SW até à secção da albufeira do Funcho, a partir da qual curva para a direcção N-S até à 

chegada à ria. 

A bacia do Sotavento, com altitudes a variar de 530 m até ao nível do mar, tem uma área total de 1.584 

km2, fortemente dominada pela ria Formosa e ribeiras da Quarteira e de Alcantarilha. Esta bacia delimita a 

zona mais a Este da região hidrográfica, do limite da bacia do Arade até Castro Marim. Os cursos de água 
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litorais são responsáveis pela drenagem de uma área de pouco mais de 100 km2. Para a ria Formosa 

afluem os rios Séqua e Seco e as ribeiras de São Lourenço, de Almargem, de Marim, do Biogal, de Bela-

Mandil, do Tronco e dos Mosqueiros, representando uma área de drenagem de 742 km2. A ria estende-se 

ao longo de mais de 50 km da faixa litoral, circundando as cidades de Faro, Olhão e Tavira. A ribeira da 

Quarteira drena uma área de 393 km2, apresentando um desenvolvimento de 20 km na direcção NW-SE a 

partir da confluência entre as ribeiras de Alte e Algibre, na freguesia de Paderne. A ribeira de Alcantarilha é 

responsável pela drenagem de uma área de 206 km2, ocorrendo geralmente na direcção de N-S. 

A RH8 abrange totalmente dez concelhos e parcialmente oito (conforme representado na Figura 4.2.1), 

com perto de 409 mil habitantes (2009). 
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Figura 4.2.1 – Concelhos abrangidos pela Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) 
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O enquadramento legal das competências das ARH em matéria de recursos hídricos é dado pela Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro (rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 11/2006, de 23 de Fevereiro, 

e completada pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março). 

As áreas de jurisdição das ARH são definidas no Artigo 9.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro e, 

conforme se referiu anteriormente no Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio (Artigo 2.º), sendo fixadas 

no Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, que procedeu à delimitação georreferenciada de cada 

uma das Regiões Hidrográficas. No entanto, em conformidade com o normativo estabelecido pelo Decreto-

Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio, em particular com o disposto no seu Artigo 18.º, podem existir situações 

em que, por especiais razões de coerência resultantes de opções de administração ou de ordenamento do 

território e sempre que estas se justifiquem, uma ARH pode delegar noutra congénere as funções 

correspondentes a partes da Região Hidrográfica que lhe cumpriria gerir. 

Neste contexto, foi celebrado um protocolo de delegação de competências da ARH do Alentejo na ARH do 

Algarve, relativamente à gestão dos recursos hídricos da sub-bacia hidrográfica do rio Guadiana integrada 

na região do Algarve (Despacho n.º 16940/2009, de 23 de Julho). Este protocolo estabelece que “a ARH do 

Alentejo, I. P., delega na ARH do Algarve, I. P., todas as competências de gestão dos recursos hídricos da 

sub-bacia hidrográfica do rio Guadiana integrada na região do Algarve (…)” (Cláusula Primeira, n.º 1); não 

obstante, “Exceptuam-se das competências referidas no número anterior (…): a) As relativas à 

coordenação do planeamento dos recursos hídricos (…)” (Cláusula Primeira, n.º 2). 

Conforme previsto nos diplomas referidos anteriormente, foi também celebrado um protocolo de 

delegação de competências entre a ARH do Algarve e o ICNB (Protocolo n.º 1/2012, publicado em Diário da 

República – 2.ª Série, N.º 72 – a 11 de Abril). Este protocolo estabelece, nomeadamente, que a ARH do 

Algarve delega no ICNB as competências que lhe são cometidas pela Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro 

e pelo Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, em matéria de licenciamento e autorização das 

actividades de salinicultura, piscicultura e moluscicultura e das operações de dragagem de manutenção 

(bem como a fiscalização e vigilância técnica destas actividades), quando incidentes nos territórios 

integrados no Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina (PNSACV) ou na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCM-

VRSA), com excepção das que se localizem em mar aberto. 

Na figura seguinte ilustra-se a área de jurisdição da ARH do Algarve, incluindo as áreas em que foram 

celebrados protocolos de delegação de competências com outras entidades. 
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Figura 4.2.2 – Área de jurisdição da ARH do Algarve, incluindo a representação das áreas onde incidem os 

protocolos de delegação de competências celebrados com a ARH do Alentejo e o ICNB 
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4.2.2. Climatologia 

Relativamente à temperatura, a média anual ponderada na região hidrográfica 8 varia entre 10,7°C, em 

Janeiro, e 23,4°C em Agosto. As temperaturas extremas médias registam os valores mais baixos nos meses 

de inverno, com a temperatura mínima e máxima mais baixa a ocorrer no mês de Janeiro (2,4°C e 19,7°C, 

respectivamente). Por outro lado, os valores mais altos da temperatura mínima e máxima registam-se nos 

meses de Agosto (13,8°C) e Julho (36,5°C). Ao longo de todo o ano, a amplitude térmica ronda os 20°C, 

variando entre os 16,8°C e os 23,4°C de Dezembro e Julho, respectivamente. 

A insolação mensal ponderada na RH8 varia em média entre 158,2 h e 378,5 h, tendo um mínimo anual de 

2.738 h e um máximo anual de 3.216 h. 

A humidade relativa média mensal do ar ponderada média na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 

varia entre 63,2% e 85,1%, sendo mais baixa nos meses de Julho e Agosto e mais elevada nos meses de 

Janeiro e Fevereiro. A humidade relativa média anual do ar varia entre os valores extremos 65,0% e 81,3%, 

sendo em média de 74,1%. 

Quanto à velocidade média do vento, esta tem um valor médio anual entre 4,9 km/h e 23,3 km/h, 

apresentando um valor médio de 11,1 km/h. Mensalmente, a velocidade média do vento varia entre 9,8 

km/h em Outubro e 12,6 km/h em Maio. 

Relativamente à precipitação, a distribuição do valor mensal ao longo do ano é muito irregular, variando 

de quase nula entre Junho e Setembro a 35% da precipitação média anual nos meses mais chuvosos de 

Novembro e Dezembro. A precipitação do semestre húmido (Outubro a Março) totaliza cerca de 80% da 

precipitação média anual (540 mm), sendo que a do semestre seco representa os restantes 20% (131 mm). 

A precipitação média anual em ano seco na região hidrográfica das Ribeiras do Algarve é de 389 mm, em 

ano médio é de 653 mm e em ano húmido apresenta um valor de 1028 mm. Quanto à distribuição espacial, 

verifica-se que a precipitação média mensal é mais elevada na zona interior da RH8 que na faixa costeira, 

especialmente na costa ocidental da região. O posto pluviométrico que apresenta valores da precipitação 

máxima diária mais elevados é o de Figueirais, sendo o de Praia da Rocha o que apresenta valores mais 

reduzidos. 

A evapotranspiração potencial mensal média ponderada na RH8 varia entre 23 mm em Janeiro e 129 mm 

em Julho. A evapotranspiração potencial mínima que ocorre na bacia é de 21 mm, sendo a máxima de 142 

mm. Anualmente a evapotranspiração potencial varia entre um mínimo de 733 mm e um máximo de 852 

mm, apresentando uma média de 802 mm. 
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O clima na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve tem uma classificação de Köppen do tipo Csa. 

Trata-se de um clima temperado (mesotérmico) com inverno chuvoso e verão seco (Cs), sendo do tipo (a) 

com verão quente pois a temperatura média do ar no mês mais quente é superior a 22ºC. 

Quanto à classificação de Thornthwaite o clima da RH8 predominantemente sub-húmido seco (C1), sendo 

sub-húmido (C2) nas estações de Barragem de Bravura e Santana da Serra, pouco húmido (B1) na de São 

Brás de Alportel e muito húmido (B4) em Monchique. 

Todas as estações apresentam uma assimetria de distribuição de água com tendência para o défice no 

verão ou excesso no inverno. Os casos mais profundos de défice de água no verão (B1 s2 e C2 s2) 

acontecem nas estações de Barragem da Bravura, Santana da Serra e São Brás de Alportel, ao passo que 

os casos de excesso mais acentuado no inverno (C1 s2) acontecem nas estações de Barragem do Mira, 

Lagos, Picota e Vidigal. 

No que se refere à classificação pela evapotranspiração potencial, todas as estações analisadas são 

mesotérmico moderadamente baixo (B’2); a concentração estival é também homogeneamente nula ou 

pequena (a’). 

 

4.2.3. Geologia, geomorfologia e hidrogeologia 

Relativamente a unidades geológicas, encontram-se na RH8 tipos litológicos que se enquadram em duas 

das principais unidades geotectónicas do território Português: o Maciço Hespérico ou Antigo, 

representado pela Zona Sul-Portuguesa (ZSP) e a Orla Meridional Algarvia (OMA). 

A ZSP corresponde à zona mais meridional do Maciço Antigo e ocupa uma extensão sensivelmente 

equivalente à que é ocupada pelos terrenos da Orla Meridional, onde predomina uma espessa sequência 

rítmicas de xistos e grauvaques (fácies flysch), de idade carbónica, com intercalações de vulcanitos.  

A transição entre a ZSP e a Orla Meridional (OM) é estabelecida pelo “Complexo dos Grés de Silves”, 

complexo de orientação geral Este-Oeste, que representa a unidade mais antiga da base do Mesozóico 

(Choffat, 1887). Na sua composição encontram-se depósitos de natureza continental, como os grés, 

arenitos, conglomerados, margas, siltitos, argilitos e finos leitos dolomíticos e dolomitos em bancadas 

espessas, sendo recortada por falhas de direcção Nordeste-Sudoeste. 

A Orla Mesocenozóica Meridional ou Algarvia desenvolve-se entre Sagres e Vila Real de Santo António, 

contactando a Norte com o Maciço Hespérico e a Sul com o domínio marinho. Esta orla é formada por 
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sequências mesozóicas de materiais detríticos e séries carbonatadas (calcários, margas e dolomias), sobre 

as quais assenta, de forma discordante, uma cobertura cenozóica (do Miocénico) confinada à faixa litoral.  

Tendo em conta esta composição, as principais formações geológicas aflorantes na RH8 são do tipo 

litológico metassedimentar (48%), sedimentar detrítica (19%), sedimentar carbonatada (15%) e 

sedimentar detrítico-carbonatada (13%), sendo menos comuns, as do tipo litológico sedimentar siliciosa 

(0%), vulcano-sedimentar (1%), ígnea e metamórfica (ambas com 2%). 

A grande diversidade litológica e morfológica da região do Algarve, e consequentemente da RH8, levam à 

sua divisão em três grandes domínios geomorfológicos (Gouveia, 1938): o Litoral ou Beira-Mar, o Barrocal 

e a Serra.  

A Serra Algarvia representa a zona mais setentrional da RH8 e faz a separação entre a área aplanada do 

Alentejo e do Algarve. Esta barreira montanhosa encontra-se orientada, grosseiramente, Este-Oeste. 

Apresenta uma relativa homogeneidade litológica (camadas alternadas de xistos e grauvaques do 

Carbónico), em que as rochas apresentam uma permeabilidade baixa. Como a erosão desta área é muito 

intensa, devido à altitude e à proximidade do nível de base, origina-se uma rede hidrográfica densa, 

hierarquizada e bem encaixada (Silva, 1988). Na região da Serra é possível individualizar dois relevos 

importantes: a serra do Caldeirão (589,00 m) e a serra de Monchique (902,00 m), sendo esta última 

formada por duas massas (Foia e Picota). 

A passagem para o Barrocal faz-se por um extenso vale, de erosão diferencial, instalado em rochas muito 

brandas, com pendor para Sul.  

A zona central ou Barrocal Algarvio é formada essencialmente por rochas mesozóicas, carbonatadas, que 

assentam em discordância sobre o soco paleozóico. O relevo é formado por uma série de alinhamentos 

(pseudo-mesas) orientados Este–Oeste, relativamente suaves e muito condicionados pela tectónica (Silva, 

1988). As características litológicas e paleo-ambientais deram origem a um modelado cársico bastante 

variado, onde se podem encontrar lapiás, dolinas, uvalas, vales secos, poljes e grutas, pouco 

desenvolvidas. 

O Litoral Algarvio apresenta geralmente uma plataforma de abrasão bastante diversificada, quer em 

termos litológicos, quer morfológicos, podendo ser dividido em três sectores: a) Ocidental, onde as arribas 

altas são talhadas em rochas do Paleozóico; b) Meridional Oeste ou Barlavento Algarvio, que se 

desenvolve em formações do Cenozóico; c) e o Meridional Este ou Sotavento Algarvio, com arribas 

arenosas, atribuídas ao Pliocénico e Plistocénico, e com extensas praias de areias holocénicas (Moura e 

Boski, 1999 e Moura, 1998).  
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A Ria Formosa constitui a unidade fisiográfica dominante do litoral central e oriental do Algarve (Andrade, 

1990). Sendo formada por um cordão arenoso descontínuo, composto por duas penínsulas (Ancão e 

Cacela) e cinco ilhas barreira (Barreta, Culatra, Armona, Tavira e Cabanas) que protegem uma vasta área 

de sapal. 

À medida que se caminha para a Serra, o relevo da região hidrográfica começa a ser mais vigoroso, tendo 

uma altitude superior a 900 m. Quando se atinge a zona do Barrocal e, em particular a serra de Espinhaço 

de Cão, passa-se para altitudes da ordem dos 250 m. A linha de costa é definida por uma faixa contínua de 

praias de areia, acompanhadas por um sistema dunar frontal que adquire particular expressão na zona do 

sotavento, uma vez que a área do barlavento é constituída por arribas altas com declives elevados (entre 

25,0% e 60,0%). 

O Instituto da Água, nos termos do Decreto-Lei n.º 77/2006 de 30 de Março, identificou e delimitou 23 

massas de águas subterrâneas na RH8, associadas a meios de escoamento diversificados e com 

interesses hidrogeológicos distintos, as quais se apresentam no Quadro 4.2.1. 

Quadro 4.2.1 – Massas de água subterrânea delimitadas na RH8 

Massa de água subterrânea Área (km2) 

Centróide da massa de água subterrânea 
(Coordenadas no Sistema ETRS89, em m) 

X Y 

Albufeira-Ribeira de Quarteira (M6) 54,55 -7.295 -282.628 

Almádena-Odeáxere (M2) 63,49 -53.925 -282.350 

Almansil-Medronhal (M9) 23,35 13.914 -285.863 

Campina de Faro (M12) 86,39 14.569 -290.938 

Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém (M11) 5,34 22.062 -290.683 

Covões (M1) 22,56 -70.058 -290.497 

Ferragudo-Albufeira (M4) 117,10 -23.818 -282.909 

Luz-Tavira (M15) 27,72 38.444 -284.170 

Malhão (M14) 11,83 37.628 -280.461 

Mexilhoeira Grande-Portimão (M3) 51,71 -39.482 -278.147 

Peral-Moncarrapacho (M13) 44,06 29.897 -282.071 

Quarteira (M7) 81,18 2.811 -283.495 

Querença-Silves (M5) 317,84 -7.581 -273.955 

São Bartolomeu (M16) 10,59 53.734 -275.967 

São Brás de Alportel (M8) 34,42 17.989 -278.748 

São João da Venda-Quelfes (M10) 113,30 25.296 -287.809 

Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras 

do Algarve (A0x1RH8) 
82,82 -38.309 -261.022 

Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade 

(M02RH8) 
87,31 -24.688 -273.107 
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Massa de água subterrânea Área (km2) 

Centróide da massa de água subterrânea 
(Coordenadas no Sistema ETRS89, em m) 

X Y 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das 

Ribeiras do Barlavento (M01RH8) 
217,03 -58.481 -284.080 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das 

Ribeiras do Sotavento (M03RH8) 
409,09 15.171 -279.754 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade (A0z2RH8) 774,96 -16.773 -259.636 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 

Barlavento (A0z1RH8) 
812,40 -53.009 -262.859 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 

Sotavento (A0z3RH8) 
292,85 31.337 -272.687 

As características gerais destas massas de água subterrânea encontram-se resumidas no Quadro I.1.1 do 

Tomo 1C. 

As massas de água subterrânea constituem uma importante origem de água para o abastecimento 

público, a rega, a indústria, o consumo humano privado, o abeberamento de animais, entre outras 

utilizações. 

Nas 23 massas de água subterrânea delimitadas na RH8 encontram-se actualmente inventariadas 19.626 

captações, das quais 19.186 correspondem a captações privadas e 440 a captações destinadas ao 

abastecimento público, das quais 308 em serviço e 132 em reserva. De acordo com o inventário da ARH do 

Algarve, estas captações extraem anualmente das 23 massas de água subterrânea aproximadamente 

72 hm3.  

Importa referir que o processo de tramitação da gestão das captações subterrâneas destinadas à 

produção de água para consumo humano, encontra-se a decorrer entre as autarquias e a empresa Águas 

do Algarve, S.A, pelo que no presente plano o universo destas captações corresponde a informação 

preliminar que deverá ser aferida, em fase posterior, entre as diferentes entidades gestoras dos sistemas 

de abastecimento público.  

Embora se registe um elevado número de captações de água subterrânea na RH8, e à semelhança do que 

se verifica noutras regiões do país, foram identificadas lacunas de informação na base de dados da ARH do 

Algarve no que respeita às extracções efectuadas nas massas de água subterrânea. Neste contexto, para 

além das extracções conhecidas pela ARH do Algarve, efectuou-se um exercício de estimativa dos volumes 

de água subterrânea que se considera estarem a ser efectivamente captados. Estas estimativas tiveram 

essencialmente por base as áreas regadas identificadas na carta de ocupação do solo resultante da 

integração da informação produzida pela ARH do Algarve por fotointerpretação de ortofotomapas de 2005 
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e 2007 e a Carta Corine Land Cover (2006). A estimativa dos volumes para os principais usos a que se 

destinam as águas subterrâneas é de cerca de 127 hm3/ano. 

Na Figura 4.2.3 apresenta-se, para cada uma das massas de água subterrânea, a relação entre a recarga a 

longo prazo, as extracções conhecidas e estimadas e os recursos hídricos disponíveis. 
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Figura 4.2.3 – Relação entre a recarga a longo prazo, os recursos hídricos disponíveis, as extracções 

conhecidas e estimadas da RH8 

Quanto à vulnerabilidade à poluição das massas de água subterrânea efectuou-se a classificação das 

massas de água subterrânea recorrendo ao método EPPNA, utilizado em 1998 pela Equipa de Projecto do 

Plano Nacional da Água, e ao índice DRASTIC (Aller et al., 1987). 

A aplicação de ambos os métodos à RH8 evidencia o predomínio das classes de vulnerabilidade à poluição 

baixa a variável (Método EPPNA, 53%) e baixa (DRASTIC, 68%). O predomínio destas classes de 

vulnerabilidade está sobretudo associado às características geológicas das formações fissuradas do 

Maciço Antigo e que suportam as massas de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias 

do Algarve, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade e das Bacias das Ribeiras do Barlavento e Sotavento. 

As classes de vulnerabilidade à poluição média (EPPNA, 4%) e intermédia (DRASTIC, 26%) estão, de forma 

geral, associadas às massas de água subterrânea suportadas quer por formações detríticas quer por 

formações carbonatadas e representam a maioria das massas de água subterrânea da RH8. 
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As classes de vulnerabilidade à poluição média a alta e muito alta (EPPNA, 40%) e alta (DRASTIC, 6%) 

estão associadas às massas de água subterrânea Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém e Mexilhoeira 

Grande-Portimão, nestes casos associadas apenas às formações carbonatadas e à carsificação que 

apresentam. 

 

4.2.4. Socio-economia 

Relativamente à população, em 2009 residiam na RH8 cerca de 409 mil pessoas, correspondendo a 4% da 

população do Continente. A Região tem apresentado uma importante dinâmica demográfica (pelo menos) 

desde de 1991, com taxas de crescimento médio anual sempre superiores a +1% ao ano e, em particular, 

de +1,25%/ano desde 2001 (Continente: +0,35%/ano). Não obstante, a RH8 apresenta um índice de 

envelhecimento (121 pessoas com 65 e mais anos por cada 100 crianças e jovens com menos de 16 anos) 

ligeiramente acima da média do Continente (118). Os Resultados Provisórios dos Censos 2011 confirmam 

essa trajectória de crescimento dos residentes na RH8, sugerindo uma população total próxima dos 

420 mil habitantes na actualidade. 

Fruto da sua vocação turística, a RH8 acolhe regularmente volumes significativos de população flutuante, 

estimados em 100 mil habitantes equivalentes/ano, que podem corresponder, nomeadamente nos fins-de-

semana mais concorridos do estio, a uma procura instantânea de 650 mil visitantes por noite. Ou seja, as 

necessidades sazonais de água para consumo humano na RH8 podem, facilmente, alcançar o milhão de 

pessoas/dia, considerando que uma parte dos 420 mil residentes permanece, naturalmente, na Região 

durante as férias de Verão. 

A população flutuante que visita regularmente a RH8 tende a concentrar-se junto ao litoral, em particular 

nos concelhos de Albufeira, Loulé, Portimão, Lagoa, Lagos, Silves e Tavira, e resulta, quer das dormidas 

em empreendimentos turísticos (cerca de 12 milhões por ano, em 2009/2010), quer da ocupação do 

importante stock de alojamento sazonal ou secundário (mais de 135 mil alojamentos, de acordo com os 

Resultados Provisórios dos Censos 2011). 

A densidade populacional média da RH8 (96 hab/km2) é relativamente elevada e não muito distante do 

valor indicativo para o Continente (111 hab/km2), apesar de esconder profundas assimetrias em termos de 

ocupação humana. De facto, também por via do desenvolvimento turístico recente e, no passado, das 

actividades tradicionais, directa ou indirectamente, ligadas ao mar (como a pesca ou as indústrias 

conserveiras), a RH8 é uma região de fortes contrastes territoriais, concentrando-se a população, como se 

disse, ao longo da faixa litoral e em aglomerados de média ou pequena dimensão: 46% da população da 
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RH8 vive em aglomerados com menos de dois mil habitantes e não se observavam, pelo menos em 2001, 

povoados com mais de 50 mil residentes. 

Quando se caminha do litoral para a serra, passando pelo barrocal, a ocupação humana vai-se 

dispersando e tornando progressivamente mais escassa, o que constitui um desafio para o 

desenvolvimento de redes de abastecimento de água e saneamento com escala suficiente que assegure 

uma adequada recuperação dos custos de investimento e operação. Esse povoamento disperso, que 

envolve, por vezes, situações de populações isoladas (6% do total de residentes), também dificulta a 

formação de mercados locais fortes e com escala, especialmente no interior algarvio. 

Quanto à estrutura e dinâmica socioeconómica, uma significativa parte da actividade económica da RH8 

está relacionada, de forma directa ou indirecta, com o turismo. De facto, para além do sector do 

alojamento e restauração, que contribui para 17% do VAB regional e para 18% do emprego, grande parte 

da riqueza gerada na RH8 (e do emprego) advém de actividades como o comércio e serviços, o imobiliário, 

a construção e algumas indústrias, tipicamente associadas a este último sector (e.g. materiais de 

construção) ou ao alojamento (e.g. padarias). 

Em particular, o sector do alojamento é composto por mais de um milhar de empreendimentos turísticos e 

aproximadamente 109 mil camas, estas últimas concentradas, fundamentalmente, em Albufeira (39,5%), 

Portimão-Lagoa (22,8%) e Loulé (18,2%). Os apartamentos turísticos, os hotéis («clássicos»), os hotéis-

apartamento e os aldeamentos e conjuntos turísticos (resorts) predominam, não raras vezes integrando a 

valência de golfe. De facto, é no Algarve (e na RH8) que se observa uma maior concentração de campos 

exploração, mais precisamente 36 (no ano de referência, 2009). 

Apesar do intenso desenvolvimento turístico-imobiliário que o Algarve (e a RH8) tem sido sujeito desde a 

década de 1960, bem como das contingências associadas à presente conjuntura de crise nacional e 

internacional, persistem os projectos de investimento na Região. Em particular, o Turismo de Portugal já 

emitiu parecer favorável relativamente a pretensões de investimento turístico que envolvem 317 

empreendimentos e 52 mil camas. Adicionalmente, existe registo da intenção em duplicar a oferta de golfe 

(+39 campos), dos quais 10 (ou seja, ¼) estão em construção ou entraram recentemente em operação 

(após 2009). 

Apesar de possuir um sector industrial incipiente e pouco expressivo em termos regionais e nacionais, 

outrora ancorado na actividade de transformação de pescado (hoje, quase desaparecida), a RH8 

apresenta-se especializada (em termos de emprego) na fabricação de alimentos para animais e acolhe 

outras actividades inseridas na fileira agro-industrial, como a fabricação de bebidas ou de produtos de 

madeira e cortiça. 
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Tal decorre, em parte, de um sector agrícola ainda com alguma expressão (3% do VAB e 5% do emprego 

regionais), composto por cerca de 15 mil explorações agrícolas de pequena ou média dimensão (apenas 

5,7 hectares por exploração, em média). A superfície agrícola regada é próxima dos 19 mil hectares (22% 

da SAU – Superfície Agrícola Utilizada da RH8), sendo a superfície média regada por exploração de apenas 

1,3 hectares (Continente: 1,5 hectares regados por exploração). Não obstante, a RH8 destaca-se pela 

importância (40%) que o regadio assume nas culturas permanentes, sendo estas últimas compostas 

essencialmente (em 71%) por frutos secos e citrinos. 

O sector agrícola da RH8 caracteriza-se, também, pela sua reduzida dependência face a apoios públicos. 

De facto, apenas 17% do rendimento dos agricultores advém de ajudas à produção ou separadas da 

produção, quando, no Continente, esse índice ultrapassa os 41% (dados para 2006). 

É de referir, ainda, a reduzida expressão da actividade pecuária na região em estudo, com um 

encabeçamento animal de apenas 1,98 CN (cabeças normais) por exploração – um índice muito inferior à 

média do Continente (11,1 CN). 

Persistem, ainda, na RH8 outras actividades «tradicionais», tipicamente ligadas ao mar e nas quais a 

região ocupa uma posição de destaque a nível nacional. Apesar da tendência (longa) para a redução de 

capturas (sobretudo em valor), a pesca continua a ser o modo de vida de quase três mil pescadores, aos 

quais se juntam muitas centenas de apanhadores de animais, viveiristas e mariscadores, que 

desenvolvem a sua actividade sobretudo na Ria Formosa, o principal local de produção de espécies como 

a amêijoa boa. É também desta última que é oriundo 90% do sal marinho produzido a nível nacional, 

apesar da conversão de muitas salinas em tanques de aquicultura. 

De facto, a aquicultura é uma das actividades mais dinâmicas da RH8, apresentando taxas de crescimento 

médio da produção próximas dos +7% ao ano. Desenvolvida sobretudo em regime extensivo (ou semi-

intensivo), envolve volumes de 4,3 mil toneladas/ano (58% do total do Continente), avaliados em cerca de 

28 milhões de euros (valores relativos a 2008). Como termo de comparação, registe-se que nos portos da 

RH8 deram entrada, em 2009, 25 mil de toneladas de pescado, orçados em 36 milhões de euros. 

O mar é também o suporte de inúmeras actividades recreativas, desportivas e marítimo-turísticas que se 

desenvolvem na Região, catalisadas pelo turismo de «sol e mar» e náutico ou por iniciativas voluntaristas 

de desenvolvimento local e regional (e.g. eventos desportivos organizados por autarquias). Em particular, 

na RH8 existem quase três mil amarrações para embarcações de recreio, repartidas por quatro marinas 

(Vilamoura, Lagos, Portimão e Albufeira) e dois portos de recreio (Olhão e Faro), sendo mais de 16 mil o 

número de embarcações de recreio registadas nas capitanias e delegações marítimas da região em 

estudo. 
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Apesar da dinâmica demográfica e económica que transparece das estatísticas oficiais, o Algarve, e a RH8 

em particular, têm vindo a ser assolados pelo flagelo do desemprego nos últimos anos. Mesmo tratando-

se de um fenómeno sazonal, que se acentua em períodos de menor actividade do turismo de «sol e mar», 

os valores alcançados, em particular, em Dezembro de 2011 – quase 30 mil desempregados inscritos nos 

centros de emprego que correspondem a 14,5% da população activa – evidenciam uma situação crítica a 

nível regional quando comparada com a média do Continente no mesmo mês (11,8%). 

Paralelamente, apesar da taxa de actividade da RH8 (49%) não ser muito diferente da observada para o 

mesmo padrão (48%), a estrutura da população inactiva da região em estudo revela a importância da 

população reformada ou aposentada (38%; Continente: 21%). Adicionalmente, em 2001, eram algo 

frequentes (2,7%) as famílias que viviam em «barracas» ou em outros alojamentos não clássicos (no 

Continente, apenas 0,8% das famílias estavam nessa situação), sugerindo a existência de focos de 

pobreza urbana nesta região hidrográfica, que não deverá ser alheia aos fenómenos de reconversão do 

sector industrial acima mencionados. 

Não obstante, a RH8 tem vindo apresentar níveis rendimento disponível per capita em torno dos 

7.500 euros e acima da média do Continente, se bem que convergentes com esta última. Também o índice 

de poder de compra apresenta um valor mais favorável (104,1) face aos padrões nacional (índice = 100) e 

do Continente (100,5). 

 

4.2.5. Solo e ordenamento do território 

Quanto aos solos e utilizando-se a classificação taxonómica adoptada por Cardoso (1965), verifica-se que 

a classe de solos predominante na RH8 são os Litossolos, cobrindo uma área de 134.939 ha (35% da área). 

Seguidamente, a sub-ordem de Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos totaliza uma área de 76.185 

ha (20% da área). As sub-ordens seguintes por representatividade são os Solos Calcários Pardos e 

Vermelhos (12% da área total), Solos Mediterrâneos Pardos (9%) e Solos Litólicos (6%). 

Quanto à capacidade de uso dos solos, a classe E corresponde a mais de metade (58%) dos solos 

inventariados, ou seja, a grande maioria dos solos apresentando restrições muito fortes à prática agrícola. 

De facto, a ocorrência de solos de restrições fortes e muito fortes à prática agrícola (classes C, D, E e 

classes mistas C+X, D+X e E+X), correspondente a 82% da área, encontra-se fortemente associada à 

existência de zonas montanhosas e declivosas, na faixa Norte da RH8. Ainda assim, os solos com potencial 

agrícola mais elevado (classes A e B, incluindo os solos de classes mistas A+X e B+X) abrangem 16% da 

área, em particular nas zonas litorais e de barrocal algarvio, com particular incidência na faixa Sul. 
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Relativamente à susceptibilidade à desertificação, as zonas de maior susceptibilidade na RH8 (40,8%) 

encontram-se na faixa interior da região, particularmente na faixa de barrocal algarvio ao longo da região 

(40,1% da área total da RH8), embora esta susceptibilidade seja inferior em zonas húmidas como a ria 

Formosa e a foz da ribeira da Quarteira. As faixas costeiras mais próximas apresentam uma 

susceptibilidade baixa à desertificação. 

Os usos do solo na RH8, obtidos a partir do Corine Land Cover 2006 para Portugal Continental, actualizada 

com informação proveniente de fotointerpretação de ortofotomapas de 2005 e 2007, levada a cabo pela 

ARH do Algarve e das áreas abrangidas por campos de golfe em exploração, de acordo com a informação 

fornecida pelo Turismo de Portugal e pela ARH do Algarve, são os seguintes: 

• Florestas e Meios Naturais e Semi-Naturais: 199.269 ha (36%); 

• Corpos de Água: 170.375 ha (31%); 

• Áreas Agrícolas e Agro-Florestais: 152050 ha (28%); 

• Territórios artificializados: 20.498 ha (4%); 

• Zonas Húmidas: 9.309 ha (2%). 

Relativamente ao ordenamento do território aplicam-se à RH8 os instrumentos de gestão territorial 

apresentados no Quadro 4.2.2. 
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Quadro 4.2.2 – Instrumentos de gestão territorial aplicáveis à RH8 

Planos 

Sectoriais 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

Planos Regionais de 

Ordenamento 

Florestal 

Algarve 

Altentejo Litoral 

Baixo Alentejo 

Planos 

Especiais 

Planos de 

Ordenamento de 

Áreas Protegidas 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

Parque Natural da Ria Formosa 

Planos de 

Ordenamento de 

Albufeiras de Águas 

Públicas 

Bravura 

Arade (POAFA) 

Funcho (POAFA) 

Odelouca 

Planos de 

Ordenamento da 

Orla Costeira 

Sines-Burgau 

Burgau-Vilamoura 

Vilamoura-Vila Real de Santo António 

Planos de Ordenamento de Estuários 

Planos 

Regionais 

Planos Regionais de 

Ordenamento do 

Território 

Alentejo (PROTA) 

Algarve (PROTAL) 

Planos 

Municipais 

Planos Directores 

Municipais (PDM) 

Albufeira 

Aljezur 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Portimão 

São Brás de Alportel 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Vila Real de Santo António 

Almodôvar 

Odemira  

Ourique 

 



 

26  t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

4.2.6. Abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais 

4.2.6.1. Abastecimento de água ao sector público 

Em 2009, o índice de abastecimento na RH8 ultrapassou o estabelecido pelo PEAASAR II como meta 

nacional a atingir em 2013. Entre 2006 e 2007 o índice de abastecimento da região em estudo manteve-se 

superior à média nacional (91% e 92%, respectivamente), contudo, em 2008, o índice nacional ultrapassou 

em um ponto percentual a percentagem de cobertura em redes de abastecimento da região hidrográfica 

em estudo1. Estima-se que em 2009 a população coberta na região hidrográfica por abastecimento público 

de água tenha sido de aproximadamente de 363.000 habitantes2 (INSAAR – INAG, 2011). 

Em 2009, a nível concelhio, a informação disponível revela índices de abastecimento inferiores a 95% em 

oito dos concelhos abrangidos pela RH8. Por um lado, Aljezur e Odemira são os municípios com índices de 

atendimento mais baixos – inferiores a 71% (INAG, 2009a e 2010a). Por outro lado, Albufeira, Lagoa, Loulé, 

Portimão e São Brás de Alportel são os municípios com índices de abastecimento mais elevados, com uma 

cobertura total (100%) da população com redes de abastecimento de água (INAG,2011). 

A área de estudo é abrangida por 126 sistemas de abastecimento público de água (INSAAR – INAG, 2010a). 

Por um lado, Loulé, com 41 sistemas, é o município com um maior número de sistemas de abastecimento, 

por outro lado, nos concelhos de Lagoa e Portimão (municípios totalmente inseridos na RH8), bem como 

nas áreas dos concelhos de Vila Real de Santo António e de Odemira abrangidas pela RH8, o 

abastecimento de água é garantido através de um único sistema de abastecimento (cf. Figura 4.2.4). 

Dos sistemas de abastecimento integrados na RH8, destaca-se pela sua importância, o Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água ao Algarve (SMAAA). Este sistema tem por objectivo a captação, 

o tratamento e a distribuição de água para consumo público de todos os concelhos da região hidrográfica 

em estudo, com excepção de Monchique, município que também será brevemente assegurado por este 

sistema. A população total servida pelo SMAAA (incluindo a área do Algarve localizada fora da RH8) em 

                                            

1 O índice de abastecimento do ano de 2009 indicado no Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais publicado pelo INSAAR – INAG (2011) foi calculado com base na 

estimativa da população média residente intercensitária por concelho publicada pelo INE e nos dados de população 

servida indicados pelas EG na campanha de 2010 ou campanha anterior (na ausência de resposta das EG na última 

campanha do INSAAR). 

2 População servida estimada pelo INSAAR com recurso a dados da campanha de 2010 e a dados anteriores para os 

concelhos em que não houve resposta por parte das EG respectivas na última campanha. 
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época baixa é da ordem dos 400.000 habitantes, ascendendo a mais de 1.000.000 habitantes em época 

alta (Águas do Algarve, 2010). 

Número de sistemas de abastecimento público de água
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Fonte: INSAAR – INAG (2010a). 

Figura 4.2.4 – Número de sistemas de abastecimento público de água em baixa abrangidos pela RH8, por 

concelho 

Na RH8 localizam-se 443 captações de água as quais são, na sua grande maioria, captações de água 

subterrânea (99,3% do número total de captações). Em 2009, o volume de água extraído pelas captações 

públicas instaladas na área de estudo foi de 36,87 hm3 de água, sendo que cerca de 61% foi captado em 

origens superficiais (ARH do Algarve, 2010a), sendo estas as origens que garantem o abastecimento da 

maioria da população da RH8. Em 2008, de acordo com a Campanha de 2009 do INSAAR, 79% da 

população da RH8 era abastecida com água superficial. 

Nos Quadros I.1.2 e I.1.3 do Tomo 1C representa-se:  

• O número de captações de água para abastecimento público existentes na RH8 e o volume 

anual de água captado por tipo de origem de água (Quadro I.1.2); e 

• As massas de água superficiais utilizadas para o abastecimento público da RH8 e os 

concelhos servidos (Quadro I.1.3). 

Na RH8 existem 47 instalações de tratamento de água cadastradas, correspondendo a maior parte destas 

unidades a postos de cloragem (cerca de 72% do número total de infra-estruturas de tratamento de água; 

INSAAR – INAG, 2010a). Contudo, foram as ETA que procederam ao tratamento da quase totalidade da 

água que foi distribuída na RH8 para abastecimento público (cerca de 97,7% dos 54,56 hm3 de água 
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tratada). Das ETA existentes, destacam-se pela sua importância em termos de volume de água tratada e de 

população servida, as ETA de Tavira, Alcantarilha e das Fontaínhas. 

No que se refere às infra-estruturas de transporte e armazenamento de água, na região hidrográfica em 

estudo foram inventariadas 260 estações elevatórias de água (INSAAR – INAG, 2010a) e 267 reservatórios 

de água (ARH do Algarve, 2010a e INSAAR – INAG, 2010a). Em 2009, a rede de abastecimento 

implementada garantiu a distribuição aos principais sectores utilizadores (residencial, turismo, comercial 

e serviços e indústria) cerca de 65,33 hm3 de água.  

Relativamente à gestão dos sistemas públicos de abastecimento de água, a concessionária Águas do 

Algarve é a entidade gestora do abastecimento de água em alta da quase totalidade dos concelhos 

abrangidos pela região hidrográfica (em 15 dos 18 concelhos da RH8). Apenas no município de Silves esta 

concessionária multimunicipal partilha a gestão do abastecimento de água em alta com outra entidade 

gestora, designadamente com a câmaras municipal.  

Nos três municípios em que o abastecimento de água em alta não está a cargo da concessionária Águas do 

Algarve (Almodôvar, Odemira e Ourique), é a Águas Públicas do Alentejo que garante este serviço. 

Salienta-se que estes concelhos integram o conjunto de 21 municípios do Alentejo que celebraram, a 13 de 

Agosto de 2009, um contrato com o Estado Português por intermédio da Águas de Portugal (AdP), que 

estabelece a agregação de parte dos sistemas municipais de água em alta dos municípios que constituem 

a parceria e as infra-estruturas e equipamentos que vierem a ser construídos, num sistema 

territorialmente integrado de água – Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAA). 

O abastecimento de água em baixa da RH8 é predominantemente garantido pelas câmaras municipais, as 

quais são responsáveis por estes serviços em 15 dos 18 concelhos integrados na RH8. Apenas num dos 

concelhos (Loulé) em que as câmaras municipais detêm a responsabilidade pela distribuição de água às 

populações, este serviço não é garantido exclusivamente pelas mesmas, tendo a câmara municipal 

transferiu a gestão do serviço de abastecimento de água em baixa de parte da sua área territorial a três 

empresas municipais: Infralobo, Infraquinta e Inframoura. 

Das 23 entidades gestoras envolvidas no abastecimento de água aos concelhos abrangidos pela RH8 (15 

câmaras municipais, uma concessionária multimunicipal, uma parceria público privada e seis empresas 

municipais, de acordo com a informação disponível na ERSAR e reunida no inquérito promovido no âmbito 

do presente PGBH), apenas a Câmara Municipal de Silves presta ambas as componentes dos serviços de 

abastecimento de água, enquanto que a Águas do Algarve e a Águas Públicas do Alentejo são as entidades 

que fornecem os serviços em alta na área em estudo. Todas as restantes entidades gestoras (87% das EG) 

asseguram o abastecimento de água em baixa. 
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4.2.6.2. Abastecimento de água ao sector agrícola 

Em 2009, foram regados 15.900 hectares ha da área territorial abrangida pela RH8, tendo a água utilizada 

sido extraída tanto a partir de captações superficiais como a partir de captações subterrâneas (cf. Quadro 

4.2.3). 

Quadro 4.2.3 – Áreas agrícolas regadas na RH8 por tipo de regadio e origem de água (2009) 

Tipo de regadio Origem de água 
Área regada em 2009 

ha % 

Público ou colectivo 
Subterrânea 145 0,9 

Superficial 3.919 24,6 

Privado 
Subterrânea 10.513 66,1 

Superficial 1.323 8,3 

Total 15.900 100,0 

Na área de estudo localizam-se cinco regadios colectivos (Aproveitamentos Hidroagrícolas (A.H) de Tipo II) 

em exploração: A.H. do Alvor, A.H. de Silves, Lagoa e Portimão, A.H. do Benaciate, A.H. do Mira e A.H. do 

Sotavento Algarvio (os dois últimos A.H. são apenas parcialmente abrangidos pela RH8). A partir destes 

regadios, foram regados com água superficial, em 2009, 3.919 ha de superfície agrícola, área 

correspondente a 24,6% da superfície regada da região. 

A maioria da superfície regada da RH8 (11.836 ha) é assegurada com água proveniente de regadios 

individuais (captações privadas), os quais têm uma grande importância na agricultura praticada, já que 

abastecem 74,4% da área regada (cf. Quadro 4.2.3). A área beneficiada por regadios privados utiliza 

predominantemente águas subterrâneas (88,4%), sendo os restantes 11,6% da área regada abastecida por 

origens superficiais. 
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4.2.6.3. Sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais 

Em 2006, o índice de drenagem na RH8 era de 81%, registando-se a sua diminuição em um ponto 

percentual no ano seguinte e, em 20083, uma subida percentual equivalente à descida registada no ano 

anterior. Em 2009 este índice situava-se nos 84% (INAG, 2008, 2009a, 2010a e 2011). Em 2009, estima-se 

que a população servida com drenagem de águas residuais tenha sido de cerca de 317 mil habitantes4 

(INAG, 2011). Em 2009, uma análise a nível concelhio permite verificar que apenas em três dos 18 

concelhos da RH8, o índice de drenagem de águas residuais era superior a 90% (INAG, 2009a, 2010a e 

2011). Dos restantes concelhos abrangidos pela região hidrográfica, 11 apresentavam no ano em análise 

uma taxa de cobertura em redes de drenagem de águas residuais entre 71 e 90% e quatro tinham um 

índice de drenagem igual ou inferior a 70% . 

No que respeita ao índice de tratamento de águas residuais, em 2006, na RH8, o seu valor era de 78%, 

tendo aumentado um ponto percentual no ano seguinte, o qual se manteve constante no ano de 2008, 

tendo depois subido dois pontos percentuais em 200912 (INAG, 2008, 2009a, 2010a e 2011). Em 2009 

estima-se que a população servida por tratamento de águas residuais tenha sido de 306 mil13 habitantes. 

Em 2009 verifica-se que, dos concelhos integrados na região hidrográfica apenas dois apresentavam 

valores superiores a 90% (INAG, 2009a, 2010a e 2011). Na maioria dos concelhos da RH8 o índice de 

tratamento variava entre 71% e 90%, havendo, no entanto, cinco municípios com valores abaixo destes 

índices. 

No Quadro I.1.4 do Tomo 1C apresentam-se os índices de drenagem e de tratamento por concelho 

abrangido pela RH8. 

Em termos de sistemas de drenagem com tratamento de águas residuais, a RH8 é servida, de acordo com 

a informação fornecida pela ARH do Algarve e com os dados da campanha de 2009 do INSAAR (INSAAR – 

INAG, 2010a), por 71 destes sistemas. Aljezur, Vila do Bispo, Loulé e Tavira são os concelhos com maior 

                                            

3 Os índices de drenagem e tratamento indicados no último Relatório do Estado do Abastecimento de Água e da 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais publicado pelo INSAAR – INAG (2011) foram calculados com base na 

estimativa da população média residente intercensitária por concelho publicada pelo INE e nos dados de população 

servida indicados pelas EG na campanha de 2010 ou campanha anterior (na ausência de resposta das EG na última 

campanha do INSAAR). 

4 População servida estimada pelo INSAAR com recurso a dados da campanha de 2010 e a dados anteriores para os 

concelhos em que não houve resposta por parte das EG respectivas na última campanha. 
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número de sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, enquanto Portimão é, dos municípios 

totalmente inseridos na RH8, aquele com menor número destes sistemas (apenas um sistema abrange 

este concelho). 

A rede de drenagem implementada no território da RH8 garantiu, em 2009, a drenagem de um volume de 

águas residuais de aproximadamente 47,54 hm3 (ARH do Algarve, 2010a). A capitação média doméstica de 

águas residuais na RH8, calculada com base na população residente (em época baixa), é a mais elevada a 

nível nacional – 344 l/hab.dia. Considerando a população flutuante (em época alta), a capitação média 

doméstica de águas residuais na área em estudo decresce para 181 l/hab.dia (INSAAR – INAG, 2010a). 

De acordo com a informação fornecida pela ARH do Algarve, na RH8 existem 64 infra-estruturas de 

tratamento de águas residuais (ano de 2010). Da totalidade das infra-estruturas existentes, 55 são 

estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e as restantes nove são fossas sépticas colectivas 

(FSC). No ano anterior, existiam 67 infra-estruturas de tratamento de águas residuais, tendo as mesmas 

sido responsáveis pelo tratamento de um volume de águas residuais de cerca de 47,77 hm3, quantitativo 

maioritariamente assegurado por ETAR. 

Mais de metade (60%) das ETAR existentes, possuem sistemas de desinfecção das águas residuais, sendo 

que desta percentagem, 9,1% das infra-estruturas têm um nível de tratamento terciário e os restantes 

50,9% apresentam um nível de tratamento secundário. Existe também um número significativo, mais 

especificamente 34,5% das ETAR existentes, com apenas tratamento secundário. 

No que se refere à gestão do saneamento de águas residuais em alta, os serviços estão, na quase 

totalidade dos concelhos abrangidos pela RH8, a cargo da concessionária multimunicipal Águas do 

Algarve. Em apenas três dos concelhos abrangidos pela RH8 a Águas do Algarve não está envolvida na 

gestão dos serviços em alta, sendo nestes (Almodôvar, Odemira e Ourique) a Águas Públicas do Alentejo 

que detém estas responsabilidades.  

Os únicos municípios em que os serviços municipais não estão envolvidos no saneamento de águas 

residuais em baixa são: Faro, Tavira e Portimão. Nos municípios referidos os serviços de saneamento de 

águas residuais em baixa são da responsabilidade das empresas municipais FAGAR, Tavira Verde e 

EMARP, respectivamente. Em Loulé a câmara municipal transferiu a gestão do saneamento em baixa em 

parte do seu território a três empresas municipais: Infralobo, Infraquinta e Inframoura. 
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4.2.7. Análise de riscos 

No âmbito do PGBH da RH8, a análise de riscos incidiu sobre vários tipos de riscos: alterações climáticas, 

cheia, seca, incêndio, erosão hídrica, erosão costeira, risco sísmico, movimentos de massas de vertentes, 

risco associado a infra-estruturas, poluição acidental e intrusão salina. Os principais aspectos da análise 

efectuada apresentam-se de seguida. 

 

4.2.7.1. Alterações climáticas 

A análise dos previsíveis efeitos das alterações climáticas na RH8 teve por base: 

• Os estudos realizados no âmbito dos projectos científicos SIAM (Climate Change in Portugal. 

Scenarios, Impacts and Adaptation Measures) (Santos et al. 2002) e SIAM II (Santos & 

Miranda, 2006); 

• O estudo específico para a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve elaborado pelo INAG 

(2010b) (resultados não definitivos).  

 

A. Previsões de evolução futura do Clima 

O estudo do INAG (2010b) analisa a evolução de três variáveis climáticas: temperatura do ar, precipitação 

e humidade do ar. As previsões são feitas para três períodos (1991-2020, 2021-2050 e 2071-2100) e as 

variações são avaliadas tendo como referência a média do período 1951-1980.  

Este estudo aponta, no final do século XXI (período 2071-2100), para: 

• Um aumento da temperatura do ar (entre 2,5 e 5°C); 

• Uma diminuição da precipitação anual média até 35%; e 

• Uma diminuição da humidade relativa do ar até 25%.  

• Quanto à variação sazonal, os resultados da simulação indicam o seguinte: 

- No Inverno, prevê-se um aumento de 2 a 4°C na temperatura média do ar no final do 

século XXI, sendo que para a precipitação a tendência não se encontra definida, dado 

que alguns exercícios prevêm uma redução até 25% enquanto outros um aumento até 

25%; 
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- Na Primavera, prevê-se um aumento de temperatura um pouco mais acentuado (de 2 a 

5,5°C), sendo a tendência da precipitação definida como uma diminuição de 10 a 80%; 

- No Verão, o acréscimo de temperatura previsto é superior ao da Primavera (3 a 6,5%), 

sendo prevista uma redução da precipitação de 10 a 90%; 

- No Outono, prevê-se no final do séc. XXI um aumento de temperatura relativamente 

menos acentuado que no Verão (de 2 a 6°C), sendo a situação prevista para a 

precipitação a de uma diminuição até 60%; 

- É visível nestes resultados uma maior incerteza na previsão da precipitação 

relativamente à previsão da temperatura, nomeadamente no estabelecimento de 

tendências de variação (aumento ou diminuição) e de diferenciação entre as várias 

estações do ano, situação que já havia afectado o estudo efectuado no projecto SIAM II; 

• Relativamente aos extremos diários e horários de precipitação, a incerteza é também 

bastante elevada. No caso da precipitação diária máxima, não é possível estabelecer-se uma 

tendência de evolução para o final do séc. XXI: metade dos resultados de simulação 

apontam para um aumento da precipitação máxima diária enquanto a outra metade aponta 

para uma diminuição da mesma variável. Quanto à precipitação máxima horária, os 

resultados de simulação apontam para uma redução de 5 a 45% no final do séc. XXI. 

Quanto às previsões obtidas pelos exercícios de simulação para os outros dois períodos analisados no 

estudo do INAG (1991-2020 e 2021-2050), a dispersão de valores obtidos pelos vários exercícios, e por 

consequência a incerteza associada ao estabelecimento de cenários, é em geral maior, reduzindo-se à 

medida que se alarga o horizonte temporal da previsão. Observa-se assim: 

• Um aumento da temperatura do ar na gama de 0,25 a 1°C, no período 1991-2020, passando 

por um aumento de 1 a 2,5°C previsto para o período 2021-2050. Na variação sazonal prevê-

se o mesmo tipo de comportamento do sistema climático, com a gama de aumento da 

temperatura nas várias estações do ano a extremarem-se com a aproximação do final do séc. 

XXI; 

• Na variável precipitação é difícil diferenciarem-se as variações previstas conforme o período 

temporal de previsão; 

• Uma redução da da humidade até 5% no início do séc. XXI (1991-2020), que se intensifica 

para uma redução até 10% até meados do século (2021-2050), acabando por se prever uma 

redução até 25% já no final do século (2071-2100). Apesar de se detectar uma tendência de 

evolução diferenciada ao longo do séc. XXI em todos os períodos, prevê-se em todos os 

períodos uma variação mínima da humidade perto dos 0% relativamente ao período de 
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referência, o que indica que esta variável tem maior incerteza associada na sua previsão do 

que a temperatura do ar. 

 

B. Previsões de evolução futura da hidrologia das águas superficiais interiores 

O estudo efectuado pelo INAG (2010b) contempla a determinação dos efeitos das alterações climáticas 

sobre duas variáveis hidrológicas: o escoamento e a evaporação. Estas variáveis são previstas em valor 

médio para os períodos 1991-2020, 2021-2050 e 2071-2100, sendo calculadas variações relativamente ao 

valor médio para o período de referência 1951-1980. Verifica-se: 

• Quanto ao escoamento médio anual, os resultados de simulação não evidenciam uma 

tendência clara para o final do séc. XXI, com os resultados a situarem-se entre reduções até 

80% e aumentos até 40%, embora a maior parte dos resultados indique reduções de 

escoamento. A inexistência de uma tendência clara de variação do escoamento 

relativamente ao período de referência é comum a todos os períodos para os quais se 

efectua previsão ao longo do séc. XXI; 

• Relativamente à evaporação média anual, os resultados para o final do séc. XXI (período 

2071-2100) situam-se entre reduções até 40% e aumentos até 10%, com a grande maioria 

dos resultados a indicarem uma tendência de redução da evaporação. Para os outros 

períodos em análise a tendência de evolução é menos evidente, particularmente no primeiro 

período, onde existe uma grande dispersão de resultados. 

As alterações climáticas, ao provocarem modificações nos valores médios do escoamento, têm como 

consequência a alteração dos regimes de cheias e secas, nomeadamente alterações da sua intensidade, 

duração e período de ocorrência destes fenómenos (Direcção Geral do Ambiente, 1999; Santos & Miranda, 

2006). É ainda de esperar que as inundações provocadas pelas cheias nos troços dos rios nas regiões 

costeiras possam ser agravadas pela subida do nível do mar associada às alterações climáticas. 

C. Previsões de evolução futura da qualidade das águas superficiais interiores 

Em relação à qualidade da água, o efeito das alterações climáticas pode ter consequências directas e 

indirectas (Nicholls et al., 2007): 

• o aumento da temperatura, conduzirá à diminuição do nível de saturação do oxigénio 

dissolvido na água e ao condicionamento dos processos químicos e biológicos ocorrentes 

nos meios hídricos, com consequências no comportamento dos ecossistemas; 



 

t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 35 

               Relatório Técnico específico 

• uma modificação no regime de precipitação pode ter efeitos nos fenómenos de afluência de 

substâncias poluentes ao meio aquático, nomeadamente associados a fenómenos de erosão 

e de transporte de sedimentos, e do arrastamento de fertilizantes/pesticidas resultantes das 

actividades agrícolas, assim como os resíduos urbanos e industriais; 

• a redução do escoamento/caudais dos rios, conduzirá ao aumento da concentração de 

poluentes e à redução da capacidade de assimilação das cargas poluentes pelo meio hídrico. 

Não obstante a incerteza associada à previsão dos efeitos das alterações climáticas, tendo em conta as 

previsões de escoamento superficial e evaporação, bem como as consequências na alteração dos regimes 

de cheias e secas e na qualidade da água dos recursos hídricos superficiais é provável que as alterações 

climáticas desencadeiem também uma alteração na quantidade de recursos hídricos superficiais 

adequados ao abastecimento urbano e à utilização agrícola. Assumindo-se como o cenário mais provável e 

mais gravoso a redução dos escoamentos superficiais e considerando-se a manutenção ou mesmo o 

aumento de poluição, deverá ser tida em conta na gestão dos recursos hídricos uma redução das 

quantidades disponíveis para abastecimento urbano e uso na agricultura em consequência das alterações 

climáticas, que provavelmente afectará principalmente as massas de água já actualmente mais 

exploradas. 

 

D. Previsões de evolução futura nas águas subterrâneas  

Como principais consequências directas e indirectas das alterações climáticas nas águas subterrâneas 

destacam-se as seguintes (Santos & Miranda, 2006; Nicholls et al., 2007): 

• alteração da recarga dos aquíferos, que é fortemente dependente das alterações no regime 

de precipitação e de evapotranspiração; 

• aumento de fenómenos extremos relativos à intensidade de precipitação, que resultará num 

maior escoamento superficial, embora proporcionando uma menor recarga efectiva dos 

sistemas; 

• alterações nos padrões de vegetação natural e de culturas, influenciando a recarga dos 

sistemas aquíferos; 

• crescente subida do nível médio do mar, provocando consequentemente a intrusão salina 

em aquíferos costeiros e ilhas; 

• aumento dos eventos de cheias que irá por sua vez ter efeito na qualidade da água 

subterrânea; 
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• alterações da concentração de CO2 que irão influenciar os processos de dissolução dos 

carbonatos, aumentando a carsificação; 

• alteração das concentrações de carbono orgânico no solo, o que deverá afectar as 

propriedades de infiltração dos aquíferos. 

Relativamente à variação da recarga média anual para o horizonte de 2100, todos os cenários 

perspectivam uma redução da recarga, entre 5 e 70%, relativamente ao período de referência 1961-1990. 

Embora o estudo do INAG (2010b) não envolva a análise do efeito das alterações climáticas sobre a 

recarga dos aquíferos, as previsões apresentadas neste estudo para uma diminuição do escoamento 

superficial sugerem que seja mais provável a situação uma diminuição da recarga média anual no final do 

século XXI relativamente ao período de referência 1951-1980.   

A avaliação geral, considerando todos os dados disponíveis, aponta a longo prazo para a maior 

probabilidade uma redução, ou pelo menos para uma menor previsibilidade, da disponibilidade de água 

para abastecimento urbano e para uso agrícola em consequência das alterações climáticas. Por ser o 

cenário de redução da disponibilidade de água o mais gravoso, considera-se ser este o cenário que deverá 

orientar a gestão dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

E. Previsões de evolução futura no litoral  

De acordo com o projecto SIAM II (Santos & Miranda, 2006) as principais consequências das alterações 

climáticas sobre o litoral com repercussões nos recursos hídricos são a modificação do regime de agitação 

marítima e a elevação do nível médio do mar. Os principais impactes na faixa costeira resultantes da 

subida do nível médio do mar são os seguintes: 

• Intensificação do processo erosivo; 

• Aumento das cotas de inundação, com probabilidade de submersão de zonas baixas 

(Direcção Geral do Ambiente, 1999; Santos & Miranda, 2006; Nicholls et al., 2007) e, 

consequentemente, das áreas inundadas, associadas ao processo de ajustamento dos 

ecossistemas ribeirinhos; 

• Aumento da influência marinha em bacias de maré costeira (estuários e lagunas), com 

modificações do regime de marés e eventualmente, do balanço sedimentar (Santos & 

Miranda, 2006). 
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4.2.7.2. Cheias 

A região do Algarve apresenta uma elevada vulnerabilidade a cheias devido às condições meteorológicas 

adversas que, por vezes, ocorrem, e devido às características geomorfológicas do território, como a 

morfologia dos principais cursos de água e a natureza litológica do substrato rochoso. 

A avaliação de caudais de ponta de cheia na RH das Ribeiras do Algarve apresenta dificuldades em função 

das medidas disponíveis. A maior dificuldade encontrada nos estudos é a da validade das medições dos 

caudais de cheia nas estações hidrométricas. Em termos genéricos não houve alterações significativas no 

número de registos de caudal de ponta de cheia apresentados no anterior Plano de Bacia Hidrográfica 

(PBH) das Ribeiras do Algarve, pelo que se considera que esta informação tem o rigor adequado para o 

presente PGBH. 

A abordagem que vem sendo seguida, relativamente às zonas ameaçadas por cheias, em termos 

legislativos em Portugal e na Europa pretende conduzir à delimitação mais correcta das zonas sujeitas a 

estes riscos. Respondendo ao enquadramento legislativo, existe hoje ao nível municipal uma delimitação 

das zonas inundáveis, a escalas não inferiores a 1/5.000, que reflectem os limites da maior cheia 

conhecida ou de uma cheia com período de retorno de 100 anos (Decretos-Lei n.os 364/98, de 21 de 

Novembro e 166/2008, de 22 de Agosto). 

A carta de zonas inundáveis elaborada no âmbito do presente PGBH tem como base fundamental a 

informação dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, uma vez que os critérios utilizados pelos 

municípios, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 364/98, são consistentes com o que é imposto aos estados 

membros pela Directiva 2007/60/CE na avaliação preliminar dos riscos de inundação. Para os concelhos 

do Algarve foi utilizada fundamentalmente a revisão efectuada pela CCDR Algarve (2000-2008) das áreas 

ameaçadas pelas cheias delimitadas em sede de Reserva Ecológica Nacional, complementada com 

informação das zonas inundáveis fornecida por algumas Câmaras Municipais e por informação relativa a 

áreas inundáveis delimitadas a partir de estudos hidrológicos elaborados pela Universidade do Algarve, 

para um período de retorno de 100 anos. 

A avaliação da população e dos usos afectados foi realizada através do cruzamento das áreas com risco de 

inundação com os dados da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) de 2001 e com a 

cartografia de usos do solo adoptada no presente PGBH (baseada na Carta Corine Land Cover de 2006 e na 

análise de ortofotomapas de 2005 e 2007).  

Na região hidrográfica das Ribeiras do Algarve a população potencialmente afectada pelas cheias é de 

23.459 habitantes, cerca de 6,4% do total da população residente, sendo a bacia do Sotavento a mais 
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afectada (cerca de 15.775 pessoas). Na totalidade da região hidrográfica considerada é afectada cerca de 

3,9% da área total de tecido urbano contínuo e cerca de 4,9% da área total de tecido urbano descontínuo.  

Existem áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais afectadas nas bacias do Barlavento, Arade e 

Sotavento, sendo a área afecta a este uso e potencialmente afectada pelas cheias de 75,9%, de 67,4% e 

de 33,1%, respectivamente. 

Na bacia do Barlavento os usos de solo potencialmente mais afectados pelas cheias são as salinas e os 

sapais, com cerca de 99% e de 92%, respectivamente, da área total afecta a estes usos potencialmente 

afectado pelas cheias. Na bacia do Arade os usos de solo sapais, pastagens e perímetros regados 

representam os usos potencialmente mais afectados pelas cheias, relativamente à área afecta a estes 

usos nesta bacia, com cerca de 91%, 87% e 79%, respectivamente. 

Os concelhos da RH das Ribeiras do Algarve, do distrito de Faro, mais afectados pelas cheias são Silves e 

Tavira. As freguesias com maior número de ocorrências pertencem ao Concelho de Silves (São Bartolomeu 

de Messines e São Marcos da Serra) e Tavira (Santa Catarina da Fonte do Bispo, Cachopo e Santa Maria). 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro, fez-se uma avaliação preliminar do risco 

para as populações residentes nos bairros com áreas inundáveis. Para tal organizou-se a população 

residente afectada pelas cheias em 9 classes de vulnerabilidade e o número de ocorrências em 6 classes. 

Adoptou-se como valor do risco a soma dos dois índices, sendo adoptada uma classificação de riscos com 

4 classes. 

As quatro diferentes classes de risco foram adoptadas para evidenciarem da melhor forma os valores 

obtidos para toda a região hidrográfica. Na classe de risco Elevado apenas se encontram duas zonas da 

cidade de Faro, uma zona também no concelho de Faro mas na freguesia de Conceição e uma zona na 

cidade de Portimão, o que seria de esperar devido à concentração populacional. No concelho de Silves, na 

freguesia de São Bartolomeu de Messines, também se identifica uma zona na classe de risco Elevado, mas 

que neste caso é devido ao elevado número de ocorrências registadas. As restantes zonas apresentam 

riscos médios ou baixos. 

Embora estejam referidos acima alguns pontos onde a avaliação preliminar do risco para as populações é 

elevado, verifica-se a ocorrência de núcleos de bairos com risco médio, nomeadamente nas zonas de 

Tavira e Faro, que justificam desde logo a classificação como zonas de risco potencial significativo de 

inundações. 
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4.2.7.3. Secas 

O Algarve é uma região de clima temperado moderado, que se caracteriza, entre outros, por um Inverno 

chuvoso e Verão seco e quente. É por isso natural que ocorram períodos de Seca com relativa frequência e 

severidade. 

Para a avaliação do risco de seca utilizou-se o modelo SWAT, que permitiu fazer uma estimativa da seca 

agrícola e da seca meteorológica. Para estimar as áreas com mais tendência para seca agrícola, estimou-

se por sub-bacia e por ano hidrológico o número de dias em que o crescimento da planta foi zero devido à 

seca agrícola. A determinação dos dias em que ocorreu stress hídrico foi feita para os anos seco, médio e 

húmido. As áreas com maior número de dias de stress hídrico situam-se na bacia hidrográfica do Arade. 

Para a determinação da seca meteorológica subtraíram-se, para os valores médios dos anos secos, a 

evapotranspiração à precipitação, verificando-se que as áreas com maior risco de seca são relativamente 

reduzidas. A bacia hidrográfica mais sujeita à seca meteorológica corresponde à bacia principal do 

Sotavento. 

Para a avaliação da população e dos usos potencialmente mais afectados pela seca, utilizou-se a seca 

meteorológica, tendo-se realizado o cruzamento das sub-bacias com risco de seca meteorológica com os 

dados da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) de 2001 e a cartografia de usos do solo 

desenvolvida no âmbito do presente PGBH (baseada na Carta Corine Land Cover de 2006 e na análise de 

ortofotomapas de 2005 e 2007). 

A bacia hidrográfica com mais população potencialmente afectada pelas secas é a bacia do Sotavento, 

com cerca de 6,4% da população total afectada (16.534 pessoas). A bacia do Barlavento tem cerca de 5,1% 

da sua população (2.672 pessoas) em zonas com risco de seca e a bacia do Arade tem apenas 1,4% da sua 

população (959 pessoas) afectada pela seca. Na totalidade da região hidrográfica cerca de 18.585 pessoas 

encontram-se em zonas potencialmente afectadas por secas, correspondendo a cerca de 4,9% da 

população total da região hidrográfica. 

As áreas de tecido urbano descontínuo localizadas em zonas com risco de seca, correspondem a cerca de 

5,6% da área ocupada com este uso na bacia hidrográfica do Barlavento, a 10,4% na bacia do Arade e a 

12% na bacia do Sotavento. Na totalidade da região hidrográfica cerca de 9,6% da área total de tecido 

urbano descontínuo se encontra em zonas com risco de seca. 

Na bacia do Barlavento os usos de solo potencialmente mais afectados pelas secas são os perímetros 

regados (34,6%), as pastagens pobres e trilhos (26,5%), landes e matagal (22,2%), as pastagens (21,8%) e 
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as zonas com equipamentos desportivos e de ocupação de tempos livres (20,3%). Na bacia do Arade os 

usos de solo potencialmente mais afectados pelas secas são as zonas portuárias (100%), os estuários 

(47,6%) e os sapais (31,8%). Na bacia do Sotavento os usos de solo potencialmente mais afectados pelas 

secas são as pastagens (73,6%), os perímetros regados (45,8%), os estaleiros (28,1%), as zonas de 

utilização agrícola fora dos perímetros florestais (23,2%) e os pomares (21,9%). Para a totalidade da 

região hidrográfica as pastagens (38,4%) e os perímetros regados (30,5%) são os usos de solo 

potencialmente mais afectados pelas secas. 

 

4.2.7.4. Risco de incêndio 

Os incêndios constituem uma perturbação ecológica característica dos ecossistemas mediterrânicos, 

contribuindo para a sua estrutura e dinâmica. No entanto, as características climatéricas (nomeadamente 

as elevadas temperaturas no Verão), a variabilidade interanual da precipitação, a abundância de 

vegetação arbustiva (sob povoamentos arbóreos e eucaliptos, todos eles bastante inflamáveis), o 

abandono dos sistemas tradicionais de exploração silvo-pastoril da terra, a adopção de práticas silvícolas 

incorrectas (com acumulação de grandes quantidades de material combustível), os inadequados padrões 

de uso do solo, bem como a reflorestação frequentemente inadequada, têm resultado num aumento 

considerável do risco da ocorrência de incêndios em Portugal. 

Na RH8 e de acordo com o Plano Regional de Ordenamento do Território para o (PROT) Algarve, este 

processo culminou com o incêndio de Agosto de 2003 na Zona Especial de Conservação de Monchique, 

com efeitos muito negativos na flora e fauna. Este incêndio destruiu ou degradou, por exemplo, grande 

parte dos habitats de conservação prioritária existentes na Zona Especial de Conservação (ZEC) de 

Monchique, tendo também provocado a destruição de locais de nidificação da águia de Bonelli. 

O risco de incêndio na RH8 é analisado com base na Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal para o 

distrito de Faro, bem como na cartografia de perigosidade de âmbito nacional (AFN) para a restante área 

da RH8 não englobada no distrito de Faro. Esta carta identifica as zonas mais sensíveis do ponto de vista 

da defesa da floresta contra incêndios, por classificação da região em cinco níveis de risco e baseia-se na 

definição de duas componentes fundamentais: Susceptibilidade – os factores ocupação do solo (em 

particular coberto vegetal) e declive definem a propensão de uma dada área à ignição e propagação de um 

incêndio florestal; Probabilidade – o factor de recorrência de fogos, analisado em ponto prévio, identifica 

as zonas onde historicamente a probabilidade de ocorrer um incêndio é mais elevada. 
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Os concelhos de Monchique, São Brás de Alportel, Aljezur, Portimão, Silves e Tavira são os que 

apresentam maior proporção de área nas classes de perigosidade Alta e Muito alta. Destes, Monchique é 

destacadamente o concelho mais vulnerável à ocorrência de incêndios florestais, com cerca de 70% da sua 

área abrangendo as duas classes mais elevadas de perigosidade. Portimão é o segundo concelho com 

maior área abrangida pela classe mais gravosa de perigosidade. 

Ainda assim, a RH8 apresenta um reduzido a intermédio risco de incêndio (na perspectiva da componente 

perigosidade) na generalidade das suas zonas. Este facto deve-se sobretudo aos municípios litorais, dada 

a concentração das áreas urbanas e a ocorrência de pendentes pouco pronunciadas – Olhão, Faro, Lagoa, 

Albufeira, Vila Real de Santo António, Vila do Bispo e Lagos. 

A avaliação qualitativa do risco dos incêndios para as massas de água, considera os principais poluentes 

produzidos, fenómenos de degradação física e química na bacia de drenagem de áreas florestais 

queimadas, as vias de exposição e a hierarquização das massas de água quanto ao potencial risco de 

contaminação na sequência de incêndios florestais. 

A hierarquização das massas de água da RH8 quanto ao potencial risco de contaminação na sequência de 

incêndios florestais parte do seguinte conjunto de pressupostos: 

• Massas de água que apresentem sensibilidade/vulnerabilidade à poluição ou com estatuto 

de protecção face à importância dos ecossistemas que suportam; 

• Atendendo às alterações físicas que as bacias de drenagem sofrem com um incêndio, as 

massas de água superficiais estão mais expostas à contaminação do que as massas de água 

subterrâneas; 

• Do conjunto das massas de água superficiais, os meios lóticos (albufeiras e lagos) são mais 

susceptíveis à poluição, permitindo a acumulação de substâncias; 

• O grau de risco de poluição de massas de água na sequência de incêndios florestais deriva 

do cruzamento ou nível de proximidade com áreas de alta ou muito alta perigosidade de 

incêndio florestal; como tal e gradativamente, uma massa de água está em risco quando: 

- Intercepta (ou situa-se na envolvente imediata de) áreas classificadas com um risco de 

incêndio muito elevado; 

- Abrange áreas com um risco de incêndio muito elevado a montante e pertencentes à sua 

bacia de drenagem; 

- Abrange áreas com um risco de incêndio elevado com relevante representatividade na 

sua bacia de drenagem. 
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Perante o exposto, as áreas identificadas como potencialmente mais críticas – tendo-lhes sido atribuído o 

nível máximo de risco de contaminação por incêndio florestal –, foram as albufeiras de Odelouca, do 

Funcho e da Bravura, o rio Arade e as ribeiras de Odelouca, de Monchique, do Freixo Seco, da Fonte 

Menalva, das Mercês e de Alportel. 

 

4.2.7.5. Erosão hídrica 

Para a avaliação do risco de erosão hídrica utilizou-se o modelo SWAT. Neste modelo a erosão hídrica é 

estimada através da aplicação da Equação Universal de Perda de Solos Modificada (Modified Universal 

Soil Loss Equation – MUSLE). 

Para a determinação das áreas com maior risco de erosão hídrica estimou-se a erosão em termos médios 

para os anos médio, seco e húmido. 

A metodologia aplicada conduz de um modo geral a valores mais reduzidos do que os métodos que 

utilizam médias anuais e apenas a precipitação para o cálculo da erosão hídrica. No entanto, a 

metodologia aplicada tem a vantagem de incluir a variabilidade diária dos escoamentos superficiais. Esta 

metodologia tem em conta a ocorrência de precipitação sem originar escoamento superficial, o que 

conduz a erosão nula. 

A erosão depende do escoamento superficial de água, do declive, da erodibilidade do solo, da cobertura 

vegetal e das práticas agrícolas preventivas (por exemplo o cultivo ao longo das curvas de nível). O 

escoamento da água depende dos eventos de precipitação mas também das propriedades hidrológicas do 

solo. Deste modo, zonas com mais precipitação e com menos capacidade de infiltrar água são mais 

propensas a erosão. 

Constata-se que na região hidrográfica das Ribeiras do Algarve as sub-bacias onde predomina uma erosão 

mais elevada caracterizam-se pela preponderância de práticas agrícolas (usos de solo: agricultura de 

sequeiro e de regadio), destacando-se também sub-bacias cujas características de solo e declive se 

sobrepõem aos usos de solo. Nestas sub-bacias predominam declives acentuados e tipos de solos, ex, 

Litossolos que de acordo com Cardoso (1965) são solos derivados de rocha consolidada, encontrando-se 

em áreas tipicamente sujeitas a erosão elevada. 

Como seria de esperar, verifica-se um aumento da erosão hídrica com o aumento da precipitação e do 

escoamento. Assim, os valores de erosão hídrica são mais elevados para o ano húmido, e menores para o 

ano seco. 
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Definiram-se 5 classes de severidade (erosão específica) de erosão. O risco de erosão resulta do produto 

entre a severidade de erosão e a probabilidade anual de ocorrência, sendo que se considerou que o ano 

seco tem uma probabilidade de ocorrência de 20%, o ano médio de 60% e o ano húmido de 20%. Como 

seria de esperar e tal como já se referiu anteriormente, os valores de erosão hídrica são mais elevados 

para o ano húmido e menores para o ano seco. Contudo, como o ano médio tem uma probabilidade de 

ocorrência superior, o risco de erosão apresenta-se mais elevado em ano médio do que em ano húmido. 

Ao nível das bacias hidrográficas principais, a severidade da erosão hídrica é reduzida. Assim, procedeu-se 

à mesma análise mas ao nível da massa de água. Concluiu-se que o risco de erosão hídrica é elevado nas 

massas de água 08RDA1651 (ribeira de Seixe), no Barlavento e 08RDA1665 (ribeira do Gavião), no Arade.  

A avaliação da população e dos usos afectados foi realizada através do cruzamento das áreas com risco de 

erosão hídrica com os dados da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) 2001 e da 

cartografia de usos do solo desenvolvida no âmbito do presente PGBH (baseada na Carta Corine Land 

Cover de 2006 e na análise de ortofotomapas de 2005 e 2007). Na massa de água pertencente à bacia do 

Barlavento os usos de solo mais afectados são a floresta de folhosas e os perímetros regados. Na massa 

de água que pertence à bacia do Arade os usos de solo mais afectados são a floresta de folhosas e as 

culturas anuais associadas às culturas permanentes. 

 

4.2.7.6. Erosão costeira 

A RH8 integra o troço costeiro entre Odeceixe (Costa Vicentina) e Monte Gordo (Sotavento Algarvio) que, 

por apresentar características geológicas e fisiográficas distintas, pode dividir-se em três segmentos 

costeiros principais: 

• Costa Vicentina (de Aljezur a Vila do Bispo) – predominam as formas de erosão, dominadas 

por arribas subverticais talhadas em litologias resistentes; 

• Barlavento Algarvio (de Lagos a Albufeira) – coexistem morfologias de erosão e acreção, 

nomeadamente segmentos de arribas verticais talhadas em rochas carbonatadas e 

segmentos de acumulação associados a sistemas estuarino-lagunares; 

• Sotavento Algarvio (de Loulé a Vila Real de Santo António) – dominam as morfologias de 

acumulação, com barreiras arenosas extensas, onde se destaca o sistema de ilhas-barreira 

da Ria Formosa e a planície costeira da Manta Rota – Vila Real de Santo António. 
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Pode assim dividir-se o troço costeiro integrado na RH8 em litoral de arribas e litoral arenoso, estando 

estes sujeitos a um forte dinamismo e permanente evolução e submetidos à pressão da ocupação urbana 

e da intensa utilização durante o período balnear, podendo dar origem a movimentos de massa de 

vertente, nos troços rochosos e regressão dos sistemas praia-duna, por dunas frontais com perfil em 

arriba e pela existência de áreas onde ocorrem frequentes galgamentos oceânicos. 

Na secção I.1.4.1 do Tomo C encontra-se uma apresentação mais detalhada das principais situações de 

risco em cada segmento costeiro. 

 

4.2.7.7. Sismos 

A sismicidade história na região do Algarve e na zona de transição para a região do Alentejo caracteriza-se 

por uma actividade importante, o que as classifica como as zonas de maior risco sísmico de Portugal 

Continental, sendo conhecidos os efeitos significativos de diversos sismos e dos tsunamis que se lhes 

seguiram e que atingiram a costa na área da RH8, como por exemplo o que ocorreu em 1755, com 

epicentro a Oeste do Cabo de São Vicente. 

Através de uma classificação das condições de amplificação das ondas sísmicas nos solos superficiais das 

principais formações geológicas do Algarve (Carvalho, 2003), foi possível dividir o Algarve em quatro 

zonas de risco, sendo que grande parte da RH8 apresenta pouco risco de amplificação e apenas a zona 

litoral entre a Ria Formosa e Manta Rota possui um risco elevado de amplificação das ondas sísmicas. 

Segundo o Estudo do Risco Sísmico e de Tsunamis do Algarve (ERSTA), o índice de vulnerabilidade sísmica 

dos solos para a RH8 varia entre 0 e 12, estando os valores extremos do índice associados às zonas mais 

altas da região hidrográfica e junto ao litoral (zonas mais expostas), respectivamente. No que diz respeito 

às zonas inundadas por um tsunami, estas estão fortemente associadas às zonas onde as linhas de água 

desaguam no mar, destacando-se toda a região de Sagres, a totalidade das ilhas-barreira e as zonas 

envolventes das seguintes massas de água superficial: ribeira de Seixe, ribeira de Aljezur ribeira da 

Carrapateira, ribeira de Vale Barão, ribeira de Bensafim, ria Alvor, estuário do Arade, ribeira de Albufeira, 

entre as ribeiras de Espiche e Alcantarilha e entre as ribeiras de Quarteira, do Cadouço e São. 

Na Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1.000.000, estão identificadas as principais falhas activas 

(com registo de movimentação nos últimos dois milhões de anos), destacando-se pela importância e 

dimensão regional as seguintes que atravessam a RH8 (Dias et al., 1999): 

• Falha de Aljezur; 
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• Falha de Portimão; 

• Falha de Quarteira-São Marcos; 

• Falha de Loulé. 

 

4.2.7.8. Movimentos de massa de vertentes 

O risco de movimentos de massa de vertentes na RH8 está essencialmente associado à evolução natural 

dos taludes, quer das arribas rochosas (desde Odeceixe à praia da Quinta do Lago), quer das arenosas (a 

Este da Ria Formosa), que quando sujeitas à ondulação e à precipitação incidente originam queda de 

blocos, escorregamento de solos e tombamento da face das arribas. 

De acordo com as características geológicas (litologia, alternância de rochas com comportamentos 

diferenciados à erosão), estruturais (fracturação e alteração) e as condições fisiográficas locais (em 

particular a altura e declive), poderão verificar-se movimentos de massa de vertente pontuais em 

determinadas zonas. Destacam-se as zonas mais declivosas e com substrato rochoso da serra algarvia 

(Caldeirão e Monchique). 

 

4.2.7.9. Riscos associados a infra-estruturas 

Na RH8, um dos riscos associados a infra-estruturas é o da ruptura de barragens. As barragens são infra-

estruturas necessárias para uma adequada gestão das águas mas a sua construção pode envolver riscos e 

danos potenciais para as populações e para os bens materiais e o meio ambiente na sua vizinhança. 

Os incidentes e acidentes (incluindo as rupturas) mais comuns nas barragens, que podem originar 

situações de emergência, têm como causas eventos naturais e eventos provocados. 

A protecção contra acidentes de barragens, incluindo potenciais rupturas e a gestão do risco nos vales a 

jusante das barragens encontram-se regulamentadas pelo Regulamento de Pequenas Barragens anexo ao 

Decreto-Lei n.º 409/93, de 14 de Dezembro e pelo Regulamento de Segurança de Barragens (RSB), anexo 

ao Decreto-Lei n.º 344/2007 de 15 de Outubro. 

O RSB agrupa as barragens em função dos danos potenciais associados à onda de inundação 

correspondente ao cenário de acidente mais desfavorável em 3 classes, por ordem decrescente da 

gravidade dos danos. Os danos são avaliados na região do vale a jusante da barragem onde a onda de 
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inundação pode afectar a população, os bens e o ambiente. De acordo com a informação disponibilizada 

pela ARH do Algarve, existem cerca de 4.077 infra-estruturas na Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve. Parte destas infra-estruturas são complementadas por fichas de trabalho de campo manuscritas, 

na qual se identificaram e completaram características de cerca de 400 infra-estruturas. Das 4.077 infra-

estruturas de retenção e armazenamento de água inventariadas na RH8 (1.372 barragens e açudes, 1.133 

charcas e 1.511 sem informação associada que permita classificá-las quanto à tipologia), somente 233 

(cerca de 6%) dispõem de dados relativos à altura acima do leito e à capacidade da albufeira em 

simultâneo e 14% (aproximadamente) encontra-se caracterizada quanto a um destes parâmetros (546 com 

dados de altura acima do leito e 22 com informação acerca da capacidade da albufeira). No entanto, para a 

maioria das infra-estruturas (3.174 – 78%), conhece-se a área inundada pela albufeira.  

De forma a aplicar-uma metodologia expedita que permitisse hierarquizar as infra-estruturas hidráulicas 

da RH8 quanto à necessidade de estudos de maior detalhe em matéria de risco em caso de ruptura, foram 

seguidas algumas orientações da ARH do Algarve no sentido de colmatar a informação disponível. 

Considerou-se uma estimativa da altura acima do leito, por região natural (litoral / barrocal / serra), para 

as infra-estruturas hidráulicas para as quais apenas se dispunha de informação relativamente à área 

inundada pela albufeira, de forma a ser possível fazer uma avaliação da respectiva capacidade de 

armazenamento. De seguida procedeu-se à categorização das infra-estruturas tendo em conta a sua altura 

e capacidade de armazenamento (de acordo com o RSB).  

Destas barragens, em particular das abrangidas pelo RSB (pelo menos as de capacidade superior a 

100.000 m3), destacam-se, pela sua dimensão, as Grandes Barragens. Das 7 grandes barragens existentes 

na RH8, 4 têm já identificadas e definidas as ondas de inundação e os riscos potenciais associados às 

mesmas, de acordo com a informação disponibilizada no âmbito do PGBH pela ANPC, INAG (2010c), 

CEHIDRO (2003) e LNEC (2004): Odelouca, Odeáxere (Bravura), Funcho e Arade. Considera-se no entanto 

ser necessário e premente a verificação do cumprimento do RSB relativamente às restantes nfra-

estruturas abrangidas pelo RSB, tendo em conta a sua dimensão (192). 

Das restantes 2.983 infra-estruturas, inseridas nas categorias I e II, seleccionaram-se as infra-estruturas 

incluídas numa faixa de 20 metros em torno das linhas de água, de acordo com uma segunda orientação 

da ARH do Algarve no sentido de identificar as infra-estruturas hidráulicas (barragens e açudes). 

Para as infra-estruturas hidráulicas de altura inferior a 10 m e capacidade inferior a 200.000 m3 (que se 

estimam em 2.722 na RH8, de acordo com a metodologia acima descrita), o RSB refere que “A região do 

vale a jusante da barragem [onde a onda de inundação pode afectar a população, os bens e o ambiente] 

(…) deve ser delimitada: (…) b) Por uma secção do rio localizada 10 km a jusante da barragem, (…) devendo 
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ainda considerar-se que a onda de inundação não atingirá cotas superiores à do talvegue adicionada de 

metade da altura da barragem acima do leito do rio” (n.º 3 do Anexo – “Classificação das barragens em 

função dos danos potenciais” – ao RSB).  

Para estas 2.722 infra-estruturas desenvolveu-se uma metodologia expedita, adaptada da metodologia 

definida no RSB, de forma a hierarquizá-las tendo em conta as potenciais consequências da sua ruptura. 

Assim, de modo a priorizar as necessidades de estudos mais detalhados das áreas a afectar em caso de 

ruptura, avaliou-se quais destas infra-estruturas apresentam mais de 25 habitantes numa região do vale a 

jusante potencialmente atingida pela sua ruptura. Deste modo, também se procurou, com a metodologia 

aplicada, determinar, de uma forma expedita e simplificada, quais as barragens que deverão ser 

abrangidas pelo RSB, independentemente da sua dimensão, por estarem incluídas na classe I deste 

Regulamento.  

Este método possibilita uma noção geral sobre a localização das infra-estruturas com maior gravidade 

potencial dos danos no vale a jusante, e proceder à notificação das entidades gestoras associadas a cada 

uma delas para a verificação e cumprimento do RSB. 

 

4.2.7.10. Risco de poluição acidental 

Na análise dos riscos de poluição acidental identificaram-se as massas de água superficiais e subterrâneas 

potencialmente afectadas em caso de acidente, por fontes fixas e móveis. 

Considerando a potencial afectação dos recursos hídricos, foram consideradas como de maior risco para 

as massas de água as seguintes fontes de poluição acidental: 

• Fontes fixas 

- 2 estabelecimentos de nível inferior de perigosidade no contexto do regime de 

prevenção de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas (APA, 2010); 

- 6 instalações abrangidas pelo Diploma PCIP, todas com licença ambiental (APA, 2010; 

INAG & ARH Algarve, 2009); 

- 17 grandes ETAR em exploração à data de elaboração do PGBH (todas com tratamento 

mais avançado que secundário, com a excepção de uma, que apresenta tratamento 

preliminar); 

- 22 lixeiras, encerradas e/ou seladas; 
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- 1 Estação Ferroviária (Loulé), considerando que se trata de um local de distribuição de, 

entre outras, substâncias químicas perigosas, como combustíveis, adubos, fertilizantes, 

etc.; 

• Fontes móveis 

- os principais atravessamentos rodoviários e ferroviários de linhas de água da RH8, que 

em caso de acidente com veículos de transporte de substâncias poluentes se tornam 

pontos privilegiados de “contaminação” directa; 

- as grandes zonas portuárias ou marinas de grande dimensão. 

A metodologia de caracterização qualitativa do risco acidental foi baseada no estudo “Avaliação de Risco 

para os Recursos Hídricos em caso de rejeição de Substâncias Perigosas” (Rebelo, 2009). Baseia-se em 

matrizes de catalogação dos riscos em função dos recursos hídricos versus o grau e severidade dos danos 

passíveis de serem provocados. A definição de índices de risco parciais – RRH para os recursos hídricos e RFF 

para as fontes de poluição – permite obter um índice de risco global ponderado (0,65RRH + 0,35RFF), que 

varia entre o Risco Inaceitável e o Risco Aceitável. 

Assim, ao risco inerente às fontes de poluição identificadas, acresce o risco afecto à própria massa de 

água passível de afectação (superficial e subterrânea), o qual será tanto maior quanto a 

sensibilidade/importância ecológica da massa de água. 

Perante o exposto, as combinações fonte de poluição/massa(s) de água potencialmente afectada(s) que 

apresentaram maior risco global de poluição acidental (risco global “inaceitável”) foram as seguintes: 

• Fontes fixas 

- GOC – Grupo Operacional de Combustível (Aeroporto de Faro / RF2 – Ria Formosa WB2 / 

M12 – Campina de Faro; 

- ETAR de Albufeira Poente / 08RDA1704 – Ribeira de Espiche / M4 – Ferragudo-Albufeira; 

- ETAR da Companheira / 08RDA1701 – Arade-WB1 / M02RH8 – Orla Meridional 

Indiferenciado da Bacia do Arade; 

- ETAR de Olhão Nascente / RF2 – Ria Formosa WB2 

- ETAR de Pinhal do Concelho / 08RDA1706 – Ribeira da Quarteira / M7 – Quarteira; 

- ETAR Portimão / 08RDA1701 – Arade-WB1 / M02RH8 – Orla Meridional Indiferenciado da 

Bacia do Arade; 

- ETAR da Quinta do Lago / RF1 – Ria Formosa WB1 / M12 – Campina de Faro; 

- ETAR de Silves / 08RDA1687 – Ribeira do Falacho / M02RH8 – Orla Meridional 

Indiferenciado da Bacia do Arade; 



 

t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 49 

               Relatório Técnico específico 

- Lixeira de Lagos / 08RDA1702 – Ribeira de Bensafrim / M2 – Almadena-Odeáxere; 

- Lixeira de Ferrarias (Loulé) / 08RDA1710 – Ribeira do Cadouço / M12 – Campina de Faro; 

• Fontes móveis 

- Diversos atravessamentos rodoviários, designadamente da EN 120, EN 125, EN 2, EN 

266, IC1, IC4 (A22), IP1 (A2) e IP1 (A22); 

- Practicamente todos os atravessamentos ferroviários, designadamente da Linha do 

Algarve e da Linha do Sul; 

- Os portos comerciais de Faro e Portimão; 

- As Marinas de Albufeira, Lagos, Portimão e Vilamoura. 

 

4.2.7.11. Risco de intrusão salina 

A intrusão salina é um fenómeno costeiro que ocorre em massas de água subterrânea em contacto com o 

mar se a quantidade de água doce extraída nas captações for superior à recarga, uma vez que é criada 

uma situação de desequilíbrio que origina a progressão lenta e continuada da água salgada para o interior 

da massa de água subterrânea.  

Na RH8 existem dez massas de água subterrânea que se encontram em contacto directo com o mar: 

• Albufeira-Ribeira de Quarteira; 

• Campina de Faro; 

• Ferragudo-Albufeira; 

• Luz-Tavira; 

• Mexilhoeira Grande-Portimão; 

• Quarteira; 

• São João da Venda-Quelfes; 

• Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade; 

• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento; 

• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento. 

Existem ainda quatro massas de água subterrânea que contactam apenas com estuários e que são 

periodicamente invadidos pelo mar: 

• Querença-Silves (no extremo Oeste contacta com o estuário do Arade); 
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• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento (contacta com o 

estuário do Arade); 

• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento (no extremo Este 

contacta com o estuário do Guadiana); 

• S. Bartolomeu (no extremo Este contacta com o estuário do Guadiana). 

Existem estudos sobre as massas de água subterrânea do Algarve onde são identificadas evidências de 

intrusão salina, sobretudo durante os períodos de seca, em que se verificam maiores extracções. No 

entanto, após os períodos de recarga, a situação regulariza, não existindo actualmente problemas 

indicativos de intrusão salina persistente. 

Foi no período em que se verificaram diversas situações de significativo rebaixamento do nível 

piezométrico, de avanço da interface água doce-água salgada e de aumento do teor de cloretos e 

salinidade da água subterrânea, que foi definida uma área crítica à extracção de água subterrânea que 

cobre a parte mais próxima da linha de costa dos aquíferos costeiros da RH8. 

As massas de água subterrânea de Albufeira-Ribeira de Quarteira, Almádena-Odeáxere, Campina de Faro, 

Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém, Covões, Ferragudo-Albufeira, Luz-Tavira, Mexilhoeira Grande-

Portimão, Quarteira, São Bartolomeu, São João da Venda-Quelfes, Orla Meridional Indiferenciado da Bacia 

do Arade e das Bacias das Ribeiras do Barlavento e Sotavento foram incluídas na área crítica à extracção 

de água subterrânea definida ao longo do litoral, que condiciona a construção de captações de água 

subterrânea, tendo como objectivo minimizar os efeitos da sobreexploração na região algarvia e 

consequentemente o avanço da cunha salina. 

Refira-se ainda que, para além da medida anterior, as origens de água subterrânea para consumo humano 

estão a ser substituídas por origens superficiais, passando as primeiras a constituir a reserva estratégica. 
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4.3. Caracterização das massas de água 

4.3.1. Massas de água superficiais 

4.3.1.1. Tipologias e massas de água 

De acordo com o Anexo II da Directiva Quadro da Água (DQA), as massas de água superficiais da Região 

Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8) foram classificadas nas categorias Rios, Lagos, Águas de 

Transição e Águas Costeiras, correspondendo a categoria Lagos, na RH8, às massas de água do tipo 

“albufeiras e açudes”, dada a inexistência, no seu território (e no território nacional), de massas de água 

naturais pertencentes a essa categoria (Carta 1 do Tomo 1B). 

Para cada categoria de águas superficiais as massas de água relevantes foram diferenciadas em 

tipologias, com características geográficas e hidrológicas relativamente homogéneas. O objectivo da 

definição de tipologias é permitir que sejam correctamente estabelecidas condições de referência (bióticas 

e abióticas) e que sejam comparáveis as classificações de Estado Ecológico dentro de cada grupo com 

características semelhantes. Deste modo, assegura-se que as alterações verificadas nos elementos de 

qualidade são o reflexo da actividade humana (pressões) e não o resultado de alterações naturais nos 

ecossistemas. 

As tipologias para as diferentes categorias de massas de água superficiais foram definidas tendo como 

base os critérios do Sistema B, de acordo com o Anexo I do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. Este 

procedimento foi efectuado com base em parâmetros ambientais não susceptíveis de serem alterados 

pela actividade humana e na posterior validação dos resultados recorrendo a dados biológicos 

representativos das condições de referência para cada tipologia definida. 

Na RH8, através da aplicação do Sistema B, foram identificadas: quatro tipologias de rios, três tipologias 

de águas costeiras, uma tipologia de águas de transição e uma tipologia de albufeiras (massas de água 

fortemente modificadas), estas últimas integradas na categoria Lagos. No quadro seguinte estão 

representadas as tipologias de massas de água existentes na RH8. 

Quadro 4.3.1 – Tipologias de massas de água existentes na RH8 

Categoria Designação do Tipo 

Rios 

Calcários do Algarve 

Rios Montanhosos do Sul 

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão 

Rios de Sul de Pequena Dimensão 

Águas de Transição Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio 
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Categoria Designação do Tipo 

Lagos (Albufeiras) Sul 

Águas Costeiras 

Lagoa mesotidal pouco profunda 

Costa atlântica mesotidal moderadamente exposta 

Costa Atlântica mesotidal abrigada 

As tipologias Rios do Sul de Pequena Dimensão e Rios do Sul de Média-Grande Dimensão correspondem 

ambas a zonas de natureza essencialmente siliciosa, apresentando, no entanto algumas manchas de 

natureza calcária. Apresentam grau de mineralização intermédio e caracterizam-se por uma temperatura 

média anual elevada (16°C), por uma precipitação média anual baixa (600 mm) e por valores de altitude 

baixos (em média 140 m). A grande diferença entre ambas tipologias reside na dimensão da bacia de 

drenagem, que é superior a 100 km2 no caso da tipologia Rios do Sul de Média-Grande Dimensão. 

A tipologia Rios Montanhosos do Sul, relativamente à litologia, varia entre siliciosa (Serras de Monchique 

e São Mamede) e calcária (Serra de Sintra). No que se refere à mineralização, a zona da Serra de São 

Mamede apresenta grau de mineralização baixo, a Serra de Monchique apresenta grau de mineralização 

intermédio, enquanto a Serra de Sintra apresenta grau de mineralização intermédio e elevado. Esta 

tipologia distingue-se relativamente bem das restantes tipologias do Sul, aproximando-se, em termos de 

características climáticas, das tipologias do Norte, nomeadamente no que se refere aos regimes de 

temperatura, precipitação e escoamento. 

A tipologia de Rios designada por Calcários de Algarve possui uma distribuição no território nacional 

limitada às zonas calcárias da região do Algarve. No que se refere à litologia, os rios pertencentes a esta 

tipologia inserem-se em zonas de natureza essencialmente calcária, com um grau de mineralização 

intermédio a elevado (entre os 10 e os 90%). Este tipo caracteriza-se por uma temperatura média anual 

elevada (cerca de 17°C), por uma precipitação média anual baixa (630 mm) e por valores de altitude baixos 

(em média 54 m). No que diz respeito à dimensão da área de drenagem, os rios pertencentes a esta 

tipologia são rios de pequena dimensão e de escoamento médio anual baixo, com áreas de drenagem 

inferiores a 100 km2. 

No que diz respeito às albufeiras da tipologia existente na RH8 (albufeiras do Sul), estas têm um tempo de 

residência superior a sete meses e localizam-se em bacias hidrográficas com precipitação média anual 

inferior a 800 mm e temperaturas médias anuais superiores a 15ºC. A dureza da água é, em média, 

superior a 50 mg CaCO3/l. Estas albufeiras são normalmente utilizadas para o regadio (barragens 

hidroagrícolas) e para o abastecimento de água. 
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Relativamente à tipologia de estuários presente na RH8 (Estuário mesotidal homogéneo com descargas 

irregulares de rio), o caudal fluvial tem uma variação sazonal, com regime de escoamento torrencial 

resultante de chuvas intensas nos meses de Inverno. Verifica-se uma boa mistura da coluna de água ao 

longo de todo o ano, ocorrendo apenas estratificação em situações pontuais tais como perante a 

ocorrência de cheias.  

A tipologia de águas costeiras com a designação Lagoa mesotidal pouco profunda engloba os sistemas 

lagunares, de solos arenosos ou lodosos, constituídos por bancos de areia, sistemas dunares e zonas 

húmidas e que existem apenas na costa Sul de Portugal Continental: a comunicação entre a lagoa e o mar 

é permanente e ocorre através de várias barras ao longo do cordão dunar delimitador da linha de costa; a 

homogeneidade da coluna de água é justificada pela reduzida profundidade, pelas fortes correntes de 

maré e pela frequente renovação da água destas massas de água; com um input de água doce 

negligenciável, apresentam uma profundidade média da ordem dos 2 m e uma salinidade sempre superior 

a 30%. 

A tipologia com a designação Costa atlântica mesotidal moderadamente exposta, está localizada entre o 

Cabo Carvoeiro e a Ponta da Piedade. Esta extensão costeira apresenta uma fisiografia diversificada: 

litoral baixo arenoso entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo Raso, dois sectores costeiros irregulares alternam 

com dois sectores arenosos entre o Cabo Raso e Sines e falésias pontualmente interrompidas por 

pequenas praias entre Sines e a Ponta da Piedade. 

Finalmente, a tipologia de águas costeiras com a designação Costa mesotidal abrigada é característica da 

extensão costeira entre a Ponta da Piedade e a foz do Guadiana: a costa entre a Ponta da Piedade e a Ria 

Formosa é caracterizada por falésias interrompidas por praias, dominando as ilhas barreira e as 

penínsulas interrompidas por barras no troço costeiro em frente à Ria Formosa; o restante troço de costa 

continental portuguesa até ao estuário do Guadiana apresenta características de litoral baixo arenoso, 

sendo o clima de onda aqui mais moderado que na costa ocidental portuguesa, rondando 1 m de altura 

significativa com origem de Sudoeste e Sudeste e raramente ultrapassando os 4 m. 

Para além das massas de água naturais, existem ainda massas de água identificadas como fortemente 

modificadas ou artificiais. Entende-se que uma massa de água superficial é artificial quando é criada pela 

actividade humana e que uma massa de água superficial é fortemente modificada quando as suas 

características foram consideravelmente modificadas por alterações físicas resultantes da actividade 

humana, tendo a massa de água adquirido um carácter substancialmente diferente. Para estas massas de 

água, os critérios de classificação utilizados derivam dos adoptados para as categorias do meio hídrico 

natural que mais se assemelha às suas características. 
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No âmbito do Artigo 5.º da DQA foi efectuada, pelo INAG, uma identificação provisória das massas de água 

artificiais e massas de água fortemente modificadas existentes, apresentada no “Relatório Síntese sobre a 

Caracterização das Regiões Hidrográficas prevista na Directiva Quadro da Água” (INAG, 2005). No decurso 

da elaboração do presente PGBH, foi feita a revisão da identificação provisória das massas de água 

fortemente modificadas e artificiais, elaborada no âmbito do Artigo 5.º da DQA, bem como a designação 

definitiva dessas mesmas massas de água. 

 

4.3.1.2. Delimitação das massas de água 

No que diz respeito à delimitação das Eco-regiões, as massas de água pertencentes às Categorias Rios e 

Lagos estão incluídas na Eco-região Ibérico-Macaronésica ao passo que as massas de água das Categorias 

Águas de Transição e Águas Costeiras integram a Eco-região do Atlântico Norte. 

A metodologia utilizada para a delimitação das massas de água pelo INAG baseou-se numa abordagem 

combinada de vários critérios, a saber:  

• A tipologia; 

• As massas de água fortemente modificadas ou artificiais; 

• As pressões antropogénicas significativas; 

• Os dados da monitorização (físico-química e biológica) disponíveis. 

A recolha de novos dados provenientes da monitorização (no âmbito do Artigo 8.º da DQA), bem como a 

incorporação das propostas sugeridas pela Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção 

de Albufeira (CADC), permitiram a delimitação das massas de água de acordo com o Artigo 13.º da DQA. 

Os critérios para a delimitação das massas de água das categorias rios, águas de transição e águas 

costeiras são apresentados no Quadro I.2.1 do Tomo 1C. 

 

4.3.1.3. Volumes de água em regime natural e modificado 

A Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve abrange uma área da ordem de 3.747 km2, incluindo a 

totalidade do Barlavento Algarvio e a parte do Sotavento não coberta pela Bacia Hidrográfica do Guadiana.  

Genericamente, a região é composta por três unidades geológica, morfológica e pedologicamente 

distintas: a Serra, o Barrocal e o Litoral. É na Serra, particularmente nas serras de Monchique, Espinhaço 
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de Cão e do Caldeirão, que nascem os principais cursos de água que se escoam para o Litoral Oeste e Sul. 

De entre estes, o mais importante é o Rio Arade; no entanto, de uma forma generalizada, designam-se 

todas estas linhas de água por ribeiras. A maioria dos cursos de água possui um regime torrencial com 

caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte significativa do ano. 

A RH8 integra as bacias hidrográficas do Barlavento, do Arade e do Sotavento. A bacia do Barlavento: 

corresponde à área das bacias hidrográficas dos cursos de água que drenam para o litoral ocidental 

(ribeiras da Carrapateira, Aljezur e Seixe), para o litoral sul (entre Sagres e a laguna de Alvor, com 

destaque para a ribeira de Bensafrim) e para o sistema lagunar de Alvor (ribeiras de Arão, Odiáxere, da 

Torre e da Boina). A bacia do Arade corresponde à bacia hidrográfica do rio Arade, com o seu importante 

afluente Ribeira de Odelouca, abrangendo também a área de costa entre a foz do Arade e a laguna de 

Alvor. Por último, a bacia do Sotavento corresponde à bacia hidrográfica das ribeiras que drenam a faixa 

mais larga do Barrocal Algarvio, entre Lagoa e Loulé (ribeiras de Alcantarilha e de Quarteira), e para o 

sistema lagunar da Ria Formosa (rio Gilão e a ribeira de Almargem). 

Para a caracterização hidrológica da região hidrográfica das Ribeiras do Algarve desenvolveu-se um 

modelo hidrológico de bacia SWAT.  

Os resultados do modelo evidenciam que, na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, os valores de 

precipitação mais elevados registam-se na zona de maior altitude, na Serra de Monchique. Os valores de 

precipitação mais reduzidos ocorrem na zona de jusante da bacia hidrográfica do Barlavento. 

Relativamente à evapotranspiração, os valores mais elevados observam-se nas sub-bacias com usos de 

solo de pomar, agricultura de sequeiro e agricultura de regadio. Os valores mais baixos de 

evapotranspiração ocorrem em algumas sub-bacias na zona Oeste da bacia hidrográfica do Sotavento. 

O escoamento natural gerado na RH8 tem valores de 61,1 mm, 196,2 mm e 382,8 mm em ano seco, médio 

e húmido, respectivamente. Verifica-se que a bacia hidrográfica do Arade é a que regista maiores valores 

de escoamento em ano seco, médio e húmido. O escoamento gerado na bacia hidrográfica do Arade tem 

valores de 79,9 mm, 240,2 mm e 467,8 mm, em ano seco, médio e húmido, respectivamente. Regista-se, 

na bacia hidrográfica do Barlavento, os valores mais baixos de escoamento, em ano seco, médio e húmido. 

A variabilidade intra-anual do escoamento é muito elevada, aumentando de ano seco para ano húmido. 

Verifica-se que em ano seco 95% do escoamento é gerado no semestre húmido (Outubro a Abril), 

gerando-se nos meses de Verão (Junho a Setembro) apenas 2% do escoamento. Em ano médio gera-se 

95% do escoamento em semestre húmido e apenas 2% nos meses de Verão. O ano húmido é 
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caracterizado por uma maior assimetria na distribuição do escoamento, gerando-se 97% do escoamento 

em semestre húmido e 0% nos meses de Verão. 

No Quadro 4.3.2 e na Figura 4.3.1 apresentam-se os volumes de escoamento gerados nas bacias 

hidrográficas principais da RH8 em regime natural. 

Quadro 4.3.2 – Volumes de escoamento gerados em regime natural nas bacias hidrográficas principais da 

RH8 

Bacia hidrográfica 
Volume de escoamento em regime natural (hm3) 

Ano seco Ano médio Ano húmido 

Barlavento 50 171 319 

Arade 75 234 460 

Sotavento 68 216 423 

Total 193 622 1202 

A bacia hidrográfica onde existe maior volume de água em regime natural é a bacia do Arade, que 

apresenta volumes de escoamento em ano médio de 234 hm3. A bacia hidrográfica do Barlavento é a que 

apresenta menor volume de água em regime natural, apresentando 171 hm3 em ano médio. 

 

Figura 4.3.1 – Volumes de escoamento nas bacias hidrográficas principais da RH8 gerados em regime natural 

Na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve as disponibilidades de água, volume de escoamento em 

regime modificado, são avaliadas com base nos volumes de escoamento na seçcão da foz em regime 

natural, tendo em conta os caudais ecológicos e a evaporação.  

Neste sentido analisou-se, para toda a série de afluências naturais simuladas com o modelo SWAT, um 

conjunto de albufeiras (Bravura, Arade e Funcho) que permitisse avaliar de forma rigorosa a evaporação, o 
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caudal ecológico e os níveis de garantia de diferentes valores de consumos. Os resultados foram 

classificados por tipo de ano (seco, médio e húmido) e foram extrapolados para a totalidade da região 

hidrográfica. 

No Quadro 4.3.3 e na Figura 4.3.2 apresentam-se os volumes de escoamento em regime modificado na 

secção da foz das linhas de água das bacias hidrográficas principais da RH8.  

Quadro 4.3.3 – Volumes de escoamento na secção da foz das linhas de água das bacias hidrográficas 

principais em regime modificado 

Volume de escoamento em 
regime modificado (hm3) 

Ano seco Ano médio Ano húmido 

Barlavento 27,8 141,6 289,4 

Arade 41,6 194,0 417,3 

Sotavento 37,6 178,7 384,1 

Total 107,1 514,3 1090,8 

 
 

 

Figura 4.3.2 – Volumes de escoamento em regime modificado na secção da foz das linhas de água das bacias 

hidrográficas principais da RH8 

Como se pode verificar ao nível das bacias hidrográficas principais não ocorrem situações de défice de 

água. As maiores variações dão-se no rio Arade. 

Para a avaliação das alterações provocadas no regime hidrológico pelas barragens e açudes, aplicou-se a 

metodologia descrita no Documento-Guia n.º 3 (European Commission, 2003). O rio que potencialmente 

terá maior alteração provocada por regularização hidrológica é o rio Arade; é de referir no entanto que se 

trata da máxima alteração potencial, e que a alteração real poderá ser menor: ex. no caso de 

aproveitamentos hidroeléctricos com grandes capacidades de armazenamento, mas com utilizações não 
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consumptivas em que quase todo o volume de água utilizado é devolvido à linha de água, a alteração 

potencial do regime hidrológico é muito elevada na fase de enchimento da albufeira, mas na fase de 

exploração a alteração será mínima.  

No sub-capítulo I.2.1.2 do Tomo 1C apresenta-se: 

• A estimativa da evaporação; 

• A estimativa do caudal ecológico; 

• Os níveis de garantia do consumo e do caudal ecológico; 

• A evaporação, caudal ecológico e consumos nas albufeiras da RH8; 

• A estimativa da evaporação global na RH8. 

 

4.3.1.4. Massas de água artificiais e fortemente modificadas 

No âmbito do Artigo 5.º da DQA foi efectuada, pelo INAG, uma identificação provisória das massas de água 

artificiais e massas de água fortemente modificadas, apresentada no “Relatório Síntese sobre a 

Caracterização das Regiões Hidrográficas prevista na Directiva Quadro da Água” (INAG, 2005). No âmbito 

deste plano, foi feita a revisão desta identificação provisória das massas de água fortemente modificadas 

e artificiais. 

Na RH8 foram identificadas provisoriamente duas massas de água artificiais, correspondendo estas aos 

canais de rega dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (A.H.): A.H. do Alvor e A.H. de Silves, Lagoa e 

Portimão.  

No âmbito do presente PGBH não foram consideradas outras massas de água artificiais para além das 

massas de água identificadas pelo INAG no âmbito do Artigo 5.º. Ambas as massas de água identificadas 

provisoriamente pelo INAG como artificiais são neste PGBH, em resultado da revisão efectuada, 

designadas como massas de água artificiais. 

Relativamente às massas de água fortemente modificadas foram identificadas provisoriamente três 

albufeiras na RH8: Albufeira do Arade, Albufeira do Funcho e Albufeira de Odiáxere-Bravura. A revisão, no 

âmbito do presente Plano, destas massas de água envolveu: (a) a avaliação das alterações 

hidromorfológicas com base no conhecimento pericial e em reconhecimentos de campo; (b) o 

levantamento das novas albufeiras com área inundada superior a 0,4 km2, de acordo com o critério 

utilizado na identificação provisória das massas de água fortemente modificadas equiparadas à categoria 

lagos no âmbito do Artigo 5.º; e (c) o levantamento das novas albufeiras destinadas ao abastecimento 
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humano, independentemente da dimensão da área inundada. Deste processo resultou a identificação de 

uma nova albufeira, a Albufeira de Odelouca. 

A delimitação da massa de água Albufeira de Odelouca será efectuada pelo Instituto da Água, bem como a 

delimitação do troço fortemente modificado a jusante. No âmbito da Caracterização e Diagnóstico 

efectuada neste PGBH, é feita a classificação do estado da massa de água da categoria Rios que existe no 

lugar da albufeira. 

Na RH8 foram identificadas provisoriamente três massas de água que constituem troços de rio a jusante 

de barragens: Rio Arade (HMWB - Jusante B. Arade) - 08RDA1674, Ribeira de Odiáxere (Jusante B. Odiáxere 

- Bravura) - 08RDA1696 e Ribeira de Odiáxere (Jusante B. Odiáxere - Bravura) - 08RDA1688. A revisão, no 

âmbito do presente Plano, destas massas de água envolveu: (a) novos dados de monitorização da 

hidromorfologia; (b) conhecimento pericial e reconhecimentos de campo; (c) dados provenientes da 

comparação entre o regime hidrológico natural e o regime modificado; (d) dados de regularizações 

fluviais; (e) informação relativa ao Estado Ecológico das massas de água; e (f) dados resultantes do 

processo de revisão das massas de água fortemente modificadas, considerando os troços a jusante das 

novas albufeiras delimitadas com comprimento não inferior a 2 km. A revisão das massas de água 

fortemente modificadas que constituem troços de rio á luz dos novos dados existentes não resultou em 

nenhuma massa de água para além das identificadas pelo INAG no âmbito do Artigo 5.º. Relativamente 

aos casos das massas de água identificadas provisoriamente como fortemente modificadas, adopta-se a 

atitude precaucionista de manutenção destas massas de água como fortemente modificadas. 

Na RH8 foram identificadas ainda como fortemente modificadas uma massa de água de transição, Arade 

WB2, e uma massa de água costeira, Ria Formosa WB2. O processo de revisão no âmbito do presente 

PGBH considerou-as, ponderando os dados existentes, como fortemente modificadas. 

No Quadro 4.3.4 encontra-se o resultado do processo de revisão das massas de água fortemente 

modificadas e artificiais, para a RH8. 
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Quadro 4.3.4 – Massas de água fortemente modificadas e artificiais identificadas para a RH8 (a nova 

massa de água encontra-se sinalizada com um asterisco, *) 

Massas de Água Fortemente Modificadas 
Massas de Água Artificiais Lagos (Albufeiras e 

Açudes) 
Rios 

Águas de Transição e 
Costeiras 

N.º Nome N.º Nome N.º Nome N.º Nome 

4 

Alb. do Arade 

Alb. do Funcho 

Alb. Odiáxere-

Bravura 

Alb. de Odelouca* 

3 

Rio Arade (Jusante B. Arade) 

Ribeira de Odiáxere (Jusante 

B. Odiáxere-Bravura) 

Ribeira de Odiáxere (Jusante 

B. Odiáxere-Bravura) 

2 

Arade WB2 

(transição) 

Ria Formosa WB2 

(costeira) 

2 

Canal de rega do A.H. do 

Alvor 

Canal de rega do A.H. de 

Silves, Lagoa e Portimão 

 

4.3.1.5. Condições de referência e de máximo potencial ecológico 

De seguida apresenta-se a definição das condições de referência por categoria de massa de água. Para as 

massas de água fortemente modificadas (troços de rio e albufeiras) e para as massas de água artificiais 

apresentam-se as condições de máximo potencial ecológico. 

Relativamente às massas de água da categoria rios, a caracterização das condições de referência que se 

apresenta para as tipologias identificadas na RH8 incidiu em locais classificados e validados como 

referência e amostrados nos anos de 2004/2006 e 2009/2010: em 2004/2006 no âmbito da 

implementação da DQA em Portugal, projecto coordenado pelo INAG; e em 2009/2010 no âmbito dos 

programas de monitorização de vigilância e operacional da responsabilidade da ARH do Algarve. Uma vez 

que as condições de referência são estabelecidas por tipologia e estas são transversais às Regiões 

Hidrográficas, a caracterização apresentada incidiu em locais pertencentes a diferentes Regiões 

Hidrográficas. 

Para cada uma das quatro tipologias de rios foram assim definidas condições de referência relativas aos 

elementos de qualidade hidromorfológicos, físico-químicos (gerais e poluentes específicos) e biológicos, 

designadamente fitobentos-diatomáceas, invertebrados bentónicos, macrófitos e peixes, com base em 

dados de monitorização e conhecimentos periciais.  

A caracterização das condições de máximo potencial ecológico para os troços de rios fortemente 

modificados (incluindo os troços de rio a jusante de barragens) incidiu em locais identificados, validados e 

amostrados como referência para a categoria rios (sistemas naturais, não modificados) nos anos de 

2004/2006 no âmbito da implementação da DQA em Portugal, projecto coordenado pelo INAG. Foram 
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definidas condições relativas a elementos de qualidade hidromorfológicos, físico-químicos (gerais) e 

biológicos, nomeadamente diatomáceas, invertebrados bentónicos, macrófitos e peixes.  

Quanto às massas de água albufeiras ou açudes, a caracterização das condições de “máximo potencial 

ecológico” incidiu em amostragens efectuadas para as albufeiras de Santa Clara (RH6) e Odeleite (RH7), 

consideradas como referencial de “máximo potencial ecológico” para a tipologia Albufeiras do Sul, por 

cumprirem os “valores de referência” definidos pelo INAG (INAG, 2009b) para o indicador clorofila a 

(componente de biomassa do elemento biológico fitoplâncton), único indicador para o qual, até ao 

momento, existem valores-guia a nível nacional.  

Foi feita a descrição dos elementos físico-químicos (gerais e poluentes específicos), hidromorfológicos e 

biológicos (fitoplâncton, diatomáceas, invertebrados, macrófitos e peixes) característicos das massas de 

água consideradas como referência para o máximo potencial ecológico com base em dados de 

monitorização, bibliografia e no conhecimento de especialistas. 

Para as massas de água de transição foi desenvolvida uma avaliação dos elementos de qualidade 

hidromorfológica e uma classificação das massas de água com base em parâmetros biológicos 

(fitoplâncton e outra flora aquática, macroinvertebrados bentónicos e peixes) e físico-químicos, neste 

último caso usando a metodologia ASSETS (Bricker et al., 1999, 2003). Quanto aos poluentes específicos, 

foram consideradas na avaliação todas as substâncias analisadas na monitorização feita pela ARH do 

Algarve. 

Relativamente às massas de água costeiras, foram definidas na Decisão da Comissão 2008/915/CE de 30 

de Outubro valores de fronteira para a definição das diferentes classes de estado dos elementos de 

qualidade biológica (fitoplâncton, macroalgas e invertebrados bentónicos) aplicáveis para as tipologias 

Costa Atlântica mesotidal moderadamente exposta e Costa Atlântica mesotidal abrigada. Para a tipologia 

Lagoa mesotidal pouco profunda não foram até à data definidas condições de referência, sendo adaptadas 

as condições de referência aplicáveis às massas de água especificadas para a Costa Ibérica Oeste no caso 

do elemento de qualidade fitoplâncton e a classificação proposta pelo grupo de trabalho do projecto EEMA 

nos elementos de qualidade “Outra flora aquática” e macroinvertebrados bentónicos. Para a avaliação dos 

elementos de qualidade hidromorfológica foi desenvolvida uma metodologia baseada nas pressões 

hidromorfológicas. Já a avaliação das condições físico-químicas baseou-se nos dados de monitorização 

disponíveis, analisados mediante as condições utilizadas pelo INAG (2005), e na bibliografia disponível. 

Quanto aos poluentes específicos, tal como no caso das águas de transição, foram consideradas na 

avaliação todas as substâncias analisadas na monitorização da ARH do Algarve. 
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4.3.1.6. Número de massas de água na RH8 

No quadro seguinte encontra-se um resumo do número de massas de água existentes na RH8.  

Quadro 4.3.5 – Massas de água presentes na RH8 por categoria 

Categoria Designação do Tipo 
N.º massas de água 

INAG (1) 

Rios (2) 

Calcários do Algarve 33 

Rios Montanhosos do Sul 6 

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão (Tipo S1; > 100) 18 

Rios do Sul de Pequena Dimensão (Tipo S1; ≤ 100), 5 

Águas de Transição Estuário mesotidal homogéneo com descargas irregulares de rio 3 

Águas Costeiras 

Lagoa mesotidal pouco profunda 6 

Costa Atlântica mesotidal moderadamente exposta 1 

Costa Atlântica mesotidal abrigada 3 

Lagos (Albufeiras) Sul 3 

Massas de Água Artificiais - 2 

Total 80 

Observações: 
(1) Massas de água constantes do InterSIG (delimitadas pelo Instituto da Água no âmbito do Artigo 13.º da DQA) 
(2) As massas de água fortemente modificadas do tipo troços de rio estão contabilizadas na categoria rios 

 

4.3.2. Massas de água subterrâneas 

Na região hidrográfica das Ribeiras do Algarve encontram-se delimitadas 23 massas de água 

subterrâneas: 

• Albufeira-Ribeira de Quarteira (M6); 

• Almádena-Odeáxere (M2); 

• Almansil-Medronhal (M9); 

• Campina de Faro (M12); 

• Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém (M11); 

• Covões (M1); 

• Ferragudo-Albufeira (M4); 

• Luz-Tavira (M15); 

• Malhão (M14); 

• Mexilhoeira Grande-Portimão (M3); 
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• Peral-Moncarapacho (M13); 

• Quarteira (M7); 

• Querença-Silves (M5); 

• São Bartolomeu (M16); 

• São Brás de Alportel (M8); 

• São João da Venda-Quelfes (M10); 

• Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve (A0x1RH8); 

• Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade (M02RH8); 

• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento (M01RH8); 

• Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento (M03RH8); 

• Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade (A0z2RH8); 

• Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Barlavento (A0z1RH8); 

• Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Sotavento (A0z3RH8). 

Na RH8 existem duas massas de água subterrânea partilhadas com outras regiões hidrográficas, 

nomeadamente Monte Gordo e São Bartolomeu. Estas massas de água subterrânea, localizadas no limite 

Este da RH8, são partilhadas com a Região Hidrográfica do Guadiana (RH7), sendo o planeamento da 

primeira assegurado pela Administração de Região Hidrográfica do Alentejo e a gestão pela Administração 

da Região Hidrográfica do Algarve, enquanto o planeamento e gestão da segunda é da responsabilidade 

da Administração da Região Hidrográfica do Algarve. 

Relativamente à delimitação das massas de água subterrâneas a metodologia preconizada para a sua 

identificação e delimitação foi definida a nível de Portugal Continental. A primeira etapa consistiu em 

individualizar o substrato rochoso onde se encontra o volume de água subterrânea, ou seja, a massa de 

água subterrânea. Neste sentido, a individualização teve em conta os três meios hidrogeológicos – 

porosos, cársicos e fracturados – tendo-se definido abordagens metodológicas diferentes para identificar 

as massas de água em meios porosos e cársicos das massas de água em meios fracturados. 

A descrição das 23 massas de água subterrâneas da RH8 é feita no sub-capítulo 1.2.2 do Tomo 1C. Na 

Carta 3 do Tomo 1B apresentam-se os ecossistemas aquáticos e terrestres associados/dependentes das 

massas de água subterrânea. 
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4.3.3. Zonas protegidas 

No contexto da Directiva Quadro da Água e da Lei da Água, “Zonas Protegidas” são zonas que exigem 

protecção especial, ao abrigo da legislação comunitária, no que respeita à conservação do estado de 

qualidade das águas de superfície e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies 

directamente dependentes da água. De acordo com esta definição foram identificadas as seguintes 

tipologias de “Zonas Protegidas”: 

• Zonas designadas por normativo próprio para a captação de águas para consumo humano 

(superficiais e subterrâneas); 

• Zonas designadas para a protecção de espécies aquáticas de interesse económico; 

• Zonas designadas para a protecção de habitats ou de espécies em que a manutenção ou a 

melhoria do estado da água seja um dos factores importantes para a protecção, incluindo os 

sítios relevantes da rede Natura 2000; 

• Massas de água designadas como águas de recreio, incluindo as zonas designadas como de 

águas balneares; 

• Zonas designadas como Vulneráveis (no âmbito do Decreto -Lei n.º 235/97, de 3 de 

Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 68/99 de 11 de Março); 

• Zonas designadas como Sensíveis (no âmbito do Decreto-Lei n.º 152/97 de 19 de Junho, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2008 de 8 de Outubro); 

• Zonas de infiltração máxima.  

No quadro seguinte apresenta-se o resumo das zonas protegidas que estão identificadas para a RH8 

(apresentadas na Carta 6 do Tomo 1B), juntamente com o número de massas de água abrangidas por cada 

zona protegida. 

Quadro 4.3.6 – Zonas protegidas no contexto da RH8 

Tipo de Zona Protegida Caracterização N.º ZP N.º MA 

Zonas designadas 

para a protecção de 

águas destinadas à 

captação de água 

para consumo 

humano 

Superficiais 
- Foram identificadas 3 captações superficiais todas correspondendo a 

albufeiras – Bravura, Funcho e Odelouca 
3 3 (1) 

Subterrâneas 
- Foram identificadas 17 captações de água subterrânea com perímetro de 

protecção definido, todas a extrair na massa de água Querença-Silves 

17 1 

Zonas designadas 

para a protecção de 

espécies de interesse 

económico 

Piscícolas 

(ciprinídeos) 

- Foram identificadas 2 zonas piscícolas, correspondentes ao Rio Arade, num 

total de 4 massas de água, e à Ribeira de Odelouca, num total de 5 massas de 

água 

2 9 

Conquícolas (2) 

Estão delimitadas na RH8 16 zonasde produção de moluscos bivalves (3 faixas 

litorais e 13 zonas estuarino-lagunares) que poderão no futuro vir a ser 

designadas zonas protegidas de águas conquícolas 

0 0 
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Tipo de Zona Protegida Caracterização N.º ZP N.º MA 

Zonas designadas 

para a protecção de 

águas de recreio 

Águas balneares 

- Foram designadas 103 zonas balneares, (referentes à época balnear de 

2010), todas zonas marítimas e estuarinas. Adicionalmente, encontra-se em 

estudo duas outras zonas balneares (Albandeira e Almargem)  

103 7 

Zonas vulneráveis 
- A RH8 abrange duas das oito zonas definidas em Portugal Continental: a 

Zona Vulnerável de Faro e a Zona Vulnerável de Luz-Tavira 

2 5 

Zonas sensíveis 

- Na RH8, tendo por base a lista de identificação que consta do Decreto-Lei 

n.º 198/2008, de 8 de Outubro, foram identificadas três zonas sensíveis: 

PTTW23 – Estuário do Rio Arade, PTTW24 – Lagoa dos Salgado e PTTW25 

– Ria Formosa 

3 9 

Zonas de Infiltração Máxima 

- Para a RH8 são coincidentes com áreas de infiltração máxima integradas no 

regime da REN áreas de todas as massas de água subterrânea da RH8 

excepto as massas de água indiferenciadas da Zona Sul Portuguesa do 

Sotavento, Campina de Faro e Chão de Cevada-Quinta-João de Ourém: as 

maiores áreas de zonas de infiltração máxima (superior a 40% da área da 

massa de água subterrânea) localizam-se em Querença-Silves (48%), Covões 

(55%), Peral Moncarrapacho (45%) e Almádena-Odeáxere (43%); as menores 

áreas (inferior a 15% da área da massa de água subterrânea) localizam-se em 

Ferragudo-Albufeira (1%), Luz-Tavira (3%), S. Bartolomeu (14%), Albufeira-

Ribeira de Quarteira (9%) e em todas as massas de água indiferenciadasda 

Orla Indiferenciada (entre 5% e 6%) e o Maciço Antigo Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Algarve (8%) 

711 20 

Zonas designadas para a protecção de 

habitats e/ou espécies em que a 

Manutenção ou o Melhoramento do 

Estado da Água é um dos Factores 

Importantes Para a Protecção, incluindo 

zonas da rede Natura 2000 (SIC e ZPE) 

e outras áreas com interesse 

conservacionista 

Zonas da Rede 

Natura 2000 

SIC 

- 9 Sítios de Importância 

Comunitária (SIC’s) para 

a Região Biogeográfica 

Mediterrânea  

9 66 

ZPE 

- 5 Zonas de Protecção 

Especial (ZPE) para a 

avifauna 

5 43 

Rede Nacional de 

Áreas Protegidas 

- 4 Áreas Protegidas (dois Parques Naturais e duas 

Paisagens Protegidas Locais) 
4 27 

Sítios Ramsar 
- 2 Zonas Húmidas da Convenção de Ramsar (Sítio 

Ramsar da Ria Formosa, Sítio Ramsar da Ria de Alvor)  
2 19 

Reservas 

Biogenéticas do 

Conselho da 

Europa 

- Uma Área pertencente à Rede de Reservas 

Biogenéticas do Conselho da Europa (Ponta de Sagres) 
1 - 

Outras áreas com 

interesse 

conservacionista 

- Foram ainda identificadas outras massas de água que 

suportam espécies com importância ao nível da 

conservação, nomeadamente espécies de fauna piscícola 

e de macrófitos, a saber: Ribeira do Farelo 

(08RDA1678), Ribeira de Arão (08RDA1689), Ribeira de 

Almargem (08RDA1691) e Ribeira de Alportel 

(08RDA1693), num total de quatro massas de água 

4 4 

Observações: (1) massa de água referente à Albufeira de Odelouca está ainda sem código atribuído pelo INAG; (2) tal como referido na secção 
1.2.3.3 do Tomo 1C 

No quadro seguinte é feita a avaliação da conformidade das zonas protegidas. 
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Quadro 4.3.7 – Avaliação da conformidade das zonas protegidas no contexto da RH8 

Tipo de Zona Protegida Ano de Referência Avaliação da Conformidade 

Zonas designadas para a protecção de 

águas destinadas à captação de água 

para consumo humano 

Superficiais 
Ano hidrológico 2008-

2009 

- 1 Massa de água com classificação 

<=A2 (VMA) (08RDA1679) 

- 1 Massa de água com classificação A3 

(VMA) (08RDA1666)  

- 1 Massa de água sem classificação 

atribuída (Albufeira de Odelouca) (1) 

Subterrâneas - 1 Massa de água com classificação superior a A2 (Querença-Silves) 

Zonas designadas para a protecção de 

espécies de interesse económico 

Piscícolas 

(ciprinídeos) 

Ano hidrológico 2008-

2009 
- 2 zonas conformes 

Zonas designadas para a protecção de 

águas de recreio 
Águas balneares Época balnear de 2010 

- 97 zonas (94%) com qualidade 

Excelente 

- 5 zonas (5%) com qualidade Boa 

- 1 zonas (1%) com qualidade Aceitável 
Observações: (1) massa de água referente à Albufeira de Odelouca está ainda sem código atribuído pelo INAG e não tem dadps 
de monitorização dos parâmetros requeridos para avaliação de conformidade 

A descrição mais aprofundada das zonas protegidas da RH8 e respectiva avaliação da conformidade é feita 

no sub-capítulo 1.2.3 do Tomo 1C. 
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4.4. Balanço entre necessidades e disponibilidades de água 

4.4.1. Necessidades de água  

4.4.1.1. Usos não consumptivos 

Os usos não consumptivos localizados na RH8 que envolvem maiores quantitativos de água estão 

associados à produção de energia hidroeléctrica e, sobretudo, à aquicultura, contabilizando estes usos no 

total em 2009 50,35 hm3 de água (cf. Quadro 4.4.1 e Figura 4.4.1). 

Em 2009 estima-se que a água utilizada no sector aquícola tenha sido de aproximadamente 47,67 hm3. A 

maior expressividade dos consumos de água para aquicultura regista-se no concelho de Lagos (27,70 hm3, 

sendo que deste quantitativo mais de 50% se destinou a apenas duas pisciculturas, Aqualvor e Vale da 

Lama, Lda; cf. Quadro 4.4.1). 

No sector energético os usos não consumptivos estão associados ao funcionamento do aproveitamento 

hidroeléctrico da Bravura: em 2009 foram turbinados na central da Bravura 2,68 hm3 de água (cf. Quadro 

4.4.1). 

Quadro 4.4.1 – Necessidades de água (em termos de volumes utilizados) dos principais usos não 

consumptivos localizados na RH8 (2009) 

Sector Descrição 
Volumes Utilizados 

hm3 % 

Aquicultura 

Faro 4,74 9,4 

Lagos 27,70 55,0 

Olhão 8,98 17,8 

Portimão 2,96 5,9 

Local não determinado 3,28 6,5 

Sub-total 47,67 94,7 

Energia Central Hidroeléctrica Bravura 2,68 5,3 

Total – Usos não consumptivos 50,35 100,0 

Fontes: ARH do Algarve e A.R.B.A.  
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94,7%

5,3%

Aquicultura Energia

Figura 4.4.1 – Distribuição dos volumes de água utilizados de forma não 

consumptiva por sector utilizador – RH8 (2009) 

 

4.4.1.2. Usos consumptivos 

Dos sectores utilizadores de água localizados na região em estudo, destacam-se pela sua importância em 

termos de volumes consumidos, por ordem decrescente de importância: Agricultura, Sector Residencial, 

Turismo, Comércio e Indústria. Por fim, refere-se ainda o sector pecuário existente na RH8, no entanto este 

requer, comparativamente aos restantes sectores, pequenos quantitativos de água (cf. Quadro 4.4.2 e 

Figura 4.4.2).  

Em 2009, para suprir as necessidades de água desses sectores foram captados cerca de 202,08 hm3 de 

água. De acordo com o sugerido no parágrafo anterior, a Agricultura é o sector que requer maiores 

quantitativos de água, tendo sido o destino de 56,1% do volume total de água extraído no ano analisado. 

O sector Residencial apresenta também uma expressividade acentuada no volume total de água captado, 

correspondendo a 24,1% deste quantitativo. O Turismo é o terceiro sector com maior importância na 

região em estudo, tendo implicado extracções correspondentes a 11,0% do total. Seguem-se os sectores 

do Comércio e Serviços e Indústria, com uma representatividade similar no total de água captado (4,8% e 

4,0%, respectivamente) (cf. Quadro 4.4.2 e Figura 4.4.2). 



 

t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 69 

               Relatório Técnico específico 

Quadro 4.4.2 – Volumes de água captados para suprir as necessidades dos principais usos consumptivos 

existentes na RH8 (2009) 

Sector 
Necessidades de Consumo* 

hm3 % 

Agricultura 113,34 56,1 

Pecuária 0,06 0,0 

Indústria 7,98 4,0 

Energia 0,00 0,0 

Comércio 9,68 4,8 

Sector residencial 48,77 24,1 

Turismo 22,25 11,0 

Total – Usos consumptivos 202,08 100,0 

*Necessidades da RH8 satisfeitas com água captada na RH8 ou desviada/transferida 
de outras RHs 
Fontes: NEMUS e AGROGES, com base em fontes diversas. 

 
 

56,1%

0,0%
4,0%

0,0%

4,8%

24,1%
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Pecuária

Indústria

Energia

Comércio

Sector residencial

Turismo

 

Figura 4.4.2 – Distribuição (%) das necessidades de consumo de água na RH8 por 

sector (2009) 

Do volume total de água captado para o abastecimento dos sectores acima referidos, a maioria foi 

extraída na própria região hidrográfica (75,6%; cf. Quadro 4.4.3 e Figura 4.4.3). O restante quantitativo de 

água foi assegurado através de origens de água (superficiais) localizadas em bacias integradas nas 

regiões hidrográficas do Guadiana – RH7 (23,4%) e do Sado e Mira – RH6 (1,0%). 
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Quadro 4.4.3 – Região e tipo de origem da água requerida para satisfazer as necessidades de consumo da 

RH8 (2009) 

 
Tipo de Origem da Água 

Região de Origem da Água Superficial Subterrânea Total 

Volume (hm3) captado na própria RH8 47,67 105,87 153,53 

Volume (hm3) transferido/desviado de: 48,55 0,00 48,55 

RH6 - Sado/Mira 2,02  2,02 

RH7 - Guadiana 46,53  46,53 

Total – Usos consumptivos 96,22 105,87 202,08 

                 Fontes: NEMUS e AGROGES, com base em fontes diversas. 

No que se refere ao tipo de origem de água utilizada para o abastecimento, observa-se um certo equilíbrio 

entre as águas superficiais e subterrâneas (cf. Quadro 4.4.3 e Figura 4.4.4). As origens subterrâneas têm 

uma ligeira vantagem, assegurando 52,2% das necessidades globais da RH8, considerando, em adição ao 

volume total (captado) indicado no Quadro 4.4.2, também as necessidades satisfeitas com outras origens 

(água reutilizada ou água proveniente de sistemas de drenagem de águas pluviais para rega de campos de 

golfe). É de referir que estas últimas satisfazem, apenas, 0,4% dos consumos da RH8. 

1,0%

23,4%

75,6%

RH6 - Sado/Mira

RH7 - Guadiana

RH8 - Ribeiras do Algarve

47,4%

52,2%

0,4%

Superficial

Subterrânea

Outras origens (inclui 
reutilização)

Figura 4.4.3 – Distribuição (%) das necessidades de 

consumo por região de origem da água (2009) 

Figura 4.4.4 – Distribuição (%) das origens de água 

para satisfazer as necessidades de consumo da RH8 

(2009) 
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4.4.2. Balanço hídrico 

4.4.2.1. Massas de água superficiais 

A avaliação do balanço entre as disponibilidades e as necessidades das massas de água superficiais da 

RH8 foi realizada mediante a diferença entre as entradas e as saídas de água da RH, ao nível anual, para 

ano seco, ano médio e ano húmido, considerando as saídas de água como constantes, uma vez que 

apenas se dispõe dos volumes anuais transferidos e captados na RH no ano 2009.  

Considerando, como entradas, o volume de escoamento em regime modificado (ver secção 4.3.1.3., i.e. 

disponibilidades) e as transferências de água que entram na RH8 (indicadas no quadro seguinte) e, 

enquanto saídas, os volumes de água captados (necessidades de fornecimento de água aos principais 

sectores utilizadores – ver secção 4.4.1.2) e eventuais transferências que saem da RH8 para outra região 

hidrográfica, obteve-se o balanço hídrico por bacia principal. Atendendo a que os volumes de água 

captados foram calculados tendo em conta, também, as necessidades de água, por sector utilizador, 

existentes na RH, os respectivos valores globais ao nível das bacias principais incluem volumes de água 

captada em origens superficiais cuja proveniência não foi possível prever ao nível da sub-bacia de massa 

de água. Assim, aos volumes captados por sub-bacia de massa de água adicionaram-se volumes de 3,5 

hm3, na bacia do Arade, 4,1 hm3, na bacia do Barlavento e 2,3 hm3, na bacia do Sotavento, provenientes de 

charcas, açudes, cursos de água e outras origens superficiais utilizadas, nomeadamente, pela agricultura. 

Quadro 4.4.4 – Transferências e desvios de água realizados na RH8 (2009) 

Origem Destino 
Volume transferido (hm3) 

Entradas na RH8 Saídas da RH8 

RH6 – BH Mira 

(Albufeira de Santa Clara) 

RH8 – BH Barlavento 

(Canal do Rogil) 
2,0(1) - 

RH7 – BH Guadiana 

(Sistema Odeleite-Beliche) 
RH8 – Sotavento 

Abastecimento público: 

36,1 (3) 
- 

Agricultura: 10,4 (2) 

Golfes: 0,8 (2) 

Totais (acumulados) 49,3 - 

Fontes: (1) Associação de Beneficiários do Mira; (2) Taxa de Recursos Hídricos (ARH do Algarve, 2010b); (3) Estimativa da 
proporção de água captada em Odeleite-Beliche que terá sido efectivamente consumida na RH8, tendo em conta a 
distribuição da população servida por este sistema entre a RH7 e a RH8. 

As captações que poderão originar défice representam, no caso da albufeira do Funcho, 57,8% da sua 

capacidade útil e, no caso da albufeira da Bravura, 26,3% da sua capacidade útil. O défice verificado na 
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massa de água da albufeira do Funcho representa 35,4% da capacidade útil da mesma, já no caso da 

albufeira da Bravura representa apenas 16,2% da sua capacidade útil.  

No quadro seguinte apresenta-se o balanço hídrico por bacia hidrográfica principal (Carta 4 do Tomo 1B). 

Quadro 4.4.5 – Balanço hídrico por bacia hidrográfica principal 

Bacia 
Hidrográfica 

Principal 

Entradas Saídas 
Balanço hídrico (hm3) 

Disponibilidades (hm3) (1) 
Volume transferido 
acumulado (hm3) (2) 

Volume 
captado 

acumulado 
(hm3) 

Ano 
seco 

Ano 
médio 

Ano 
húmido 

Entradas Saídas 
Ano 
seco 

Ano 
médio 

Ano 
húmido 

Arade 41,63 193,97 417,27 0,00 0,00 31,89 9,74 162,08 385,38 

Barlavento 27,81 141,59 289,40 2,02 0,00 12,57 17,25 131,03 278,85 

Sotavento 37,63 178,74 384,14 11,15 0,00 2,31 46,47 187,58 392,99 

Total 107,10 514,30 1.090,80 13,17 0,00 46,77 73,5 480,70 1057,20 

Notas: Notas:  
(1) Este volume corresponde ao volume de água em regime modificado 
(2) Nos volumes transferidos/desviados optou-se por representar os volumes saídos com sinal negativo (-) 

Aos volumes captados apresentados acrescem 36,13 hm3 captados em Odeleite-Beliche, em 2009, para 

abastecimento público na RH8. Este volume não foi considerado na coluna das transferências e desvios – 

porque entra directamente para o sistema multimunicipal de abastecimento (e não no meio hídrico da 

bacia do Sotavento) – nem na dos volumes captados – porque é captado na RH7 e não na RH8 – mas é 

uma necessidade de água da RH8 a ter em conta no balanço necessidades/disponibilidades da região. 

Apesar de os balanços hídricos apresentados parecerem demonstrar a possibilidade de essa necessidade 

ser satisfeita pelas afluências à bacia do Sotavento, esta água poderá não estar disponível para ser 

captada, por falta de regularização ao nível da bacia. De referir que o cálculo do balanço hídrico é feito ao 

nível anual, pelo que a variabilidade sazonal do escoamento não se traduz no valor final. Deste modo, não 

é possível concluir que ao longo do ano não haja situações de défice de água e que o armazenamento 

interanual seja suficiente para garantir as necessidades quando o período de seca for superior ao período 

necessário para a regularização. 

De acordo com os consumos e transferências e desvios, é possível concluir que na região hidrográfica das 

ribeiras do Algarve, não ocorrem situações de défice de água. Contudo, na bacia hidrográfica do 

Sotavento, as afluências estimadas poderão não estar disponíveis para serem captadas (por falta de 

regularização, por exemplo), o que justifica o recurso à transferência de água a partir do sistema Odeleite-

Beliche para satisfazer as necessidades de água da bacia. 
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O volume total captado para usos consumptivos representa cerca de 38,9%, 8,9% e 4,2% do escoamento 

total da região hidrográfica em ano seco, em ano médio e em ano húmido, respectivamente. 

 

4.4.2.2. Massas de água subterrâneas 

A avaliação do balanço entre as disponibilidades e as necessidades das massas de água subterrânea da 

RH8 foi efectuada tendo em considerações as: 

• Entradas de água nas massas de água subterrânea, incluindo a: 

- Recarga natural associada à precipitação;  

- Recarga induzida pela rega de áreas agrícolas e de campos de golfe; 

- Recarga influente de linhas de água. 

• Saídas de água das massas de água subterrânea, nomeadamente associadas a: 

- Extracções de água conhecidas, ou seja, inventariadas pela ARH do Algarve no que 

respeita a volumes captados para a rega, consumo humano (privado e público), 

abeberamento de gado, indústria, actividades de recreio e lazer, ou outras utilizações; 

- Extracções de água estimadas no âmbito do presente plano como sendo efectivamente 

captadas nas massas de água subterrânea;  

- Descargas de água para os ecossistemas aquáticos e terrestres 

associados/dependentes. 

Desta forma, apresenta-se no Quadro 4.4.6 e na Carta 5 do Tomo 1B o resumo do balanço entre as 

entradas e saídas de água de cada uma das massas de água subterrânea da RH8. 

Quadro 4.4.6 – Balanço entre entradas e saídas totais das massas de água subterrânea da RH8 sob gestão 

da ARH do Algarve 

Massa de água subterrânea 
Entradas 
(hm3/ano) 

Saídas (hm3/ano) 
Balanço Entradas-Saídas 

(hm3/ano) 

Conhecidas Estimadas Conhecidas Estimadas 

Albufeira-Ribeira de Quarteira  11,02 2,16 4,70 8,86 6,32 

Almádena-Odeáxere  19,94 4,41 4,68 15,53 15,26 

Almansil-Medronhal  8,29 0,63 1,48 7,66 6,81 

Campina de Faro  9,95 6,50 14,41 3,45 -4,46 

Chão de Cevada-Quinta de João 

de Ourém  
1,75 0,44 1,22 1,31 0,53 

Covões  4,49 0,89 0,78 3,60 3,71 

Ferragudo-Albufeira  11,13 2,90 6,17 8,23 4,96 
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Massa de água subterrânea 
Entradas 
(hm3/ano) 

Saídas (hm3/ano) 
Balanço Entradas-Saídas 

(hm3/ano) 

Conhecidas Estimadas Conhecidas Estimadas 

Luz-Tavira  5,07 1,56 2,72 3,51 2,35 

Malhão  3,39 0,62 0,80 2,77 2,59 

Mexilhoeira Grande-Portimão  11,55 1,17 2,32 10,38 9,23 

Peral-Moncarrapacho  13,68 2,19 2,39 11,49 11,29 

Quarteira  16,86 8,57 11,27 8,29 5,59 

Querença-Silves  110,86 32,39 48,79 78,47 62,07 

São Bartolomeu  1,72 0,29 0,55 1,43 1,17 

São Brás de Alportel  7,69 0,77 1,37 6,92 6,32 

São João da Venda-Quelfes  16,10 6,62 12,93 9,48 3,17 

Maciço Antigo Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Algarve  
6,98 2,67 2,37 4,31 4,61 

Orla Meridional Indiferenciado da 

Bacia do Arade 
12,56 1,58 4,67 10,98 7,89 

Orla Meridional Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Barlavento  
12,07 1,20 4,42 10,87 7,65 

Orla Meridional Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Sotavento  
33,34 7,64 9,33 25,70 24,01 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do 

Arade  
28,11 4,71 4,54 23,40 23,57 

Zona Sul Portuguesa das Bacias 

das Ribeiras do Barlavento  
25,95 4,04 6,44 21,91 19,51 

Zona Sul Portuguesa das Bacias 

das Ribeiras do Sotavento  
11,08 1,77 2,60 9,31 8,48 

Total 383,57 95,72 150,94 287,85 232,63 

Actualmente a recarga média anual a longo prazo das massas de água subterrânea é na maioria dos casos 

superior às saídas, correspondente à soma das descargas naturais para os ecossistemas associados com 

as extracções conhecidas pela ARH do Algarve. No entanto, se se considerar as extracções estimadas para 

cada massa de água subterrânea constata-se que a massa de água Campina de Faro apresenta um 

balanço hídrico negativo, de -4,46 hm3/ano, valor contudo em dúvida em virtude do desconhecimento do 

volume total da recarga desta massa de água subterrânea e da sua distribuição espacial. 

De forma global a soma total das extracções conhecidas pela ARH do Algarve com as descargas para os 

ecossistemas aquáticos e terrestres representam cerca de 25% da recarga média anual a longo prazo.  

No entanto, e considerando as extracções que foram estimadas no âmbito do plano como sendo mais 

prováveis de ocorrerem nas massas de água subterrânea, as saídas atingem cerca de 39% da recarga 

média anual a longo prazo. 
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4.4.2.3. Síntese 

Tendo por base as entradas e saídas de água em 2009 (volumes transferidos e captados), e as 

disponibilidades em ano médio, apresenta-se no quadro seguinte um resumo do balanço hídrico nas 

massas de água superficiais e subterrâneas da RH8. 

Quadro 4.4.7 – Resumo do balanço hídrico conjunto das massas de água superficiais e subterrâneas da 

RH8 (2009) 

Massas de 
água 

Entradas Saídas 
Balanço (hm3) 

Disponibilidades 
(hm3) 

Volume transferido (hm3) Volume Captado (hm3) 

Entradas Saídas Conhecido Estimado Conhecido Estimado 

Subterrâneas 383,57 - 95,72 150,94 287,85 232,63 

Superficiais 514,30 13,17 0,0 46,77 480,70 

Total 897,87 (+) 13,17 142,49 197,71 768,55 713,33 

Fonte: ARH do Algarve e cálculos no âmbito do plano. No caso das massas de água subterrânea o volume captado inclui as 
descargas naturais  para os ecossistemas aquáticos e terrestres associados. 

Conforme se pode observar pela análise do Quadro anterior, anualmente são as origens superficiais que 

apresentam maiores disponibilidades de água (527,5 hm3 de água, considerando a água transferida a 

partir do canal do Rogil e das albufeiras de Odeleite e Beliche). Do volume médio anual superficial 

escoado, 8,9% é captado para suprir as necessidades de água da região hidrográfica em estudo, ficando 

disponíveis 480,7 hm3. 

É nas origens subterrâneas que é extraída entre 67% a 76% da água que é captada anualmente para o 

abastecimento da RH8. Ainda assim, as extracções de água efectuadas a partir destas origens são 

inferiores às suas disponibilidades anuais, verificando-se reservas de água subterrânea que variam entre 

287,9 hm3 e 232,6 hm3, consoante se considere o volume anual de água captado conhecido ou estimado. 

Face ao exposto, verifica-se que anualmente na RH8 não ocorre défice de água, sendo apenas captado, de 

acordo com os dados conhecidos, cerca de 15,6% do volume de água (superficial e subterrâneo) 

disponível nesta região hidrográfica. As captações subterrâneas podem contudo ser superiores, pelo que 

o volume captado pode ascender a 22% da água disponível.  
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4.5. Pressões significativas 

4.5.1. Massas de água superficiais  

4.5.1.1. Pressões qualitativas 

As pressões qualitativas compreendem as pressões de origem tópica e difusa presentes na RH8. Para a 

determinação das cargas poluentes de origem pontual e difusa afluentes à RH8, são utilizados os 

inventários relativos a rejeições urbanas, industriais e suinícolas disponibilizados pela ARH do Algarve. 

Para o cálculo das cargas de origem difusa, recorre-se ainda à utilização do modelo de bacia SWAT. Os 

resultados obtidos são complementados com a avaliação das fontes difusas urbanas/áreas artificiais com 

base na cartografia de uso do solo utilizada no âmbito do PGBH e com a estimativa de cargas provenientes 

de campos de golfe. 

Na RH8, as cargas pontuais emitidas quantificadas (provenientes de efluentes urbanos, indústrias, 

suiniculturas, aterros e aquiculturas) traduzem-se em 4.799,02 t/ano de CQO, 1.473,75 t/ano de CBO5, 

2.875,23 t/ano de SST, 1.464,88 t/ano de N e 235,27 t/ano de P.  

Estas cargas apresentam as seguintes origens:  

• 78 rejeições urbanas (incluindo descargas domésticas de origem industrial); 

• duas rejeições de indústrias alimentares; 

• 35 rejeições de indústrias não alimentares (incluindo instalações PCIP); 

• 12 rejeições de suiniculturas (das quais três já fecharam actividade); 

• uma rejeição de aterro sanitário; 

• nove rejeições de aquiculturas. 

Na RH8 encontram-se localizadas seis instalações PCIP com licença ambiental (de acordo com o Decreto-

Lei n.º 173/2008 de 26 de Agosto). 

A grande maioria das cargas rejeitadas na região hidrográfica em estudo é de origem urbana. Para 

qualquer um dos parâmetros analisados as descargas urbanas representam praticamente a totalidade das 

cargas contabilizadas: 98% para o CQO, 96% para o CBO5, 97% para o SST, 99% para o Azoto e 98% para 

o Fósforo. Dos restantes sectores, as suiniculturas representam aquele com maior importância na RH8 no 

que se refere a descargas, prinicipalmente para o parâmetro CBO5, em que as cargas rejeitadas 

representam 2,2% do total.   
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A bacia do Sotavento é aquela que mais contribui para as cargas dos cinco parâmetros analisados, 

principalmente no Fósforo (48,8%). Também a bacia do Arade representa uma parte importante das cargas 

rejeitadas, sendo o parâmetro SST (45,0%) o que tem maior representatividade. 

As cargas difusas de azoto e fósforo afluentes à RH8 são as seguintes, de acordo com a origem: 

• Agricultura: 1.333 t/ano N; 165 t/ano P; 

• Emissões difusas com origem doméstica: 22 t/ano N; 4 t/ano P;  

• Campos de golfe: 247 t/ano N; 76 t/ano P; 

• Rejeições agro-pecuárias (suiniculturas): 934 t/ano N; 187 t/ano P. 

Verifica-se que, para o azoto, a agricultura é a maior fonte de poluição difusa, enquanto para o fósforo as 

rejeições agro-pecuárias constituem a fonte mais relevante (cujo inventário da ARH do Algarve contemplou 

apenas efluentes de suiniculturas). 

Na RH8, as máximas contribuições de azoto (52%) e fósforo (49%) foram obtidas na bacia do Sotavento. 

As duas outras bacias hidrográficas têm valores de cargas poluentes muito semelhantes, pese embora se 

observe uma maior concentração de poluentes significativa no Arade. 

As cargas poluentes totais (pontuais e difusas) rejeitadas anualmente na RH8 apresentam as seguintes 

proporções: 37% CQO, 29% Azoto, 20% SST, 9% CBO5 e 5% Fósforo.  

 

4.5.1.2. Pressões quantitativas 

Para a elaboração da presente análise utilizou-se o inventário de captações para abastecimento público e 

para usos privados disponibilizado pela ARH do Algarve, tendo por base a TRH de 2009. 

Na RH8 existem três captações para abastecimento público superficiais na região hidrográfica, nas 

albufeiras de Odelouca, Funcho e Bravura, as quais captaram em 2009 um volume de aproximadamente 

22 hm3. A influência das extracções das captações no regime hidrológico foi estimada a partir do 

coeficiente entre o volume médio anual captado e o volume médio anual escoado na mesma secção, 

influenciando o regime fluvial se a alteração do regime é superior a 10%. De acordo com este critério, 

nenhuma das captações superficiais destinadas a abastecimento público na RH8 é considerada 

significativa. 
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Relativamente às captações de uso privado existem 19 captações superficiais, cujo volume de extracção 

totalizou 61 hm3 em 2009. Destas captações, seis apresentam um volume médio anual extraído superior a 

4 hm3 (limiar mínimo a partir do qual a captação foi considerada significativa): duas na Ria do Alvor, duas 

na Ria Formosa e duas na Albufeira do Arade. A água captada apresenta como finalidades de utilização a 

aquicultura e a agricultura. 

 

4.5.1.3. Pressões significativas 

São consideradas significativas as pressões cujos efeitos sobre as massas de água são responsáveis, pelo 

menos, por uma das seguintes situações: 

• Impedem ou põem em risco que essas massas de água atinjam os objectivos ambientais a 

que se refere o Capítulo IV da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (bom estado ou bom 

potencial até 2015, cf. Capítulo 8 do presente documento); 

• Impedem ou põem em causa a conservação dos habitats ou a sobrevivência de espécies 

directamente dependentes da água; 

• No caso de massas de água coincidentes com zonas protegidas, as pressões que põem em 

causa que sejam respeitadas as normas de qualidade a que se refere a respectiva legislação 

específica. 

A identificação das fontes de poluição que impedem ou põem em risco que essas massas de água atinjam 

os objectivos ambientais é efectuada tendo por base: 

• as fontes de poluição pontuais identificadas que drenam para massas de água em estado 

inferior a bom; 

• a fonte de poluição difusa com maiores cargas na sub-bacia da massa de água em estado 

inferior a bom. 

A identificação das fontes de poluição que impedem ou põem em causa a conservação dos habitats ou a 

sobrevivência das espécies directamente dependentes da água é efectuada tendo por base os habitats em 

estado desfavorável (mau ou inadequado) localizados em zonas protegidas, e as fontes de poluição 

pontuais e difusas identificadas nas massas de água que cruzam estes habitats (independentemente do 

estado destas massas de água).  

No ano hidrológico 2008/2009 não foram detectados incumprimentos em nenhuma das zonas protegidas 

referidas, excepto no caso da ETAR de Armação de Pêra, que se apresentava em situação de não 
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cumprimento legal quanto à descarga de águas residuais urbanas na zona sensível da Lagoa dos 

Salgados, mas não foi considerada para a presente secção por ter sido desactivada em Março de 2010. 

As fontes de poluição que drenam para massas de água superficiais em estado inferior a bom, que são 

susceptíveis de afectar massas de água localizadas em habitats cujo estado de conservação é 

desfavorável e zonas protegidas em que se detectou o incumprimento de normas de qualidade 

estabelecidas, são as que apresentam impactes mais significativos nas massas de água (apresentadas nas 

Cartas 7 do Tomo 1B). 

As descargas de águas residuais domésticas, as escorrências dos terrenos agrícolas e os efluentes das 

explorações agro-pecuárias constituem as principais causas de pressão sobre as massas de água 

superficiais, e influenciam a sua qualidade para os diversos usos, causando problemas de poluição 

orgânica (expressa nas cargas orgânicas dos efluentes) e enriquecimento das águas em nitratos e fósforo. 

Identificam-se como rejeições pontuais mais importantes as que apresentam carga média anual superior, 

em pelo menos um dos parâmetros (CBO5, CQO, N ou P), à descarga média anual de 10.000 hab.eq 

(219.000 kg/ano de CBO5, 438.000 kg/ano de CQO, 36500 kg/ano de N e 7300 kg/ano de P). Neste 

contexto, as rejeições de origem urbana foram identificadas em maior número, e correspondem a 64% das 

rejeições. Considerando como critério a carga poluente, são também as rejeições de efluentes urbanos as 

que têm maior importância. Em termos de distribuição geográfica, verifica-se que a maior parte das cargas 

quantificadas no contexto da presente secção encontram-se nas sub-bacias 08RDA1701, 08RDA1702 e RF2, 

ou seja, na região litoral dos concelhos de Lagos, Portimão, Lagoa e Faro. 

Relativamente às fontes de poluição difusa mais importantes para cada uma das sub-bacias de massa de 

água superficial em estado inferior a bom, ou naquelas onde se verifiquem incumprimentos das normas 

ambientais e de qualidade, observa-se que a pressão difusa significativa na maioria das massas de água 

consideradas é a actividade agrícola (correspondente a 76,6% ou 67,5% das sub-bacias, dependendo se o 

parâmetro em análise é o azoto ou o fósforo, respectivamente), seguida das rejeições agro-pecuárias 

(suiniculturas). Apenas em casos pontuais, o Golfe é a actividade com maior peso nas pressões difusas de 

uma dada sub-bacia. 

Para cada sub-bacia de massa de água em estado inferior a bom, localizada em habitats cujo estado de 

conservação é desfavorável, ou em zonas protegidas em que se detectou o incumprimento de normas de 

qualidade estabelecidas, identifica-se que a fonte de poluição difusa mais importante na maioria dos 

casos é a agricultura. 
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4.5.1.4. Pressões hidromorfológicas 

No que respeita às pressões resultantes de alterações morfológicas em águas interiores, de acordo com o 

Artigo 2.º e o Anexo III do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, foram identificadas para as águas da 

Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve as pressões hidromorfológicas existentes e previstas, 

nomeadamente a regularização significativa dos cursos de água, incluindo as transferências e desvios de 

água e as alterações morfológicas significativas das massas de água. 

A identificação das pressões hidromorfológicas da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve inserida em 

território nacional foi efectuada com base em diversas fontes de informação, nomeadamente bibliografia 

técnica e bases de dados de utilização de recursos hídricos, de obras em linhas de água, da rede 

rodoviária e ferroviária. 

Considerou-se como pressão morfológica significativa a pressão cujos efeitos sobre as massas de água 

são responsáveis pelo menos, por uma das seguintes situações: 

• Impedem ou põe em risco que essas massas de água atinjam os objectivos ambientais a que 

se refere o Capítulo IV da Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro; 

• Impedem ou põem em causa a conservação dos habitats ou a sobrevivência de espécies 

directamente dependentes da água; 

• No caso das massas de água coincidirem com zonas protegidas, impedem ou põem em 

causa que sejam respeitadas as normas de qualidade a que se refere a respectiva legislação 

específica. 

A identificação das pressões significativas resultantes da regularização hidrológica teve como base 

indicadores de regularização do caudal e indicadores de regularização por transferência e desvios. 

Relativamente às pressões morfológicas em águas interiores verifica-se que:   

• Não se encontra titulada qualquer deposição de sedimentos em Domínio Público Hídrico; 

• Não se realizam extracções de inertes em Domínio Público Hídrico; 

• Existem 242 pontes e pontões ferroviários e rodoviários, nenhum dos quais gera uma 

pressão significativa; 

• Existem três regularizações fluviais licenciadas, constituídas por duas intervenções na 

Ribeira de Alcantarilha, uma na Ribeira de Albufeira e outra na Ribeira do Cadouço, sendo 

que  apenas a da Ribeira de Albufeira se constitui como uma pressão significativa; 
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• Existem 4.077 infra-estruturas, das quais 1.133 são charcas; 1.433 são barragens em que 61 

são abrangidas pelo RSB e destas, 7 são grandes barragens. Cerca de 1.062 (448 não contêm 

informação suficiente para serem classificadas) das 4.077 infra-estruturas na RH8, 

constituem-se como pressões significativas. 

Quanto às pressões resultantes de regularização hidrológica em águas interiores: 

• Foram identificadas duas transferências e um desvio de água (existentes), das quais apenas 

o desvio entre Albufeira de Odelouca (RH8) e Albufeira de Funcho (RH8) é realizado dentro 

da RH8. Das transferências existentes verifica-se: a transferência entre a Albufeira de Santa 

Clara (RH6) e Aproveitamento Hidroagrícola do Mira (RH8) e a transferência entre a Albufeira 

de Odeleite/Beliche (RH7) e o Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio (RH8) – 

Concelhos: Castro Marim, Vila Real de Santo António, S. Brás de Alportel, Faro, Olhão e Loulé 

e Perímetro de rega do Sotavento Algarvio, e Bacia Hidrográfica do Arade – concelho de 

Loulé;  

• Das 4.077 pressões associadas a regularização de água através de barragens, açudes e 

charcas, foram identificadas 4 pressões significativas (sendo que 450 das infra-estruturas 

não têm informação da capacidade, não sendo possível avaliar se constituem pressões 

significativas em termos de regularização hidrológica). 

Relativamente às pressões hidromorfológicas afectando nas águas de transição e costeiras importa referir 

as configurações hidromorfológicas das zonas estuarinas e da orla costeira, a qualidade ambiental e os 

ecossistemas são fortemente influenciados pelos diferentes processos dinâmicos naturais e pelas acções 

e intervenções antrópicas.  

Para classificar uma pressão como significativa estabeleceu-se uma série de critérios, tendo em conta o 

possível efeito da dita pressão sobre o estado da massa de água. Tendo em conta a Directiva-Quadro da 

Água, os critérios a considerar na avaliação do estado das massas de água de transição na componente 

dos elementos hidromorfológicos de suporte dos elementos biológicos são as condições morfológicas e o 

regime de marés. Relativamente às condições morfológicas, há a considerar três subcritérios: a variação 

da profundidade, a quantidade, estrutura e substrato do leito e a estrutura da zona intermareal. Quanto ao 

regime de marés há que ter em conta 2 subcritérios: o fluxo de água doce e a exposição às vagas. 

Da análise efectuada resulta a seguinte caracterização de pressões hidromorfológicas afectando as 

massas de água de transição e costeiras: 
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• Nas massas de água de transição Arade WB1 e Arade WB2  existe um conjunto de estruturas 

edificadas que  constituem pressões hidromorfológicas e que incluem dois quebra-mares, 

três fixações de margem e sete pontes, sendo pressões significativas apenas os quebra-

mares (Molhe Oeste e Molhe Leste do Porto de Portimão), que provocam uma alteração do 

hidrodinamismo de grau médio; 

• Na massa de água costeira CWB-II-5B existem quatro estruturas edificadas que constituem 

pressões hidromorfológicas, nomeadamente dois quebra-mares e dois pontões, sendo que 

um dos quebra-mar (Porto da Baleeira) provoca uma alteração do hidrodinamismo de grau 

elevado, constituindo uma pressão significativa; 

• Na massa de água costeira CWB-II-6 assinalam-se 23 estrutruras edificadas que são 

pressões hidromorfológicas, constituídas por 12 quebra-mares, nove esporões, um pontão e 

uma fixação de margem; destas são pressões significativas oito quebra-mares (causando 

uma alteração do hidrodinamismo de grau médio ou alto) e um esporão (Vila Fita, Oeste de 

Armação de Pêra, provocando uma alteração do hidrodinamismo de grau médio); 

• Na massa de água de transição CWB-I-6 existem cinco estruturas edificadas que são 

pressões hidromorfológicas, nomeadamente quatro quebra-mares, que constituem pressões 

significativas, e um esporão; 

• Nas massas de água da lagoa costeira Ria Formosa assinalam-se 22 estruturas edificadas 

que constituem pressões hidromorfológicas, nomeadamente cinco pontes, quatro pontões, 

nove fixações de margem, um esporão, um esporão / fixação de margem e dois pontões / 

fixações de margem, das quais três fixações de margem são pressões significativas; 

• Na ria de Alvor existem cinco estruturas edificadas que constituem pressões 

hidromorfológicas, incluindo dois pontões/fixações de margem, uma fixação de margem, um 

dique, que constitui uma pressão significativa, e uma ponte. 

 

4.5.1.5. Pressões biológicas 

De acordo com o Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março, são identificadas as pressões 

biológicas existentes para as águas de superfície da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, 

nomeadamente a pressão exercida pela pesca, pelas cargas piscícolas em meio dulçaquícola, pela 

presença de espécies exóticas e pela aquacultura off-shore. 

O exercício da pesca profissional em águas interiores só é permitido nas massas hídricas ou seus troços 

constantes do anexo aprovado pela Portaria n.º 544/2001, de 31 de Maio. Neste anexo não é feita 
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referência à bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve. Nas massas hídricas não definidas nesse anexo, o 

exercício da pesca profissional só é permitido em Zonas de Pesca Profissional. Estas também não estão 

definidas para a RH8. 

A actividade piscatória nas redes hidrográficas das Ribeiras do Algarve tem uma expressão muito 

reduzida, apresentando um carácter predominantemente lúdico, onde os ciprinídeos são o grupo alvo para 

os pescadores desportivos (Almeida e Ferreira, 2002). Tal dever-se-á ao facto das comunidades ícticas das 

bacias hidrográficas das ribeiras do Algarve apresentarem reduzidas potencialidades do ponto de vista da 

exploração de recursos haliêuticos (Almeida e Ferreira, 2002). 

Num trabalho recente, de Godinho et al. (1998), os padrões de composição piscícola foram examinados em 

albufeiras portuguesas, incluindo apenas uma albufeira da RH8: Bravura. Nesse estudo, a classificação da 

matriz dos taxa piscícola por albufeiras revelou a existência de quatro grupos distintos. A albufeira de 

Bravura foi classificada no grupo A “albufeiras simples-de-águas-quentes”, que se distinguiram pela 

presença permanente do Achigã e pela ausência das Trutas, Bogas de boca recta e Barbos. 

Neste grupo, as espécies presentes mais valorizadas em termos desportivos são claramente o Achigã e a 

Carpa (ambas espécies exóticas). O centrarquídeo cria um sistema pesqueiro baseado numa pesca 

selectiva que lhe é dirigida especificamente (com a utilização de isco vivo ou artificial). Pela pequena 

dimensão média das albufeiras deste grupo a vertente competitiva da pesca ao Achigã, que é feita 

embarcada, será pouco realizável, pelo que a pesca será realizada por pescadores individuais ou em 

pequenos grupos (Godinho, 2008). 

Quanto à pesca em águas de transição e costeiras, segundo o Decreto Regulamentar n.º 9/2007, de 27 de 

Fevereiro, a Direcção-Geral das Pescas e Aquacultura (DGPA) tem por missão a fiscalização e controlo da 

pesca marítima, da aquicultura e das actividades conexas, no âmbito da política de gestão e conservação 

de recursos. No que diz respeito à pesca profissional, o Decreto-Lei n.º 278/87, de 7 de Julho de 1987, 

fixou o quadro legal regulamentador do exercício da pesca e das culturas marinhas em águas sob 

soberania e jurisdição portuguesa. Posteriormente foram feitas algumas alterações a esse documento 

regulador pelo Decreto-Lei n.º 383/98, de 27 de Novembro. 

Os principais portos de pesca (delegações da Docapesca, Portos e Lotas S.A.) existentes na RH8 são: 

• no Barlavento: Baleeira/Sagres, Lagos e Portimão; 

• no Sotavento: Quarteira, Olhão, Santa Luzia  e Tavira. 
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Nos portos da RH8 foram desembarcadas 25.045 t de pescado no ano de 2009 (19,4% do continente) 

(DGPA, 2010). As espécies mais representativas em termos de quantidade foram a Cavala (Scomber 

japonicus) (28,19%), a Sardinha (Sardina pilchardus) (17,47%) e o Polvo (Octopus vulgaris) (13,14%). Já em 

termos de valor as mais importantes foram o Polvo (20,44%), a Gamba (Parapenaeus longirostris) 

(16,20%) e a Sardinha (6,84%). 

No final de 2009 estavam registadas na região do Algarve 1.643 embarcações de pesca (27,5% das 

existentes no continente), das quais 219 não possuíam motor (DGPA, 2010). Segundo a Autoridade 

Marítima Nacional, o número de embarcações de pesca registadas nas cinco capitanias de portos (e 

respectivas delegações marítimas) integradas na RH8 eram 1360 em Outubro de 2010. Na região do 

Algarve este número ascende a 1.575 unidades. 

A área de pesca da frota de crustáceos está limitada à Costa Vicentina (Sul de Sines) e ao Algarve, áreas de 

distribuição das espécies alvo; enquanto que a frota de peixes opera por toda a costa continental 

portuguesa (Fernandes et al., 2007).  

A quase totalidade do desembarque proveniente da frota de crustáceos, incluindo os peixes, é vendida na 

lota de Vila Real de Santo António (onde se encontram também compradores espanhóis), para onde é 

transportado por via terrestre desde o porto onde a embarcação atraca (Fernandes et al., 2007). No caso 

da frota de peixes os desembarques são efectuados, normalmente, numa lota da área onde a embarcação 

está a operar. 

A actividade da pesca na Ria Formosa encontra-se regulamentada pela Portaria n.º 560/90 de 19 de Julho, 

cuja aplicação “compreende as águas interiores não oceânicas da zona lagunar da ria Formosa, bem como 

os respectivos leitos e margens pertencentes ao domínio público hídrico, sob jurisdição das Capitanias 

dos Portos de Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António”. Nesta zona pode ser praticada pesca 

lúdica e pesca comercial, sendo, contudo, proibida a pesca em alguns locais ou com algumas artes de 

pesca. 

Na ria de Alvor, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º43/87, de 17 de Julho, com a redacção que lhe 

foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de Maio, são proibidas as seguintes artes de pesca: 

o tapa-esteiro, os arrastos, o cerco, as redes de emalhar de uma pano, excepto nas estacadas para a 

captura de Lampreia e o batuque. 

No estuário do Arade, a pesca profissional é limitada, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º43/87, de 

17 de Julho, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de Maio. 

Apesar disto, são visualizadas ocasionalmente actividades de pesca ilegal com redes de emalhar e 
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tresmalho (Gonçalves et al., 2006a). Ainda assim, nos últimos anos as pescas no estuário e na região têm 

vindo a diminuir. Apenas alguns pescadores, nomeadamente das comunidades ribeirinhas da Mexilhoeira 

da Carregação, Ferragudo e Portimão, ainda aqui se dedicam à actividade piscatória (Gonçalves et al., 

2006a). 

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o número de embarcações de pesca lúdica registadas nas cinco 

capitanias de portos (e respectivas delegações marítimas) integradas na RH8 eram 16.108 em Outubro de 

2010. Na região do Algarve este número ascende a 17.211 unidades (inclui Vila Real de Santo António). 

A pesca desportiva na Ria Formosa apenas pode ser exercida a partir de terra firme ou de embarcações de 

recreio e na modalidade de pesca de superfície, com cana de pesca ou linha de mão, não podendo cada 

desportista utilizar mais de duas canas ou linhas. Na Ria Formosa não é permitida a prática de caça 

submarina. Quanto à ria de Alvor e ao estuário do Arade não se dispõe de informação que permita 

caracterizar a prática de pesca desportiva nesta lagoa costeira. 

As cargas piscícolas elevadas em albufeiras do Tipo Sul, como as existentes na Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve, podem ocorrer devido à redução do volume de água armazenado e ao aumento da 

eutrofização, principalmente no Verão. A existência de cargas piscícolas elevadas constitui uma pressão 

para este tipo de sistemas, podendo conduzir à elevada mortalidade de efectivos populacionais de peixes, 

à contaminação das águas (pela decomposição dos peixes e aumento da matéria orgânica) e a problemas 

de saúde pública (Ferreira et al., 2009). Na RH8 avaliou-se a Albufeira do Funcho como tendo uma carga 

piscícola elevada, tendo sido aí realizadas operações preventivas de extracção piscícola pela EDIA, sendo 

retirados 800 kg de peixe (DGRF, 2005). 

No que respeita a espécies exóticas, o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, regula a introdução de 

espécies não indígenas de fauna e flora na Natureza. Entende-se como “espécie invasora” qualquer 

espécie susceptível de, por si própria, ocupar o território de uma forma excessiva, em área ou em número 

de indivíduos, provocando uma modificação significativa nos ecossistemas (alínea o do Artigo 2.º). O ICNB 

organizou uma proposta de revisão deste diploma face aos novos conhecimentos e avanços ao nível da 

União Europeia no que diz respeito às espécies invasoras, informação essa que foi utilizada, devido à sua 

actualidade, para a caracterização das espécies exóticas na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, 

com a devida referência.  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, as espécies de peixes exóticas nas Bacias 

Hidrográficas das Ribeiras do Algarve e constantes do Anexo I são as seguintes: Pimpão (Carassius 

auratus), Carpa (Cyprinus carpio), Perca-sol (Lepomis gibbosus) e Achigã (Micropterus salmoides). A Carta 

Piscícola Nacional (Ribeiro et al., 2007), acrescenta às espécies invasores dulçaquícolas que surgem nas 
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Ribeiras do Algarve a Gambúsia (Gambusia holbrooki) e não faz referência à presença do Pimpão 

(Carassius auratus). Trabalhos de investigação desenvolvidos na área confirmaram ainda a presença do 

ciclídeo exótico Chanchito (Herichthys facetum) (Pires et al., 2004), corroborada pelos dados da ARH do 

Algarve respeitantes à monitorização das comunidades ictiofaunísticas efectuada na RH8. Os cursos de 

água e albufeiras que suscitam preocupação em termos da presença e provável proliferação de espécies 

exóticas de peixes são os seguintes: 

• Rio Arade (08RDA1661); Albufeira do Arade (08RDA1669); Rio Arade (HMWB - Jusante B. 

Arade) (08RDA1674); Ribeira de Odelouca (08RDA1655; 08RDA1656; 08RDA1663; 

08RDA1675; 08RDA1676); Ribeira do Enxerim (08RDA1682); Ribeira de Boina (08RDA1673; 

08RDA1690); 

• Ribeira de Alcantarilha (08RDA1703); 

• Ribeira de Aljezur (08RDA1657); 

• Ribeira da Quarteira (08RDA1706); 

• Ribeira de Almargem (08RDA1691); 

• Ribeira do Farelo (08RDA1678; 08RDA1695); 

• Ribeira de Alportel (08RDA1681; 08RDA1693); 

• Ribeira de Monchique (08RDA1662); 

• Ribeira da Carrapateira (08RDA1680); 

• Rio Séqua (08RDA1699); 

• Albufeira da Bravura (08RDA1679) e troço a jusante (Ribeira de Odeáxere (HMWB - Jusante B. 

Bravura) (08RDA1688; 08RDA1696); 

• Ribeira de Seixe (08RDA1651; 08RDA1653). 

O Lagostim-vermelho-da-Lousiana (Procambarus clarkii), presente nos Anexos I e III do Decreto-Lei n.º 

565/99, é uma espécie exótica de invertebrados presente na bacia das Ribeiras do Algarve e bastante 

problemática.  

As espécies exóticas de flora com ocorrência na Região Hidrográfica (de acordo com as revisões 

introduzidas pelo ICNB ao anexo I do diploma existente) e as espécies exóticas que estão reconhecidas 

internacionalmente como sendo espécies que constituem ameaças significativas à diversidade biológica 

(de acordo com as revisões introduzidas pelo ICNB ao anexo III do diploma existente) são o Pinheirinho-

de-água (Myriophyllum aquaticum), a Cana (Arundo donax L.), o Falso-papiro (Cyperus alterniflorus) e 

Cyperus eragrostis. 
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Nas águas de transição e costeiras assinalam-se como espécies exóticas diversas espécies de algas 

(Antithamnionella ternifolia, Asparagopsis armata, Bonnemaisonia hamifera, Caulerpa taxifolia,  

Colpomenia peregrina, Codium fragile, Grateloupia turuturu, Grateloupia doryphora, Gymnodinium 

catenatum, Sargassum muticum, Undaria pinnatifida) crustáceos (Acartia tonsa, Callinectes sapidus, 

Diamysis bahirensis, Elminius modestus, Eriocheir sinensis, Jasus lalandii, Metapenaeus (Marsupenaeus 

japonicus, Panulirus guttatus), bem como alguns bivalves (Crassostrea gigas, Ruditapes philippinarum), 

gastrópodes (Crepidula fornicata) e peixes (Fundulus heteroclicus). Sabe-se actualmente que o principal 

vector de introdução será o das águas de lastro (56%), seguindo-se a incrustação nos cascos das 

embarcações (22%) e por fim a aquacultura (11%) (Fernandes, 2009). 

Relativamente à aquacultura off-shore (em mar abert0), esta é uma realidade recente na costa Sul do 

Algarve (Conselho de Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, 2012). No que concerne à produção de 

bivalves, existe uma instalação privada de produção em long-line ao largo de Sagres (desde 1987) com 

produção de ostras de aproximadamente 160 toneladas /ano.  

Quanto à piscicultura, foi delimitada pelo Decreto Regulamentar n.º9/2008, de 18 de Março, a primeira 

Área de Produção Aquícola, que foi denominada de Área Piloto de Produção Aquícola de Armona (APPAA), 

em Olhão, ao largo da ilha de Armona. A APPAA é constituída por um total de 60 lotes (incluinda as áreas 

do L-IPIMAR e da Armação de Tunídeos), dos quais 35 lotes com uma área de produção de oito hectares 

para cada um, destinados à instalação de estruturas de aquacultura, jaulas para peixes e long-lines para 

bivalves ou macroalgas. A parcela a afectar à piscicultura não deve exceder 70% da área total, com cinco 

lotes (A1, B1, C1, D1 e E1) exclusivos para produção de bivalves (mexilhão, ostras e vieiras). Mais de 30 

lotes foram já atribuídos, dos quais 10 são dedicados à produção de bivalves, apostando em tecnologias 

inovadoras (ex. smartline para a produção de mexilhão). Nestes lotes estão actualmente duas empresas a 

funcionar com uma produção de 500 toneladas / ano. 

A aquacultura off-shore exerce provavelmente uma pressão biológica sobre a ecologia marinha, sobre a 

forma de impactes indirectos significativos traduzidos em alteração das comunidades bentónicas, 

dispersão para o meio natural de peixes de aquacultura não indígenas da zona ou geneticamente 

modificados, introdução e propagação de agentes patogénicos, distorção da cadeia alimentar, entre 

outros.  
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4.5.2. Massas de água subterrâneas 

4.5.2.1. Pressões qualitativas pontuais 

As pressões qualitativas compreendem as pressões de origem tópica e difusa presentes na RH8. Estas 

pressões são avaliadas no plano tendo por base os resultados da monitorização levada a cabo pela ARH 

do Algarve. No que respeita à sua localização e características, são as mesmas e seguem os mesmos 

pressupostos para o cálculo das cargas para as massas de água superficiais. 

As pressões e potenciais impactes sobre as massas de água subterrânea devido a fontes tópicas estão 

essencialmente associadas às descargas de águas residuais, nomeadamente resultantes de efluentes 

urbanos, indústria, suiniculturas e uma adega. Sobre 18 das 23 massas de água subterrânea estão 

actualmente inventariadas pela ARH do Algarve 95 pressões pontuais com estas origens, principalmente 

concentradas nas massas de água Ferraguro-Albufeira (14 pressões), Querença-Silves (12 pressões), e 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade e das Bacias das Ribeiras do Barlavento (ambas com 10 pressões).  

Actualmente não está inventariada nenhuma descarga de água residual sobre as massas de água 

subterrânea Almansil-Medronhal, Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém, Covões, São Bartolomeu e 

Luz-Tavira. 

As principais pressões de origem pontual sobre as massas de água subterrânea estão maioritariamente 

associadas às descargas de efluentes urbanos (61 descargas identificadas, correspondendo a 64% do 

total). Estas descargas apresentam uma ampla distribuição espacial, destacando-se as massas de água 

subterrânea Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do Barlavento e de Querença-Silves, 

localizando-se sobre esta última 18% das pressões inventariadas no que respeita a descargas de efluentes 

urbanos. 

Sobre as massas de água subterrânea da RH8 estão inventariadas 23 descargas de águas residuais de 

origem industrial (24% do total das pressões). Da totalidade das descargas de águas residuais 13 

correspondem a ETAR. As restantes descargas industriais estão associadas à A22 – Via Infante de Sagres 

(10).   

No que respeita às pressões exercidas pelas águas residuais provenientes de suiniculturas (inventariadas 

10 sobre as massas de água subterrânea da RH8, 11% do total das descargas), importa referir que estas 

estão presentes sobre um número relativamente reduzido de massas de água subterrânea. Das 10 

pressões com origem em suiniculturas, 60% localiza-se sobre a massa de água subterrânea da Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Arade, distribuindo-se as restantes pelas massas de água subterrânea Zona Sul 

Portuguesa das Bacias do Sotavento e Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve.  
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As restantes pressões existentes sobre as massas de água subterrânea da RH8, nomeadamente uma 

adega e os aterros sanitários (Aterros Sanitários do Sub-sistema do Barlavento e do Sotavento – em 

exploração, e o Aterro Sanitário Intermunicipal Faro-Loulé-Olhão – desactivado) adquirem pouca 

expressão na globalidade das pressões, correspondendo a menos de 2% do total das pressões 

inventariadas na RH8. 

Refira-se ainda a potencial pressão exercida pelas extracções de recursos minerais metálicos e não 

metálicos na RH8 (286 pressões inventariadas), nomeadamente de areeiros, uma concessão mineira e 

pedreiras. Embora para estas pressões pontuais não sejam actualmente conhecidos pontos de descarga, o 

facto é que a escavação destas zonas contribuem, na maior parte dos casos para a exposição dos níveis 

piezométricos, tornando as massas de água subterrânea particularmente vulneráveis a eventuais 

substâncias contaminantes que sejam introduzidas no meio hídrico. 

Os principais contaminantes passíveis de serem introduzidos no meio hídrico subterrâneo devido a 

pressões pontuais são nutrientes, metais, compostos orgânicos (sintéticos ou naturais), microorganismos. 

Contudo, a informação disponibilizada pela ARH do Algarve no que respeita às cargas médias anuais que 

actualmente são conhecidas para as pressões pontuais inventariadas na RH8 dizem essencialmente 

respeito aos parâmetros: carência bioquímica de oxigénio (CBO5), carência química de oxigénio (CQO), 

azoto (N), fósforo (P) e sólidos suspensos totais (SST).  

Sobre todas as massas de água subterrânea em que ocorrem descargas pontuais de águas residuais 

verifica-se que o CQO, CBO5 e SST correspondem às cargas mais representativas: 3541 t/ano de CQO, 864 

t/ano de CBO5 e 2103 t/ano de SST. Não obstante o predomínio destas cargas, as mesmas não têm, ao 

contrário dos metais, compostos orgânicos ou dos microorganismos, reflexos directos na qualidade das 

massas de água subterrânea. Os nutrientes azoto e fósforo apresentam uma diminuta representatividade 

face aos valores obtidos para os parâmetros referidos anteriormente: 1019 t/ano de azoto e 152 t/ano de 

fósforo. 

Atendendo à reduzida representatividade das cargas de azoto (N) e de fósforo (P) presentes nas descargas 

feitas sobre as massas de água subterrânea não se considera que estas contribuam de forma significativa 

para a qualidade do meio hídrico em profundidade. 

Considerando que em condições normais o azoto descarregado nos solos é transformado em ião amónio 

e, por um processo de nitrificação, em nitrato, este parâmetro é de todos aqueles que são conhecidos nas 

descargas que maior importância poderá ter. Embora as causas dos problemas de contaminação com 

nitrato registados nas massas de água subterrânea não se possam atribuir somente às pressões pontuais 

inventariadas na RH8, estas poderão contribuir de forma cumulativa com as pressões difusas para as 
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concentrações deste parâmetro em algumas captações de água subterrânea, justificando atenção especial 

às descargas de águas residuais efectuadas na envolvente próxima. 

De modo a avaliar eventuais relações entre a localização das pressões pontuais inventariadas na RH8 e os 

locais onde as amostras de água subterrânea apresentam concentrações de nitrato superiores a 50 mg/l 

analisou-se neste Plano para cada massa de água subterrânea da RH8 a relação entre a distribuição das 

pressões pontuais e a distribuição das captações de água subterrânea em que as concentrações de nitrato 

são superiores a 50 mg/l. Esta análise permitiu detectar que poderá haver contributo local do número 

significativo de pressões pontuais para os níveis de nitrato nas águas subterrâneas nas massas de água 

Campina de Faro, Ferragudo-Albufeira, Quarteira, Querença-Silves, Orla Meridional Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Barlavento e Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento. 

Para além da referente às concentrações de azoto, fósforo, CBO5, CQO e SST, existem rejeições com 

concentrações de metais, compostos orgânicos e microorganismos que poderão potencialmente contribuir 

para algumas situações pontuais de contaminação das massas de água subterrânea. A única informação 

disponível relativamente a estes parâmetros diz respeito à monitorização das descargas das instalações 

PCIP (Instalações com regime de Prevenção e Controlo Integrado de Poluição), aos resultados obtidos no 

âmbito do Estudo do Impacte das Vias Rodoviárias do Algarve (IC1 e A2) na Qualidade da Água (CCDR, 

2006) e aos resultados obtidos na rede de monitorização de substâncias perigosas e prioritárias na água 

subterrânea, na envolvente de lixeiras e actividades industriais (ARH do Algarve, 2010a). Na RH8 

encontram-se seis instalações PCIP. 

Actualmente não são conhecidos problemas particularmente significativos de qualidade das massas de 

água subterrânea da RH8 devido a metais, compostos orgânicos (naturais ou sintéticos) ou 

microorganismos, situação que poderá ser resultado do cumprimento das disposições legais no que 

respeita à qualidade das águas residuais descarregadas.  

Neste contexto, os impactes associados às pressões das águas residuais são, em geral, pouco 

significativos para as 23 massas de água subterrâneas, atendendo que em alguns casos não existem 

descargas ou em que a maior parte é sujeita a tratamento e a controlo de qualidade. Refira-se que das 

descargas residuais de efluentes urbanos inventariadas sobre as massas de água subterrânea 75% são 

sujeitas a tratamento secundário ou terciário e que das 23 descargas residuais de efluentes industriais 13 

têm como origem ETAR, pelo que a sua qualidade respeitará os normativos de qualidade exigidos pela 

legislação nesta matéria. O mesmo acontecerá com os Aterros Sanitários do Sub-sistema do Sotavento e 

do Barlavento, o Aterro Sanitário Intermunicipal Faro-Loulé-Olhão e as lixeiras seladas. Os impactes 

negativos associados às pressões urbanas e industriais poderão contudo adquirir significado nas 
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situações em que não sejam respeitados os valores limites de emissão estipulados na legislação nacional 

ou na sequência de um acidente que origine a descarga de águas residuais não tratadas. 

 

4.5.2.2. Pressões qualitativas difusas 

Tendo em conta que a principal pressão associada à poluição difusa diz respeito à actividade agrícola, no 

âmbito do PGBH da RH8 foi efectuado um esforço no sentido de identificar as áreas agrícolas adubadas. 

Para tal recorreu-se à informação disponibilizada pela ARH do Algarve resultante da interpretação dos 

ortofotomapas de 2005 e 2007, à informação fornecida pelo Turismo de Portugal, no que respeita aos 

empreendimentos turísticos e campos de golfe actualmente em funcionamento, complementada com a 

informação constante na Carta Corine Land Cover (CLC) de 2006 para Portugal Continental.  

De acordo com a nomenclatura da Carta Corine Land Cover foram consideradas várias classes identificadas 

como sujeitas a adubação e que potencialmente podem contribuir para a afectação do meio hídrico 

subterrâneo. Tendo por base as classes referidas foi efectuada uma ponderação das diferentes tipologias 

de ocupação do solo, de modo a tentar traduzir uma melhor aproximação à realidade da adubação do solo 

no Algarve. As ponderações foram aplicadas às 23 massas de água subterrânea, sendo obtida a 

percentagem de áreas adubadas de acordo com o meio de escoamento predominante das massas de água 

subterrânea: poroso, poroso/cársico, cársico e fracturado. Determinaram-se assim várias massas de água 

subterrâneas com 40% ou mais da sua área sujeita a adubação: Chão de Cevada – Quinta de João de 

Ourém (73%), Luz-Tavira (64%), São Bartolomeu (62%), S. João da Venda – Quelfes (61%), Albufeira – 

Ribeira da Quarteira e Malhão (ambas com 50%), Querença-Silves (49%), Orla Meridional Indiferenciado 

das Bacias das Ribeiras do Sotavento (47%), Almansil-Medronhal (42%) e Orla Meridional Indiferenciado 

da Bacia do Arade (40%). Refira-se contudo o caso da massa de água subterrânea Campina de Faro que é 

adubada em 39% da sua área e para a qual a pressão da ocupação agrícola é conhecida há vários anos e 

justificou a inclusão de parte da sua área em Zona Vulnerável à poluição por nitratos. 

No que diz respeito às áreas de espalhamento de lamas de suiniculturas, estas ocorrem sobre as massas 

de água subterrânea Campina de Faro, Chão de Cevada – Quinta de João de Ourém, São João da Venda – 

Quelfes, Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve, Orla Meridional Indiferenciado 

da Bacia do Arade, Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade, ocupando uma área de reduzida dimensão 

relativamente à área total das massas de água subterrânea (menos de 1%). Refira-se que em nenhuma 

situação o espalhamento é feito sobre áreas de máxima infiltração, mas existe espalhamento sobre áreas 

de Zonas Vulneráveis. Foi considerada ainda a existência de 200 locais onde existem depósitos de lamas 
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de suinicultura, onde não é feito o espalhamento, mas cuja presença sobre as massas de água 

subterrânea constitui uma fonte potencial de pressão. 

Refira-se ainda a pressão pontual exercida por algumas das 691 fossas e ETAR com descarga no solo, uma 

vez que em massas de água subterrânea como a Campina de Faro, S. João da Venda-Quelfes, Querença-

Silves, Luz-Tavira, Almansil-Medronhal e Quarteira se verifica uma relativa proximidade destas pressões a 

captações com concentrações médias superiores a 50 mg/l (distância inferior a 1 000 m). Não obstante o 

significativo número de fossas actualmente inventariado estima-se que o verdadeiro universo destas 

pressões seja superior, uma vez que a base de dados da ARH do Algarve, iniciada em 2006, encontra-se 

ainda a ser aferida. 

No âmbito do presente Plano foram realizadas estimativas das cargas de poluição difusa com origem na 

actividade agrícola, nas emissões difusas de origem doméstica (fossas e ETAR com descarga no solo) e no 

espalhamento de lamas provenientes de suiniculturas produzidas sobre as massas de água subterrânea 

(conforme aplicação de modelo SWAT referido na secção relativa a pressões e impactes associados à 

poluição difusa para as águas superficiais), nomeadamente para os parâmetros azoto e fósforo total, uma 

vez que são os mais representativos no contributo para a degradação da qualidade das águas 

subterrâneas. Destas cargas estimadas apenas parte ficará disponível para ser veiculada em profundidade 

até ao meio hídrico subterrâneo, uma vez que parte será lixiviada pela rede de drenagem superficial e 

aquela que infiltra será sujeita a um conjunto de processos de degradação físico-química e biológica na 

zona vadosa. 

As cargas difusas estimadas sobre as bacias de drenagem das massas de água subterrânea da RH8 são as 

seguintes por tipo de origem: 

• origem agrícola: 1.333 t/ano de azoto e 165 t/ano de fósforo; 

• lamas de suiniculturas: 934 t/ano de azoto e 187 t/ano de fósforo; 

• difusas de origem doméstica: 53 t/ano de azoto e 11 t/ano de fósforo. 

Conforme referido no Relatório das Questões Significativas da Gestão da Água na Região Hidrográfica das 

Ribeiras do Algarve, elaborado pelo Instituto da Água em 2009, as actividades agrícolas praticadas na RH8 

constituem a pressão difusa mais significativa para as massas de água subterrânea.  

Deste modo, para a avaliação do impacte das pressões difusas considerou-se o critério de que existe um 

impacte da pressão difusa quando mais de 40% da massa de água subterrânea está sujeita a adubação e 

existe impacte comprovado da actividade agrícola.  
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Para a avaliação do impacte das pressões difusas recorreu-se aos resultados da monitorização levada a 

cabo pela ARH do Algarve para o período de 2000/2009, ou seja, de forma a considerar os últimos dez 

anos de informação disponível e, portanto a informação mais actualizada e em que já são considerados 

dados obtidos após a implementação dos Programas de Acção para as Zonas Vulneráveis, e considerando 

o principal ião indicador de contaminação agrícola – o ião nitrato. 

Face aos resultados da monitorização da qualidade da água subterrânea considera-se que as actividades 

que podem libertar azoto para o meio hídrico subterrâneo, como as áreas agrícolas adubadas, 

correspondem a uma pressão difusa pouco significativa para a maioria das massas de água subterrânea 

da RH8, verificando-se contudo situações em que estas contribuem para a degradação da qualidade da 

água subterrânea e, consequentemente, para o não cumprimento dos objectivos ambientais.  

O impacte da pressão difusa tem particular significado no caso da massa de água subterrânea da Campina 

de Faro, sobretudo no aquífero superior do Subsistema de Faro, que é mais vulnerável à poluição. Não 

obstante estar em implementação o Programa de Acção específico para a redução da poluição causada ou 

induzida pelos nitratos de origem agrícola nesta Zona Vulnerável, até à data, as melhorias observadas na 

qualidade desta massa de água subterrânea é relativamente reduzida, indicando que, provavelmente, as 

medidas que estão actualmente em vigor têm ainda uma eficácia reduzida e/ou a fiscalização do 

cumprimento destas medidas é ainda insuficiente. 

Na massa de água subterrânea Luz-Tavira o impacte da pressão difusa sobre a qualidade da água foi, 

durante anos, particularmente significativo. Contudo, a aplicação do Programa de Acção específico para a 

redução da poluição causada ou induzida pelos nitratos de origem agrícola na Zona Vulnerável de Luz-

Tavira e, sobretudo, a rega com água superficial de qualidade, tem permitido uma melhoria na qualidade 

do meio hídrico subterrâneo. De facto, a qualidade da água subterrânea, e embora ainda se verifiquem 

algumas captações com tendência de subida da concentração de nitratos, tem vindo a revelar uma 

melhoria desde 2000, altura em que a contaminação se estendia a praticamente à globalidade da massa 

de água subterrânea. Actualmente, a monitorização da massa de água subterrânea Luz-Tavira continua a 

evidenciar situações de elevadas concentrações de nitratos, mas restritas à parte central da massa de 

água subterrânea.  

No caso das massas de água subterrânea em que a pressão difusa tem reflexos significativos sobre a 

qualidade da água subterrânea – Almansil-Medronhal, Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém e S. João 

da Venda-Quelfes, embora a monitorização evidencie uma gradual melhoria na concentração do nitrato o 

impacte na qualidade da água continua a ser negativo. 
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4.5.2.3. Pressões quantitativas 

As captações actualmente inventariadas nas massas de água subterrânea delimitadas na RH8 totalizam 

19.626, das quais 19.186 são privadas e 440 são utilizadas para o abastecimento público. Destas 440 

captações, 308 captações encontram-se em serviço e 132 em reserva, sendo utilizadas sobretudo em 

períodos críticos de seca ou de escassez dos recursos hídricos. 

As captações de água subterrânea actualmente inventariadas pela ARH do Algarve apresentam uma ampla 

distribuição geográfica, encontrando-se instaladas em todas as 23 massas de água subterrânea. Contudo, 

é possível constatar uma relativa concentração das captações junto ao litoral e no Barrocal, sendo que na 

Serra Algarvia a distribuição é mais dispersa e consonante com o tipo de ocupação do território. As 

captações estão principalmente concentradas nas massas de água subterrânea Querença-Silves e Orla 

Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento (35% das captações inventariadas).  

Apenas as captações instaladas em 13 massas de água subterrâneas são utilizadas regularmente para o 

abastecimento público. Nas restantes massas de água subterrânea, à excepção de Luz-Tavira, Orla 

Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento e S. Bartolomeu, existem também 

inventariadas captações destinadas ao abastecimento público, mas têm um estatuto de reserva: Albufeira-

Ribeira de Quarteira, Almansil-Medronhal, Campina de Faro, Chão de Cevada-Quinta João de Ourém, 

Ferragudo-Albufeira, Malhão e Quarteira. 

Em 2009, as captações privadas e públicas inventariadas pela ARH do Algarve extraíram no total 

71,5 hm3/ano, correspondendo 57.1 hm3/ano a consumos privados e 14,4 hm3/ano a consumos públicos. 

No âmbito do presente plano, e atendendo às lacunas de informação detectadas no que respeita ao 

volume extraído conhecido pela ARH do Algarve nas captações privadas instaladas nas 23 massas de água 

subterrânea, foram estimados os volumes que se consideram ser mais realistas para o principal uso a que 

se destinam as águas subterrâneas – a rega. As estimativas dos volumes de águas subterrâneas 

considerados como efectivamente extraídos resultam da soma das seguintes componentes: estimativa da 

água subterrânea extraída / consumida para rega agrícola (baseada na ocupação do solo), água 

subterrânea captada para outras utilizações que não a rega agrícola (consumos conhecidos). 

O volume total estimado de extracções de água subterrânea é de aproximadamente 126,72 hm3/ano (77% 

superior ao volume de água actualmente conhecido pela ARH do Algarve), dos quais 14,43 hm3/ano 

correspondentes a extrações públicas e cerca de 112,29 hm3/ano correspondentes a consumos privados. 
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Consideram-se existirem pressões com impactos significativos devido às extracções nas massas de água 

subterrânea quando essas extracções são superiores a 90,0% da recarga média anual a longo prazo e os 

níveis piezométricos registados durante o período de monitorização revelam tendências significativas de 

descida (c.f. alínea 3) do Artigo 7.º da Portaria n.º 1115/2009, de 29 de Setembro). 

De todas as massas de água subterrânea delimitadas na RH8 apenas a Campina de Faro apresenta 

extracções, estimadas, superiores a 90% da recarga média anual a longo prazo, sendo que os consumos 

conhecidos pela ARH do Algarve são significativamente inferiores (65% da recarga média anual a longo 

prazo). Estima-se que esta massa de água subterrânea apresente um volume anual de extracções 

correspondente a 144,8% da recarga média anual a longo prazo. No entanto, é necessário interpretar este 

valor com cautela, visto que persistem dúvidas quanto ao volume de recarga efectiva desta massa de água 

subterrânea, sobretudo no que diz respeito a uma eventual transferência de água em profundidade 

(Almeida et al., 2000). Não obstante as dúvidas no que respeita ao valor da recarga, considerando os 

resultados da monitorização dos níveis piezométricos, esta parece estar a sofrer influência das extracções. 

Face aos resultados da monitorização e às extracções conhecidas pela ARH do Algarve e estimadas no 

âmbito do presente PGBH considera-se que à luz da informação actualmente disponível a pressão exercida 

sobre a massa de água subterrânea Campina de Faro, em particular no Subsistema de Vale do Lobo, 

corresponde a um impacte negativo significativo. 

Para as restantes massas de água subterrânea, considerando os consumos conhecidos e estimados e o 

facto de não serem registadas oscilações significativas dos níveis piezométricos ou tendências 

progressivas de descida destes, os impactes negativos decorrentes da pressão a que estas massas de 

água subterrânea estão sujeitas são pouco significativos. 

No que respeita às pressões decorrentes da recarga artificial das massas de água subterrânea, e não 

obstante a região Algarvia ter sido uma das primeiras a ser alvo de estudos específicos destinados a testar 

metodologias in situ de recarga artificial, importa referir que actualmente não estão licenciadas injecções 

de água com o propósito de contribuir para o restabelecimento do equilíbrio hidrodinâmico dos aquíferos, 

para a melhoria da qualidade da água subterrânea ou para qualquer outro fim a que geralmente se atribui 

esta prática. 
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4.5.2.4. Pressões significativas 

Considerando as características hidroquímicas e hidrodinâmicas actuais das massas de água subterrânea 

individualizadas na RH8 e das potenciais pressões inventariadas sobre as massas de água subterrânea 

destacam-se como principais situações significativas e que poderão condicionar o cumprimento dos 

objectivos ambientais estipulados pela Lei da Água a actividade agrícola e as extracções de água 

subterrânea. 

A pressão gerada pela actividade agrícola adquire particular significado nas massas de água subterrânea 

Almansil-Medronhal, Campina de Faro, S. João da Venda Quelfes, Chão de Cevada-Quinta de João de 

Ourém e Luz-Tavira que estão parcialmente incluídas em Zonas Vulneráveis à poluição por nitratos. Em 

todas estas massas de água subterrânea a área adubada abrange mais ou quase 40% da sua área e as 

concentrações de nitratos são, há vários anos e em diversas áreas, superiores a 50 mg/l. 

A pressão das extracções poderá condicionar, e embora de forma parcelar devido ao enquadramento 

geológico, o cumprimento de objectivos ambientais da massa de água subterrânea Campina de Faro, em 

particular do Subsistema de Vale do Lobo. Há vários anos que se verificam níveis piezométricos abaixo do 

nível do mar no Subsistema de Vale do Lobo e embora existam dúvidas no que respeita à influência do 

contexto geológico nas condições de recarga é um facto que também há uma incerteza nos valores das 

extracções que são efectivamente realizadas nesta massa de água subterrânea e do seu potencial efeito 

negativo no balanço hídrico. Importa referir que embora os volumes captados conhecidos pela ARH do 

Algarve sejam de cerca de 65% da área de recarga da massa de água subterrânea, os volumes estimados 

pela equipa do plano ascendem a cerca de 145%. 

No caso da massa de água subterrânea Querença-Silves, que está identificada há vários anos como em 

risco de sobreexploração, considerando, quer as extracções conhecidas e estimadas relativamente à 

recarga média anual a longo prazo, quer ao facto dos níveis piezométricos evidenciarem uma evolução 

relativamente favorável, não se considera existir risco de incumprimento dos objectivos ambientais.Refira-

se que esta massa de água subterrânea tem tido um papel de significativo destaque como origem de água 

para o abastecimento da região Algarvia, complementando as origens superficiais, mas com a entrada em 

funcionamento da albufeira de Odelouca o recurso a esta massa de água subterrânea para o 

abastecimento público será previsivelmente menor (entre 3 hm3/ano e 13 hm3/ano). 

Embora não tenham sido identificadas situações específicas que possam determinar o não cumprimento 

dos objectivos ambientais das massas de água subterrânea, torna-se particularmente importante ter 

especial atenção às seguintes pressões de forma a garantir a manutenção do seu bom estado: 
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• a pressão local exercida por algumas fontes de poluição pontual, nomeadamente, descargas 

urbanas próximas de captações de água subterrânea instaladas nas massas de água 

subterrânea de Querença-Silves e a Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 

Barlavento, bem como algumas fossas e ETAR com descarga no solo localizadas próximo de 

captações e onde se verificam problemas de qualidade relacionados com nitratos. Embora 

não possam ser atribuídos às pressões pontuais ou às fossas inventariadas os principais 

problemas de qualidade que são conhecidos nas massas de água, algumas destas poderão 

contribuir de forma conjunta com as pressões difusas para a ocorrência de situações de 

contaminação do meio hídrico subterrâneo; 

• as extracções poderão condicionar o cumprimento dos objectivos ambientais no caso das 

massas de água subterrânea Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém e São João da Venda-

Quelfes, caso se confirmem os volumes captados estimados no presente plano, 

respectivamente 70% e 76%da recarga média anual a longo prazo. 

As principais pressões sobre as massas de água subterrâneas da RH8 são apresentadas na Carta 8 do 

Tomo 1B 

 

 



 

98  t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

4.6. Monitorização das massas de água 

4.6.1. Massas de água superficiais 

4.6.1.1. Redes de vigilância, operacional e de investigação 

O Artigo 8.º da Directiva Quadro da Água recomenda a definição de redes de monitorização das massas de 

água que visem “proporcionar uma panorâmica coerente e completa do estado ecológico e químico em 

cada bacia hidrográfica”. Os Estados Membros devem estabelecer, com base na caracterização e na 

análise de pressões e impacto efectuado, programas de monitorização de vigilância, operacional e, se 

necessário, de investigação. No caso de zonas protegidas, os programas de monitorização devem ser 

complementados com os requisitos necessários. 

Nos programas de monitorização (Vigilância e Operacional) para avaliação do “estado ecológico” devem 

ser monitorizados os parâmetros indicativos de todos os elementos de qualidade biológica, 

hidromorfológica e físico-química geral e os outros poluentes descarregados em quantidades 

significativas. Nos programas de monitorização para avaliação do “estado químico” das águas devem ser 

monitorizados os poluentes incluídos na lista de substâncias prioritárias que são descarregados na bacia 

hidrográfica, bem como os outros poluentes para os quais existam normas de qualidade a nível 

Comunitário. 

No quadro seguinte apresenta-se o número de estações de monitorização, de vigilância e operacional, das 

várias categorias de massas de água superficiais. Na RH8 não foi estabelecida a rede de monitorização de 

investigação para as massas de água superficiais. 

Quadro 4.6.1 – Redes de monitorização de vigilância e operacional das massas de água superficiais da RH8 

Categoria de 
massa de água 

Monitorização de vigilância Monitorização Operacional 

N.º estações 
estado/potencial 

ecológico 

N.º estações 
estado químico 

N.º estações 
estado/potencial 

ecológico  

N.º estações 
estado químico 

Rios 22 11 10 4 

Lagos – albufeiras 3 3 - - 

Transição 4 4 - - 

Costeiras 6 6 - - 

As redes de monitorização de vigilância e operacional existentes na RH8 encontram-se representadas na 

Carta 9 do Tomo 1B. 
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Para as zonas protegidas, os programas de monitorização anteriormente referidos serão complementados 

pelas especificações constantes na legislação comunitária no âmbito da qual tenha sido criada cada uma 

dessas zonas protegidas.  

Para as massas de águas superficiais designadas para a captação de água destinada à produção de água 

para consumo humano, que fornecem em média mais de 100 m3 por dia, foram estabelecidos programas 

de monitorização de acordo com a frequência estabelecida no ponto 1.3.5. do Anexo V da DQA. Assim, as 

massas de água nesta situação foram designadas como pontos de monitorização e sujeitas a 

monitorização suplementar de forma a cumprir os requisitos do Artigo 8.º da DQA e do Artigo 54.º da Lei 

n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

Para as massas de água designadas como águas piscícolas foram definidas as estações de monitorização 

definidas no âmbito da Directiva Comunitária 78/659/CEE, transposta para a legislação nacional através 

do Decreto-Lei n.º 236/98, 1 de Agosto, que implicou a designação de troços como águas piscícolas – 

Ciprinídeos (Aviso n.º 5690/2000, de 29 Março). 

Para as massas de água designadas como águas balneares a monitorização deve ser complementada com 

as exigências do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de Junho, que estabelece o regime de identificação, 

gestão, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Directiva n.º 2006/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Fevereiro, relativa à 

gestão da qualidade das águas balneares. De acordo com este Decreto-Lei, as águas balneares são 

identificadas anualmente através de portaria até 1 de Março, pelo que a localização das necessidades de 

monitorização pode variar anualmente. 

Para as massas de água designadas como zonas sensíveis, a monitorização deve ser complementada com 

as exigências da Directiva 91/271/CEE, relativa às águas residuais urbanas. De acordo com o Artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, a descarga de águas residuais urbanas provenientes de 

aglomerados com um equivalente de população (e.p.) superior a 10000 em zonas sensíveis só pode ser 

licenciada quando aquelas águas se submetam a um tratamento mais rigoroso do que o mencionado no 

Artigo 5.º (tratamento Secundário), satisfazendo as condições previstas no alínea B) do anexo I ao referido 

diploma. Na RH8 a monitorização das zonas sensíveis envolve o controle da qualidade das descargas de 

águas residuais urbanas provenientes das ETAR da Companheira e de Silves, localizadas na área de 

influência da Zona Sensível do Estuário do Rio Arade, da ETAR de Armação de Pêra, localizada na área de 

influência da Zona Sensível da Lagoa dos Salgados, e Quinta do lago, Olhão Poente, Faro Noroeste, Faro 

Nascente e Almargem, localizadas na área de influência na Zona Sensível da Ria Formosa. 
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No Quadro I.2.35 do Tomo 1C apresenta-se a listagem das massas de água de superfície monitorizadas, 

incluindo-se em cada massa de água o número de estações das redes de monitorização DQA (vigilância e 

operacional) e de monitorização das zonas protegidas para a captação de água destinada à produção de 

água para consumo humano e de águas piscícolas. 

 

4.6.1.2. Outras redes de monitorização 

De seguida descrevem-se as restantes redes de monitorização presentes na RH8, que incluem as redes 

mantidas pela ARH do Algarve e as redes de monitorização da responsabilidade de outras entidades. 

• Rede de Monitorização da Qualidade da Água Superficial (ARH do Algarve): 

- Rede de Monitorização da Qualidade das Águas com os objectivos Fluxo, Impacte e 

Referência: 14 estações, com os objectivos “Impacto” (12 estações), “Fluxo” (uma 

estação) e “Referência” (uma estação); 

- Rede de Monitorização da Conformidade da Qualidade das Águas de Acordo com a 

Directiva Nitratos: duas estações (Albufeira da Bravura, Albufeira do Funcho). 

A Rede de Monitorização da Qualidade da Água Destinada à Produção de Água para Consumo Humano 

(Objectivo “Captação”) e a Rede de Monitorização da Qualidade das Águas para Suporte da Vida Aquícola 

– Águas Piscícolas (Objectivo “Piscícolas”) foram descritas no âmbito das Redes de Monitorização das 

Zonas Protegidas (secção 4.6.1.1). 

• Rede Hidrométrica (INAG e ARH do Algarve): 14 estações activas localiadas na RH8 e 

integradas na Rede Hidrométrica Nacional (instalação do INAG) e 21 estações da Rede 

Hidrométrica do Algarve (instaladas pela ARH do Algarve); 

• Rede Climatológica (INAG): 28 estações activas localizadas na RH8, das quais uma não está 

instalada e outra encontra-se suspensa;  

• Rede de Monitorização das Substâncias Prioritárias e Perigosas (ARH do Algarve): cinco 

estações de monitorização, localizadas nas seguintes massas de água: Ribeira de Bensafrim 

(08RDA1702), Ribeiro do Falacho (08RDA1687), Ria Formosa WB2 (duas estações), CWB-I-6 

(COST16); 

• Rede de Monitorização da Qualidade da Água na Envolvente de Aterros Sanitários: duas 

estações; 

• Rede de Monitorização do Instituto Hidrográfico: 

- Rede de Bóias Ondógrafo: uma estação na massa de água costeira CWB-I-6; 
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- Rede de Vigilância da Qualidade do Meio Marinho: sete locais de amostragem nas 

massas de água que constituem a Ria Formosa (WB1, WB2, WB3, WB4 e WB5) e um local 

de amostragem na massa de água CWB-1-6; 

• Redes de Monitorização estabelecidas em Declarações de Impacte Ambiental: relativas a 

diversos projectos e das quais se destacam oito estações, estabelecidas entre 2004 e 2008, 

localizadas nas massas de água do Arade WB1 (08RDA1701), Ribeira de Seixe (08RDA165), 

Ribeira de Espiche (08RDA1704), Lagoa dos Salgados (PTTW24), CWB-II-6 (COST15), Ribeira 

de São Lourenço (08RDA1718), Ribeira de Algibre (08RDA1683); 

• Redes de Monitorização da Albufeira de Odelouca (empresa Águas do Algarve): 

- Rede de Monitorização da Qualidade da Água: três estações na Albufeira de Odelouca; 

- Rede de Monitorização da Eficácia do Regime de Caudais Ecológicos: três locais de 

amostragem no troço do curso de água a jusante da barragem de Odelouca. 

No Quadro I.2.35 do Tomo 1C apresenta-se a listagem das massas de água de superfície monitorizadas, 

incluindo-se em cada massa de água, para além do número de estações da DQA e das zonas protegidas, o 

número de estações da rede de qualidade da água e de outras redes de monitorização. 

 

4.6.2. Massas de água subterrâneas 

A rede de monitorização de quantidade tem como objectivos principais avaliar o impacte das captações e 

descargas nos níveis piezométricos e estimar a direcção e intensidade dos fluxos de água através da 

fronteira. Esta rede (apresentada na Carta 10 do Tomo 1B) é composta por 142 pontos (Quadro 4.6.2), em 

que a maioria entrou em funcionamento em 1978. O registo dos níveis é realizado manualmente (todos os 

meses) e em alguns pontos de modo contínuo. 

Quanto à rede de monitorização de qualidade, tem como objectivos principais caracterizar o estado 

químico das águas e permitir detectar tendências crescentes de poluição. Esta rede tem como parâmetros 

obrigatórios os teores de oxigénio, pH, condutividade eléctrica, nitratos e azoto amoniacal (rede de 

vigilância). Sempre que uma massa de água subterrânea seja identificada como susceptível de não 

cumprir os objectivos ambientais, também devem ser monitorizados os parâmetros indicadores das 

pressões humanas submetidas às águas (rede operacional). 

A rede operacional da RH8 é composta por 79 pontos e a de vigilância por 90 pontos de monitorização 

(Figura 4.6.2), com início em 1995, no entanto existem dados desde 1979. 
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Quadro 4.6.2 – Estações de monitorização nas redes de quantidade, qualidade e abastecimento público 

Massa de Água 
Subterrânea 

Rede de 
quantidade 

Rede de 
Qualidade – 
Vigilância 

Rede de 
Qualidade – 
Operacional 

N.º de captações 
de abastecimento 

público 
Albufeira-Ribeira de Quarteira 

(M6) 
5 5* 3* 23 

Almádena-Odeáxere (M2) 9 6* 3* 10 

Almansil-Medronhal (M9) 3 4* 5* 5 

Campina de Faro (M12) 22 11* 17* 6 

Chão de Cevada-Quinta de João 

de Ourém (M11) 
2 2* 2* 1 

Covões (M1) 1 2* 1* 2 

Ferragudo-Albufeira (M4) 5 4* 3* 7 

Luz-Tavira (M15) 6 4* 7* 0 

Malhão (M14) 2 1* 1* 4 

Mexilhoeira Grande-Portimão 

(M3) 
8 7* 3* 9 

Peral-Moncarapacho (M13) 5 3* 3* 3 

Quarteira (M7) 9 4* 2* 6 

Querença-Silves (M5) 26 18* 6* 87 

São Bartolomeu (M16) 3 3* 3* 0 

São Brás de Alportel (M8) 4 4* 3* 9 

São João da Venda-Quelfes (M10) 12 5* 11* 10 

Maciço Antigo Indiferenciado das 

Bacias das Ribeira do Algarve 

(A0x1RH8) 

1 2* 2* 45 

Orla Meridional Indiferenciado da 

Bacia do Arade (M02RH8) 
1 - - 9 

Orla Meridional Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Barlavento 

(M01RH8) 

1 - - 0 

Orla Meridional Indiferenciado das 

Bacias das Ribeiras do Sotavento 

(M03RH8) 

6 2* 2* 50 

Zona Sul Portuguesa das Bacias 

das Ribeiras do Arade (A0z2RH8) 
- 1* 1* 81 

Zona Sul Portuguesa das Bacias 

das Ribeiras do Barlavento 

(A0z1RH8) 

10 1* 1* 6 

Zona Sul Portuguesa das Bacias 

das Ribeiras do Sotavento 

(A0z3RH8) 

1 1 - 67 

TOTAL 142 90 79 440 

*O mesmo ponto pertence à rede de vigilância e operacional 
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Para além dos três programas de monitorização referidos, existem outras redes de monitorização 

estabelecidas no âmbito da Directiva-Quadro da Água, as Redes de Monitorização das Zonas Protegidas, 

referentes às zonas designadas para captação de águas para a produção de água para consumo humano e 

às zonas vulneráveis. 

Na RH8 a rede de monitorização das captações para consumo humano incide sobre cinco massas de água 

água subterrânea (Almádena-Odeáxere, Covões, Querença-Silves, Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias 

das Rib. do Algarve, Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Sotavento), tendo 43 

estações de monitorização da quantidade e 30 estações de monitorização da qualidade. 

A rede de monitorização das zonas vulneráveis diz respeito à rede operacional de qualidade, relativa ao 

elemento poluente (nitratos) da massa de água subterrânea. A monitorização é constituída por 34 

estações que monitorizam a Zona Vulnerável de Faro (distribuídas pelas massas de água Almansil-

Medronhal, Campina de Faro, Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém, São João da Venda-Quelfes), e 

por 7 estações que monitorizam a Zona Vulnerável de Luz-Tavira (na massa de água com o mesmo nome). 

Para além das redes de monitorização de águas subterrânes estabelecidas no âmbito da aplicação da 

DQA, existem na RH8 outras redes que efectuam a monitorização das águas subterrâneas com objectivos 

muito específicos:  

• a rede de monitorização de substâncias prioritárias e perigosas, com duas estações estão 

associadas a antigas lixeiras (localizadas nas massas de água Orla Meridional Indiferenciado 

das Bacias das Ribeiras do Barlavento, Albufeira - Ribeira de Quarteira) e cinco estações 

estão associadas a indústrias que potencialmente podem libertar este tipo de substâncias 

para o meio hídrico (localizadas nas massas de água Orla Meridional Indiferenciado da Bacia 

do Arade, Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Guadiana, Orla Meridional 

Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Barlavento e Campina de Faro); 

• a rede de monitorização da qualidade da água na envolvente dos aterros sanitários (uma 

estação na massa de água Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade e três estações 

nas massas de água Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade), tendo como objectivo principal 

avaliar a evolução da qualidade dos recursos hídricos adjacentes do aterro sanitário do 

Barlavento e detectar eventuais problemas. 

Adicionalmente, estão definidas outras redes de monitorização de águas subterrâneas em programas de 

monitorização estabelecidos em Declaração de Impacte Ambitental, destinadas a avaliar os impactes 

decorrentes de um conjunto de projectos que potencialmente poderão originar efeitos nos parâmetros de 

qualidade e quantidade das massas de água subterrânea. 
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4.7. Estado das massas de água 

4.7.1. Massas de água superficiais 

4.7.1.1. Enquadramento 

De acordo com a DQA, os Estados Membros têm a obrigação de classificar o Estado das massas de água 

de superfície. Esta classificação final integra a classificação do Estado Ecológico e do Estado Químico, 

sendo que o Estado de uma massa de água de superfície é definido em função do pior dos dois Estados, 

Ecológico ou Químico. 

Na figura seguinte apresenta-se o esquema conceptual do sistema de classificação definido no âmbito da 

DQA, sendo possível observar a relação dos diferentes elementos de qualidade para classificar o Estado 

Ecológico, o Estado Químico e o Estado de uma Massa de Água de superfície. 

O Estado Final das massas de água naturais (excluindo as massas de água fortemente modificadas e 

artificiais) corresponde a uma das classes possíveis: Excelente, Bom, Razoável, Medíocre ou Mau. O 

Estado Final das massas de água fortemente modificadas corresponde a uma das classes possíveis: 

Superior a bom, Bom, Razoável, Medíocre ou Mau. Até à presente data as massas de água artificiais não 

foram monitorizadas, pelo que não existem dados de caracterização, tendo estas massas de água sido 

classificadas com o estado indeterminado de acordo com os critérios definidos pela Autoridade Nacional 

da Água. 

A avaliação do estado das massas de água superficiais interiores (rios e albufeiras) monitorizadas na RH8 

foi realizada com base nos sistemas de classificação definidos pela Autoridade Nacional da Água, 

enquanto para as massas de água não monitorizadas foi utilizada uma metodologia baseada na análise de 

pressões complementada com avaliação pericial in situ. No que diz respeito às massas de água de 

transição e costeiras, foi utilizada uma abordagem combinada de dados históricos, dados de 

monitorização, ferramentas de modelação e opinião de especialistas de forma a classificar estas 

categorias de massas de água. 

No que diz respeito às massas de água de transição e costeiras, foi utilizada uma abordagem combinada 

de dados históricos, dados de monitorização, ferramentas de modelação e opinião de especialistas de 

forma a classificar estas categorias de massas de água. 

Relativamente às massas de água fortemente modificadas troços de rios e às massas de água artificiais, 

para as quais não são propostos critérios oficiais de classificação, foram estabelecidos critérios e sistemas 

de classificação, especialmente desenvolvidos no âmbito dos PGBH das Regiões Hidrográficas das 
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Ribeiras do Algarve (RH8), do Sado e Mira (RH6) e do Guadiana (RH7). Os critérios de classificação 

propostos baseiam-se nos dados de monitorização e estão de acordo com o definido no Grupo de 

Trabalho da Estratégia Comum de Implementação da DQA (European Commission, 2005a e b). 

Fonte: INAG, 2009c. 

Figura 4.7.1 – Esquema conceptual do sistema de classificação definido no âmbito da Directiva-Quadro da 

Água/Lei da Água 

No que diz respeito às Zonas Protegidas, para além da classificação do estado, é feita também a avaliação 

da conformidade de acordo com os requisitos constantes da legislação ao abrigo da qual estas zonas 

foram criadas. Para estas massas de água o estado global resulta da classificação mais desfavorável entre 

o estado final (estado/potencial ecológico + estado químico) e o estado de conformidade resultante da 

aplicação da legislação subjacente à criação das zonas protegidas. 
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4.7.1.2. Avaliação do estado 

A. Estado/potencial Ecológico 

No quadro 4.7.1 estão representadas as massas de água naturais e os respectivos estados ecológicos, por 

categoria de massa de água. Na Figura I.2.2 do Tomo 1C apresenta-se o mapa com a representação da 

classe de Estado Ecológico das massas de água naturais da RH8. 

Quadro 4.7.1 – Número de massas de água de superfície naturais por categoria e classe de estado 

ecológico 

Classe de 
Qualidade 

Rios Águas de transição Águas Costeiras 

N.º massas de água % 
N.º massas de 

água 
% 

N.º massas de 
água 

% 

Excelente 0 0,0 0 0,0 6 66,7 

Bom 24 40,7 2 100,0 3 33,3 

Razoável 17 28,8 0 0,0 0 0,0 

Medíocre 6 10,2 0 0,0 0 0,0 

Mau 3 5,1 0 0,0 0 0,0 

Indeterminado 9 15,2 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 59 100,0 2 100,0 9 100,0 

No que diz respeito às massas de água naturais da categoria Rios, verifica-se que 41% possui Estado 

Ecológico Bom. Das massas de água com Estado Ecológico desfavorável, 29% possuem Estado Ecológico 

Razoável, 10% Estado Ecológico Medíocre e cerca de 5% Estado Ecológico Mau. 15% das massas de água 

naturais da categoria Rios tem Estado Ecológico Indeterminado. No que se refere às massas de água de 

transição naturais, todas as massas de água têm Estado Ecológico Bom. Quanto às massas de água 

costeiras naturais, a grande maioria (67%) tem Estado Ecológico Excelente, tendo as restantes Estado 

Ecológico Bom (COST15, COST16 e RF1). 

Relativamente ao potencial ecológico, apresenta-se no Quadro 4.7.2, as massas de água fortemente 

modificadas e artificiais e os respectivos potenciais, por categoria de massa de água. Na Figura I.2.3 do 

Tomo 1C apresenta-se o mapa com a representação da classe de Potencial Ecológico das massas de água 

fortemente modificadas e artificiais da RH8. 
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Quadro 4.7.2 – Número de massas de água de superfície fortemente modificadas e artificiais por categoria 

e classe de potencial ecológico 

Classe de 
Qualidade 

Massas de Água Fortemente Modificadas 
Massas de Água 

artificiais Rios Albufeiras 
Águas de 

Transição e 
Costeiras 

N.º massas 
de água 

% 
N.º massas 

de água 
% 

N.º massas 
de água 

% 
N.º massas de 

água 
% 

Bom (ou superior) 2 66,7 3 100,0 2 100,0 0 0,0 

Razoável 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Medíocre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Mau 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Indeterminado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

TOTAL 3 100,0 3 100,0 2 100,0 2 100,0 

No que respeita às massas de água fortemente modificadas da categoria Rios, verifica-se que cerca de 

67% possui Potencial Ecológico Bom (ou superior). A única massa de água com Potencial Ecológico 

desfavorável tem Potencial Ecológico Razoável. No que se refere às massas de água albufeiras, todas as 

massas de água têm Potencial Ecológico Bom. O mesmo se passas com as duas massas de água de 

transição e costeiras fortemente modificadas. A duas massas de água artificiais foram classificada com 

Potencial Ecológico Indeterminado. 

Em síntese, cerca de 35% das massas de água de superfície da RH8 (excluindo as massas de água 

artificiais, classificadas com estado indeterminado) apresentam estado/potencial ecológico inferior a bom 

(Razoável, Medíocre ou Mau). Destas apenas uma minoria possui estado ecológico Medíocre ou Mau. Da 

totalidade das massas de água superficiais da RH8 (excluindo as massas de água artificiais), apenas para 

9 massas (15%) não foi feita a classificação do estado ecológico (estado Indeterminado), devido ao nível 

de confiança na classificação obtido não ser aceitável, suscitando grandes dúvidas tendo em conta a 

análise de pressões realizada e o conhecimento pericial de especialista e de técnicos conhecedores da 

região.  

Todas as massas de água de transição, naturais e fortemente modificada, foram classificadas com 

estado/potencial ecológico bom ou superior, o mesmo acontecendo com as massas de água costeira, em 

que 60%, todas massas naturais, obtiveram a classificação de estado ecológico Excelente. Igualmente, 

todas as massas de água da categoria albufeira/açude têm potencial ecológico bom ou superior. 

A categoria Rios é a única categoria de massas de água com massas de água com classificação de 

estado/potencial ecológico inferior a bom – 44%. Nesta categoria de massas de água, 42% foram 
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classificadas com estado/potencial ecológico Bom (ou superior), 29% com estado/potencial ecológico 

Razoável, 10% com estado/potencial ecológico Medíocre e 5% com estado ecológico Mau. 

Os elementos de qualidade biológica (invertebrados e diatomáceas) e/ou alguns dos elementos de 

qualidade físico-química – fósforo total, CBO5, oxigénio dissolvido, taxa de saturação em oxigénio, azoto 

amoniacal, nitrados – estão na base da classificação do estado/potencial ecológico inferior a bom. 

É de referir ainda que cerca de 31% das massas de água da categoria Rios (naturais e fortemente 

modificadas) foram classificadas quanto ao estado/potencial ecológico com um grau de confiança baixo, 

dado que a avaliação foi feita com recurso à análise de pressões complementada com avaliação pericial. 

Na figura seguinte apresenta-se a distribuição do estado/potencial ecológico das massas de água da RH8 

por classe de qualidade. Foram consideradas as 80 massas de água de superfície da RH8, sendo que a 

porção de massas de água com estado Indeterminado corresponde a onze massas de água (nove massas 

de água naturais da categoria Rios e as duas massas de água artificiais). 

6

36
18

6
3

11

Excelente Bom (ou superior) Razoável Medíocre Mau Indeterminado
 

Nota: o número representado corresponde ao número total de massas de água por classe de qualidade 

Figura 4.7.2 – Distribuição do estado/potencial ecológico das massas de água superficiais da RH8 por 

classe de qualidade 

Considerando todas as tipologias de massa de água de forma agregada, as bacias com melhor qualidade 

da água são a bacia do Arade (70% das massas de água com estado Bom ou superior) e a bacia do 

Barlavento. Em oposição, a bacia da RH8 que apresenta uma maior percentagem de massas de água com 

estado inferior a bom é a do Sotavento (apenas 28% das massas de água têm estado Bom ou superior), 

localizando-se aí as massas de água com estado classificado como Mau. 
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B. Estado químico 

A avaliação do estado químico foi feita em 27 massas de água da RH8, das quais 26 possuem estado 

químico Bom (aproximadamente 96%). A massa de água cuja presença de substâncias prioritárias e outras 

substâncias perigosas constituíram um elemento responsável pela classificação do estado químico 

Insuficiente foi a Ribeira da Quarteira (08RDA1706). Em 64% das massas de água (excluindo as duas 

massa de água naturais) não se aplica a determinação do estado químico por não existirem pressões que 

justifiquem. Na Figura I.2.4 do Tomo 1C apresenta-se o mapa com a representação da classe de estado 

químico das massas de água superficiais da RH8. 

 

C. Massas de água em que são atingidas ou excedidas as normas de qualidade ambiental 

São excedidas as normas de qualidade ambiental, numa única massa de água – Ribeira da Quarteira 

(08RDA1706) – para a substância chumbo (dissolvido). 

 

D. Estado final 

Na figura seguinte apresenta-se a classificação do estado final (estado/potencial ecológico + estado 

químico) para as massas de água superficiais da RH8 (Carta 11 do Tomo 1B). 
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Figura 4.7.3 – Classificação do estado final das massas de água superficiais da RH8  

No caso das massas de água que constituem ou integram zonas protegidas, o seu estado resulta da pior 

classificação entre o estado final (estado/potencial ecológico + estado químico) e o estado de 

conformidade de acordo com a legislação que esteve subjacente à criação da zona protegida. 

De facto, no caso das zonas protegidas, a DQA e a LA referem, quando uma determinada massa de água 

tem mais do que um objectivo ambiental, serão aplicados os objectivos mais estritos. Isto significa que 

numa determinada massa de água onde existam vários objectivos, para se atingir o bom estado é 

necessário atingir o bom estado/potencial ecológico, o bom estado químico e cumprir todos os requisitos 

necessários para atingir os objectivos preconizados por outras directivas ou legislação nacional (por 

exemplo os objectivos de águas doces superficiais destinadas à produção de água para consumo 

humano). 
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Na RH8 não existem massas de água que constituem ou integram zonas protegidas e para as quais o 

estado final (estado/potencial ecológico + estado químico) foi avaliado como bom (ou superior) e a 

avaliação da qualidade da água de acordo com a legislação subjacente foi desfavorável. 

 

4.7.2. Massas de água subterrâneas 

4.7.2.1. Enquadramento 

De acordo com o Artigo 4.º da Lei da Água o estado das massas de água subterrânea é determinado em 

função do pior dos seus estados quantitativo ou químico. Assim, e nos termos do Decreto-Lei n.º 77/2006 

de 30 de Março e do Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de Outubro, a avaliação do estado das massas de 

água subterrânea compreendeu uma avaliação do estado quantitativo e uma avaliação do estado químico. 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 77/2006 de 30 de Março foi efectuada a avaliação do 

estado quantitativo da totalidade das massas de água subterrânea da RH8, e de acordo com o ponto I do 

Anexo III do Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de Outubro foi efectuada a avaliação do estado químico das 

massas de água subterrânea identificadas como estando em risco devido a pressão difusa: Campina de 

Faro, Luz-Tavira, Chão de Cevada - Quinta de João de Ourém, Almansil-Medronhal e S. João da Venda-

Quelfes.  

Refira-se que para a avaliação dos estados químico e quantitativo utilizou-se a informação disponível no 

Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH, 2010) e fornecida pela ARH do Algarve. 

Para esta avaliação foram tidos em consideração os resultados da monitorização para o período 2007-

2009 e as tendências recentes para o período 2000-2009. 

Para a avaliação da relação entre as descargas das massas de águas subterrânea e o grau de cumprimento 

das massas de água superficiais no que respeita aos objectivos da DQA para os elementos 

hidromorfológicos de suporte considerou-se a classificação do estado atribuída àquelas. Para a avaliação 

da relação entre as descargas das massas de águas subterrânea e o risco de danificação dos ecossistemas 

aquáticos e terrestres associados/dependentes consideraram-se os resultados do Relatório Nacional de 

Implementação da Directiva Habitats (2001-2006) (ICNB, 2008), bem como a informação constante no 

Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria Formosa (ICNB, 2009). 
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4.7.2.2. Avaliação do estado 

No que respeita ao estado quantitativo, de acordo com a avaliação efectuada verifica-se que das 23 

massas de água subterrânea da RH8, 22 massas de água subterrânea apresentam um estado quantitativo 

Bom, cumprindo os objectivos ambientais. 

Apenas a massa de água subterrânea Campina de Faro apresenta estado quantitativo indeterminado, por 

persistirem incertezas no que respeita ao balanço hídrico. De facto, persistem dúvidas quanto aos 

volumes de recarga efectiva desta massa de água subterrânea, em particular devido ao contexto geológico 

regional da mesma, pelo que na fase actual do conhecimento não é possível ter certeza se o balanço 

hídrico negativo, bem como os níveis piezométricos negativos no Subsistema de Vale do Lobo, são 

expressão de uma subestimação da recarga média anual a longo prazo ou de extracções de água 

subterrânea superiores às disponibilidades. 

Relativamente ao estado químico, importa referir que das cinco massas de água subterrânea consideradas 

em risco de incumprimento dos objectivos ambientais, quatro apresentam um estado químico Medíocre. O 

estado químico Medíocre está associado à ausência da qualidade geral em virtude dos incumprimentos 

relacionados com as concentrações de nitratos, associados a pressão difusa, nomeadamente: 

• Campina de Faro 

• Chão de Cevada-Quinta João de Ourém 

• Luz-Tavira 

• S. João da Venda-Quelfes 

As restantes dezanove massas de água subterrânea da RH8 apresentam Bom estado químico. 

As massas de água subterrânea Campina de Faro, Luz-Tavira, S. João da Venda-Quelfes e Chão de Cevada-

Quinta de João de Ourém devem o seu estado inferior a bom a pressões difusas decorrentes da actividade 

agrícola que é exercida sobre as suas áreas de recarga.  

A classificação do estado final para 2009 das massas de água subterrâneas na RH8 é apresentada na 

Figura 4.7.4 (e na Carta 12 do Tomo 1B). 
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Figura 4.7.4 – Classificação do estado em 2009 para as massas de água subterrâneas da RH8 
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4.8. Diagnóstico 

O diagnóstico da situação actual dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Algarve inclui uma 

sistematização dos problemas identificados – em termos de qualidade e quantidade da água (superficial e 

subterrânea), pressões antropogénicas significativas, situações de risco, utilizações da água, protecção de 

ecossistemas, análise económica, entre outros – organizada pelas seguintes áreas temáticas ou temas 

prioritários: 

• Qualidade da água; 

• Quantidade de água; 

• Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico; 

• Quadro institucional e normativo; 

• Quadro económico e financeiro; 

• Monitorização, investigação e conhecimento; 

• Comunicação e governança. 

No desenvolvimento do diagnóstico adoptou-se a metodologia de sistematização de informação proposta 

no documento “Construire un Project de Territoire du diagnostic aux stratégies” 

(CLCBE/DAFU/DARES/DATAR, 1997). Trata-se de uma metodologia que explora as virtualidades da análise 

de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – 

SWOT) introduzindo, num formato matricial, elementos complementares, quer decorrentes dos trabalhos 

de caracterização, quer orientados para a acção. 

Nos capítulos seguintes apresentam-se as oportunidades e ameaças que a RH8 enfrenta, de acordo com o 

diagnóstico efectuado no Tomo 8 da Parte 2 do PGBH. 

 

4.8.1. Oportunidades 

4.8.1.1. Qualidade da água 

• Definição dos sistemas de classificação para avaliação do estado das massas de água, 

nomeadamente para as massas de água de transição e costeiras e também para as 

albufeiras, em resultado da finalização dos exercícios de intercalibração em curso na União 

Europeia; 

• Reestruturação das redes de monitorização, promovendo uma melhor definição das 

condições de referência e da própria avaliação do estado das massas de água; 
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• Consideração do estado das massas de água na definição de limites de descarga; 

• Redução das cargas resultantes da actividade agro-pecuária em resultado da 

implementação da ENEAPAI; 

• Melhor regulamentação, vigilância e fiscalização, principalmente no que diz respeito ao 

controlo das rejeições de águas residuais domésticas, de indústrias agro-alimentares e não-

alimentares e de agro-pecuárias; 

• Continuação de Projectos e Programas de Acção que contribuem para o controlo das 

espécies exóticas (e.g. ictiofauna) nas massas de água e para a melhoria das condições 

ecológicas para as comunidades autóctones; 

• A implementação do Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis (Portaria n.º83/2010) 

constitui um importante contributo para a melhoria progressiva da qualidade da água das 

massas de água subterrânea da Campina de Faro, Luz-Tavira, Almansil-Medronhal, Chão de 

Cevada-Quinta de João de Ourém e S. João da Venda-Quelfes; 

• Melhoria do inventário e da quantidade/qualidade da informação constante na base de 

dados da ARH do Algarve em resultado da obrigatoriedade de registo de captações de água 

subterrânea (nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio) e da livre iniciativa 

dos proprietários privados em comunicar à ARH Algarve as captações com potência inferior a 

5 cv e anteriores a Junho de 2007. 

 

4.8.1.2. Quantidade da água 

• A transferência de Odeleite-Beliche (RH7), que constitui um importante reforço, promovendo 

um aumento da disponibilidade de água superficial na RH8; 

• A transferência do canal do Rogil (RH6) promove igualmente um aumento da disponibilidade 

de água superficial, suprindo as necessidades existentes; 

• Diminuição dos usos das águas subterrâneas para abastecimento público e para rega de 

campos de golfe, através da substituição progressiva de furos e poços por água proveniente 

da albufeira de Odelouca e da utilização de água residuais tratadas, respectivamente; 

• Melhoria do inventário e da quantidade/qualidade da informação da base de dados da ARH 

do Algarve em resultado da obrigatoriedade de registo de captações de água subterrânea 

(nos termos do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio); 

• Livre iniciativa dos proprietários privados em comunicar à ARH do Algarve as captações em 

que o início da exploração remonta a data anterior a 1 de Junho de 2007 e com meios de 
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extracção que não excedam os 5 cv (e que de acordo com o Despacho n.º 14872/2009, de 19 

de Junho, não necessitam de título de utilização). 

 

4.8.1.3. Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico 

• Minimização do risco de instabilidade de vertentes decorrentes dos projectos de 

estabilização previstos para a costa Algarvia, bem como de intervenções de alimentação 

artificial de praias e reabilitação e protecção de sistemas dunares; 

• Directiva 2007/60/CE, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundação, que estabelece 

critérios e obrigações na avaliação de riscos de inundação, na elaboração de cartas de zonas 

inundáveis e cartas de riscos de inundação e no estabelecimento de Planos de Gestão dos 

Riscos de Inundação (transposta para o Direito Português pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, de 

22 de Outubro); 

• Apreciação pela ARH do Algarve de planos e projectos com interferência no Domínio Hídrico 

e recursos hídricos, no contexto de processos de Avaliação Ambiental Estratégia e Avaliação 

de Impacte Ambiental, tendo como objectivo a mitigação do impacte da impermeabilização, 

o aproveitamento das águas pluviais, o uso de dispositivos de consumo eficientes e a 

salvaguarda das funções da servidão do Domínio Hídrico (ARH do Algarve, 2009); 

• Trabalhos de reavaliação da zona crítica quanto à evolução da cunha salina em conclusão 

(ARH do Algarve, 2009); 

• Observação sistemática da dinâmica do litoral pela ARH do Algarve, incluindo o 

levantamento periódico de perfis de praia e registo de movimentos de massa nas arribas 

(ARH do Algarve, 2009); 

• Revisão dos POOC Sines-Burgau e Burgau-Vilamoura (Despacho n.º 7.172/2010, de 23 de 

Abril, 2.ª Série). 

 

4.8.1.4. Quadro institucional e normativo 

• A existência de um quadro legal abrangente, que integra diversas temáticas relacionadas 

com a gestão dos recursos hídricos, de âmbito ecológico, social e económico, constitui uma 

oportunidade para mudar procedimentos e regras, no sentido de os adaptar às novas 

exigências legais, quer nacionais quer comunitárias; 

• Aumento da interacção entre instituições responsáveis pela gestão de recursos hídricos; 
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• Promoção do licenciamento e da eficácia de gestão de títulos de utilização de recursos 

hídricos; 

• Uniformização dos procedimentos de licenciamento das utilizações dos recursos hídricos; 

• Gestão “mais próxima” dos utilizadores e mais direccionada para os problemas; 

• Maior envolvimento e responsabilização dos utilizadores e dos gestores do território na 

protecção do recurso água; 

• Internalização dos custos e benefícios associados à utilização da água; 

• Melhores condições para a recuperação de eventuais danos ambientais na utilização dos 

recursos hídricos decorrente da possibilidade de um seguro ou caução para recuperação 

ambiental aplicável às utilizações tituladas susceptíveis de causar impactes significativos 

nos meios hídricos. 

 

4.8.1.5. Quadro económico e financeiro 

• Consolidação de um cluster de actividades relacionadas com o mar e com os recursos 

hídricos em geral; 

• Reutilização de águas residuais, nomeadamente, para rega de campos de golfe e espaços 

verdes, tendo em conta a meta de 10% definida pelo PEASAAR; 

• Dinamização do mercado local de emprego através da concretização (sobretudo) de 

projectos turísticos. 

 

4.8.1.6. Monitorização, investigação e conhecimento 

• Melhoria da adequabilidade e representatividade da rede de monitorização em resultado do 

PGBH; 

• Melhoria do conhecimento das relações entre as massas de água subterrâneas, as massas 

de água superficiais e os ecossistemas associados/dependentes; 

• Realização de estudos para a reavaliação dos limites das massas de água subterrâneas e 

para a individualização de formações geológicas de maior produtividade integradas nas 

formações cristalinas do Maciço Antigo (por exemplo Aluviões de Aljezur). 
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4.8.1.7. Comunicação e governança 

• Sistematização da informação relativa aos recursos hídricos e disponibilização da mesma 

(via Internet, etc.); 

• Criação de oportunidades de participação do público no processo de desenvolvimento e 

implementação do PGBH; 

• Envolvimento e participação dos utilizadores dos recursos hídricos no processo de 

planeamento e implementação de medidas. 

 

4.8.2. Ameaças  

4.8.2.1. Qualidade da água 

• Pressão da expansão urbana resultante em grande parte de projectos turísticos; 

• Agravamento do estado de conservação e empobrecimento das comunidades de fauna e 

flora presentes nas massas de água pela manutenção do estado de qualidade da água 

inferior a bom; 

• Deficiente fiscalização do cumprimento, pelos agricultores, das restrições impostas nas 

Zonas Vulneráveis, condicionando a melhoria do estado químico medíocre das massas de 

água subterrâneas da Campina de Faro, Luz-Tavira, S. João da Venda-Quelfes e Chão de 

Cevada-Quinta de João de Ourém; 

• A instalação de captações a elevadas profundidades poderá originar o aumento da 

contaminação salina das águas subterrâneas captadas; 

• Novos projectos previstos e perspectivados (por exemplo projectos PIN) com potencial 

afectação da qualidade da água subterrânea; 

• Aumento da mineralização das águas subterrâneas em períodos de seca e escassez de água 

superficial, em virtude do avanço da interface água doce/água salgada; 

• Risco de acidentes de poluição associados à actividade industrial, sobretudo em zonas de 

maior vulnerabilidade à poluição e em áreas de recarga de massas de água subterrâneas 

utilizadas para o consumo humano; 

• Subida do nível do mar associada às alterações climáticas e potencial avanço da cunha 

salina, com afectação da qualidade da água armazenada nas massas de água subterrâneas 

em conexão hidráulica com o mar e, de forma potencialmente mais significativa, nas 

captações mais próximas da costa. 
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4.8.2.2. Quantidade da água 

• Variação da precipitação média anual em resultado das alterações climáticas; 

• Variação do escoamento médio anual em resultado das alterações climáticas; 

• Pressões ao nível da necessidade da água (superficial e subterrânea) resultantes de novos 

projectos, por exemplo PIN e/ou turísticos previstos (ex. golfe); 

• Ocorrência de situações críticas de seca e aumento do recurso a águas subterrâneas com 

rebaixamento de níveis piezométricos e avanço da interface água doce/água salgada nas 

massas de água subterrâneas em conexão hidráulica com o mar, com consequente 

afectação da qualidade da água e do fim a que se destinam algumas das captações. 

 

4.8.2.3. Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico 

• Potencial subida do nível médio do mar devido às alterações climáticas e potencial afectação 

das massas de água subterrâneas costeiras, em particular entre Albufeira e praia da Altura; 

• Troços dunares degradados com potencialidade de ocorrência de episódios de galgamento 

oceânico; 

• Potencial ocorrência de episódio tsunamogénico; 

• Ocorrência de movimentos de massa de vertentes em zonas mais declivosas, em que se 

verifica maior alteração/fracturação dos maciços rochosos e terrosos e em zonas sujeitas à 

oscilação dos planos de água das albufeiras; 

• Ocorrência de situações de instabilidade das arribas; 

• Agravamento nas massas de água superficiais do tipo rio das condições de estados 

ecológico e químico e condições de sobrevivência de espécies piscícolas em zonas 

protegidas e grau de conservação de habitats protegidos, em consequência da diminuição 

do escoamento (e consequente redução da capacidade de diluição de descargas de 

poluentes) resultante das alterações climáticas; 

• Variação nas taxas de recarga dos aquíferos em resultado das alterações climáticas. 
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4.8.2.4. Quadro institucional e normativo 

• Dificuldade na articulação, coordenação e controlo da implementação dos planos de gestão 

da água, tendo em conta a diversidade de entidades e actores envolvidos; 

• Dificuldade na aceitação da implementação do regime económico e financeiro às utilizações 

da água. 

 

4.8.2.5. Quadro económico e financeiro 

• Impacto das alterações climáticas sobre as disponibilidades hídricas das bacias integradas 

na RH8 e nas regiões confinantes (bacias do Mira e Guadiana). 

 

4.8.2.6. Comunicação e governança 

• Atraso na estabilização do programa de medidas devido a dificuldades na obtenção de 

consensos; 

• Dificuldade na responsabilização dos utilizadores e na obtenção de compromisso com certas 

medidas. 
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5. Análise económica das utilizações da água 

5.1. Enquadramento 

A Análise Económica das Utilizações da Água (em sentido lato) é uma das componentes essenciais dos 

Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica (PGBH) de acordo com a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de 

Dezembro) e normativos associados, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março (que 

complementa essa Lei), o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho (que definiu Regime Económico e 

Financeiro dos Recursos Hídricos), e a Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro (que estabeleceu o 

conteúdo material dos PGBH). 

O presente capítulo incide, fundamentalmente, sobre os tópicos da determinação da importância 

económica das utilizações da água (secção 5.2) bem como da avaliação dos níveis de recuperação dos 

custos dos serviços da água (secção 5.3).  

As análises da procura, da oferta (incluindo as políticas tarifárias e as estruturas de custos dos serviços) e 

dos níveis de recuperação de custos foram desenvolvidas de forma aprofundada e detalhada, quer para os 

Sistemas Urbanos de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais (secção 

5.3.1), quer para o sector agrícola/agricultura regada (secção 5.3.2) e de campos de golfe (secção 5.3.3), 

tendo em conta a importância desses usos na região em estudo.  

O presente capítulo inclui, ainda, uma abordagem ao valor social da água (secção 5.4), que se justifica, 

não apenas pela necessidade em assegurar a integração desse princípio da gestão das águas no PGBH, 

mas também pelos contrastes e problemas socioeconómicos (ex. desemprego) que caracterizam a região 

em estudo. 
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5.2. Importância económica das utilizações 

5.2.1. Importância dos principais sectores utilizadores na economia da RH8 

Os principais sectores utilizadores de água são as seguintes actividades económicas: 

• Agricultura, silvicultura e pecuária; 

• Pesca; 

• Aquicultura; 

• Indústria; 

• Electricidade e gás (incluindo a produção de energia eléctrica); 

• Água (abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais); 

• Comércio; 

• Alojamento; 

• Restauração. 

A importância destes sectores pode ser aferida comparando a distribuição sectorial de variáveis como o 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) ou o emprego na Região Hidrográfica e num território padrão, tendo-se 

adoptado Portugal Continental para o efeito. 

O Quadro 5.2.1 mostra como os principais sectores utilizadores de água contribuem para quase 41% do 

VAB regional quando, ao nível do Continente, o contributo desses sectores é bem menor, situando-se nos 

37,7% (dados para 2008). Esse quadro revela, desde logo, a importância relativa dos sectores associados 

à actividade turística, nomeadamente, Alojamento e restauração (16,7%) e Comércio (14,1%). A maior 

distância, surgem os sectores da Agricultura, pecuária e silvicultura (2,8%) e da Pesca e aquicultura (1,9%) 

com algum peso na economia regional, que não é tão evidente no caso (geral) do Continente. 

Os principais sectores utilizadores de água assumem um maior protagonismo em termos de população 

empregada. De facto, os citados sectores respondem por mais de metade (52,3%) do emprego regional, se 

bem que em proporção inferior ao padrão do Continente (53,9%) (cf. Quadro 5.2.2). Essa assimetria é 

particularmente evidente na Indústria (representam 5,9% do emprego regional; Continente: 17,6%) e na 

Agricultura, pecuária e silvicultura (RH8: 5,2%; Continente: 11,4%). No entanto, os demais sectores 

utilizadores de água apresentam, tipicamente, um peso relativo no emprego regional superior ao que se 

observa no Continente, com destaque para o Comércio (RH8: 20,6%; Continente: 17,9%) e o Alojamento e 

restauração (RH8: 17,6%; Continente: 6%). 
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Quadro 5.2.1 – Importância relativa dos principais sectores utilizadores de água no VAB gerado no 

Continente e na RH8 (2008) 

Sector de actividade 
Continente RH8 

106 € % Vertical 106 € % Vertical 

Agricultura, pecuária, silvicultura 2.676 2,0 123 2,8 

Pesca e aquicultura 336 0,2 81 1,9 

Indústria 20.440 15,0 143 3,3 

Electricidade, gás e água  4.148 3,0 81 1,9 

Comércio 18.252 13,4 610 14,1 

Alojamento e restauração  5.598 4,1 725 16,7 

Principais sectores utilizadores água 51.450 37,7 1.763 40,7 

Todos os sectores de actividade 136.500 100,0 4.336 100,0 

Nota: VAB a preços correntes 
Fonte: INE – Contas Regionais (com cálculos próprios) 

Quadro 5.2.2 – Importância relativa dos principais sectores utilizadores de água na população empregada 

total do Continente e da RH8 (2008) 

Sector de actividade 
Continente RH8 

n.º (103) % Vertical n.º (103) % Vertical 

Agricultura, pecuária, silvicultura 559 11,4 8 5,2 

Pesca e aquicultura  14 0,3 3 2,0 

Indústria 879 17,9 9 5,9 

Electricidade, gás e água  19 0,4 1 0,7 

Comércio 881 17,9 32 20,9 

Alojamento e restauração  295 6,0 27 17,6 

Principais sectores utilizadores água 2.647 53,9 80 52,3 

Todos os sectores de actividade 4.911 100,0 153 100,0 

Fonte: INE – Contas Regionais (com cálculos próprios) 

É, ainda, de referir que os principais sectores utilizadores empregam 80 mil pessoas na RH8, a grande 

maioria (59 mil – 74%) a trabalhar no Comércio (32 mil) e no Alojamento e restauração (27 mil) (cf. Quadro 

5.2.2). 

Mesmo tendo os principais sectores utilizadores um protagonismo em termos de emprego superior ao 

observado para a geração de riqueza, a região em estudo apresenta uma produtividade aparente do 

trabalho (= VAB / População empregada) mais favorável que a do Continente (cf. Quadro 5.2.3). De facto, 

a produtividade dos principais sectores utilizadores de água é de 22 mil euros por trabalhador na RH8, um 

valor acima do observado para o mesmo padrão (19,4 mil euros por trabalhador). Esta posição favorável 
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da região em estudo permanece quando se consideram os demais sectores de actividade (RH8: 28,3; 

Continente: 27,8). 

Uma análise por sector de actividade revela, de imediato, as elevadas produtividades associadas ao 

Alojamento e restauração (26,9 mil euros por trabalhador; Continente: 19). Tal parece dever-se a uma 

oferta turística onde preponderam tipologias menos intensivas em mão-de-obra face aos hotéis 

«clássicos», como sejam os apartamentos turísticos (31% do total de camas turísticas da RH8), os hotéis-

apartamento (24%) ou os aldeamentos turísticos (14%) Igualmente muito produtivo é o sector agrícola, 

pecuário e silvícola (15,4 mil euros por trabalhador; Continente: 4,8) por via do desenvolvimento de uma 

agricultura competitiva e orientada para o mercado, com baixos níveis de apoio público. 

Quadro 5.2.3 – Produtividade aparente do trabalho (VAB / População empregada) para os principais 

sectores utilizadores de água – Continente e RH8 (2008) 

Sector de actividade 
Continente RH8 

103 €/trabalhador 

Agricultura, pecuária, silvicultura 4,8 15,4 

Pesca e aquicultura  24,0 27,0 

Indústria 23,3 15,9 

Electricidade, gás e água  218,3 81,0 

Comércio 20,7 19,1 

Alojamento e restauração  19,0 26,9 

Principais sectores utilizadores água 19,4 22,0 

Todos os sectores de actividade 27,8 28,3 

Fonte: INE – Contas Regionais (com cálculos próprios) 

Os dados dos Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) confirmam, 

de uma forma geral, a preponderância do comércio, alojamento e restauração no tecido produtivo 

regional, reflectindo a importância da fileira de actividades que se desenvolve em torno do turismo. 

Em suma, os principais sectores utilizadores de água assumem uma importante expressão na economia da 

RH8, sobretudo na forma de emprego e por via do carácter «trabalho intensivo» de actividades como o 

Comércio ou a Restauração. Essa importância é igualmente evidente em termos de estabelecimentos 

empresariais devido ao carácter atomizado de muitas dessas actividades. Os principais sectores 

utilizadores assumem um menor protagonismo no que se refere ao VAB e, sobretudo, aos volumes de 

vendas registados na RH8 porque alguns estabelecimentos não possuem a sede na Região, sendo tal 

particularmente evidente no caso do sector do Alojamento. 
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A Indústria bem como o sector da Energia assumem uma expressão menor face ao padrão do Continente, 

surgindo, ao invés, a Agricultura, a Pesca e a Aquicultura em destaque para a generalidade das variáveis 

analisadas, se bem que não alcancem a importância (relativa e absoluta) das demais actividades 

directamente relacionadas com o turismo (Alojamento, Restauração e Comércio). 

No sub-capítulo II.1.1 do Tomo 1C é complementada a análise apresentada inferindo em que medida os 

sectores utilizadores contribuem para a economia de Portugal Continental de forma mais ou menos 

intensa face ao contributo da generalidade das actividades económicas localizadas na RH8. 

 

5.2.2. Importância da água para a economia regional 

A secção 5.2.1 (II.1.1 do Tomo 1C) revelaram como a base económica da RH8, pela sua estruturação em 

torno das actividades de Alojamento, Comércio, Agricultura e Aquicultura, está ancorada, em grande 

medida, no usufruto do domínio hídrico. Importa, contudo, precisar em que moldes se processa essa 

dependência por via do cálculo de indicadores de produtividade e de intensidade de utilização de água por 

parte do sector produtivo regional. 

O Quadro 5.2.4 indica as necessidades de água associadas aos principais sectores utilizadores da RH85. É 

possível verificar que a Agricultura é o principal utilizador de água, com 108,14 hm3 que correspondem a 

62% das necessidades consumptivas totais da RH8 (os 174,90 hm3 indicados na última linha do Quadro 

5.2.4). É de notar que estas necessidades de água, confinadas essencialmente à rega de culturas 

agrícolas, são satisfeitas por origens subterrâneas em 76% do volume distribuído (112,09 hm3). 

                                            

5 O Quadro 5.2.4 apresenta, em geral, os volumes fornecidos pelos sistemas de abastecimento de água por serem 

mais relevantes em termos económicos ao estarem associados aos volumes de água efectivamente procurados pelas 

famílias e pelas actividades económicas. No caso da agricultura faz mais sentido considerar os volumes distribuídos 

pelos aproveitamentos hidroagrícolas (em detrimento de uma estimativa dos volumes consumidos pelas culturas nas 

parcelas) devido à própria natureza de alguns desses sistemas (gravíticos), que obrigam a libertar determinadas 

quantidades de água para serem usufruídas, total ou parcialmente, pelos regantes em momento posterior. No caso 

das captações privadas e outras os volumes fornecidos/consumidos coincidem, por hipótese, com os captados por 

se desconhecerem as perdas envolvidas. É de notar que os volumes indicados no Quadro 5.2.4 são, em geral, 

inferiores aos inscritos na Secção 4.4.1 por aí se ter adoptado uma abordagem mais «física», mediante a 

consideração dos volumes captados que decorrem das necessidades indicadas no mesmo quadro. 



 

126  t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

A Aquicultura é também um importante utilizador (cerca de 48 hm3), se bem que estejam em causa usos 

(essencialmente) não consumptivos. 

Os volumes fornecidos pelos Sistemas Urbanos para fins domésticos e outros não associados aos sectores 

da Indústria e do Comércio, bem como as captações privadas para fins domésticos, que correspondem à 

segunda maior utilização consumptiva depois da agricultura, perfazem um total 42,57 hm3. Estas 

necessidades totais de água para consumo humano têm uma repartição (indicativa) de 35,01 hm3 relativos 

ao Sector Residencial propriamente dito, isto é, à população residente, e de 7,56 hm3 decorrentes dos 100 

mil habitantes equivalentes/ano que visitaram a Região em 2009. Este último volume (7,56 hm3) foi 

englobado no (designado) sector do Turismo juntamente com as necessidades de rega de campos de golfe 

(10,92 hm3) e com as captações privadas de água para fins de recreio e lazer (0,45 hm3), perfazendo 

consumos totais estimados em 18,93 hm3 (cf. Quadro 5.2.4). Desta forma, o turismo aumenta em 54% as 

necessidades de água que decorrem exclusivamente da população que reside habitualmente na Região. 

A Indústria e o Comércio envolvem volumes de 6,01 e 6,81 hm3, respectivamente. Estas necessidades são 

satisfeitas, tipicamente, pelos sistemas urbanos de abastecimento público, se bem que no caso da 

Indústria haja registo de 1,32 hm3 de água com origem subterrânea proveniente de captações próprias. 

O sector da Produção de Energia Eléctrica é pouco expressivo. De facto, os usos consumptivos associados 

à central termoeléctrica de Tunes são residuais e, mesmo os volumes da componente hidroeléctrica (2,7 

hm3, relativos à Central da Bravura), não assumem o significado dos usos, também não consumptivos, da 

Aquicultura (48 hm3). 

Quadro 5.2.4 – Necessidades de água (hm3) associadas aos principais sectores utilizadores – RH8 (2009) 

Sector 
Redes de 

abastecimento público 
ou colectivo 

Captações 
privadas e 

Outras 
Total 

Agricultura, pecuária e silvicultura (a) 19,63 88,51 108,14 

Aquicultura – Usos não consumptivos - 47,67 47,67 

Indústria: 4,69 1,32 6,01 

Refrigeração - - 0,00 

Usos consumptivos (b) 4,69 1,32 6,01 

Produção de energia eléctrica: 0,00 2,68 2,68 

Hidroeléctrica (c) – Usos não consumptivos - 2,68 2,68 

Termoeléctrica – Usos consumptivos 0,00 0,00 0,00 

Comércio (b) 6,81 - 6,81 

Sector residencial (população residente) (b) 31,75 3,26 35,01 

Turismo: 7,56 11,37 18,93 

Alojam. turístico e sazonal (pop. flutuante) (b) 7,56 - 7,56 
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Sector 
Redes de 

abastecimento público 
ou colectivo 

Captações 
privadas e 

Outras 
Total 

Golfe (d) - 10,92 10,92 

Actividades de recreio e lazer - 0,45 0,45 

Totais 
Geral (com usos não consumptivos) 70,44 154,81 225,25 

Apenas usos consumptivos 70,44 104,46 174,90 

(a) Volumes distribuídos pelos aproveitamentos hidroagrícolas públicos ou captados em origens privadas; inclui cerca de 
0,06 hm3 públicos fornecidos pelo Sistemas Urbanos ao sector da Pecuária 
(b) Volumes fornecidos pelos sistemas urbanos de abastecimento público ou captados em origens privadas 
(c) Apenas volumes turbinados 
(d) Não inclui consumos satisfeitos com água residual tratada ou com sistemas próprios de drenagem de águas pluviais 
Fonte: Consórcio NEMUS – HIDROMOD – AGRO.GES com base em diversas fontes 

Cruzando os volumes acima referidos com o VAB gerado pelas actividades associadas a cada caso (cf. 

Quadro 5.2.1), foi possível estimar a produtividade de cada m3 de água em termos de riqueza gerada. Os 

valores apresentados no Quadro 5.2.5 revelam as elevadas produtividades associadas aos sectores do 

Comércio (89,55 €/m3) e turismo (38,30 €/m3), seguidos da indústria já a maior distância (23,8 €/m3). A 

produtividade média é de 7,83 €/m3, ou de 10,08 €/m3 quando se consideram só os usos consumptivos. 

Quadro 5.2.5 – Produtividade da água em termos de VAB para os principais sectores utilizadores de água – 

RH8 

Sector Unidade RH8 

Agricultura, pecuária e silvicultura (*) 

€/m3 

0,25 

Indústria 23,80 

Electricidade, gás e água – Usos totais 2,15 

Electricidade, gás e água – Usos consumptivos 2,31 

Comércio 89,55 

Turismo 38,30 

Total – Com usos não consumptivos 7,83 

Total – Apenas usos consumptivos 10,08 
(*) Valor corrigido pelo grau de intensificação produtiva do regadio, ou seja, por um 
coeficiente de 0,222 
Fonte: Quadros 5.2.1 e 5.2.4 

O valor acrescentado pelo Sector Agrícola é de apenas 25 cêntimos por cada m3 de água de rega, 

considerando o grau de intensificação produtiva do regadio que se observa na região em estudo (22,2%).  

Invertendo os valores apresentados no Quadro 5.2.5, é possível verificar que a Agricultura é, de facto, o 

sector que utiliza o recurso de forma mais intensiva por unidade de valor, dado que cada euro de VAB 

exige quase 4 m3 de água (cf. Quadro 5.2.6). 
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Quadro 5.2.6 – Intensidade de utilização de água em termos de VAB para os principais sectores 

utilizadores de água – RH8 

Sector Unidade RH8 

Agricultura, pecuária e silvicultura (*) 

m3/€ 

3,960 

Indústria 0,042 

Electricidade, gás e água – Usos totais 0,465 

Electricidade, gás e água – Usos consumptivos 0,432 

Comércio 0,011 

Turismo 0,026 

Total – Com usos não consumptivos 0,128 

Total – Apenas usos consumptivos 0,099 

(*) Valor corrigido pelo grau de intensificação produtiva do regadio, ou seja, por um 
coeficiente de 0,222 
Fonte: Quadros. 5.2.1 e 5.2.4 

 

5.2.3. Impacto sectorial da Taxa de Recursos Hídricos 

A Assembleia da República, através da sua resolução n.º 14/2011, de 15 de Fevereiro, recomendou “ao 

Governo que promova uma reavaliação do impacto económico-financeiro das taxas de recursos hídricos 

nos sectores económicos e produtivos em que estão a ser aplicadas”. 

Trata-se de uma tarefa complexa, que exigiria uma decomposição sectorial detalhada dos utilizadores dos 

recursos hídricos e da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) liquidada desde 2008, não cabendo ao presente 

Plano fornecer respostas completas e definitivas neste âmbito. Em particular, a base de dados de títulos 

da ARH do Algarve nem sempre permite associar um sector de actividade a cada utilização e, no caso do 

ciclo urbano da água, o INSAAR não fornece directamente os valores de TRH cobrados pelas entidades 

gestoras aos consumidores finais impedindo, por essa via, o apuramento da TRH suportada por cada 

sector. 

Não obstante, com elementos anteriormente apresentados e com os montantes liquidados pela ARH do 

Algarve em 2009 (primeiro ano em que a TRH foi cobrada na íntegra), foi possível estimar, de forma 

aproximada, qual poderá ter sido o impacto global da TRH nas actividades económicas RH8. 

No Quadro 5.2.7, apresenta-se a TRH (cerca de 3 milhões de euros) liquidada directamente pela ARH junto 

dos sectores da agricultura, aquicultura, ciclo urbano da água e turismo. Neste último caso, trata-se da 

TRH devida pela rega de campos de golfe e pela ocupação do domínio público marítimo (DPM) pelos 

apoios de praia (65,6 e 693,7 mil euros, respectivamente). 
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No mesmo quadro apresenta-se a repartição do montante associado ao ciclo urbano da água 

(aproximadamente 2 milhões de euros) pelos vários sectores de actividade de acordo com os respectivos 

consumos de água, ou seja, com os volumes fornecidos pelos sistemas urbanos de abastecimento público 

(cf. 3.ª coluna do Quadro 5.2.7), tratando-se de uma repartição sectorial aproximada na medida em que a 

TRH cobrada a cada sector é variável de acordo com diversos parâmetros. Na última coluna do Quadro 

5.2.7 apresenta-se o peso relativo (em permilagem) da TRH nos volumes de vendas associados a cada 

sector, de acordo com os Quadros de Pessoal do MTSS de 20076. Este indicador não mede o impacto 

propriamente dito da introdução da TRH na actividade económica mas o rácio TRH/Vendas possibilita 

aferir em que medida a taxa em análise representa, ou não, uma importante parcela a abater às vendas 

que pudesse justificar uma correcção dos preços do lado da oferta, de modo a compensar a perda de 

receita líquida que o seu pagamento acarreta. 

Quadro 5.2.7 – Repartição (indicativa) da Taxa de Recursos Hídricos liquidada em 2009 por sector e peso 

relativo (em permilagem) nos volumes de vendas associados 

Sector 

TRH 
liquidada 

Repartição 
sectorial da 

TRH (*) 

Volumes de 
Vendas 
(2007) 

TRH / 
Vendas 

103 € ‰ 

Ciclo urbano da água (entidades gestoras) 2.059,2 0,0 39.790 0,00 

Agricultura, pecuária e silvicultura 111,1 111,4 70.726 1,58 

Aquicultura 41,2 41,2 11.200 3,68 

Indústria 0,0 191,5 352.897 0,54 

Sector residencial 0,0 1.301,6 n.a n.a 

Comércio 0,0 278,2 2.202.051 0,13 

Turismo 759,3 1.047,1 1.085.808 0,96 

Outros – não especificado 20,8 20,8 5.280.003 0,00 

Total 2.991,7 2.991,7 9.002.685 0,33 

Total – sem sector residencial 2.991,7 1.690,1 9.002.685 0,19 
(*) Repartição indicativa que resultou da afectação da TRH associada ao ciclo urbano da água pelos vários sectores de acordo 
com os respectivos consumos de água (volumes fornecidos pelos sistemas urbanos de abastecimento público) 
Fontes: ARH do Algarve e Quadro 5.2.4 

Deste exercício é possível verificar que a TRH corresponde, em termos médios, a apenas 0,33‰ do 

volume total de vendas das empresas sedeadas na RH8, reduzindo-se essa proporção a apenas 0,19‰ 

                                            

6 As limitações do exercício efectuado no Quadro 5.2.7 decorrem, não apenas do carácter aproximado com que se 

afectou a TRH a cada sector, mas também de se cruzarem diferentes anos em termos de colecta dessa taxa (2009) 

e facturação sectorial (2007). 
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caso se exclua, do numerador da fracção, a componente da TRH imputada ao sector residencial, ou seja, 

às famílias (residentes na Região). Desta forma, não é esperado que a TRH tenha suscitado um aumento 

significativo e generalizado de custos que justifique, do lado das empresas, uma correcção dos preços 

praticados junto dos intermediários e dos consumidores finais. 

O Quadro 5.2.7 sugere, ainda, ser a Aquicultura o sector em que a TRH parece ter um impacto económico-

financeiro mais significativo (a TRH corresponde a cerca de 3,68‰ das respectivas vendas). Desta forma, 

as medidas de excepção que foram adoptadas na RH8 em termos da colecta da TRH junto dos viveiristas e 

piscicultores parecem fazer sentido do ponto de vista da justiça fiscal, e também em termos de eficiência 

na utilização do recurso dado tratarem-se de actividades que utilizam, tipicamente, água salgada ou 

salobra de forma não consumptiva.  

A TRH parece incidir, também com algum significado (1,58‰), nas vendas do sector da Agricultura, 

pecuária e silvicultura. No entanto, este resultado – tal como o referente ao sector aquícola – deve ser 

encarado com alguma prudência na medida em que os Quadros de Pessoal do MTSS tendem a subestimar 

a facturação destas actividades do Sector Primário, que se caracterizam, muitas vezes, por relações 

empresariais e laborais não estruturadas. Ou seja, os índices apresentados na última coluna do Quadro 

5.2.7 para as actividades da agricultura e da aquicultura devem ser interpretados como um limiar máximo 

daquela que poderá ser a importância relativa da Taxa dos Recursos Hídricos quando comparada com as 

vendas de cada sector. 

Em sectores mais estruturados como a Indústria, o Comércio ou o Turismo, a TRH corresponde a 0,54‰, 

0,13‰ e 0,96‰ da respectiva facturação, sugerindo um impacto pouco significativo dessa taxa na 

actividade económica em geral. 
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5.3. Procura, oferta e níveis de recuperação de custos 

5.3.1. Sistemas urbanos 

A utilização eficiente da água nos sistemas urbanos, que não se caracterizam pelo auto-abastecimento 

que é comum em outros sectores, pressupõe o cruzamento entre os custos do serviço e a disponibilidade 

a pagar dos consumidores bem como a incorporação das externalidades, ou seja, dos custos (e benefícios) 

ambientais e de escassez. Já relativamente ao princípio do valor social da água (definido na alínea a) do 

n.º 1 do Artigo 3.º da Lei da Água), a sua aplicação rege-se por outros propósitos que não a eficiência, pelo 

que será objecto de análise específica na secção 5.4 do presente documento.  

Apesar de representarem uma percentagem relativamente pequena das utilizações de água, com volumes 

anuais (fornecidos) estimados em cerca de 50 hm3 que correspondem a 22% das necessidades totais de 

água da RH8 (ou a 29% caso se considerem apenas os usos consumptivos, cf. Quadro 5.2.4, Secção 5.2.2), 

os sistemas urbanos são prioritários porque neles se inclui o abastecimento público. 

A principal fonte de informação é o INSAAR, que recolhe anualmente dados físicos e económicos das 

entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas 

residuais. No Quadro 5.3.1 e no Quadro 5.3.2 apresentam-se os principais indicadores com relevância para 

a análise económico-financeira publicados no Relatório INSAAR 2009 (INAG, 2010a) ou fornecidos a pedido 

pelo INAG (2010d). 

Quadro 5.3.1 – Indicadores seleccionados para a vertente do abastecimento de água (AA): RH8 e 

Continente 

Indicador Unidade Ano RH8 Continente 

Universo de entidades gestoras N.º 

2008 

19 293 

Volume distribuído hm3 39,6 513,7 

Custos totais 
103 € 

60.090 775.578 

Proveitos totais 45.129 639.738 

Nível de recuperação de custos  % 75% 82% 

Fonte: INAG (2010a e 2010d) 

Quadro 5.3.2 – Indicadores seleccionados para a vertente da drenagem e tratamento de águas residuais 

(DTAR): RH8 e Continente 

Indicador Unidade Ano RH8 Continente 

Universo de entidades gestoras N.º 
2008 

18 298 

Volume drenado hm3 30,1 433,7 
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Indicador Unidade Ano RH8 Continente 

Custos totais 
103 € 

2008 

43.901 489.155 

Proveitos totais 21.359 232.910 

Nível de recuperação de custos  % 49% 48% 

Fontes: INAG (2010a e 2010d) 

Apresentam-se, de seguida, de forma mais detalhada alguns indicadores importantes relativos aos 

sistemas urbanos na RH8, para as vertentes de abastecimento de água (AA) e drenagem e tratamento de 

águas residuais (DTAR)7.  

É importante referir que a base de dados INSAAR não está totalmente preenchida, havendo algumas 

entidades gestoras que não respondem ao inquérito, ou que o fazem apenas parcialmente. Apesar de esta 

situação ter vindo a melhorar nos últimos anos continuam a existir lacunas relevantes, especialmente na 

parte económico-financeira. Para colmatar estas lacunas, recorreu-se ao envio de inquéritos às entidades 

gestoras, cujos resultados serviram para complementar a informação existente na base de dados do 

INSAAR e para melhorar a qualidade da informação de base. Apesar deste esforço, subsistem algumas 

falhas de informação8, pelo que os dados apresentados de seguida incluem o número de Entidades 

Gestoras (EG) que tinham informação para o cálculo dos diversos indicadores.  

De acordo com os dados mais recentes, o universo de EG presentes na RH8 e que efectivamente prestam 

serviço na Região é de 19 e todas oferecendo ambos os serviços (AA e DTAR). 

                                            

7 Os indicadores marcados com w dizem respeito a indicadores que devem ser reportados por cada Estado-

membro à Comissão Europeia (indicadores WISE), conforme indicados no Documento de Orientação n.º 21 

(European Commission, 2009a). Nalguns casos, existe mais do que uma alternativa possível: por exemplo, para “unit 

water prices” podem ser apresentados preços médios, marginais, ou proveitos por unidade de m3. 

8 Um recente levantamento realizado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR, 2012b, 

pp. 4-5) junto das entidades gestoras que prestam serviços de abastecimento de água e saneamento no Continente 

revelou, para o caso particular da RH8, que apenas 13 entidades (em 17) forneceram informação fidedigna para a 

vertente do abastecimento, sendo o respectivo nível médio de recuperação de custos de 93%. No caso da 

drenagem e tratamento de águas residuais, apenas 8 (em 16) forneceram informação de qualidade, com um nível 

médio de recuperação de custos de 79,3%. Estes níveis de recuperação são diferentes dos apurados pelo INAG 

(2010a e 2010b) (cf. quadros 5.3.1 e 5.3.2) bem como dos estimados (com informação adicional) pelo Consórcio 

para as ambas as vertentes dos serviços de águas, sugerindo existir, ainda, um longo caminho a percorrer, quer na 

preparação da informação de base pelas entidades gestoras, quer no seu ulterior tratamento. 
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Começando pela vertente de abastecimento de água (AA), os dados, corrigidos por RH, indicam um valor 

de 50,3 hm3 para o volume fornecido na RH8 em 2008 (cf. Quadro 6.3.3), valor que inclui os volumes 

facturados e os fornecidos gratuitamente. Pode ainda verificar-se, para as EG que apresentaram 

informação discriminada, que a maioria (59%) do volume fornecido nos sistemas urbanos destina-se a 

utilizadores domésticos, sendo o peso destes utilizadores na RH8, ainda assim, inferior ao valor no 

Continente, que é de 88% segundo dados do Relatório INSAAR 2009 (INAG, 2010a). O sector 

Comercial/Serviços representa 15,4% do volume, estando 15% afectos ao conjunto de outras utilizações 

(que inclui uma grande diversidade de categorias, desde instituições como escolas, hospitais ou 

bombeiros a actividades específicas como o turismo, apesar de este último nem sempre ser identificado 

separadamente). O uso industrial é um pouco mais reduzido (10,6% dos volumes) e o uso 

agrícola/pecuário não tem qualquer expressão. 

Quadro 5.3.3 – Indicadores seleccionados para a vertente do abastecimento de água (AA): Entidades 

Gestoras e volumes – RH8 e Continente (2008 e 2009) 

Indicador Unidade Ano RH8 (*) Continente (**) 

Universo de entidades gestoras 
N.º 2009 

19 293 

das quais têm actividade em baixa 18 n.d. 

Volume fornecido 

hm3 2008 

50,3 513,7 

do qual existe inform. desagregada (***) 44,2 

n.d. 

Doméstico 26,1 59% 

Comercial/Serviços 6,8 15,4% 

Industrial 4,6 10,6% 

Agrícola/Pecuário 0 0% 

Outros 6,6 15% 

(*) Dados INSAAR introduzidos pelas EG para 2008, sem estimativas, com informação adicional; as EG com informação sobre 
volumes são 17 
(**) Informação constante no Relatório INSAAR 2009 (dados 2008) 
(***) De modo a não se «perder» a informação relativa a custos (indicada no Quadro 5.3.4), adoptou-se na presente sede uma 
desagregação sectorial dos volumes idêntica à do Relatório INSAAR 2009 (INAG, 2010a). A análise aqui adoptada é bastante 
mais simples (ou menos elaborada) face à desenvolvida nas análises de Usos e Necessidades (Capítulo 4 do presente 
documento) e de Cenários Prospectivos (Capítulo 6 do presente documento), e não inteiramente compatível (exemplo: os 
consumos relativos à população flutuante foram retirados aos «Sector Doméstico» e integrados, juntamente com o Golfe, no 
sector do «Turismo») 
Fontes: INAG (2010a, 2010d e 2011) e pedidos de informação às entidades gestoras (com cálculos próprios) 

No subcapítulo II.2.1.1 e nos Quadros II.2.1 a II.2.4 do Tomo 1C, apresentam-se alguns dados económicos, 

ainda referentes ao serviço de abastecimento de água, e separando os serviços em baixa e em alta . Note-

se que para esta separação o critério foi a inclusão como «em alta» de todas as entidades gestoras onde 

são declarados volumes de venda de água ou recepção de águas residuais. 

No que diz respeito à drenagem e tratamento de águas residuais (DTAR), o Quadro 5.3.4 condensa os 

dados correspondentes a entidades gestoras e volumes drenados. O sector doméstico drena um volume 
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menor do que lhe é abastecido, como seria de esperar, constatando-se uma proporção de 75%. É de 

realçar o elevado peso do sector doméstico nos volumes drenados (71,4%) quando comparado com o que 

lhe correspondia no volume de água fornecido (59%), o que se deve a diferenças entre volumes fornecidos 

e drenados nos restantes sectores, onde o volume drenado é metade (para Comercial/Serviços e 

Indústria) ou ainda menos (um terço para Outros). O sector Agrícola/Pecuário mantém-se ausente dos 

sistemas urbanos na RH8, porventura, pelo facto dos tarifários não discriminarem, em geral, este sector. 

Quadro 5.3.4 – Indicadores seleccionados para a vertente da drenagem e tratamento de águas residuais 

(DTAR): Entidades Gestoras e volumes – RH8 e Continente (2008 e 2009) 

Indicador Unidade Ano RH8 (*) Continente (**) 

Universo de entidades gestoras 
N.º 2009 

19 298 

das quais têm actividade em baixa 18 n.d. 

Volume drenado 

hm3 2008 

31,7 446,4 

do qual existe informação desagregada 25,8 n.d. 

Doméstico 18,4 71,4% 433,7 

Comercial/Serviços 3,4 13,1% 

n.d. 
Industrial 2,3 8,7% 

Agrícola/Pecuário 0 0% 

Outros 1,7 6,7% 

(*) Dados INSAAR introduzidos pelas EG em baixa para 2008, sem estimativas, com informação adicional; volumes 
desagregados: 10 EG com informação 
(**) Informação constante no Relatório INSAAR 2009 (dados 2008) ou fornecida (a pedido) pelo INAG 
Fontes: INAG (2010a, 2010d e 2011) e pedidos de informação às entidades gestoras (com cálculos próprios) 

No subcapítulo II.2.1.2 e nos Quadros II.2.5 a II.2.8 do Tomo 1C apresentam-se um conjunto de indicadores 

económicos ainda referentes ao serviço de DTAR especializados para os serviços em baixa e em alta. 

Por último, apresentam-se os valores referentes aos níveis de recuperação de custos (NRC). A Lei da Água 

prevê a recuperação dos custos dos serviços de águas, mas esta não está ainda plenamente assegurada 

nas diversas regiões hidrográficas de Portugal. Com efeito, os dados oficiais, apresentados nos Quadros 

5.3.1 e 5.3.2, mostram como o problema persiste em 2008, uma vez que os proveitos obtidos não 

conseguem cobrir completamente os custos de exploração, gerais e de investimento bem como os 

encargos financeiros associados 9, mesmo considerando abastecimento e saneamento em conjunto. A 

                                            

9 A consideração dos encargos financeiros no presente contexto vai ao encontro da definição de “Financial costs of 

water services” adoptada pelo WATECO Group (2002): “[which] include the costs of providing and administering 

these services. They include all operation and maintenance costs, and capital costs (principal and interest payment), 

and return on equity where appropriate.”  
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distância entre proveitos e custos ainda é significativa em ambas as vertentes (AA e DTAR), sobretudo na 

drenagem e tratamento de águas residuais. 

Para compreender melhor os valores obtidos, o Quadro 5.3.5 e o Quadro 5.3.6 apresentam os valores de 

NRC para os serviços «em baixa» e «em alta» respectivamente, tendo-se complementado os dados oficiais 

(INSAAR) com informação obtida através do inquérito próprio promovido junto das entidades gestoras. 

Quando se considera esta informação adicional, mas não as estimativas (valores de anos anteriores a 

2008) consideradas nos cálculos do INAG, obtêm-se níveis de recuperação de custos mais favoráveis em 

ambas as vertentes dos serviços «em baixa» face aos valores oficiais (que englobam os serviços em baixa 

e em alta), sendo o desvio positivo mais evidente no caso do saneamento (73% versus 49%) face à 

vertente do abastecimento (78% versus 75%) (cf. Quadro 5.3.5). 

Quadro 5.3.5 – wNíveis de recuperação de custos dos serviços «em baixa» – RH8 (2008) 

Informação 
Vertente 

AA DTAR AA + DTAR 

INSAAR sem estimativas + Informação adicional 

(Inquérito próprio) (*) 

78% 

(91,3%) 

73% 

(89,4%) 

77% 

 

INSAAR com estimativas + Informação adicional 

(Inquérito próprio) (**) 

79% 

(100%) 

62% 

(98,7%) 

73% 

 

Apenas INSAAR com estimativas (***) 75% 49% 64% 

Notas: 
Os valores entre parênteses colocados abaixo dos NRC calculados pelo Consórcio NEMUS-HIDROMOD-AGROGES (duas 
primeiras linhas do quadro) indicam as % dos volumes fornecidos (ou drenados) que foram consideradas no respectivo cálculo 
(*) AA inclui informação sobre 15 EG; DTAR tem 11 EG com informação  
(**) AA inclui informação sobre 17 EG; DTAR tem 13 EG com informação  
(***) AA inclui informação sobre 16 EG; DTAR tem 12 EG com informação (inclui também serviços em alta em ambos os casos) 
Fontes: INAG (2010a e 2011) e pedidos de informação às entidades gestoras (com cálculos próprios) 

Quadro 5.3.6 – wNíveis de recuperação de custos dos serviços «em alta» – Análise comparada INSAAR 

2009 (dados 2008) versus Relatório e Contas 2008 da empresa Águas do Algarve, S.A. 

Componente 
Dados INSAAR Dados Relatório e Contas 

AA DTAR Total Total Observações 

Custos de exploração e gestão 

(sem amortizações) 
11.505 17.485 28.991 28.928 

Custo das matérias consumidas + 

Fornecimentos e serv. externos + Custos 

com pessoal 

Custos gerais (de estrutura) 7.102 3.655 10.758 926 
Impostos indirectos + Outros custos e 

perdas operacionais  

Encargos financeiros 5.554 2.859 8.413 9.097 Juros e perdas similares 

Custo de investimento 27.821 9.809 37.631 14.093 Amortizações 

Custos totais 51.983 33.809 85.792 53.044  

Custos explor. + Enc. fin. 17.059 20.344 37.404 38.025  

Custos explor. e gerais 18.608 21.140 39.748 29.854  



 

136  t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

Componente 
Dados INSAAR Dados Relatório e Contas 

AA DTAR Total Total Observações 

Receita tarifária / Vendas 29.031 16.950 45.981 46.294 Vendas + Prestações de serviços 

Outros proveitos (incluindo 

proveitos/ganhos financeiros) 
267 5.067 5.334 6.341 

Trabalhos para própria empresa + Prov. 

suplementares + Prov. financ. 

Subsídios ao investimento 489 836 1.324 39 Subsídios à exploração 

Proveitos totais 29.787 22.853 52.640 52.674  

Proveitos sem subs. 29.298 22.018 51.316 52.635  

NRC exploração (%) 266% 132% 185% 182% (Prov–Subs)/(C.Explor–Subs) 

NRC explor. +Enc. fin. (%) 177% 113% 142% 139% (Prov–Subs)/(C.Explor+Enc.F–Subs) 

NRC exploração e gerais (%) 162% 108% 134% 177% (Prov–Subs)/(C.Explor+C.Ger–Subs) 

NRC totais (%) 57% 67% 61% 99% (Prov–Subs)/(C.Totais–Subs) 

Nota: valores monetários em milhares de euros; os subsídios foram retirados aos custos no denominador dos NRC 
Fontes: INAG (2010a, 2010d e 2011), pedidos de informação às entidades gestoras e demonstração de resultados da Águas do 
Algarve, S.A. (AdAlg, 2008) (com cálculos próprios) 

A consideração simultânea, quer da informação adicional recolhida directamente pelo Consórcio, quer das 

estimativas INSAAR (para além dos dados INSAAR reportados pelas entidades gestoras para 2008), 

conduz a um NRC ligeiramente mais favorável aos indicados para o AA (79%) e a um NRC «mediano» no 

caso da vertente DTAR (62%), o que explica o valor igualmente «mediano» (73%) estimado para o ciclo 

urbano completo da água (AA + DTAR; cf. ainda Quadro 5.3.5). 

Os NRC calculados para os serviços «em alta» referem-se ao Sistema Multimunicipal do Algarve, 

concessionado à empresa Águas do Algarve, S.A., sendo superiores na DTAR (67%) face ao AA (57%), por 

via da importância relativa dos custos de investimentos nesta última vertente (cf. Quadro 5.3.6).  

Uma análise cruzada das diferentes rubricas de custos e proveitos declaradas na campanha INSAAR 2009 

(dados 2008) e publicadas na demonstração de resultados do Relatório e Contas 2008 (AdAlg, 2008, pp. 

104-105) evidencia a proximidade dos valores de custos de exploração e gestão (cerca de 29 milhões euros 

em ambas as fontes, considerando o AA e a DTAR em simultâneo) e mesmo dos encargos financeiros, ou 

seja, dos juros e perdas similares: cerca de 9 milhões de euros de acordo com o INSAAR, 8,4 milhões de 

euros na demonstração de resultados. 

Esclarecimentos prestados (a pedido do Consórcio) pela administração da Águas do Algarve, S.A. 

clarificaram que a origem dos valores apresentados é, contudo, diferente. Assim, os dados inscritos no 

INSAAR têm origem na contabilidade analítica da empresa (que possibilita uma especialização de custos e 

proveitos pelos serviços de abastecimento e saneamento) e não na respectiva contabilidade geral, que 

fundamenta o Relatório e Contas. 
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Por assentarem em fontes e metodologias diversas, os níveis de recuperação de custos totais 

apresentariam, necessariamente, valores díspares: 61% para os dados INSAAR, 99% de acordo com a 

demonstração de resultados (cf. ainda Quadro 5.3.6). Como esclareceu a administração da Águas do 

Algarve, S.A. ao Consórcio, esses índices (que diferem em 38 pontos percentuais) não estão incorrectos e 

reflectem os diferentes pressupostos em que assentam. 

Não obstante, são genericamente compatíveis (mais o primeiro índice do que o segundo) com outros 

resultados conhecidos, em particular com uma apresentação da ERSAR (Pires, 2007) que identificou a 

existência de problemas de sustentabilidade financeira em alguns sistemas multimunicipais. Mais 

recentemente, um relatório de sustentabilidade elaborado também pela ERSAR (2012a, pp. 4-5), com 

dados reais de 2010, classificou como “preocupante” a situação da empresa Águas do Algarve, S.A. que 

apresenta um défice tarifário de quase 2,9 milhões de euros e tarifas aprovadas (0,4563 €/m3 no 

abastecimento, 0,5672 €/m3 no saneamento) inferiores às necessárias (0,4633 €/m3 e 0,6229 €/m3, 

respectivamente). 

Uma observação final sobre o cálculo dos NRC diz respeito aos investimentos comparticipados. Uma vez 

que as EG apenas podem recuperar custos efectivamente incorridos, a recuperação de custos é efectuada 

tendo em consideração os custos de investimento anualizados líquidos de comparticipações (isto é, 

subtraindo o financiamento recebido). Contudo, a grande maioria das EG não preenche completamente 

essa rubrica na base de dados INSAAR. As comparticipações declaradas ascendem a valores de 2% nesta 

região hidrográfica, muito abaixo das percentagens de comparticipação efectivamente verificadas no 

período 2000-2007, que oscilaram, só no que concerne aos Fundos Estruturais e de Coesão, entre 50% e 

75% consoante a vertente (AA e DTAR) e os sistemas (em alta ou em baixa) em causa. 

Importa lembrar que o objectivo é conseguir uma recuperação adequada de todos os custos, incluindo não 

só os custos financeiros mas também os custos ambientais e de escassez. Apesar de não existirem 

estimativas para estes últimos, em 2008 entrou em vigor a TRH, que tem como um dos seus objectivos a 

internalização de custos ambientais. O Quadro 5.3.15 condensa os valores cobrados pela ARH do Algarve 

para a RH8 e para 2009 (o primeiro ano em que a TRH foi cobrada no ano inteiro), incluindo todos os 

sectores e componentes colectadas: verifica-se que os valores envolvidos ascendem a cerca de 3 milhões 

de euros. Recorde-se que a RH8 é uma das regiões onde é aplicado o mais elevado coeficiente de escassez 

(1,2) na componente A. 
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A componente E, mais relacionada com as externalidades ambientais, representa cerca de 25% das 

receitas da TRH liquidada, enquanto a componente U, que procura que os utilizadores contribuam para 

uma melhor gestão do recurso, tem um peso de 10%. As componentes A e O, que dizem respeito à 

utilização do domínio público hídrico do Estado, com 65%, justificam a principal fatia da TRH (cf. Quadro 

5.3.7). 

Quadro 5.3.7 – Repartição da Taxa de Recursos Hídricos liquidada em 2009 por componente 

Componente 
TRH liquidada 

103 € % 

A – Utilização de águas do domínio público hídrico do Estado 1.214,8 40,7 

E – Descarga de efluentes 742,3 24,9 

I – Extracção de inertes do domínio público hídrico do Estado 0 0 

O – Ocupação do domínio público hídrico do Estado 744,2 24,9 

U – Utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicos 285,5 9,6 

Total 2.986,9 100,0 
Fonte: ARH do Algarve. 

Do ponto de vista sectorial, os sistemas urbanos (com todos os sectores que neles estão incluídos) são os 

maiores contribuintes para a TRH, sendo responsáveis por quase 69% da receita desta taxa10. Segue-se o 

turismo por via das contribuições pela rega de campos de golfe e pela ocupação do domínio público 

marítimo com apoios de praia, com 25%. A agricultura, que paga apenas as componentes relacionadas 

com a utilização de água para rega e controlo térmico das culturas (uma vez que a TRH não prevê 

pagamentos por contaminação difusa), contribui para 3,7% da colecta. A aquicultura é igualmente um 

importante contribuinte, com cerca de 1,4%.  

Os demais sectores têm um contributo inferior a 1%, se bem que a componente relativa aos sistemas 

urbanos seja, por seu turno, rebatida pelas entidades gestoras junto dos utilizadores finais, advindo os 

contributos para a colecta da TRH, em particular do comércio e da indústria, sobretudo por essa via 

(indirecta), de acordo com o sugerido pela análise apresentada na Secção 5.2.3. 

 

                                            

10 Para ter uma noção da grandeza relativa do valor pago de TRH nos sistemas urbanos, as receitas da TRH 

oriundas destes sistemas representam 1,9% dos proveitos tarifários das EG com informação sobre proveitos nesta 

região hidrográfica. 
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5.3.2. Sector agrícola 

5.3.2.1. Enquadramento metodológico 

No PGBH efectua-se a caracterização da situação actual da RH8 no que diz respeito às questões 

económicas relacionadas com a utilização da água para rega, a saber: 

• Estimar as componentes do custo da água (investimento, manutenção e exploração) para 

cada um dos cinco Aproveitamentos Hidroagrícolas (A.H.) Públicos existentes na região e 

analisar os níveis de recuperação de custos que actualmente se verificam em cada caso; 

• Tipificar as situações de captações privadas, e apurar valores de referência das 

componentes de custo respectivas; 

• Estimar os valores actuais das disposições a pagar pela água de rega das actividades 

agrícolas de regadio actualmente mais importantes em cada uma das captações ou tipo de 

captações; 

• Avaliar o grau de sustentabilidade económica das situações analisadas, e efectuar 

recomendações quanto à sua gestão futura. 

A metodologia aplicada iniciou-se pela descrição, de forma sucinta, das actuais características de 

funcionamento e estado de conservação das infra-estruturas de distribuição de água para rega nos cinco 

Aproveitamentos Hidroagrícolas públicos actualmente enquadrados na RH8. De seguida, procedeu-se à 

estimativa do valor das diversas componentes do custo de água para rega dos A.H. referidos. Para o 

apuramento dos custos referidos (investimento, manutenção e exploração) utilizou-se informação 

recolhida a partir de: 

• Entrevistas pessoais realizadas aos técnicos responsáveis pelas diversas entidades gestoras 

(Associações de Beneficiários/Proprietários), com base num guião de inquérito 

especificamente preparado para o efeito; 

• Análise dos Relatórios de Actividades das diversas entidades gestoras (Associações de 

Beneficiários/Proprietários). 

Em relação à informação de base recolhida da forma descrita, importa fazer algumas chamadas de 

atenção: 
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• Para efeitos de apuramento da componente de custo relativa à recuperação do 

investimento11, foi considerada a situação actual para cada um dos Aproveitamentos 

Hidroagrícolas, considerando, quando existam, os investimentos efectuados nos últimos 5 

anos (quinquénio 2005/2009); 

• No procedimento descrito, existe um risco (embora reduzido) de duplicação na 

contabilização de algumas parcelas deste investimento, embora seja pouco provável que tal 

aconteça de forma significativa;  

• Os custos de exploração e de manutenção considerados são relativos ao ano de 2009, e 

baseiam-se na informação fornecida pelas Associações de Regantes e Beneficiários, que 

consta nos respectivos relatórios anuais. 

Para além da informação relativa aos custos de investimento, manutenção e exploração, foi igualmente 

recolhida informação sobre os preços e tarifas praticados pelas Associações de Regantes e Beneficiários. 

Em complemento a esta informação, foi solicitado às diversas Associações de regantes que indicassem o 

preço médio da prestação de serviço de distribuição da água para o ano de 2009. Estes elementos, 

conjugados com os valores relativos aos volumes de água captados, apresentados em relatórios 

anteriores deste trabalho (para cada um dos A.H. em causa), permitem avaliar o nível de recuperação de 

custos que caracteriza actualmente a actividade de cada uma das infra-estruturas analisadas. 

No que se refere aos Regadios Privados, por razões que têm a ver com a impossibilidade de, em 

simultâneo, referenciar geograficamente os diversos tipos de captações de água privadas e associá-los às 

diversas actividades agrícolas de regadio praticadas, a opção metodológica recaiu por proceder à 

tipificação dos investimentos em captações privadas, o que foi efectuado com base em informação 

produzida pela AGROGES em 2003/200412, devidamente actualizada para o momento actual. Foi, desta 

forma, possível determinar os custos associados a este tipo de infra-estruturas de rega. Sempre que tal se 

mostrou possível, os custos assim estimados foram repercutidos sobre os volumes de água utilizados. 

No que se refere às componentes de custo ambiental e de escassez, não foram efectuadas estimativas, 

por falta de metodologia adequada. No entanto, a inclusão do cálculo da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) 

que, pelo menos em teoria, engloba um coeficiente de escassez bem como um agravamento por via de 

                                            

11 Em qualquer situação, utilizou-se sempre um período de vida útil para os investimentos de 40 anos, e uma taxa de 

custo de oportunidade do capital de 5%/ano. 

12 “Contributo para o Plano Nacional de Regadios”, AGROGES, 2004 – Estudo elaborado para o Ministério da 

Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 



 

t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 141 

               Relatório Técnico específico 

práticas poluentes (poluição difusa), permite uma aproximação a estas componentes de custo.Tendo em 

conta a diversidade de situações que se verificam, foram assumidos os seguintes princípios para efeitos 

desta estimativa: 

• Para os regadios públicos, a TRH incorpora as componentes A (utilização de águas do 

domínio público hídrico do Estado) e U (utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão 

públicos); 

• Para os regadios privados, a TRH incorpora apenas a componente U (utilização de águas 

sujeitas a planeamento e gestão públicos). 

Finalmente, são apresentadas estimativas actuais para os valores das disposições a pagar pela água de 

rega (DAP) associados ao conjunto de culturas que caracterizam a agricultura de regadio praticada na 

RH8. Com base na relação que se estabelece entre o valor das DAP e das diversas componentes de preço 

ou custo de água, foram calculados, para cada captação considerada, um conjunto de Rácios Benefício-

Custo que traduzem, na situação actual, a capacidade de as actividades agrícolas de regadio praticadas 

fazerem face aos diversos custos associados à disponibilização de água para rega. 

 

5.3.2.2. Síntese dos principais resultados obtidos 

Nesta secção apresenta-se um conjunto de conclusões, tanto ao nível específico de cada uma das 

situações analisadas como ao nível mais geral da Região Hidrográfica em que elas se enquadram, obtidas 

pela análise económica das utilizações da água para rega de culturas agrícolas. 

Em primeiro lugar, cabe aqui fazer referência um pouco mais específica à questão dos custos ambientais e 

de escassez e à forma como foram, no âmbito da presente análise, tratados. Neste contexto, assumiu-se, 

face à legislação em vigor em Portugal, que os custos de Escassez e Ambientais poderiam ser aproximados 

pelo valor da TRH em vigor para cada uma das situações. Desta forma, considerou-se que para os regadios 

públicos a TRH incorporava as componentes A e U (domínio público e gestão pública) e para os regadios 

privados a TRH incorporava apenas a componente U (gestão pública). Em ambos os casos, e tendo em 

conta a RH em questão, o Coeficiente de Escassez assume o valor de 1,2. 

Com estes pressupostos, os valores assumidos para a TRH foram os seguintes: 

• Regadio Públicos – TRH = 0,00432 €/m3; 

• Regadios Privados – TRH = 0,00072 €/m3. 
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Relativamente aos Regadios Públicos, foram calculados cinco Rácios Benefício-Custo (RBC) que comparam 

o benefício gerado pela utilização da água13 com diferentes componentes dos custos associados a essas 

utilizações. Foram, assim, utilizados os seguintes rácios: 

• RBC1 – compara a DAP com o preço médio pago por cada m3 de água no empreendimento, 

sem incluir o valor da TRH; 

• RBC2 – idêntico ao anterior, mas com inclusão do valor da TRH no denominador; 

• RBC3 – compara a DAP com o valor das componentes manutenção e exploração do custo da 

água de rega; 

• RBC4 – compara a DAP com a soma das três componentes do custo da água (investimento, 

manutenção e exploração); 

• RBC5 – idêntico ao anterior, mas com inclusão do valor da TRH no denominador. 

Uma vez que se está a efectuar a análise centrado-se na situação actual, optou-se por utilizar, em 

qualquer um dos RBCi, o valor da DAP relativo à distribuição da água sem pressão (situação mais 

frequente) e em que se contabilizam os custos de amortização da totalidade dos bens de capital fixo 

afectos à produção, considerando-se ser este o enquadramento que melhor retrata a utilização actual da 

água de rega no conjunto dos perímetros em causa. 

De forma a simplificar a interpretação dos resultados apurados, optou-se por utilizar a seguinte notação: 

Notação Significado 

- Valor do rácio é negativo, o que ocorre como consequência da DAP ser negativa 

0 Valor do rácio entre 0 e 1, traduzindo uma situação de custos maiores que benefícios 

+ Valor do rácio superior a 1, traduzindo uma situação de benefícios superiores aos custos 

Quanto ao Aproveitamento Hidroagrícola de Silves, Lagoa e Portimão, apresenta-se no Quadro 5.3.8 a 

estimativa do nível de recuperação de custos e no Quadro II.2.9 do Tomo 1C os rácios benefício-custo. 

                                            

13 Considerou-se que o valor mais indicado para medir o benefício gerado pela utilização da água, por ser o mais 

representativo e lógico do ponto de vista da situação do regadio que se vive actualmente no Algarve, era a DAP 

calculada com contabilização da totalidade das amortizações dos bens de capital fixo da exploração e a chegada de 

água sem pressão à parcela (sendo, portanto, os custos de pressurização da água por conta do agricultor). 
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Quadro 5.3.8 – Estimativa dos níveis de recuperação de custos no A.H. de Silves, Lagoa e Portimão (2009) 

Rubricas Valores 

Volume total de água distribuída (hm3) 6,85 

Receita média por m3 de água distribuída (€/m3) 0,079 

Índice de Recuperação de Custos (curto prazo) (%) 106 
Fonte: A.R.B. de Silves, Lagoa e Portimão (com cálculos próprios) 

As conclusões mais relevantes relativas a este perímetro são as seguintes: 

• Em termos médios, e tendo em conta a sua utilização actual, o nível de recuperação de 

custos é, aproximadamente, de 106%; 

• Em termos da relação entre o benefício gerado pela utilização da água para rega e as 

componentes de custo que lhe estão associadas, a situação apresenta um padrão muito 

evidente: 

- Existe um conjunto de actividades agrícolas que, de acordo com os pressupostos 

adoptados, não são actualmente competitivas na utilização da água de rega, quaisquer 

que sejam as componentes de preço e/ou custo de água consideradas (RBCi sempre 0 

ou -); estas actividades (marcadas a vermelho no Quadro II.2.9 da secção II.2.2 do Tomo 

1C) englobam os prados e forragens e o trigo; 

- Paralelamente, existe um outro conjunto de actividades que, não só são competitivas na 

utilização que fazem actualmente da água (RBC2 sempre positivo), como são igualmente 

«capazes» de fazer face à totalidade dos custos estimados para a sua utilização, 

incluindo os ambientais e de escassez (RBC5 igualmente sempre positivo); referimo-nos, 

em concreto, ao arroz, culturas hortícolas (mais ou menos intensivas), horto-industriais 

(caso da batata e tomate) e frutícolas. 

Em suma, o A.H. de Silves, Lagoa e Portimão apresenta-se favorável ao desenvolvimento de um conjunto 

de significativo culturas que, embora podendo expandir a sua área de cultivo, estão sempre limitadas por 

alguma necessidade de processamento pós-colheita e pelas condicionantes do mercado para efeito do 

seu escoamento. 

No que respeita ao Aproveitamento Hidroagrícola do Alvor, apresenta-se no Quadro 5.3.9 a estimativa do 

nível recuperação de custos e no Quadro II.2.10 do Tomo 1C os rácios benefício-custo.  
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Quadro 5.3.9 – Estimativa dos níveis de recuperação de custos no A.H. de Alvor (2009) 

Rubricas 

Valores relativos ao volume de água 
distribuído 

Total Para rega 

Volume total de água distribuída (hm3) 8,08 1,54 

Receita média por m3 de água distribuída (€/m3) 0,106 0,033 

Índice de Recuperação de Custos (curto prazo) (%) 106 - 

Fonte: A.R.B. do Alvor (com cálculos próprios) 

Com base na informação apresentada, considerou-se serem as seguintes as conclusões mais relevantes 

relativas a este perímetro: 

• Em termos médios, e tendo em conta a sua utilização actual, o nível de recuperação de 

custos é de 106%; 

• Em termos da relação entre o benefício gerado pela utilização da água para rega e as 

componentes de custo que lhe estão associadas, o padrão é claro: 

- Do conjunto das culturas mais significativas actualmente praticadas no perímetro, as 

únicas que apresentam uma relação desfavorável entre benefícios e custos (quaisquer 

que estes sejam) são os prados e forragens; estas não são actualmente competitivas na 

utilização da água de rega, quaisquer que sejam as componentes de preço e/ou custo 

de água consideradas (RBCi sempre negativos); 

- Existe um outro conjunto de actividades de regadio que, não só são competitivas na 

utilização que fazem actualmente da água (RBC2 sempre positivo) como são igualmente 

«capazes» de fazer face à totalidade dos custos estimados para a sua utilização, 

incluindo os ambientais e de escassez (RBC5 igualmente sempre positivo); tratam-se, 

em concreto, das culturas hortícolas (mais ou menos intensivas), das horto-industriais 

(caso do tomate e pimento), das frutícolas e do olival. 

Tal como no caso do perímetro de Silves, Lagoa e Portimão, também no A.H. de Silves a situação favorável 

ao desenvolvimento de um conjunto significativo de culturas enfrenta as condicionantes do mercado e da 

necessidade de processamento pós-colheita tendo em vista o respectivo escoamento. 

Quanto ao Aproveitamento Hidroagrícola do Benaciate apresenta-se no Quadro 5.3.10 a estimativa dos 

níveis de recuperação de custos e no Quadro II.2.11 do Tomo 1C os rácios benefício-custo. 
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Quadro 5.3.10 – Estimativa dos níveis de recuperação de custos no A.H. do Benaciate (2009) 

Rubricas Valores 

Volume total de água distribuída (hm3) 0,508 

Receita média por m3 de água distribuída (€/m3) 0,162 

Índice de Recuperação de Custos (curto prazo) (%) 72 

Fonte: DGADR (com cálculos próprios) 

Com base nesta informação apresentam-se as conclusões mais relevantes relativas a este perímetro: 

• Em termos médios, e tendo em conta a sua utilização actual, o nível de recuperação de 

custos é próximo dos 72%, ou seja, o esquema tarifário adoptado não recupera 

integralmente os custos envolvidos na captação e distribuição de água (a partir de origens 

subterrâneas); 

• Em termos da relação entre o benefício gerado pela utilização da água para rega e as 

componentes de custo que lhe estão associadas, observa-se um maior equilíbrio (face aos 

dois perímetros anteriormente analisados) no que se refere à classificação das culturas: 

- O Milho e os prados e pastagens evidenciam problemas em termos de remuneração 

conveniente da água para rega que utilizam; de facto, não só não conseguem suportar 

os preços actualmente praticados (com ou sem contabilização da TRH), como não 

apresentam condições para cobrir os custos de disponibilização da água, mesmo 

considerados parcela a parcela; 

- As demais culturas praticadas no perímetro (estufas, hortícolas, pomares e vinha) não só 

são competitivas na utilização que fazem actualmente da água (RBC2 sempre positivo) 

como são igualmente «capazes» de fazer face à totalidade dos custos estimados para a 

sua utilização, incluindo os ambientais e de escassez (RBC5 igualmente sempre 

positivo). 

Tal como nos casos anteriores, as culturas com rácios benefício-custo positivos no A.H. do Benaciate, 

embora podendo e devendo expandir a sua área de cultivo, estão sempre mais limitadas por alguma 

necessidade de processamento pós-colheita e pelas necessidades do mercado para o seu escoamento, ou 

seja, têm associado um nível de risco substancialmente superior. 

Relativamente ao Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, apresenta-se no Quadro 5.3.11 a estimativa dos 

níveis de recuperação de custos e no Quadro II.2.12 do Tomo 1C os rácios benefício-custo. 
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Quadro 5.3.11 – Estimativa dos níveis de recuperação de custos no A.H. do Mira (2009) 

Rubricas Valores 

Volume total de água distribuída (hm3) 33,14 

Receita média por m3 de água distribuída (€/m3) 0,0403 

Índice de Recuperação de Custos (curto prazo) (%) 55 
Fonte: A.B. do Mira (com cálculos próprios) 

Com base na informação apresentada, retiram-se as seguintes conclusões mais relevantes: 

• Em termos médios, e tendo em conta a sua utilização actual, o nível de recuperação de 

custos é, aproximadamente, de 55%; 

• Tomando apenas em consideração os custos de exploração, esse valor sobe para 142% pois, 

na estrutura de custos que estimámos são estes os encargos que, na situação actual, mais 

pesam nos custos da água; a recuperação dos custos de investimento e de manutenção têm, 

na situação actual, um peso superior; 

• Em termos da relação entre o benefício gerado pela utilização da água para rega e as 

componentes de custo que lhe estão associadas, a situação apresenta um padrão muito 

evidente: 

- Existe um conjunto de actividades agrícolas que, de acordo com os pressupostos 

adoptados, não são actualmente competitivas na utilização da água de rega, quaisquer 

que sejam as componentes de preço e/ou custo de água consideradas (RBCi sempre 

nulo ou negativo); estas actividades (marcadas a vermelho no Quadro II.2.12 do Tomo 

1C) englobam os cereais, oleaginosas e algumas forrageiras; 

- Um outro conjunto de actividades que, não só são competitivas na utilização que fazem 

actualmente da água (RBC2 sempre positivo) como são igualmente «capazes» de fazer 

face à totalidade dos custos estimados para a sua utilização, incluindo os ambientais e 

de escassez (RBC5 igualmente sempre positivo); faz-se referência, em concreto, às 

culturas hortícolas (mais ou menos intensivas), horto-industriais (caso do tomate e 

batata) e frutícolas. 

Tal como nos demais perímetros de regadio da RH8, muitas destas culturas exigem processamento pós-

colheita e nem sempre apresentam condições favoráveis em termos de mercado, pelo que a sua eventual 

expansão em termos de área cultivada pode envolver riscos acrescidos. 
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Finalmente, quanto ao Aproveitamento Hidroagrícola do Sotavento Algarvio, a informação necessária para 

o desenvolvimento de uma análise similar ao realizado para os demais perímetros não foi, ainda, 

disponibilizada pela respectiva associação de regantes, apesar dos diversos esforços desenvolvidos pela 

ARH do Algarve e pelo Consórcio nesse sentido. 

* * * 

No contexto dos Regadios Privados, é importante referir-se que a forma possível de abordar as captações 

individuais de água para rega é substancialmente mais limitada do que no caso dos perímetros públicos, 

desde logo por se desconhecer a sua localização e características. Por esse motivo, a opção recaiu pela 

tipificação de situações, baseada num conjunto de casos reais suficientemente extenso (permitindo um 

elevado grau de confiança nos resultados obtidos), como forma mais útil de aproximação à realidade.  

De entre os «tipos» de captações analisados, acabou-se por excluir os «açudes» desta análise benefício-

custo, uma vez que, como foi referido, os açudes não desempenham, normalmente, uma função de 

armazenamento, sendo a utilização feita em regime de fio-de-água. Também em termos das relações entre 

benefícios e custos que faz sentido calcular, faz pouco sentido falar de «preço da água» uma vez que as 

captações são efectuadas pelos próprios agentes que utilizam a água de rega. Assim, foram apenas 

calculados os RBCs que incorporam diferentes níveis de custo: apenas manutenção e exploração, as três 

componentes do custo económico, e estas acrescidas pelo custo ambiental e de escassez aproximados 

pela TRH. 

Assim, no que se refere às charcas e reservatórios, os cálculos foram efectuados para uma «captação 

média», observando-se uma situação bastante semelhante à verificada na generalidade dos perímetros 

públicos (Quadro II.2.13 do Tomo 1C): 

• Um conjunto de culturas muito competitivas na utilização da água de rega destas captações, 

onde se incluem as culturas hortícolas, horto-industriais, pomares, vinha e olival; 

• Um conjunto de culturas cujos benefícios gerados pela utilização da água de rega não são 

suficientes para cobrir quaisquer parcelas de custo, como é o caso do girassol, do milho e 

das culturas forrageiras; 

• Finalmente, uma cultura, o milho, que apenas apresenta capacidade para fazer face aos 

custos anuais de manutenção e exploração da captação (bem como para pagar a TRH, 

embora tal facto não resulte evidente do conjunto de valores calculados e apresentados), ou 

seja, apresenta RBC inferiores à unidade (notação 0 no Quadro II.2.13 do Tomo 1C) sempre 

que a componente «custo de investimento» é incorporada. 
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Já para a situação dos furos abertos, a situação é avaliada para os casos de substratos de granito, xisto ou 

calcário (para os quais foram também utilizados os custos médios das diversas situações tipificadas) e 

também para substratos de areias, arenitos ou aluviões (para os quais foram igualmente utilizados custos 

médios das diversas situações tipificadas) (Quadro II.2.14 e Quadro II.2.15 no Tomo 1C, respectivamente).  

Em relação estas captações por furo, e pelo facto de terem custos por m3 de água mais reduzidos do que 

noutras situações (nomeadamente as charcas), as variações que se observam são apenas de pormenor: 

• Um conjunto de culturas muito competitivas na utilização da água de rega destas captações 

(qualquer um dos RBC positivo) onde se incluem as culturas hortícolas, horto-industriais, 

pomares, vinha e olival; 

• As culturas forrageiras e o trigo, que apenas apresentam capacidade para fazer face aos 

custos anuais de manutenção e exploração da captação, ou seja, apresenta RBC inferiores à 

unidade (notação 0 nos quadros II.2.14 e II.2.15 do Tomo 1C) sempre que a componente 

«custo de investimento» é incorporada; 

• Uma cultura cujos benefícios gerados pela utilização da água de rega não são suficientes 

para cobrir quaisquer parcelas de custo, como é o caso do girassol. 

Finalmente, para as captações privadas do tipo barragens de terra de pequena e média dimensão (tal 

como as situações anteriores correspondem a uma situação média da tipologia) os rácios benefício-custo 

que se observam (Quadro II.2.16 do Tomo 1C) são semelhantes aos observados na situação dos furos (em 

substratos de granito, xisto ou calcário) na maioria dos casos. 

 

5.3.3. Rega de campos de golfe 

Em 2009, encontravam-se em exploração na RH8 – Ribeiras do Algarve 36 campos de golfe com um 

consumo total de água para rega estimado em cerca de 11,785 hm3/ano (cf. Quadro 5.3.12). Estima-se que 

a maior parte da água para rega desses campos tenha origem subterrânea (7,62 hm3, ou seja, 65% do 

total). 
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Quadro 5.3.12 – Consumos anuais e origens da água para rega dos campos de golfe em exploração na RH8 

por concelho (2009) 

Concelho Campo 
Consumo Origem da Água 

hm3/ano Superf. Subterr. Outra 

Albufeira 

Balaia 0,024    

Salgados 0,186    

Pine Cliffs 0,430    

Vale das Pedras (condomínio com golfe) 0,024    

Lagoa 
Gramacho e Vale da Pinta (Carvoeiro Golf) 1,104    

Vale do Milho 0,027    

Lagos 

Atalaia 0,058    

Palmares 0,360    

Boavista 0,058    

Loulé 

Laranjal 0,292    

Pinheiros Altos 0,240    

Quinta do Lago (Norte, Sul e San Lorenzo) 2,711    

Vale do Lobo (Ocean & Royal Golf Courses) 0,769    

Vilamoura (Laguna, MM, Old, Pinhal, Victoria) 2,137    

Vila Sol 0,378    

Olhão Colina Verde 0,042    

Portimão 

Alto Golf 0,271    

Herdade do Reguengo (Morgado e Álamos) 0,216    

Penina (Resort, Academy e Championship) 0,481    

Pestana Delfim Hotel 0,068    

Silves 
Amendoeira - Morgado da Lameira (2) 0,285    

Silves Golf - Vila Fria 0,258    

Tavira Benamor 0,270    

Vila do Bispo Parque da Floresta 0,470    

VRSA Quinta da Ria e Quinta de Cima (V. N. Cacela) 0,750    

TOTAL – RH8 11,785 3,297 7,618 0,870 

Fonte: ARH do Algarve, Universidade do Algarve (2004) e NEMUS (com cálculos próprios) 

A utilização de águas residuais tratadas e/ou de água recolhida através de sistemas de drenagem 

superficial é ainda marginal (0,87 hm3/ano): existe notícia do recurso a esse tipo de expediente na RH8 em 

dois casos (Salgados Golf e San Lorenzo – Quinta do Lago), se bem que sejam vários os campos que 

podem (ou devem) utilizar esse tipo de origem da água. 

A análise económica da utilização de água para rega de campos de golfe que utilizam as origens 

mencionadas (águas subterrâneas e/ou reaproveitadas) é particularmente complexa na medida em que 

exigiria conhecer, com elevado grau de detalhe, as estruturas de custos e proveitos das entidades 
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gestoras desses sistemas de rega, que são tipicamente os promotores dos resorts associados. Fruto da 

natureza privada dessas entidades, a que acresce a incerteza em torno dos volumes captados e origens da 

água utilizada por alguns campos, é praticamente impossível realizar uma análise económica fidedigna 

para os campos que recorrem, exclusivamente, a essas origens da água para rega. 

Felizmente, tal não é o caso dos campos que recorrem a origens superficiais, mais precisamente aos 

aproveitamentos hidroagrícolas de Silves, Lagoa e Portimão, do Alvor e do Sotavento Algarvio, com 

consumos anuais próximos dos 3,3 hm3 (cerca de 28% do consumo total). No PGBH procede-se a uma 

análise económica desses casos avaliando-se em que medida os tarifários aplicados pelas associações de 

regantes são suficientes para cobrir os custos de exploração e gestão, de investimento, ambientais e de 

escassez, aprofundando-se uma parte da análise apresentada na secção 5.3.2 (acima). 

Verifica-se que de entre os aproveitamentos hidroagrícolas públicos (A.H.) que fornecem água para rega 

de campos de golfe localizados na RH8, dois deles apresentam tarifários distintos para “outras utilizações 

de água” que não a agricultura: A.H. do Alvor e do A.H. do Sotavento Algarvio (cf. Quadro 5.3.13). Em 

ambos os perímetros, o tarifário apresenta uma componente fixa ligada à conservação e manutenção 

(cobrada por hectare de área beneficiada) e uma componente variável ligada à exploração (cobrada por m3 

de água utilizado). 

Quadro 5.3.13 – Componentes fixa e variável dos tarifários aplicáveis à rega de campos de golfe por 

aproveitamento hidroagrícola público – RH8 (2009) 

Aproveitamentos Hidroagrícolas (A.H.) 

Componentes do Tarifário 

Fixa Variável 

Euros/ha Euros/m3 

A.H. do Alvor 45,0 0,1350 

A.H. de Silves, Lagoa e Portimão 225,0 0,0000 

A.H. do Sotavento Algarvio 22,2 0,0711 

Fonte: Associações de regantes e beneficiários dos aproveitamentos indicados 

Já para o A.H. de Silves, Lagoa e Portimão, o tarifário aplicado à rega de campos de golfe é o mesmo que 

se aplica à agricultura, apresentando apenas uma componente fixa (cobrada por hectare de superfície 

beneficiada).  

Desta forma, os níveis de recuperação dos custos anuais de exploração, manutenção, conservação e 

investimento (anualizado) dos A.H. no caso da utilização de água para rega de campos de golfe 

apresentam valores bastantes diversos (cf. Quadro 5.3.14) e, por vezes, bem distintos daqueles que foram 

apresentados ao longo da secção 5.3.2. 
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Quadro 5.3.14 – Proveitos, custos e níveis de recuperação de custos dos serviços de água com origem 

superficial utilizados para rega dos campos de golfe na RH8 (2009) 

Campos 
Origem Consumo 

Proveitos 
A.H. 

Custos 
A.H. 

TRH NRC (%) 

A.H. hm3/ano Euros/m3 P/C P/ (C+TRH) 
(P+TRH)/ 
(C+TRH) 

Gramacho e Vale da 

Pinta (2 campos) Silves, Lagoa 

e Portimão 

0,963 0,019 

0,074 0,018 

26 21 40 

Amendoeira (2) 0,126 0,093 126 101 121 

Silves Golf (*) 0,129 0,053 71 57 77 

Palmares 

Alvor 

0,360 0,138 

0,100 0,018 

138 117 132 

Alto Golf 0,271 0,140 140 119 134 

Herdade do Reguengo 

(2) 
0,216 0,142 142 121 136 

Penina (3) 0,481 0,142 142 120 136 

Quinta da Ria (2) Sotavento 0,750 0,074 n.d. 0,018 - - - 

(*) Consumo anual (com origem superficial) estimado pelo Consórcio NEMUS-HIDROMOD-AGROGES 
Fonte: ARH do Algarve, Universidade do Algarve (2004), Associações de Regantes e Beneficiários, Decreto-Lei n.º 97/2008 e 
Consórcio NEMUS-HIDROMOD-AGROGES (com cálculos próprios) 

A diversidade observada é maior no A.H. de Silves, Lagoa e Portimão, uma vez que o tarifário praticado, 

tendo apenas uma componente fixa (por ha), é muito desincentivador da utilização eficiente do recurso, 

gerando proveitos unitários (por m3 de água vendida) tanto menores quanto maior for a dotação de rega 

utilizada. Este facto, e tendo em conta a diferença entre as dotações de rega utilizadas nos campos 

beneficiados por este A.H. (12.000 m3/ha para os dois campos do Carvoeiro Golf: Gramacho e Vale da 

Pinta, 4.300 m3/ha para o Silves Golf, e 2.500 m3/ha para os dois campos do Amendoeira Golf (Oceânico 

Faldo e Oceânico O’Connor Jr.), explica as diferenças dos NRC apresentados no Quadro 5.3.14. É de notar 

que as diferentes dotações de rega evidenciam a existência de outras origens de água, especialmente nos 

dois últimos casos que correspondem, também, a campos relativamente recentes. 

Já no que se refere aos campos de golfes regados a partir do A.H. do Alvor, embora subsistam diferenças 

entre as dotações de rega (variando entre os 6.000 m3/ha e os 16.500 m3/ha), a aplicação de uma tarifa 

em duas partes (fixa + variável) resulta em NRC elevados (sempre superiores a 100%) e homogéneos entre 

os diversos campos. A obtenção de NRC consideravelmente mais elevados no A.H. do Alvor face ao A.H. de 

Silves Lagoa e Portimão resulta de dois pontos importantes: 

• A existência no A.H. do Alvor de tarifário específico para “outros usos”, mais elevado (em 

ambas as componentes) do que o tarifário aplicado à rega de culturas agrícolas; 

• A própria estrutura do tarifário do A.H. do Alvor que engloba tanto uma componente fixa 

como uma componente variável. 
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Finalmente, e tendo em conta estes valores, não é possível concluir acerca da existência ou não de 

economias de escala na rega de campos de golfe, pois o enviesamento associado às dotações de rega que 

resultam dos dados apurados (fruto da existência de outras captações e/ou da maior ou menor 

antiguidade dos campos) mascara eventuais efeitos desta índole. 

A afectação da água para esse fim tem, contudo, custos ambientais e de escassez acrescidos face a uma 

utilização, nomeadamente, para rega de culturas agrícolas ou para abastecimento público. O Regime 

Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho) reflecte essa 

realidade, não discriminando positivamente a rega de campos de golfe, que se enquadra nos “demais 

casos” para efeito de cobrança da Componente A da TRH, devida pela utilização de águas do domínio 

público hídrico do Estado. Assim, e de acordo com o n.º 2 do Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, a rega 

de campos de golfe é sujeita a uma taxa de 0,015 euros/m3 que, quando multiplicado pelo coeficiente de 

escassez (regional) de 1,2, conduz a um valor de base de 0,018 euros/m3. 

Aproximando os custos ambientais e de escassez por esse valor unitário (de acordo com o mesmo 

procedimento metodológico adoptado na secção 5.3.2), foi possível calcular duas medidas de recuperação 

dos vários custos envolvidos no fornecimento de água superficial para rega de campos de golfe (cf. ainda 

Quadro 5.3.14). 

A primeira dessas medidas, P/(C+TRH), espelha uma situação de não rebatimento da TRH no preço 

cobrado aos promotores dos campos de golfe, internalizando os custos ambientais e de escassez 

(aproximados pelo valor da TRH). No caso do A.H. de Silves, Lagoa e Portimão, que fornece os dois campos 

do Carvoeiro (Gramacho e Vale da Pinta), os dois campos do Amendoeira Golf e o Silves Golf, esse NRC 

assume um valor tipicamente inferior a 100% (excepto no Amendoeira Golf: 101%), reflectindo, 

implicitamente, a não internalização de custos ambientais e de escassez no tarifário actualmente aplicado 

pela respectiva associação de regantes e beneficiários. No caso do A.H. do Alvor, que serve os campos 

Palmares, Alto Golf, Herdade do Reguengo (dois) e Penina (também três campos), permanece favorável, 

ou seja, acima dos 100% para todos esses campos. 

Caso se rebata a TRH no preço da água cobrado aos regantes de campos de golfe, (P+TRH)/(C+TRH), 

obtêm-se NRC ligeiramente diferentes, embora similares aos relativos às duas situações anteriormente 

analisadas. Tal reflecte o reduzido peso relativo da TRH no preço final da água, mesmo quando a mesma 

se destina à rega de campos de golfe que é comparativamente mais penalizada pelo Regime Económico 

Financeiro dos Recursos Hídricos, como se referiu anteriormente. 
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Para o A.H. do Sotavento Algarvio, que rega na RH8 os dois campos da Quinta da Ria/Quinta de Cima, bem 

como dois campos localizados na RH7 – Guadiana (Castro Marim e Quinta do Vale), não é possível realizar 

uma análise económica similar, por via da respectiva associação de regantes não ter fornecido informação 

para o efeito. Apresentam-se no Quadro 5.3.14, por isso, apenas os valores decorrentes do respectivo 

tarifário em vigor para “outras utilizações”. 
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5.4. Análise do valor social da água 

5.4.1. Enquadramento  

O princípio do valor social da água encontra-se consagrado na alínea a) do n.º 1 do Artigo 3.º da Lei 

58/2005: “acesso universal à água para as necessidades humanas básicas, a custo socialmente aceitável, 

e sem constituir factor de discriminação ou exclusão”. Este princípio, que não é incompatível com a 

existência de diferenças inter-regionais nos tarifários, remete desde logo para duas questões 

fundamentais: a acessibilidade aos serviços públicos de abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais e a capacidade financeira das famílias para pagarem o respectivo preço. 

Ao longo da presente secção são analisados indicadores que ilustram essas duas dimensões para o caso 

concreto da RH8, e são também discutidas algumas medidas de equidade no financiamento dos serviços. 

Como é sugerido em OCDE (2003a), a análise do valor social da água pode ser enquadrada em distintos 

conceitos de equidade, incluindo a equidade entre consumidores com diferentes rendimentos, de 

diferentes tipos, a equidade regional e a equidade inter-geracional. Neste último sentido, de natureza 

mais lata, as preocupações de equidade resultam em exigências como a sustentabilidade ambiental das 

utilizações da água para assegurar a sua preservação para as gerações futuras. 

 

5.4.2. Acessibilidade aos serviços públicos de águas e necessidades de 
investimento  

Os principais indicadores de acesso aos serviços de águas são os níveis de atendimento. O Quadro 5.4.1 

apresenta os índices de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas residuais para a 

RH8 e Continente, em 2005 e no ano em análise, ou seja, 2008. 

Quadro 5.4.1 – Índices de atendimento (cobertura) de abastecimento de água e de drenagem e tratamento 

de águas residuais – RH8 e Continente (2005 e 2008) 

Região Hidrográfica 

Índices de Atendimento (Cobertura) 

Abastecimento Drenagem Tratamento 

2005 2008 2005 2008 2005 2008 

RH8 – Ribeiras do Algarve 92% 93% 81% 81% 78% 79% 

Continente 91% 94% 77% 80% 72% 71% 

Fonte: INAG (2007 e 2010a) 
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A RH8 apresenta índices de atendimento próximos dos observados para o Continente, com uma posição 

ligeiramente mais favorável (face a esse padrão) na vertente do saneamento, se bem que não atinja ainda 

o objectivo definido no PEAASAR II de cobertura de 90% da população com sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais. Tal como acontece no Continente, o índice de abastecimento (93%) é mais 

favorável face aos índices de drenagem (81%) e de tratamento (79%) de águas residuais, apesar de 

inferior ao mesmo padrão (94%) e ao objectivo PEAASAR II de 95% da população coberta com sistemas de 

abastecimento de água para consumo humano. 

Dados mais recentes (para 2009), constantes no Relatório INSAAR 2010 (INAG, 2011, pp. 62, 89 e 94), 

sugerem uma evolução significativa dos índices de cobertura da RH8 em apenas um ano: +3 pontos 

percentuais no abastecimento (ultrapassou a meta PEAASAR II, atingindo os 96%), idem na drenagem 

(84%) e +2 pontos percentuais no tratamento de efluentes (81%). 

Estes níveis de cobertura regulares ocultam, contudo, importantes necessidades de renovação e 

substituição de redes e equipamentos em baixa14. De facto, de acordo com informação facultada pelo 

Grupo Águas de Portugal, uma significativa parte (41,1%) das necessidades de investimento futuras 

(horizonte 2058) em termos de serviços em baixa de abastecimento de água no Algarve dizem respeito à 

renovação de redes e equipamentos (cf. Quadro 5.4.2). Tal é especialmente evidente no centro de 

exploração do Barlavento Algarvio (48,8%) na medida em que, no Sotavento, subsistem ainda importantes 

necessidades de construção de sistemas de raiz, que representam mais de um terço (35,3%) dos quase 

270 milhões de euros necessários para a vertente do abastecimento em baixa. 

                                            

14 Ao longo da presente secção, a dicotomia «alta»-«baixa» segue a interpretação habitual (não económica), 

ancorada no funcionamento dos sistemas e nas responsabilidades previstas na legislação do sector, designadamente, 

“no que respeita à reabilitação e ampliação de redes de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, 

cometidas por lei às entidades gestoras «em baixa», que são, as câmaras municipais ou os serviços municipalizados 

ou as empresas municipais ou as concessionárias de sistemas municipais” (AdP, 2012, p. 4). Não deve, por isso, ser 

confundida com a interpretação (própria) adoptada na secção 5.3.1 (Sistemas urbanos), em que a separação se fez 

com base no critério do fornecimento, ou não, de água (ou recepção, ou não, de efluente) ao consumidor final, 

onde o universo do serviço «em alta» abrangia, não apenas a actividade dos sistemas multimunicipais, mas também 

as transacções entre entidades gestoras de sistemas municipais e intermunicipais. 
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Quadro 5.4.2 – Necessidades de investimento em redes de abastecimento de água (serviços em baixa) no 

Algarve (horizonte de 2058) 

Centro de Exploração 
Nível de Cobertura 

Necessidades de Investimento  
(2009-2058) 

Total Const. Renov. Substit. 

2007 2020 106 € % Horizontal 

Barlavento Algarvio 93% 96% 225,6 21,5% 48,8% 29,7% 

Sotavento Algarvio 88% 95% 268,9 35,3% 34,6% 30,1% 

Total - - 494,5 29,0% 41,1% 29,9% 

Fonte: Grupo Águas de Portugal – Plano Director das «Baixas»: Avaliação dos investimentos – cenário base (informação não 
publicada) 

Apesar dos menores níveis de cobertura face ao abastecimento de água, o saneamento de águas residuais 

parece não exigir investimentos tão avultados no horizonte de 2058, no que concerne aos serviços em 

baixa (cerca de 312 milhões de euros; cf. Quadro 5.4.3). Não obstante, os investimentos em construção de 

sistemas de saneamento de raiz são os mais importantes (46,3%), sobretudo no caso do Sotavento 

Algarvio (47,9%). Face ao abastecimento de água em baixa, o saneamento parece envolver menores 

necessidades de substituição de redes e equipamentos (9,6% das necessidades; 29,9% no caso do 

abastecimento, cf. também Quadro 5.4.2). 

Quadro 5.4.3 – Necessidades de investimento em redes de saneamento de águas residuais  (serviços em 

baixa) no Algarve (horizonte de 2058) 

Centro de Exploração 
Nível de Cobertura 

Necessidades de Investimento  
(2009-2058) 

Total Const. Renov. Substit. 

2007 2020 106 € % Horizontal 

Barlavento Algarvio 81% 88% 132,2 44,2% 48,0% 7,8% 

Sotavento Algarvio 66% 92% 179,7 47,9% 41,2% 10,9% 

Total - - 311,9 46,3% 44,1% 9,6% 

Fonte: Grupo Águas de Portugal – Plano Director das «Baixas»: Avaliação dos investimentos – cenário base (informação não 
publicada) 
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5.4.3. Capacidade financeira das famílias para acederem aos serviços 
públicos de águas  

O acesso das populações aos serviços públicos de águas é condicionado, não só pela existência física de 

ligações à rede, mas também pela capacidade económica destas para pagar os custos dos serviços 

prestados. Neste sentido, é importante avaliar qual é o montante médio da factura paga pelos diversos 

serviços/vertentes, comparando depois esse valor com dados relevantes de rendimento disponível das 

famílias. 

O Quadro 5.4.4 apresenta os valores da factura média ponderada anual na RH8 e no Continente, para 

consumos de 120 m3 e de 200 m3, considerando os tarifários aplicados ao sector doméstico e assumindo 

um calibre de 15 mm para o contador. O valor de 120 m3 é o mais utilizado em análises de capacidade de 

pagamento, mas o relatório INSAAR (INAG, 2010a) contém valores também para 200 m3, que nesta RH é 

um valor mais realista dada a capitação efectiva superior (cf. também Quadro 5.4.6). 

Os dados indicados nesse quadro sugerem que as famílias residentes na RH8 pagariam, para consumos 

equivalentes e em geral, uma factura média pelo total de serviços da água mais baixa face ao padrão do 

Continente, sobretudo devido à componente de abastecimento. É notável a dispersão existente nos 

valores da factura média, sugerindo a variabilidade extrema dos tarifários – também observada na RH8 se 

bem que com menor intensidade face ao caso (geral) do Continente. No entanto, para a análise da 

capacidade de pagamento é importante considerar, simultaneamente, os consumos e contextualizar com 

dados socioeconómicos relativos à Região. Ora, a RH8 apresenta alguns indicadores socioeconómicos 

pouco favoráveis o que, conciliado com uma elevada capitação doméstica (cf. Quadro 5.4.6, mais abaixo), 

pode dificultar a salvaguarda do princípio do valor social da água num eventual cenário de ajuste tarifário 

para efeito de incorporação dos princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. 

Quadro 5.4.4 – Factura média ponderada e respectivo intervalo de variação em euros/ano por serviço (AA 

e DTAR) – Continente e RH8 (2008) 

Indicador Volume Serviço Continente RH8 

Factura média anual 
120 m3 

AA 

106 75 

Intervalo de variação 15-203 32-153 

Factura média anual 
200 m3 

187 138 

Intervalo de variação 26-383 59-242 

Factura média anual 
120 m3 

DTAR 

51 54 

Intervalo de variação 0-168 13-112 

Factura média anual 
200 m3 

81 81 

Intervalo de variação 0-344 13-170 

Fonte: INAG (2010a) 
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De facto, como sugere o Quadro 5.4.5, apesar da RH8 apresentar um rendimento disponível per capita (7,7 

mil euros) e por família (21,2 mil euros) e um índice de poder de compra (104,7) superiores às médias do 

Continente (15,6 mil euros, 20,3 mil euros e 100,5, respectivamente), o desemprego assume contornos 

dramáticos (14,5% da população activa estava inscrita, no final de 2011, nos centros de emprego como 

desempregada; média do Continente: 11,8%) e a proporção (38,2%) de pessoas reformadas, aposentadas 

ou na reserva é elevada também no contexto do Continente (20,6%). 

Quadro 5.4.5 – Indicadores socioeconómicos seleccionados – Continente e RH8 (vários anos) 

Indicador Unidade Ano Continente RH8 

PIB per capita 103 € 2008 15,6 12,4 

Rendimento disponível per capita (*) 103 € 2008 7,2 7,7 

Dimensão média das famílias hab/fam 2011 2,60 2,47 

Rendimento médio disponível das famílias (**) 103 € 2008 20,3 21,2 

Índice de poder de compra per capita Portugal = 100 2007 100,5 104,7 

População reformada, aposentada ou na reserva % pop. inactiva 2001 20,6 38,2 

Desemprego registado centros de emprego do IEFP % pop. activa 2011 11,8 14,5 

(*) Aproximado pelo rendimento bruto apurado para efeitos de tributação de IRS deduzido desse imposto líquido 
(**) Aproximado pelo produto entre o rendimento disponível per capita e a dimensão média das famílias 
Fontes: INE – Contas Regionais, Censos 2001 e 2011 (Resultados Provisórios) e Residente e Estatísticas do Poder de Compra 
Concelhio; Ministério das Finanças – DSIRS e IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (com cálculos próprios) 

O Quadro 5.4.6 apresenta a capitação doméstica estimada pelo Consórcio para a RH8, considerando os 

volumes fornecidos (ou seja, facturados ou cedidos gratuitamente) pelos Sistemas Urbanos de 

Abastecimento Público, a população residente na Região, que foi aproximada pelas percentagens 

fornecidas pelo INAG (2010d) para efeito de planeamento da vertente AA, bem como a população 

flutuante, de modo a assegurar a comparabilidade com a “Capitação doméstica baseada na população 

flutuante” do Continente, apresentada no Relatório INSAAR 2009 (INAG, 2010a, p. 87). 

Desta forma, a RH8 apresenta uma (elevada) capitação de 282 L.hab/dia 15, bem acima do padrão do 

Continente (156 L.hab/dia). Considerando, simultaneamente, a dimensão média dos agregados familiares 

de 2,47 pessoas (valor calculado com base nos Resultados Provisórios dos Censos 2011, cf. Quadro 5.4.5 

acima), obtém-se um consumo médio de 254 m3 por família (cf. Quadro 5.4.6). Assim, o consumo de 200 

                                            

15 Esta capitação doméstica é muito próxima da calculada pelo INAG para a RH8 (298 L.hab/dia) com base na 

campanha 2009 do INSAAR, considerando a população flutuante no denominador; considerando apenas a 

população residente, a capitação apurada pelo INAG eleva-se até 398 L.hab/dia, sendo o valor médio do Continente 

de 169 L.hab/dia (INAG, 2010a, p. 87). 
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m3/ano constitui uma melhor aproximação, ainda que por defeito, face a 120 m3/ano em termos de padrão 

de consumo preponderante na RH8. 

O Quadro 5.4.6 indica, ainda, o peso da factura média anual de água (incluindo AA e DTAR) no rendimento 

médio dos agregados familiares para esses consumos anuais de 120 m3 e 200 m3, indicadores que dão 

uma ideia da importância relativa das despesas com água e saneamento nos orçamentos familiares. 

Quadro 5.4.6 – Capitação doméstica e peso da factura dos serviços de águas no rendimento disponível – 

Continente e RH8 (2008) 

Indicador Unidade Ano Continente RH8 

Capitação doméstica para volumes fornecidos pelos 

Sistemas Urbanos de AA (a) 
L.hab/dia 2008 156 282 

Volume de consumo anual do agregado familiar típico (*) (a) 

(b) 
m3 2008 148 254 

Peso da factura média no rendimento médio das famílias 

(120 m3) (**) (c) (b) 
% 2008 0,84 0,68 

Peso da factura média no rendimento médio das famílias 

(200 m3) (**) (c) (b) 
% 2008 1,43 1,16 

(*) = Capitação doméstica × Dimensão média das famílias × 365 dias / 1000 
(**) = Factura média anual × 100 / (Rendimento médio das famílias) [com os valores convertidos em Euros] 
Fontes: (a) Continente: INAG (2010a); RH6 e RH7: Consórcio NEMUS-ECOSSISTEMA-AGRO.GES; (b) Quadro 5.4.5; (c) Quadro 
5.4.4 

Pires (2007) apresenta um limiar de 3% do rendimento das famílias como referência, e conclui que no 

Continente 10,5% das famílias estão acima deste limiar para um consumo de 120 m3. Um recente relatório 

da ERSAR (2010) confirma esse limiar de macro-acessibilidade (adoptado pela OCDE) e conclui que o peso 

dos encargos relativos a um consumo médio nacional com os serviços de águas na despesa anual média 

de um agregado familiar é de apenas 1%; nas regiões NUTS II Algarve e Alentejo (parcialmente integradas 

na RH8) os encargos máximos com os serviços de águas são inferiores ao limiar de 3%. 

García-Valiñas, Martínez-Espiñera & González-Gómez (2010) consideram que o peso relativo da factura de 

água no rendimento do agregado familiar deve ser calculado, não apenas para o respectivo consumo 

médio (que na RH8 é, como se disse, melhor aproximado pelo padrão dos 200 m3/ano), mas também para 

níveis de consumo que cubram as necessidades básicas humanas, que se estimam oscilar entre os 50 e os 

100 litros por habitante e por dia. Dados apresentados no citado relatório (ERSAR, 2010) para consumos 

anuais de 60 m3 por agregado (que poderão assegurar essas necessidades básicas) sugerem que, mesmo 

num cenário de encargos máximos, o limiar dos 3% não é ultrapassado nas regiões NUTS II Algarve e 

Alentejo.  

Na RH8, que apresenta capitações muito acima das médias do Continente (cf. Quadro 5.4.6) mas uma 

factura média mais baixa e um rendimento médio (ligeiramente) mais elevado (cf. também quadros 5.4.4 e 
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5.4.5), o peso da factura no rendimento médio dos agregados situa-se entre os 0,68% e os 1,16% para 

consumos anuais de, respectivamente, 120 m3 e 200 m3 (cf. também figuras 5.4.1 e 5.4.2). 

Estes resultados são menos favoráveis, se bem não inteiramente incompatíveis, com os calculados pela 

ERSAR no âmbito da 2.ª geração de indicadores de avaliação da qualidade dos serviços de águas que 

sugerem, para a RH8 e para um consumo de 120 m3/ano, um encargo médio de 0,25% do rendimento 

médio disponível das famílias (2009) com o serviço de abastecimento de água, e de 0,11% com o serviço 

de saneamento também em baixa, perfazendo um total de 0,36% (ERSAR, 2012b, p. 5). 

Não obstante, os índices calculados na presente sede para a RH8 são mais baixos face aos apurados para 

o Continente em média (0,84% e 1,43%, respectivamente), e são também inferiores face aos estimados 

para as regiões hidrográficas 6 – Sado/Mira e 7 – Guadiana (cf. respectivos PGBH). 

Como sugerem as figuras 5.4.1 e 5.4.2, o peso da factura média no rendimento médio das famílias 

apresenta-se sempre abaixo do limiar dos 3% para todos os escalões de rendimento do IRS, mesmo para 

consumos de 200 m3/ano. Apenas ao nível do 1.º escalão do IRS, que concentra a maioria (52%) das 

declarações de rendimento reportadas para os concelhos da RH8, se observa um peso relativo da factura 

no rendimento disponível (2,41%, para 200 m3/ano) mais elevado face às médias da Região e do 

Continente, não muito distante do citado limiar proposto pela OCDE. 

0,70

1,42

0,77

0,49
0,28

0,17 0,14 0,10

0,68
0,84

,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Isentos IRS Escalão 1 Escalão 2 Escalão 3 Escalão 4 Escalão 5 Escalão 6 Escalão 7 RH8 - Total Continente

Pe
so
 d
a 
fa
ct
ur
a 
no

 re
nd

im
en

to
 m

éd
io
 (%

)

Valor Referência OCDE

Fontes: INAG (2010a), INE – Censos 2011 (Resultados Provisórios) e Ministério das Finanças/DSIRS (com cálculos próprios) 

Figura 5.4.1 – Peso da factura média dos serviços de AA e DTAR no rendimento médio das famílias por 

escalão do IRS (consumo de 120 m3/ano) – RH8 (2008) 
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Figura 5.4.2 – Peso da factura média dos serviços de AA e DTAR no rendimento médio das famílias por 

escalão do IRS (consumo de 200 m3/ano) – RH8 (2008) 

5.4.4. Equidade territorial no financiamento dos serviços públicos de águas 

No que diz respeito a critérios de equidade regional, o PEAASAR II (MAOTDR, 2007) antevia a adopção de 

critérios equitativos de natureza territorial/regional, reconhecendo que existe em Portugal um 

desequilíbrio tarifário que levanta questões de equidade territorial e individual. Ou seja, o princípio do 

valor social da água não tem sido convenientemente aplicado em Portugal. Tal deve-se, em grande 

medida, a taxas de co-financiamento do Fundo de Coesão geralmente mais favoráveis no período 1993-99 

face a 2000-2006. 

É de notar que a taxa de co-financiamento dos investimentos enquadrados pelo PEAASAR 2000-2006 

situou-se, em média, no intervalo compreendido entre os 67% e os 70%, ou seja, abaixo dos valores 

observados no período imediatamente anterior (Roseta-Palma et al., 2006, p. 18, Tabelas 3-G e 3-H). 

De forma complementar, cálculos realizados pelo Consórcio NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES com base na 

despesa pública executada por projecto de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de águas 

residuais entre 2000-2007 evidenciam taxas de co-financiamento menos favoráveis no caso da RH8, 

sobretudo ao nível do Fundo de Coesão (investimentos em alta) e na vertente do abastecimento de água– 
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notando que os investimentos (em baixa) co-financiados pelo FEDER apresentam, em ambas as vertentes 

(AA e DTAR), taxas superiores às homólogas para o Continente (cf. Quadro 5.4.7). 

Quadro 5.4.7 – Taxa de co-financiamento pelo Fundo de Coesão e pelo FEDER do investimento público em 

abastecimento de água e drenagem e tratamento de águas residuais – Continente e RH8 (2000-2007) 

Tipo de infra-estrutura e investimento Continente RH8 

Abastecimento de Água 69,1% 61,3% 

Investimentos em alta (Fundo de Coesão) 70,0% 50,0% 

Investimentos em baixa (FEDER) 65,1% 74,3% 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 65,1% 62,5% 

Investimentos em alta (Fundo de Coesão) 66,2% 58,0% 

Investimentos em baixa (FEDER) 59,7% 71,5% 

Fontes: IFDR (2010), CCDR Alentejo (2008), CCDR Algarve (2008), CCDR Centro (2008), CCDR Lisboa e Vale do 
Tejo (2008) e CCDR Norte (2008) 

Tal não impediu, contudo, que as capitações do investimento público total (despesa pública executada 

nacional + fundo) se apresentassem muito elevadas na RH8 para projectos realizados entre 2000 e 2007, 

sobretudo na vertente do saneamento (DTAR) e nos sistemas em alta (co-financiados pelo Fundo de 

Coesão). Paralelamente, as capitações associadas aos sistemas em baixa (co-financiados pelo FEDER), 

apesar de inferiores face aos sistemas em alta, assumiram valores muito expressivos na região em estudo 

face aos respectivos valores padrão para o Continente (cf. Quadro 5.4.8). 

Quadro 5.4.8 – Capitação do investimento público (€/hab) em abastecimento de água e drenagem e 

tratamento de águas residuais – Continente e RH8 (2000-2007) 

Tipo de infra-estrutura e investimento Continente RH8 

Abastecimento de Água 66,9 119,2 

Investimentos em alta (Fundo de Coesão) 54,0 63,7 

Investimentos em baixa (FEDER) 12,9 55,6 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 101,7 153,0 

Investimentos em alta (Fundo de Coesão) 84,1 102,1 

Investimentos em baixa (FEDER) 17,6 51,0 

Fontes: IFDR (2010), CCDR Alentejo (2008), CCDR Algarve (2008), CCDR Centro (20089), CCDR Lisboa e Vale do 
Tejo (2008) e CCDR Norte (2008) e INE – Censos 2001 

Estes resultados sugerem um importante esforço de investimento público nacional nas redes de 

abastecimento e saneamento da RH8 (e do Algarve, em geral) durante o período de vigência do Quadro 

Comunitário de Apoio III, com elevadas capitações de investimento nem sempre acompanhadas de taxas 

de co-financiamento comunitário comparáveis em magnitude, como parece ser o caso dos investimentos 

realizados pelo Grupo Águas de Portugal (Águas do Algarve, S.A.). 
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6. Cenários prospectivos 

6.1. Enquadramento  

Nos termos da Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro, na Parte 4 do Plano é feita a análise das 

tendências que influenciam as pressões e os impactes gerados pelas utilizações da água mediante a 

construção de cenários prospectivos.  

A construção de cenários prospectivos remete directamente para a Metodologia DPSIR (Driving forces, 

Pressures, States, Impacts, Responses), que assume a existência de um encadeado de relações causais 

que parte de um conjunto de forças motrizes (driving forces de natureza económica, social, cultural ou 

tecnológica) de que resultam pressões sobre o ambiente e os recursos naturais que, por sua vez, 

condicionam o estado do ambiente, resultando num conjunto de impactes ambientais e sobre os recursos 

que poderão suscitar diversas respostas da sociedade na forma de regulamentos, políticas, objectivos 

e/ou metas ambientais.  

Os cenários prospectivos foram formulados tendo como ponto de apoio as principais (e relevantes) 

políticas sectoriais, de desenvolvimento regional e de ordenamento do território que, em alguns casos, 

incorporam exercícios prospectivos de desenvolvimento socioeconómico. Também se consideraram os 

resultados relevantes apresentados nas partes anteriores do Plano bem como orientações metodológicas 

produzidas pelo Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais (DPP) do 

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Em concreto, a metodologia de cenarização aplicada partiu de uma análise de tendências e de Elementos 

Pré-Determinados (correspondendo a riscos ou incertezas predizíveis), introduzindo um conjunto 

Incertezas Cruciais (situações em que se admite a possibilidade de um acontecimento mas que não se 

conhece a probabilidade da sua realização) que se manifestam ao longo de três dimensões ou eixos: 

Desenvolvimento Regional e Territorial; Dinâmicas Económicas e Sociais; e Ambiente e Recursos Hídricos 

(Figura 6.1.1).   
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Figura 6.1.1 – Estruturas, Tendências, Acontecimentos e desenvolvimento de Cenários Prospectivos 

As principais tendências e os Elementos Pré-Determinados considerados no processo de cenarização são 

sintetizados nos quadros 6.1.1 e 6.1.2. 

 Quadro 6.1.1 – Taxas de crescimento anuais (%) esperadas para o PIB, população (residente e flutuante) e 

procura turística (n.º de dormidas) – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) -2,60 1,30 -1,00 0,80 0,90 1,00 1,20 

População residente 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (a) -1,47 2,43 0,13 1,93 2,03 2,13 2,33 
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Fontes: Ribeiro, Correia & Carvalho (1997) e MOPTC (2009) – Adaptado 
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Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

População residente 1,25 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Dormidas empreend. turísticos - - 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

(a) = Taxa referente ao Continente + 1,13 pontos percentuais (diferencial médio observado na RH entre 2000 e 2008) 
Fonte: European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) (com elementos e cálculos adicionais). 

Quadro 6.1.2 – Volumes esperados para o PIB, população (residente e flutuante), procura turística (n.º de 

dormidas) e residências secundárias – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 101,3 100,3 101,1 102,0 103,0 104,3 

População residente (103 hab) 10.144,9 10.179,9 10.215,0 10.250,3 10.285,6 10.321,1 10.356,7 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 102,4 102,6 104,5 106,7 108,9 111,5 

População residente (103 hab) 418,9 424,4 430,0 435,6 441,4 447,1 453,0 

Dormidas emp. turísticos (106) 12,0 12,3 12,5 12,7 13,0 13,2 13,4 

Residências secundárias (103) 135,1 135,1 135,1 138,5 142,0 145,5 149,4 

Pop. flut. (103 hab.equiv/ano) 99,6 100,4 102,3 104,3 106,2 108,3 110,4 

Pop. flut. inst. (103 hab.pres./noite) - - 649,0 665,0 681,5 698,3 716,4 

Fontes: European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) e Quadro 6.1.1 (com elementos e cálculos adicionais). 

Optou-se por contrastar algumas forças motrizes que decorrem dos Elementos Pré-Determinados (como a 

evolução do PIB ou do desemprego), na medida em que elas próprias encerram algum grau de incerteza 

em termos de evolução futura, dada a presente conjuntura internacional e nacional, marcada pelo acordo 

estabelecido entre o Estado Português e o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. 

As forças motrizes contrastadas ao longo dessas dimensões conduziram à formulação de três cenários de 

desenvolvimento:  

• Um Cenário B(ase) de evolução socioeconómica, que decorre dos principais Elementos Pré-

Determinados e da implementação, de forma pouco articulada e integrada, das políticas 

existentes e dos investimentos em curso; 

• Um Cenário C, que corresponde grandemente ao «futuro desejado» pelos principais 

instrumentos de desenvolvimento regional e territorial, exigindo uma boa articulação e 

integração entre políticas e investimentos (públicos e privados); 
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• Um Cenário A, de pendor mais «pessimista», que estaria associado a uma conjuntura mais 

desfavorável face à perspectivada actualmente bem como a uma eficácia moderada (ou 

sofrível) das políticas públicas no horizonte de 2015. 

Na medida em que a concretização destes três cenários perspectiva diferentes níveis de desenvolvimento 

socioeconómico e territorial, procedeu-se a um exercício de avaliação das pressões e impactes esperados 

sobre os recursos hídricos em cada cenário bem como do decorrente estado provável das massas de água 

superficiais e subterrâneas. Sempre que possível, procedeu-se a uma desagregação dos principais 

sectores com usos consumptivos de água: Agricultura, Indústria, Comércio/Serviços, Sector Residencial 

(consumos associados à população residente) e Turismo (consumos associados à população flutuante e à 

rega de campos de golfe), seguindo as orientações metodológicas da Autoridade Nacional da Água, 

salvaguardando, simultaneamente, as especificidades da RH8.  

Para além das pressões, consideram-se os efeitos das medidas de aumento da capacidade de resposta 

dos sistemas existentes ou a instalar, que poderão reflectir-se na redução dos níveis de perda de água no 

abastecimento ou no aumento da eficácia do tratamento de efluentes, entre outros aspectos. 

Os exercícios prospectivos privilegiaram o horizonte de 2015 – coincidente com o limite de execução dos 

Fundos Estruturais e de Coesão do actual período de programação (2007-2013) – se bem que tenham sido 

produzidas, de forma genérica, algumas previsões para os horizontes de 2021 e 2027 – que se 

caracterizam, necessariamente, por elevados níveis de incerteza, dada a actual conjuntura internacional 

bem como eventuais efeitos das alterações climáticas. 

Na avaliação do estado provável das massas de água para o horizonte de 2015 face à situação actual 

(2009/2010), teve-se como base os seguintes aspectos: 

• As principais macrotendências perspectivadas para a região hidrográfica em estudo; 

• A cenarização das pressões efectuada para o cenário base socioeconómico; 

• A análise pericial do contributo das medidas em curso e previstas para o horizonte temporal 

até 2015, que constam de outros Planos, Programas e Estratégias e cuja implementação é 

independente do processo de implementação da DQA. 

A análise foi desenvolvida, no caso das massas de água superficiais, por sub-bacia de massa de água, e no 

caso das massas de água subterrâneas, por massa de água, de forma a possibilitar uma visão das 

pressões e das medidas em curso e previstas. 
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De forma a avaliar a contribuição das medidas em curso e previstas para o horizonte temporal de 2015 no 

estado provável das massas de água, superficiais e subterrâneas, em 2015, foi feito um levantamento 

exaustivo das estratégias, planos e programas já aprovados e com relevância para os recursos hídricos. 

Foram também identificadas as medidas de mitigação e programas de monitorização relevantes 

decorrentes de obrigações impostas nos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e no 

âmbito do regime de prevenção e controlo integrados de poluição (PCIP). As medidas previstas são 

apresentadas na Parte 4 do PGBH. 

Foram identificadas e caracterizadas sumariamente as medidas que se encontram incluídas nas principais 

estratégias, planos e programas desenvolvidos a nível nacional e regional e sustentados em diplomas 

legais, de entre as quais se destacam, a título ilustrativo, as seguintes: o Plano Nacional da Água; a 

Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agro-Industriais; Plano Estratégico Nacional para o 

Desenvolvimento Rural 2007-2013 e Estratégia Nacional de Frutas e Produtos Hortícolas; o Programa de 

Acção para as Zonas Vulneráveis de Portugal Continental; a Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da 

Zona Costeira; a Estratégia Nacional para o Mar; os Planos de Ordenamento de Áreas Classificadas; o 

Plano de Acção para o Litoral 2007-2013; os Planos de Ordenamento da Orla Costeira e os Planos de 

Ordenamento de Albufeiras. 
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6.2. Cenários de desenvolvimento 

6.2.1. Cenário base de evolução socioeconómica – B  

Portugal, e consequentemente a RH8, apresentam um conjunto de «tendências pesadas» que continuarão, 

certamente, a determinar o respectivo destino a médio prazo. A recessão perspectivada para 2011, que 

poderá prolongar-se por 2012, a dificuldade em assegurar a convergência real do PIB com as médias 

europeias, as crescentes tensões inflacionistas, a persistência do desemprego ou a incapacidade em 

financiar o investimento público em larga escala são algumas dessas macrotendências incontornáveis. 

Não obstante, as perspectivas para a RH8 poderão ser um pouco menos desfavoráveis, mesmo num 

cenário de reduzida articulação (entre actores) e integração (entre projectos/acções) em termos de 

políticas e investimentos públicos e privados. De facto, como se referiu na Secção 6.1, o PIB tem 

aumentado, em termos reais, na RH8 de forma mais favorável face ao Continente (+1,13 pontos 

percentuais em média, entre 2000 e 2008), reflectindo as dinâmicas instaladas na Região, sobretudo em 

termos de desenvolvimento turístico e imobiliário. 

Na RH8 estão em curso, ou perspectivam-se a médio prazo, alguns investimentos estruturantes, 

sobretudo de natureza privada e relacionados com a promoção turístico-imobiliária. De facto, o Algarve 

tem sido alvo de importantes investimentos que apostam na qualidade da oferta hoteleira, imobiliária e de 

golfe sendo, aliás, considerado um dos melhores destinos turísticos do mundo nessa última vertente. 

Porém, o Algarve (e a RH8) tem apresentado preocupantes níveis de desemprego nos últimos anos (na 

casa dos dois dígitos), que evidenciam as limitações da respectiva base económica em termos de geração 

de emprego, que as dinâmicas instaladas em termos de geração de valor têm demonstrado dificuldade em 

contrariar. 

Apesar de algumas incertezas estruturais (em termos de criação sustentada de emprego, em particular), a 

RH8 apresenta tendências de evolução relativamente favoráveis dadas as conjunturas nacional e 

internacional, se bem que seja expectável a permanência de importantes assimetrias internas em termos 

de desenvolvimento socioeconómico e territorial, não sendo certa a crescente afirmação de um modelo 

policêntrico nem o reforço da articulação com os territórios envolventes. 

Os quadros 6.1.1 e 6.1.2, inseridos na Secção 6.1, sumarizam as principais tendências esperadas em 

termos de variáveis socioeconómicas que condicionarão as futuras pressões sobre os recursos hídricos. 
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6.2.2. Cenário de evolução socioeconómica mais favorável – C  

O Cenário C decorre em grande medida da visão preconizada pelo QREN – um Portugal de recursos 

humanos qualificados, em processo de convergência real sustentado por territórios e sectores de 

actividade competitivos, socialmente coeso (o que exige baixos níveis de desemprego) e governado de 

forma eficiente (Observatório do QCA III, 2007, pp. 56-57).  

Desta forma, o Cenário C decorreria de uma implementação bem articulada (entre actores) e integrada 

(entre projectos/acções) das políticas públicas e da respectiva interface com a iniciativa privada no 

horizonte de 2015, que coincide com o termo do período de execução do QREN. Em particular, os efeitos 

esperados dos investimentos estruturantes em curso na Região far-se-iam sentir de forma particularmente 

intensa, com crescimentos sustentados do investimento, do produto, do emprego e da população 

residente e flutuante. 

Também as políticas de desenvolvimento rural contribuiriam nesse sentido, através da concretização dos 

desígnios do respectivo Plano Estratégico Nacional (PEN), por via de uma boa execução dos fundos 

estruturais mobilizados pelo PRODER e potenciando a importante experiência na implementação de 

estratégicas locais de intervenção (seguindo a abordagem LEADER) que o Algarve (e a RH8) têm vindo a 

acumular nos últimos anos. 

Naturalmente, a concretização deste cenário «optimista» no horizonte de 2015 exigiria uma conjuntura 

internacional particularmente favorável, com o crescimento sustentado da procura externa que fomentaria 

a afirmação da vertente turística da Região. 

Em suma, o Cenário C decorreria da concretização, em grande medida e no horizonte de 2015, dos 

principais aspectos «positivos» mencionados na Secção 6.1. A Figura 6.2.1 sugere como as Incertezas 

Cruciais que se colocam à Região poderiam ser resolvidas num sentido que favorecesse a concretização de 

um cenário mais favorável face ao B (base), para os três eixos ou dimensões anteriormente considerados 

(Desenvolvimento Regional e Territorial; Dinâmicas Económicas e Sociais; Ambiente e Recursos Hídricos). 

Assim, no «futuro desejado» pelo Cenário C, o PIB português teria crescido, em 2010, pelo menos 1,5% em 

termos reais, com taxas de crescimento homólogo no 2.º Semestre semelhantes às observadas no 1.º e 2.º 

trimestres de 2010 (+1,8% e +1,5%, respectivamente) (INE, 2010). O mais do que provável cenário de 

recessão perspectivado para 2011 (Banco de Portugal, 2010b) (FMI, 2010) seria menos significativo, com 

um decréscimo do PIB de -0,2%. No horizonte de 2015, o ritmo de crescimento deveria ser já próximo dos 

+3%, de modo a assegurar a convergência real com as médias europeias – em coerência com o indicado na 

Figura 6.2.1. Tal como no Cenário B, a RH8 deveria crescer de forma ainda mais favorável dado este 
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contexto nacional, com aumentos reais do PIB próximos (ou acima) dos 4,1% em 2015, como sugere o 

Quadro 6.2.1. 

Quadro 6.2.1 – Cenário C: Taxas de crescimento anuais (%) esperadas para o PIB, população (residente e 

flutuante) e procura turística (n.º de dormidas) – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) -2,60 1,50 -0,20 1,80 2,00 2,50 3,00 

População residente 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (a) -1,47 2,63 0,93 2,93 3,13 3,63 4,13 

População residente 1,25 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

Dormidas empreend. turísticos - - 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

(a) = taxa referente ao Continente + 1,13 pontos percentuais (diferencial médio observado na RH entre 2000 e 2008) 
Fonte: European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) (com elementos e cálculos adicionais). 
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Eficácia do QREN em termos de efeitos (resultados e impactes), contribuindo para 

o retorno a um processo de convergência real com as médias europeias 

Reforço do posicionamento da Região na economia nacional 

Afirmação de um modelo territorial policêntrico (consolidação e articulação de 

sistemas urbanos como os de Faro/Olhão e de Portimão/Lagos), contenção da 

urbanização dispersa e desenvolvimento das áreas mais desfavorecidas do interior 

da Região (Serra e Barrocal) 

Desenvolvimento das redes internas de acessibilidades e promoção da sua eficiente 

integração no sistema de acessibilidades da Região 

Afirmação da Região como centro de I&D e tecnológico, nomeadamente, na fileira 

do mar e da água 

→ CENÁRIO C 
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Reestruturação e modernização da economia regional 

Crescimento sustentado do emprego e interrupção dos processos de 

envelhecimento da população e de afirmação do desemprego 

Requalificação, com crescimento e valor, do sector do turismo, com uma oferta 

multi-segmentada e de estação alargada do produto Sol e Mar e apostando no 

Turismo Náutico, no Turismo de Negócios e no Golfe como forma de reduzir a 

sazonalidade 

Recuperação do papel exportador da agricultura, pescas e aquicultura e das 

indústrias transformadoras a jusante 

Inovação das indústrias tradicionais e desenvolvimento de indústrias avançadas de 

base tecnológica 

Envolvimento e participação dos utilizadores no planeamento e gestão dos recursos 

hídricos 
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Diminuição dos usos das águas subterrâneas para abastecimento público e para 

rega de campos de golfe 

Melhoria da qualidade da água nas albufeiras com captação de água para consumo 

humano, através da implementação de programas de protecção das origens 

superficiais de água para consumo humano  

Consolidação de um cluster de actividades relacionadas com o mar e com os 

recursos hídricos em geral 

Figura 6.2.1 – O Cenário C enquanto resultado da resolução «favorável» das Incertezas Cruciais que se 

colocam à Região 

Paralelamente, os concelhos da RH8 que registaram dinâmicas demográficas positivas entre 2001 e 2009 

cresceriam entre 2010 e 2015 ao dobro da respectiva taxa observada naquele período. Quanto aos demais 

concelhos, conseguiriam contrariar as dinâmicas de perda de população residente, mantendo os 

respectivos contingentes demográficos no horizonte de 2015 (eventualmente, após um período intermédio 

de ajustamento). Assumindo estas hipóteses muito simples, a população residente na RH8 cresceria à taxa 

média anual de +2,71% entre 2010 e 2015, mais que duplicando a tendência (+1,25%) referente ao período 

2001-2009 (cf. Quadro 6.2.2). 

Relativamente à procura turística, o n.º de dormidas cresceria a uma taxa média (interconcelhia) de 

+1,68% ao ano, ou seja, sensivelmente ao dobro do considerado no Cenário B (+0,86%). Tal conduziria a 

13,4 milhões de dormidas no horizonte 2015 e a uma população flutuante equivalente a 110,4 mil 
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habitantes/ano (716,4 mil em «pico» de sazonalidade), para tal contribuindo o crescimento acentuado que 

se observaria, em paralelo, na ocupação de alojamentos como residência secundária (de 135,1 mil em 

2009-2011, para 149,4 mil em 2015) (cf. Quadro 6.2.2). 

Quadro 6.2.2 – Cenário C: Volumes esperados para o PIB, população (residente e flutuante), procura 

turística (n.º de dormidas) e residências secundárias – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 101,5 101,3 103,1 105,2 107,8 111,0 

População residente 10.144,9 10.179,9 10.215,0 10.250,3 10.285,6 10.321,1 10.356,7 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 102,6 103,6 106,6 110,0 113,9 118,7 

População residente (103 hab) 418,9 430,4 442,3 454,4 466,9 479,7 492,9 

Dormidas emp. turísticos (106) 12,0 12,3 12,5 12,7 13,0 13,2 13,4 

Residências secundárias (103) 135,1 135,1 135,1 138,5 142,0 145,5 149,4 

Pop. flut. (103 hab.equiv/ano) 99,6 100,4 102,3 104,3 106,2 108,3 110,4 

Pop. flut. inst. (103 hab.pres./noite) - - 649,0 665,0 681,5 698,3 716,4 

Fonte: European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) e Quadro 6.2.1 (com elementos e cálculos adicionais). 
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6.2.3. Cenário de evolução socioeconómica menos favorável – A  

Dos eixos de contrastação apresentados na Secção 6.1 é possível imaginar um futuro de pendor mais 

«pessimista» face aos outros dois cenários referidos, no qual as principais Incertezas Cruciais que se 

colocam à RH8 se resolveriam num sentido «desfavorável», como o sugerido pela Figura 6.2.2. 
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Eficácia moderada (ou sofrível) do QREN em termos de impacte global na 

economia e no desenvolvimento territorial 

Crescente dependência face a centros de decisão externos 

Incapacidade em consolidar e articular os sistemas urbanos (policentrismo 

incipiente), em conter a urbanização dispersa (na faixa litoral e em parte do 

Barrocal) e em desenvolver o interior (Serra e Barrocal) 

Persistência de insuficiências muito significativas ao nível das vias rodoviárias de 

comunicação intra e extra-regional 

Desarticulação entre as diversas redes (modalidades) de transportes 

(nomeadamente a falta de ligação da ferrovia a alguns portos da região); localização 

dispersa de actividades industriais, de distribuição e logística 

Incapacidade em assegurar uma produção de I&D própria e em motivar efeitos de 

spin-off tecnológico  

→ CENÁRIO A 
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Permanência de uma base económica dependente da «fileira do turismo» e de 

actividades de natureza terciária (administração, comércio e serviços) 

Agravamento dos fenómenos de despovoamento e desertificação que afectam as 

zonas rurais 

Aceleração do processo de envelhecimento da população  

Persistência dos elevados níveis de desemprego que já se observam na actualidade 

(acima dos 10%) 

Dificuldade em multi-segmentar o produto turístico dominante (Sol e Mar) e em 

contrariar a sazonalidade da procura turística 

Dificuldade em aprofundar a vocação exportadora de alguns sectores (agricultura, 

pescas, aquicultura, indústrias transformadoras a jusante) 

Incapacidade em recuperar uma dimensão industrial que favorecesse a 

diversificação da base económica regional 

Dificuldade na obtenção de consensos e compromissos no planeamento e gestão 

dos recursos hídricos 
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Manutenção do incumprimento legal de descargas de águas residuais urbanas em 

zonas sujeitas a eutrofização 

Agravamento do estado de conservação e empobrecimento das comunidades de 

fauna e flora presentes nas massas de água pela manutenção do estado de qualidade 

da água inferior a bom 

Figura 6.2.2 – O Cenário A enquanto resultado da resolução «desfavorável» das Incertezas Cruciais que se 

colocam à RH8 

Desta forma, o Cenário A estaria associado à crescente perda de competitividade e de capacidade de 

decisão da Região, a níveis de crescimento do PIB moderados ou mesmo negativos e próximos dos 

perspectivados pelo FMI (2010) na sequência das medidas de austeridade aplicadas pelo Governo em 

articulação com esse organismo, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, com redução da 
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população residente, com crescentes problemas de coesão social (desemprego e pobreza) e territorial 

(aprofundamento das assimetrias internas, isolamento de vastas zonas do território, policentrismo 

incipiente) e com os efeitos dos investimentos em curso (ou previstos) para a Região a ficarem aquém das 

expectativas ou, simplesmente, a serem deferidos no tempo. 

Seria um cenário também motivado por uma retoma moderada a nível internacional, revelando a 

incapacidade das economias em geral em se restabelecerem, de forma definitiva, da crise financeira de 

2008-2009. Paralelamente, estaria associado a uma reduzida eficácia, em termos de resultados e 

impactes, dos investimentos co-financiados pelos Fundos Estruturais e de Coesão, evidenciando a 

complexidade dos modelos de governação adoptados no âmbito das políticas de desenvolvimento 

regional e rural (QREN e PRODER, respectivamente), e a própria dificuldade do Estado Português em 

assegurar a componente nacional dos investimentos co-financiados, especialmente numa região (como o 

Algarve), em processo de transição («phasing-out») do objectivo da convergência para o objectivo da 

competitividade. 

As taxas de crescimento apresentadas no Quadro 6.2.3 reflectem um futuro pouco risonho, com 

crescimentos do PIB que não ultrapassariam +0,6% ao ano no horizonte de 2015, quer no Continente, quer 

na RH8. Nesta última região, a população regrediria por via da estagnação dos concelhos que têm 

apresentado crescimento demográfico nos últimos anos e pelo acelerar das perdas nos demais concelhos, 

ao dobro (em módulo) das taxas observadas entre 2001 e 2009. Adicionalmente, a procura turística 

cresceria a uma taxa de apenas +0,43% ao ano, metade da considerada no Cenário B (+0,86%). 

Quadro 6.2.3 – Cenário A: Taxas de crescimento anuais (%) esperadas para o PIB, população (residente e 

flutuante) e procura turística (n.º de dormidas) – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) -2,60 1,30 -1,30 0,60 0,45 0,50 0,60 

População residente 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (a) -1,47 1,30 -1,30 0,60 0,45 0,50 0,60 

População residente 1,25 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 

Dormidas empreend. turísticos - - 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

(a) = taxa referente ao Continente + 1,13 pontos percentuais (diferencial médio observado na RH entre 2000 e 2008) 
Fonte European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) (com elementos e cálculos adicionais). 

No Quadro 6.2.4 apresenta-se a evolução em volume das variáveis reportadas no quadro anterior (base 

100). 
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Quadro 6.2.4 – Cenário A: Volumes esperados para o PIB, população (residente e flutuante), procura 

turística (n.º de dormidas) e residências secundárias – Continente e RH8 (2009-2015) 

Região e Variável 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Continente        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 101,3 100,0 100,6 101,0 101,5 102,2 

População residente 10.144,9 10.179,9 10.215,0 10.250,3 10.285,6 10.321,1 10.356,7 

RH8 – Ribeiras do Algarve        

PIB (real) (2009 = 100) 100,0 101,3 100,0 100,6 101,0 101,5 102,2 

População residente (103 hab) 418,9 418,7 418,5 418,3 418,0 417,8 417,6 

Dormidas emp. turísticos (106) 12,0 12,3 12,4 12,4 12,5 12,5 12,6 

Residências secundárias (103) 135,1 135,1 135,1 136,0 136,9 137,8 138,8 

Pop. flut. (103 hab.equiv/ano) 99,6 100,4 100,9 101,4 101,9 102,4 103,0 

Pop. flut. inst. (103 hab.pres./noite) - - 649,0 653,2 657,5 661,8 666,2 

Fonte: European Commission (2010), OCDE (2010), Ministério das Finanças e da Administração Pública (2010), FMI (2010 e 
2011), Banco de Portugal (2010a e 2010b), INE – Censos 2001 e Estatísticas Anuais da População Residente (com cálculos 
próprios) e Turismo de Portugal (2011) e INE (2011a e 2011b) e Quadro 6.2.3 (com elementos e cálculos adicionais). 

 

6.2.4. Análise comparada 

Os três cenários em presença conduziriam a níveis de actividade económica (medidos pelo PIB) e de 

população (residente e flutuante) diversos, com as consequentes pressões diferenciadas sobre os 

recursos hídricos e as massas de água. 

Como sugere a figura seguinte, o crescimento acumulado do PIB, em termos reais e face aos valores 

referentes a 2009, poderia oscilar entre +2,2% e +18,7% no horizonte de 2015, consoante o cenário 

considerado: 
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Fonte: quadros 6.1.2, 6.2.2 e 6.2.4 

Figura 6.2.3 – Evolução do PIB consoante o cenário prospectivo – RH8(2009-2015) 

No caso da população residente, para os Cenários B e C assistir-se-ia a um crescimento dos respectivos 

volumes em 8,1% e 17,7%. Já os cenário A estaria associado a uma contracção de 0,3% da população 

residente na RH8 em 2015 face aos valores observados em 2009 (cf. Figura 6.2.4). 
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Fonte: quadros 6.1.2, 6.2.2 e 6.2.4 

Figura 6.2.4 – Evolução da população residente consoante o cenário prospectivo (2009-2015) 

Por último, a população flutuante poderia aumentar entre 3,4% e 10,9% consoante o cenário prospectivo 

considerado, com um crescimento «regular» de +5,9% (cf. Figura 6.2.5). 
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Fonte: quadros 6.1.2, 6.2.2 e 6.2.4 

Figura 6.2.5 – Evolução da população flutuante consoante o cenário prospectivo (2009-2015) 

Os três cenários em presença estariam também associados a diferentes figurinos de concretização de 

projectos estruturantes. O quadro seguinte sintetiza as hipóteses assumidas pelo Consórcio neste âmbito, 

que foram determinantes em termos de consumos futuros perspectivados para cada sector. 

Quadro 6.2.5 – Concretização de projectos estruturantes no horizonte de 2015 consoante o cenário 

prospectivo – RH8 

Projectos Estruturantes 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Empreendimento de Odelouca    

Ligação de Monchique ao Sistema Multimunicipal de AA do Algarve    

ETARs da Companheira (Portimão) e Poente de Albufeira    

Cidade Lacustre    

Marina de Ferragudo    

Conrad, Palácio de Valverde Resort & Spa, Hotel Apartamento    

Porto de Recreio de Faro    

Hotel Tivoli Victoria    

Falésia Sports Resort    

Alfamar Hotel    
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Projectos Estruturantes 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Benagil Resort    

Projecto “Loteamento Industrial de Vales de Algoz”    

Área Industrial de Santa Margarida – Tavira    

Projecto de Emparcelamento e Infra-estruturas dos Perímetros de ega 

de Vale da Vila e de Alcantarilha 
   

Projecto de Instalação do “Centro Comercial de Portimão”    

Prolongamento do Cais de Comércio e Turismo de Portimão    

Novos campos 

de golfe 

Espiche Golf (Lagos) (*)    

Palmares Resort (+9 buracos) (Lagos) (*)    

Montinhos da Luz (Lagos) (*)    

Academia – Cascade Resort (Odiáxere, Lagos) (**)    

Verdelago (Altura – Castro Marim) (***)    

Sesmarias II / Monte Rei Sul (V. N. Cacela, VRSA)    

Parque Golfe Jardim Original (M. Brancos, Lagos)    

Vale do Lobo III (Almansil, Loulé)    

Quinta da Ombria (Tôr, Loulé)    

Cabeça Boa – Solverde (Portimão)    

Parque das Cidades (Faro-Loulé)    

UP12 (Lagoa)    

Loteamento – Baía da Meia Praia Resort (Lagos)    

Praia Grande (Armação de Pêra, Silves)    

Quinta do Paço (Tunes –Algoz, Silves)    

Notas: 
(*) Em funcionamento em 2011 
(**) Abertura prevista para o Verão de 2012 
(***) Abertura prevista para 2013 
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6.3. Pressões nos recursos hídricos 

Na medida em que a concretização destes três cenários perspectiva diferentes níveis de desenvolvimento 

socioeconómico e territorial, procedeu-se a um exercício de avaliação das pressões e impactes esperados 

sobre os recursos hídricos em cada cenário.  

 

6.3.1. Pressões quantitativas 

No sub-capítulo III.1.1 do Tomo 1C apresentam-se a cenarização das necessidades de água por sector 

utilizador e respectivas pressões associadas (III.1.1.1), as necessidades consumptivas totais (III.1.1.2) e 

balanço necessidades/disponibilidades (III.1.1.3). 

Nas secções seguintes, apresenta-se uma síntese das pressões associadas às necessidades consumptivas 

totais, para as massas de água superficiais e subterrâneas, respectivamente. 

 

6.3.1.1. Pressões sobre as massas de água superficiais 

O Quadro 6.3.1 apresenta os totais dos volumes referentes às várias bacias associados às necessidades de 

água na RH8 por parte dos principais utilizadores de água (Agricultura, Indústria, Comércio/Serviços, 

Sector Residencial e Turismo). De acordo com este quadro é possível verificar-se que a crescente pressão 

sobre as massas de água superficiais far-se-á sentir, sobretudo, sobre as bacias do Arade (RH8) e do 

Guadiana (RH7). A bacia do Arade será aquela que sofrerá um maior incremento, com um crescimento de 

volume captado previsto entre os 43% e os 81%, que se explica pela entrada em operação 

(previsivelmente em 2012) do Empreendimento de Odelouca (cf. mesmo quadro e Figura 6.3.1). 

Quadro 6.3.1 – Pressões sobre as massas de água superficiais (hm3) que decorrem das necessidades de 

água da RH8 actuais e futuras (2009-2015) 

Bacias Principais 2009 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Arade 31,89 48,12 52,19 57,11 

Barlavento 12,58 11,86 12,82 13,89 

Sotavento 2,31 2,05 2,35 2,59 

RH8 – Ribeiras do Algarve 46,77 62,02 67,36 73,58 
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Bacias Principais 2009 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

RH6 – Mira 2,02 1,64 2,02 2,24 

RH7 – Guadiana 47,28 52,34 54,95 56,48 
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Figura 6.3.1 – Evolução das pressões sobre as massas de água superficiais (2009 = 100) que decorrem das 

necessidades de água da RH8 actuais e futuras (2009-2015) 

 

6.3.1.2. Pressões sobre as massas de água subterrâneas 

No Quadro 6.3.2 apresenta-se o total dos volumes associados às várias massas de água subterrânea que 

decorrem das necessidades de água dos principais sectores utilizadores de água (agricultura, indústria, 

energia, sector residencial e turismo) na RH8. De acordo com este quadro, apesar da tendência para uma 

menor pressão relativa das massas de água subterrâneas face às superficiais no horizonte de 2015 existe 

a possibilidade, no cenário C, dos volumes captados nas massas de água subterrâneas da RH8 

aumentarem face a 2009. 

Em todas as massas de água subterrâneas da região hidrográfica em estudo deve-se verificar uma descida 

dos volumes captados no cenário de menor desenvolvimento socioeconómico (A), enquanto que no 
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cenário C se observa um aumento para a generalidade das massas de água subterrânea. O volume de 

água captado na massa de água mais pressionada actualmente, a de Querença-Silves, poderá baixar 

substancialmente na medida em que a ETA de Alcantarilha passará a ser abastecida, a partir de 2012, com 

água preferencialmente proveniente da albufeira de Odelouca. No entanto, tal dependerá da própria 

gestão do Sistema Multimunicipal, concessionado à empresa Águas do Algarve, S.A. 

Quadro 6.3.2 – Pressões sobre as massas de água subterrâneas (hm3) que decorrem das necessidades de 

água da RH8 actuais e futuras (2009-2015) 

Bacias Principais 2009 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Albufeira-Ribeira de Quarteira 2,47 2,25 2,50 2,97 

Almádena-Odeáxere 2,91 2,52 3,08 3,26 

Almansil-Medronhal 1,16 1,03 1,18 1,30 

Campina de Faro 8,12 7,62 8,20 8,66 

Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém 0,70 0,63 0,72 0,79 

Covões 0,56 0,48 0,40 0,43 

Ferragudo-Albufeira 3,14 2,83 3,19 3,82 

Luz-Tavira 1,68 1,49 1,71 1,88 

Malhão 0,61 0,54 0,62 0,68 

Mexilhoeira Grande-Portimão 1,18 1,04 1,18 1,30 

Peral-Moncarapacho 1,47 1,32 1,50 1,65 

Quarteira 8,05 7,41 8,11 8,68 

Querença-Silves 39,56 25,34 28,79 31,64 

São Brás de Alportel 0,44 0,39 0,44 0,49 

São João da Venda-Quelfes 8,10 7,21 8,25 9,07 

Maciço Antigo Indiferenciado das Bacias das Ribeiras 

do Algarve 
2,26 1,66 1,90 2,09 

Orla Meridional Indiferenciado da Bacia do Arade 1,99 1,76 2,01 2,22 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras 

do Barlavento 
1,25 1,14 1,28 2,24 

Orla Meridional Indiferenciado das Bacias das Ribeiras 

do Sotavento 
9,95 8,81 10,56 11,82 

Zona Sul Portuguesa da Bacia do Arade 3,01 2,62 3,00 4,27 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 

Barlavento 
2,91 2,58 2,96 3,25 

Zona Sul Portuguesa das Bacias das Ribeiras do 

Sotavento 
1,01 0,96 1,07 1,15 

São Bartolomeu 0,18 0,16 0,18 0,20 

Total 102,69 81,80 92,83 103,84 
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Para além dos volumes associados às necessidades de água dos principais sectores utilizadores, os 

valores apresentados anteriormente não incorporam outros usos. Verifica-se que os volumes captados 

com origem subterrânea pelos principais sectores utilizadores podem ser inferiores aos volumes totais 

captados em cada massa de água (de acordo com os registos da ARH do Algarve) evidenciando a 

existência de outros usos para além dos mencionados, incluindo o «livre serviço» de água subterrânea por 

parte de particulares e outras entidades. Na presente região hidrográfica, essa situação é especialmente 

evidente ao nível das massas de água Albufeira-Ribeira de Quarteira, Campina de Faro, Ferragudo-

Albufeira, Quarteira, Querença-Silves, São João da Venda-Quelfes, Orla Meridional Indiferenciado (OMI) da 

Bacia do Arade e OMI das Bacias das Ribeiras do Barlavento, entre outras oito massas de água 

subterrâneas.  

Para certas massas de água (Almádena-Odeáxere, Covões, Malhão, Peral-Moncarapacho, Maciço Antigo 

Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Algarve, OMI das Bacias das Ribeiras do Sotavento e Zona Sul 

Portuguesa da Bacia do Arade), os volumes estimados pela equipa do Plano para os principais sectores 

utilizadores são superiores aos reportados pela ARH do Algarve sugerindo, pelo contrário, a sub-

representação dessa fonte, mesmo após a introdução de algumas correcções na associada base de dados. 

Para essas massas de água, procedeu-se ao acerto dos volumes totais captados fazendo-os coincidir com 

as necessidades associadas aos principais sectores utilizadores. 

Com base nestes cálculos prévios, relativos ao ano de 2009, bem como nas pressões futuras associadas 

aos principais sectores, foi possível estimar as pressões totais sobre as massas de água subterrâneas para 

os três cenários (A, B e C) no horizonte de 2015, considerando, simultaneamente, a evolução dos outros 

sectores / «livre serviço» de acordo com o padrão de crescimento do PIB regional. 

O resultado desse exercício, condensado no Quadro 6.3.3, sugere uma pressão global sobre as origens 

subterrâneas que pode vir a oscilar entre 112 e 140 hm3/ano, com um valor intermédio (Cenário B) 

ligeiramente acima de 126 hm3/ano. Na prática, estão em causa acréscimos entre os 30,52 e 35,45 

hm3/ano face aos indicados no Quadro 6.3.2 para os três cenários prospectivos em presença. 

Quadro 6.3.3 – Pressões sobre as massas de água subterrâneas (hm3) que decorrem das necessidades de 

água dos principais sectores utilizadores e pelos demais sectores incluindo o «livre serviço» na RH8 (2009-

2015) 

Massas de água subterrânea 2009 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Albufeira-Ribeira de Quarteira 4,20 4,02 4,43 5,02 

Almádena-Odeáxere 2,91 2,52 3,08 3,26 
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Massas de água subterrânea 2009 
2015 

Cenário A Cenário B Cenário C 

Almansil-Medronhal 1,48 1,36 1,54 1,68 

Campina de Faro 14,41 14,05 15,21 16,12 

Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém 1,22 1,15 1,29 1,40 

Covões 0,56 0,49 0,40 0,43 

Ferragudo-Albufeira 5,67 5,41 6,01 6,82 

Luz-Tavira 2,07 1,89 2,14 2,34 

Malhão 0,61 0,54 0,62 0,68 

Mexilhoeira Grande-Portimão 1,82 1,69 1,89 2,06 

Peral-Moncarapacho 1,47 1,32 1,50 1,65 

Quarteira 9,74 9,14 10,00 10,69 

Querença-Silves 44,17 32,09 33,98 37,11 

São Brás de Alportel 1,02 0,99 1,09 1,18 

São João da Venda-Quelfes 12,20 11,40 12,82 13,94 

MAI Bacias das Ribeiras do Algarve 2,26 1,74 1,90 2,09 

OMI Bacia do Arade 4,15 3,97 4,42 4,78 

OMI Bacias das Ribeiras do Barlavento 3,92 3,87 5,09 5,40 

OMI Bacias das Ribeiras do Sotavento 9,95 9,32 10,82 11,82 

ZSP Bacia do Arade 3,01 2,63 3,00 4,27 

ZSP Ribeiras do Barlavento 3,84 3,54 4,00 4,36 

ZSP Ribeiras do Sotavento 1,49 1,44 1,59 1,71 

São Bartolomeu 0,40 0,39 0,43 0,46 

Total 132,57 112,32 126,14 139,29 

Fontes: Adaptado de ARH do Algarve. 

 

6.3.2. Pressões qualitativas  

No sub-capítulo III.1.2 do Tomo 1C, é feita a cenarização das cargas pontuais e difusas afluentes para as 

massas de água superficiais (secção III.1.2.2) e subterrâneas (secção III.1.2.3). 

Nas secções seguintes, apresenta-se uma síntese das pressões estimadas, para as massas de água 

superficiais e subterrâneas, respectivamente. 
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6.3.2.1. Pressões sobre as massas de água superficiais 

Na figura seguinte apresentam-se as cargas pontuais totais obtidas na situação actual (2009) e para o 

cenário previsto em 2015 para as massas de água superficiais da Região Hidrográfica das Ribeiras do 

Algarve. Verifica-se que é previsível um aumento das cargas pontuais de CQO e CBO5 e um decréscimo das 

emissões dos parâmetros SST, N e P. Este cenário é análogo ao das cargas de origem urbana, e justificável 

pelo facto deste sector representar entre 97% e 99% (dependendo do parâmetro) das rejeições em 2009 e 

mais de 99% para o cenário previsto. 
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Figura 6.3.2 – Cargas pontuais totais nas massas de água superficiais da RH8 na situação actual e no cenário 

previsto em 2015 

Na Figura 6.3.3 apresentam-se as cargas difusas totais obtidas na situação actual e para 2015 para as 

massas de água superficiais da RH8. Comparativamente à situação actual espera-se um aumento das 

cargas difusas de azoto e fósforo em resultado essencialmente do aumento das cargas de origem agrícola, 

tanto mais significativo quanto maior for a importância do sector agrícola em cada bacia hidrográfica. 

Assim, perspectiva-se um maior aumento das cargas de azoto e fósforo na bacia do Sotavento, numa 

proporção entre os 117% e os 121% dependendo do parâmetro. Para toda a região hidrográfica em estudo 

espera-se um aumento de cargas na ordem dos 88% para o azoto e 79% para o fósforo. 
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Figura 6.3.3 – Cargas difusas totais nas massas de água superficiais da RH8 na situação actual e no cenário 

previsto 

 

6.3.2.2. Pressões sobre as massas de água subterrâneas 

Na Figura 6.3.4 apresentam-se as cargas pontuais totais obtidas na situação actual e para cada cenário 

previsto em 2015 que são descarregadas sobre a área total das massas de água subterrâneas da região 

hidrográfica em estudo. Nas massas de água subterrâneas prevê-se uma diminuição global das cargas 

pontuais urbanas. Esta diminuição generalizada das cargas pontuais nas massas de água subterrânea, 

para o horizonte de 2015, deve-se sobretudo à diminuição prevista nas cargas urbanas e suinícolas. 
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Figura 6.3.4 – Cargas pontuais totais descarregadas sobre as massas de água subterrâneas da RH8 na 

situação actual e no cenário previsto 

A evolução prevista para as cargas difusas totais que incidem sobre as áreas de drenagem das massas de 

água subterrâneas da RH8 em 2015 indica um aumento deste tipo de cargas sobre a maioria das massas 

de água (Figura 6.3.5, para as áreas de drenagem das massas de água subterrâneas mais produtivas da 

RH8, e Figura 6.3.6, para as áreas de drenagem das massas de água subterrâneas menos produtivas da 

RH8). As áreas de drenagem das massas de água subterrâneas para as quais se prevê um aumento mais 

significativo das cargas difusas totais são Albufeira-Ribeira de Quarteira (M6), Almádena-Odeáxere (M2), 

Ferragudo-Albufeira (M4) e Querença-Silves (M5). Este aumento significativo das cargas difusas totais 

deve-se sobretudo à evolução prevista para as cargas difusas agrícolas e com origem em campos de golfe. 
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Figura 6.3.5 – Cargas difusas totais sobre as áreas de drenagem das massas de água subterrâneas mais 

produtivas da RH8 na situação actual e no cenário previsto 
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Figura 6.3.6 – Cargas difusas totais sobre as áreas de drenagem das massas de água subterrânea menos 

produtivas da RH8 na situação actual e no cenário previsto 

 

6.3.3. Outras pressões 

Na secção III.1.3 do Tomo 1C é apresentada a cenarização de outras presssões, incluindo as 

hidromorfológicas e biológicas, sobre os recursos hídricos. 
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6.4. Estado provável das massas de água em 2015 

6.4.1. Metodologia 

6.4.1.1. Massas de água superficiais 

A avaliação do estado provável das massas de água superficiais em 2015 foi feita com base numa 

avaliação pericial, que ponderou os seguintes factores, por sub-bacia de massa de água: 

• As pressões, pontuais e difusas, previstas para o cenário base (B); 

• As medidas em curso e previstas no âmbito da implementação de outros Planos, Programas 

e Estratégias (independentes do PGBH), referidos na Secção 6.1; 

• As previsões ao nível dos consumos de água e dos desvios e transferências previstos para a 

Região Hidrográfica; 

• O grau de confiança na classificação do estado actual (2009/2010). 

A análise das pressões foi feita através da alocação das cargas totais provenientes das fontes de poluição 

pontuais e difusas no cenário base de evolução socioeconómica (B) (considerado o mais provável) a cada 

sub-bacia de massa de água, recorrendo a técnicas de análise espacial em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). Foi também efectuada a comparação, em cada sub-bacia de massa de água, entre as 

cargas conhecidas na situação actual, e as estimadas para 2015 (apresentadas na secção 6.3), prevendo-

se que, até 2015, as diferenças entre estes não impliquem diferentes estados das massas de água. 

No que diz respeito ao grau de confiança com que a classificação do estado final actual (2009/2010) foi 

feita, foram considerados três níveis de magnitude para as massas de água rios (incluindo também os 

troços fortemente modificados): 

• Nível de Confiança Médio/Elevado – Classificação obtida com base em dados de 

monitorização de elementos biológicos e elementos físico-químicos gerais de suporte. O 

facto da avaliação do Estado/Potencial Ecológico não incluir os elementos biológicos 

macrófitos e fauna piscícola, indicadores preferenciais de qualidade à escala do troço e de 

conectividade hídrica, penaliza do resultado final, baixando o nível de confiança;  

• Nível de confiança Médio – Classificação obtida unicamente para os elementos físico-

químicos gerais de suporte. Considera-se que nestes casos o resultado final representa um 

indicador medido do Estado/Potencial, necessitando contudo de confirmação para os 

elementos biológicos; 
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• Nível de confiança Baixo – Classificação do estado das massas de água rios obtida por 

análise de pressões (aplicação de modelo SIG). Considera-se que nestes casos o resultado 

final constitui um indicador do Estado das massas de água. No caso das massas de água 

fortemente modificadas pertencentes à categoria rios (incluindo os troços de rio a jusante de 

barragens), a classificação com um nível de confiança baixo corresponde à classificação 

obtida por modelação matemática ou por avaliação pericial in situ. Considera-se que nestes 

casos, o resultado final constitui um indicador do Estado das massas fortemente 

modificadas troços de rios.  

De forma a avaliar a confiança na classificação final do estado das massas de água fortemente 

modificadas albufeiras/açudes, definiu-se apenas um nível de confiança. Assim estabeleceu-se um nível 

de confiança médio, uma vez que a classificação do potencial ecológico de massas de água foi obtida com 

base em dados de monitorização de elementos biológicos (isto é, indicador clorofila a para o elemento 

fitoplâncton) e de elementos físico-químicos gerais de suporte. O facto de a avaliação do Potencial 

Ecológico não integrar informação relativa aos elementos biológicos para além do fitoplâncton, penaliza o 

resultado final. Por este motivo, considera-se médio o nível de confiança na classificação final do estado 

das massas de água albufeiras monitorizadas, sendo no futuro necessário confirmar os resultados obtidos 

para os restantes elementos biológico e informação relativa à componente “composição e abundância” 

para ao elemento biológico fitoplâncton. 

Para as massas de água de transição e para as massas de água costeiras, considerou-se um nível de 

confiança elevado para a classificação, uma vez que a classificação se baseou em dados de todos os 

elementos de qualidade biológica previstos na DQA, para além de dados dos elementos físico-químicos e 

químicos de suporte e de dados para avaliação do estado químico. 

Relativamente às medidas previstas adoptou-se uma abordagem conservativa, dado que o grau de 

incerteza associado à concretização das mesmas é elevado. Também por isso a análise da evolução do 

estado das massas de água resultou de uma análise ponderada das várias fontes de informação 

disponíveis. 
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6.4.1.2. Massas de água subterrâneas 

Com base na análise do cenário prospectivo B, procedeu-se à estimativa das pressões que se prevê 

incidirem sobre as massas de água subterrâneas da RH8 em 2015. De acordo com a análise efectuada nos 

sub-capítulos anteriores, as pressões que poderão afectar o estado das massas de água subterrâneas em 

2015 são: 

• Cargas de CBO5, CQO, N e P emitidas por fontes de poluição pontual de origem urbana, 

industrial e suinícola sobre as massas de água subterrânea; 

• Cargas de N e P emitidas por fontes de poluição difusa de origem agrícola e de outras 

origens sobre as massas de água subterrânea e na sua bacia de drenagem a montante; 

• Cargas de metais, compostos orgânicos de origem industrial e microorganismos de origem 

urbana; 

• Extracções de água subterrânea que respondem às necessidades hídricas do sector agrícola, 

industrial, urbano e turístico, entre outras. 

A avaliação do estado provável das massas de água subterrâneas em 2015 foi feita com base numa 

avaliação pericial, que ponderou os seguintes factores: 

• As pressões, pontuais e difusas, previstas para o cenário prospectivo (Cenário B); 

• As medidas em curso e previstas no âmbito da implementação de Planos, Programas e 

Estratégias (independentes do PGBH) definidos para a RH8; 

• As previsões ao nível dos consumos de água previstos para a região hidrográfica (Cenário B). 

 

6.4.2. Massas de água superficiais 

6.4.2.1. Massas de água naturais 

No Quadro 6.4.1 apresenta-se um resumo da classificação do estado provável em 2015 (incluindo o estado 

atribuído para 2009/2010) para as massas de água naturais (excluindo as massas de água fortemente 

modificadas e artificiais) da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve. Assim, é feito um resumo do total 

de massas de água na RH8 em estado Excelente, Bom, Razoável, Medíocre e Mau, e do número de massas 

de água em estado indeterminado. 
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Quadro 6.4.1 – Resumo da classificação do estado em 2009/2010 e estado provável em 2015 para as 

massas de água naturais da RH8 (excluindo as massas de água fortemente modificadas e artificiais) 

Estado 
2009/2010 Provável em 2015 

N.º de massas de 
água 

Percentagem (%) 
N.º de massas de 

água 
Percentagem (%) 

Excelente 6 9 6 9 

Bom 29 41 30 43 

Razoável 17 24 16 23 

Medíocre 6 9 5 7 

Mau 3 4 3 4 

Indeterminado 9 13 10 14 

TOTAL 70 100 70 100 

Desta classificação resulta que 66 massas de água (94% das 70 massas naturais de água da RH8) mantêm 

em 2015 o estado atribuído para 2009/2010, importando realçar que: 

• Relativamente às massas de água tipo Rio, a classificação de 2009/2010 mantém-se para 

todas as massas de água excepto para uma massa com classificação Bom, que terá estado 

Indeterminado em 2015 (Ribeira de Odelouca – 08RDA1663) devido a tratar-se actualmente 

de uma massa fortemente modificada do tipo albufeira (Albufeira de Odelouca), duas 

massas de água com classificação de Razoável (Ribeira da Vagarosa – 08RDA1671, Ribeira de 

Odelouca – 08RDA1676), que melhoram para Bom devido à implementação de várias 

medidas constantes de Planos e Programas independentes do PGBH (ex. Planos Regionais 

de Gestão Integrada no âmbito da ENEAPAI até 2013, acções de conservação e valorização 

da natureza e da biodiversidade do Programa Operacional Regional do Algarve 2007-2013 e 

elaboração e implementação do PEAASAR 2007-2013 no âmbito do Plano de Implementação 

da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável), uma massa de água com 

classificação de estado Medíocre (Ribeira de Boina – 08RDA1690), que melhora para 

Razoável com base na cenarização de pressões efecuada e acções implementadas no âmbito 

de Planos e Programas independentes do PGBH (ex. medidas de promoção do uso eficiente 

e sustentável da água incluídas no Plano de Implementação da Estratégia Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável e no Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento 

Rural); no entanto, em algumas das massas de água (incluindo 10 classificadas com estado 

Bom e duas classificadas com estado Medíocre) o grau de confiança na classificação é baixo; 

• Quanto às massas de transição, prevê-se a manutenção da classificação de estado bom para 

as duas massas de água que integram o Estuário do Arade, que são objecto de diversas 

medidas de melhoria no âmbito do Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve  e 
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de melhorias ao nível do tratamento das águas residuais, particularmente devido a 

intervenções com efeitos na redução das cargas agluentes de origem pontual às sub-bacias 

de massas de água (ex. construção da nova ETAR da Companheira); 

• Para as massas de água costeiras, prevê-se em 2015 a manutenção do estado final para 

todas as massas de água, significando a manutenção do estado Excelente para as três 

massas de água da Ria de Alvor, três massas de água da Ria Formosa (Ria Formosa WB3, Ria 

Formosa WB4 e Ria Formosa WB5) e duas massas de água de costa aberta (CWB-II-5B e 

CWB-II-7), e a manutenção do estado Bom para uma massa de água da Ria Formosa (Ria 

Formosa WB1) e duas massas de água de costa aberta (CWB-II-6 e CWB-I-6); a previsão da 

manutenção de estado resulta da cenarização de pressões e do levantamento das medidas 

previstas em Planos, Estratégias e Programas independentes do PGBH (p. ex. reforço e 

promoção de um quadro normativo específico para a gestão da Zona Costeira 2009-2010, 

inserida na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira, e a elaboração e 

implementação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira 2007-2013). 

Destas observações conclui-se que todas as massas de água que alteram em 2015 o seu estado o fazem 

para um estado superior, excepto a massa de água que corresponde à Albufeira de Odelouca, que passa a 

estado Indeterminado. 

 

6.4.2.2. Massas de água fortemente modificadas e artificiais 

No Quadro 6.4.2 apresenta-se um resumo da classificação do estado provável em 2015 (e a classificação 

estabelecida para 2009/2010) para as massas de água fortemente modificadas e artificiais da RH8. 

Quadro 6.4.2 – Resumo da classificação do estado em 2009/2010 e do estado provável em 2015 para as 

massas de água fortemente modificadas e artificiais 

Estado 
2009/2010 Provável 2015 

N.º de massas de 
água 

Percentagem (%) 
N.º de massas de 

água 
Percentagem (%) 

Bom ou Superior 7 70 8 73 

Razoável 1 10 0 0 

Medíocre 0 0 0 0 

Mau 0 0 0 0 

Indeterminado  2 20 3 27 

TOTAL 10 100 11 100 
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Nesta classificação importa realçar os seguintes aspectos: 

• A classificação das massas de água albufeiras fortemente modificadas (Albufeira do Arade, 

Albufeira da Bravura e Albufeira do Funcho), que era Bom para 2009/2010, prevê-se que se 

mantenha em 2015, tendo em conta a cenarização das pressões pontuais e difusas e as 

medidas previstas no âmbito de outros Planos e Programas independentes do PGBH 

(nomeadamente os planos de ordenamento de albufeiras, com implementação até 2014 para 

Bravura e 2012 para Funcho e Arade); a esta previsão deve-se adicionar a de estado 

Indeterminado em 2015 para a Albufeira de Odelouca que não teve classificação em 

2009/2010 por aguardar delimitação pelo INAG; 

• A classificação obtida em 2009 para os troços de rio fortemente modificados (a jusante de 

barragens) mantém-se em 2015 para os dois troços classificados com estado Bom ou 

Superior (Rio Arade HMWB a jusante da B. Arade – 08RDA1674 e Ribeira de Odeáxere HMWB 

a jusante da B. Bravura – 08RDA1696), com a excepção da massa de água classificada com 

estado Razoável Ribeira de Odeáxere (HMWB a jusante da B. Bravura – 08RDA1688) que 

melhora para Bom ou Superior; para a manutenção ou melhoria do estado destas massas de 

água contribuem as medidas previstas no Plano de Ordenamento da Albufeira da Bravura 

(até 2014 e afectando as massas de água da Ribeira de Odeáxere) e no Plano de 

Ordenamento das Albufeiras do Funcho e Arade (Até 2012, afectando a massa de água do 

Rio Arade), entre outras; 

• Para a única massa de água de transição fortemente modificada, Arade-WB1-HMWB, prevê-

se para 2015 a manutenção do estado final Bom atribuído para 2009/2010, tendo em conta a 

cenarização de pressões e as medidas previstas e em curso no âmbito de outros Planos e 

Programas independentes do PGBH, nomeadamente as medidas de carácter geral aplicadas 

à orla costeira e aos estuários e as medidas relacionadas com a gestão de pressões 

biológicas e dos recursos ictiícos que integram ao Plano Regional de Ordenamento Florestal 

do Algarve (PROF Algarve); 

• Quanto à única massa de água costeira fortemente modificada, Ria Formosa WB2, prevê-se 

para 2015 a manutenção da classificada de estado Bom atribuída em 2009/2010, tendo em 

conta a cenarização de pressões e as medidas previstas e em curso no âmbito de outros 

Planos e Programas independentes do PGBH, sendo de destacar a construção da ETAR 

Intermunicipal Faro/Olhão;  

• A classificação de estado Indeterminado atribuída às duas massas de água artificiais (Canal 

do Alvor, Canal de Silves) para 2009/2010 por decisão a nível nacional, da Autoridade 

Nacional da Água, deverá manter-se em 2015. 
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Desta previsão resulta que nove massas de água fortemente modificadas ou artificiais (90% das 

classificadas em 2009/2010) mantêm o seu estado e a única que altera o seu estado o faz no sentido da 

melhoria.  

 

6.4.2.3. Síntese 

O estado provável em 2015 das massas de água superficiais da RH8 é apresentado na Figura 6.4.1 (Carta 

13 do Tomo 1B). 

Figura 6.4.1 – Classificação do estado provável em 2015 para as massas de água superficiais na RH8 
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6.4.3. Massas de água subterrâneas 

Tendo em conta as pressões qualitativas e quantitativas previstas para 2015 (Cenário B) sobre as massas 

de água subterrâneas da RH8, bem como a implementação das medidas que estão previstas nos Planos de 

Bacia, Planos de Ordenamento, Planos Estratégicos e legislação relativa à protecção das Zonas 

Vulneráveis, actualmente em vigor, apresenta-se no Quadro 6.4.3 o estado provável das massas de água 

subterrâneas em 2015 (Carta 12 do Tomo 1B).  

Da observação deste quadro constata-se que o estado provável das massas de água subterrâneas em 

2015, é idêntico ao estado actual, ou seja, permanecem em estado Medíocre Campina de Faro, Chão de 

Cevada-Quinta João de Ourém, Luz-Tavira e S. João da Venda-Quelfes. A manutenção do estado Medíocre 

deve-se ao estado químico e, em particular, aos seguintes factores: 

• Campina de Faro, Luz-Tavira, S. João da Venda-Quelfes e Chão de Cevada-Quinta João de 

Ourém 

- Devido ao facto de estas massas de água estarem afectadas por contaminação difusa, a 

cessação deste tipo de fontes de contaminação é muito complexa, visto que a melhoria 

do estado depende, em grande parte, do papel activo dos principais intervenientes de 

um dos sectores mais importantes da RH8 – a agricultura. Devido às práticas agrícolas, 

existirão, sobretudo nos solos agrícolas na massa de água subterrânea Campina de 

Faro/Subsistema de Faro sais de nitratos que constituem uma fonte intermitente e 

duradoura de nitrato nos aquíferos, através da lixiviação pela água da chuva. Deste 

modo, a eliminação da poluição difusa por nitratos é lenta e gradual; 

- A capacidade de desnitrificação natural nas massas de água subterrâneas é 

relativamente reduzida e, portanto, a recuperação da qualidade da água subterrânea é 

um processo lento; 

- A capacidade de resposta das massas de água subterrâneas face às medidas que estão 

em vigor, nomeadamente, decorrentes da aplicação do Código de Boas Práticas 

Agrícolas e do Programa de Acção para as Zonas Vulneráveis é morosa; 

- O Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro regula as acções necessárias para reduzir a 

poluição das águas causada por nitratos de origem agrícola. No entanto, até à data, as 

melhorias observadas na qualidade das massas de água subterrâneas contaminadas por 

nitratos é relativamente reduzida, indicando que provavelmente, as medidas que estão 

actualmente em vigor têm uma eficácia reduzida e/ou a fiscalização do cumprimento 

destas medidas é ainda insuficiente; 
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- Mesmo que iniciadas medidas destinadas à remediação dos problemas de contaminação 

destas massas de água subterrânea, o período disponível até 2015 não é suficiente para 

atingir o bom estado químico. Refira-se que os processos físico-químicos e biológicos no 

meio hídrico subterrâneo são complexos e demorados, existindo uma resiliência natural 

dos sistemas à modificação das condições actuais. 

Refira-se o caso específico da massa de água subterrânea Campina de Faro, que embora tenha uma 

classificação final do estado Medíocre em resultado do estado químico, o seu estado quantitativo é ainda 

indeterminado. Não estão actualmente previstos estudos de investigação para esclarecer as dúvidas 

quanto aos motivos que justificaram o seu estado quantitativo, pelo que, e tendo por base as medidas que 

estão previstas em instrumentos de gestão do território actualmente em vigor, não se prevê que seja 

atingido o estado quantitativo bom até 2015. 

O estado actual das restantes massas de água subterrâneas não deverá igualmente sofrer alterações até 

2015, permanecendo Bom, uma vez que as pressões estimadas relativamente às cargas pontuais e difusas 

são relativamente pouco significativas e as extracções, embora tendam a aumentar de forma geral, 

correspondem a uma percentagem da recarga a longo prazo que se estima ser inferior aos recursos 

hídricos subterrâneos e ao limiar de 90%, a partir do qual se considera existir perigo de sobreexploração. 

Quadro 6.4.3 – Pressões qualitativas e quantitativas previstas para 2015 e estado provável das massas de 

água subterrâneas em 2015 

Massa de 
água 

Pressões qualitativas (t/ano) Pressões quantitativas 

Estado 
provável 
em 2015* 

Motivo 
CQO  CBO5 SST  N P 

% extracções 
estimadas 

relativamente à 
recarga média 
anual a longo 

prazo 

% extracções 
estimadas 

relativamente 
aos RHD 

Albufeira-

Ribeira de 

Quarteira  

0,13 0,04 0,09 96,61 17,10 40,2 42,1 Bom - 

Almádena-

Odeáxere  
14,96 1,91 8,57 122,99 22,06 15,4 17,7 Bom - 

Almansil-

Medronhal  
- - - 390,2 56,5 18,6 18,6 Bom - 
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Massa de 
água 

Pressões qualitativas (t/ano) Pressões quantitativas 

Estado 
provável 
em 2015* 

Motivo 
CQO  CBO5 SST  N P 

% extracções 
estimadas 

relativamente à 
recarga média 
anual a longo 

prazo 

% extracções 
estimadas 

relativamente 
aos RHD 

Campina de 

Faro  
16,50 3,16 6,20 837,75 128,94 152,90 152,90 Medíocre 

Estado 

quantitativo 

(indeterminado): 

desconhecimento 

se balanço hídrico 

negativo é 

efectivo, se a 

recarga está 

subvalorizada e se 

o rebaixamento 

acentuado dos 

níveis 

piezométricos do 

Subsistema Vale 

do Lobo está 

associado ao 

contexto 

geológico, à 

sobreexploração 

pontual ou a 

ambas as 

situações; 

 

 

Estado químico 

(medíocre): 

Subsistema 

Campina Faro: 

[NO3
-] 

Chão de 

Cevada-Qta. 

João de Ourém  

- - - 303,7 43,1 73,7 73,7 Medíocre 
Estado químico: 

[NO3
-] 

Covões  - - - 22,2 3,0 8,9 9,8 Bom - 

Ferragudo-

Albufeira  
83,3 20,8 28,9 457,9 81,6 54,0 56,5 Bom - 

Luz-Tavira  - - - 47,2 8,9 42,2 48,4 Medíocre 
Estado químico: 

[NO3
-] 

Malhão  - - - 179,3 26,8 18,3 20,1 Bom - 

Mexilhoeira 

Grande-

Portimão  

0,06 0,01 0,15 175,01 33,50 16,4 17,2 Bom - 

Peral-

Moncarapacho 
6,31 2,04 2,20 191,75 28,94 11,0 12,1 Bom - 

Quarteira  156,01 21,04 54,65 392,37 62,88 59,3 65,2 Bom - 
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Massa de 
água 

Pressões qualitativas (t/ano) Pressões quantitativas 

Estado 
provável 
em 2015* 

Motivo 
CQO  CBO5 SST  N P 

% extracções 
estimadas 

relativamente à 
recarga média 
anual a longo 

prazo 

% extracções 
estimadas 

relativamente 
aos RHD 

Querença-Silves  55,90 15,00 18,25 522,32 85,89 30,6 31,9 Bom - 

S. Bartolomeu  - - - 87,9 15,8 25,0 27,4 Bom - 

S. Brás de 

Alportel  
- - - 150,9 21,0 14,2 14,9 Bom - 

S. João da 

Venda-Quelfes  
10,81 4,53 6,21 947,62 138,42 79,6 83,4 Medíocre 

Estado químico: 

[NO3
-] 

Maciço Antigo 

Ind. Bacias Rib. 

do Algarve  

2,39 0,66 0,96 224,67 41,84 27,2 33,6 Bom - 

Orla Mer. Ind. 

Bacia do Arade  
66,81 11,08 9,90 936,69 159,66 35,2 36,7 Bom - 

Orla Mer. Ind. 

Bacias das Rib. 

do Barlavento  

610,39 67,84 228,09 661,58 128,90 35,3 36,8 Bom - 

Orla Mer. Ind. 

Bacias das Rib. 

do Sotavento  

162,35 34,72 41,78 2611,26 412,97 31,7 33,0 Bom - 

ZSP Bacia do 

Arade  
12,85 3,31 4,92 889,40 152,27 10,7 11,9 Bom - 

ZSP Bacias das 

Rib. do 

Barlavento  

36,45 7,51 9,05 467,13 81,06 15,4 17,1 Bom - 

ZSP Bacias das 

Rib. do 

Sotavento  

- - - 363,5 54,6 14,5 16,1 Bom - 

* Estado final expressa a pior das classificações relativamente ao estado químico e quantitativo 
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7. Objectivos 

7.1. Enquadramento 

Nos termos da Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro, no PGBH devem ser apresentados: 

• os objectivos estratégicos e os objectivos estabelecidos para a região hidrográfica e massas 

de água ou grupos de massas de água, nos termos dos Artigos 1.º e 45.º a 47.º do Decreto-

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro; 

• as situações de aplicação da prorrogação de prazos e derrogação de objectivos ambientais, 

nos termos dos Artigos 50.º a 52.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. 

Deste modo, apresenta-se na Parte 5 do PGBH da RH8 os objectivos delineados num conjunto de 

estratégias, planos e programas relevantes para os recursos hídricos, designadamente, no Plano Nacional 

da Água, no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, na Estratégia Nacional para o Mar, no Plano 

Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais 2007-2013, na Estratégia 

Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agro-Industriais, na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável 2005-2015 e na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira.  

Na Secção 7.2 do presente documento são apresentados os objectivos estratégicos e operacionais para a 

região hidrográfica. 

A Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro identifica os objectivos ambientais para as massas de água 

superficiais, subterrâneas e para as zonas protegidas, bem como as massas de água que devem ser 

consideradas prioritariamente para efeitos da decisão do objectivo ambiental a ser atingido em 2015. Os 

objectivos ambientais são apresentados no quadro seguinte. 

Quadro 7.1.1 – Objectivos ambientais para as águas superficiais, subterrâneas e zonas protegidas 

Objectivos ambientais para as águas superficiais 

Evitar a deterioração do estado das massas de água; 

Proteger, melhorar e recuperar as massas de água (excepto as artificiais e fortemente modificadas) com o objectivo de alcançar 

o bom estado (estado ecológico bom e estado químico bom); 

Proteger e melhorar o estado das massas de água artificiais e fortemente modificadas, com objectivo de alcançar o bom 

potencial ecológico e o bom potencial químico; 

Reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias prioritárias e cessar as emissões, descargas e perdas de substâncias 

prioritárias perigosas. 
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Objectivos ambientais para as águas subterrâneas 

Evitar ou limitar a descarga de poluentes e prevenir a deterioração do estado; 

Assegurar a protecção, melhoria e recuperação das massas de água subterrâneas, garantindo o equilíbrio entre as captações e as 

recargas dessas águas, de forma a alcançar o bom estado; 

Inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o aumento da concentração de poluentes que resulte do impacte da 

actividade humana, com vista a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição, de forma a alcançar o bom estado. 

Objectivos ambientais para as zonas protegidas 

Assegurar os objectivos que justificaram a criação das zonas protegidas, observando-se integralmente as disposições legais 

estabelecidas com essa finalidade e que garantem o controlo de poluição; 

Registar as zonas que tenham sido designadas como zonas que exigem protecção especial no que respeita à protecção das águas 

superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e das espécies directamente dependentes da água, nomeadamente, 

através de mapas com indicação da localização de cada zona protegida e uma descrição da legislação ao abrigo da qual essas 

zonas tenham sido criadas; 

Identificar todas as massas de água destinadas a captação para consumo humano que forneçam mais de 10 m3/dia em média ou 

que sirvam mais de 50 pessoas e, bem assim, as massas de água previstas para esses fins – objectivo concretizado ao nível do 

PGBH. 

Para efeitos da decisão do objectivo ambiental a ser atingido em 2015 são consideradas prioritariamente: 

• As massas de água identificadas como zonas protegidas; 

• As massas de água superficiais onde devem ser supridas as emissões, as descargas e as 

perdas acidentais de substâncias perigosas prioritárias (indicadas no Anexo I do Decreto-Lei 

n.º 103/2010, de 24 de Setembro); 

• As massas de água superficiais onde a poluição provocada por substâncias prioritárias 

(indicadas no Anexo I do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 24 de Setembro) deve ser 

gradualmente reduzida; 

• As massas de água superficiais onde devem ser evitadas ou limitadas as descargas de 

outros poluentes (indicados na Parte B do Anexo III, Parte B do Decreto-Lei n.º 103/2010, de 

24 de Setembro); 

• As massas de água subterrâneas onde se verificam tendências significativas persistentes 

para o aumento da concentração de poluentes resultantes da actividade humana; 

• As massas de água subterrâneas que devem ser protegidas, melhoradas e reconstituídas 

para garantir o equilíbrio entre as captações e as recargas. 

Na definição dos objectivos ambientais, pode ser considerada a aplicação da prorrogação do prazo, nos 

termos do Artigo 50.º da Lei da Água e de derrogações, nos termos do Artigo 51.º da mesma lei. As 

prorrogações e derrogações estão sujeitas às condições indicadas no Artigo 52.º (Figura 7.1.1). 
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Fonte: Adaptado do Documento Guia n.º 20 (European Commission, 2009b) 

Figura 7.1.1 – Prorrogações de prazo e derrogações dos objectivos ambientais referentes ao alcance do 

bom estado até 2015 (1.º ciclo de planeamento) 

Na figura seguinte estão representados os principais testes envolvidos na tomada de decisão de extensão 

do prazo (prorrogação). 
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Fonte: Adaptado do Documento Guia n.º 20 (European Commission, 2009b) 

Figura 7.1.2 – Testes envolvidos na tomada de decisão relativamente à adopção de prorrogações de prazo 

e de derrogações 

O Artigo 50.º da Lei da Água prevê a possibilidade de prorrogação de prazo do alcance do bom estado das 

massas de água para 2021 e 2027, uma vez que estejam preenchidos os requisitos do Artigo 52.º do 

mesmo diploma, desde que, em alternativa, não se verifique mais nenhuma deterioração no estado da 

massa de água afectada ou se verifiquem as seguintes condições: 

• As necessárias melhorias no estado das massas de água não poderem ser todas 

razoavelmente alcançadas devido, pelo menos, a uma das seguintes razões: (a) a escala das 

melhorias necessárias só poder ser, por razões de exequibilidade técnica, realizada por 

fases que excedam o calendário exigível; (b) ser desproporcionadamente dispendioso 
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complementar as melhorias nos limites do calendário exigível; ou (c) as condições naturais 

não permitirem melhorias atempadas do estado da massa de água;  

• A prorrogação do prazo bem como a respectiva justificação serem especificamente referidas 

e explicadas no plano de gestão de bacia hidrográfica; 

• As prorrogações serem limitadas a períodos que não excedam o período abrangido por duas 

actualizações do plano de gestão de bacia hidrográfica, excepto no caso de as condições 

naturais serem tais que os objectivos não possam ser alcançados nesse período;  

• Tenham sido inscritos no plano de gestão de bacia hidrográfica uma breve descrição das 

medidas para que as massas de água venham progressivamente a alcançar o estado exigido 

no final do prazo prorrogado, a justificação de eventuais atrasos significativos na aplicação 

dessas medidas e o calendário previsto para a respectiva aplicação. 

A ponderação do primeiro requisito exige a realização de análise da exequibilidade técnica das medidas, 

análise económica das medidas com a determinação da sua viabilidade económica e a análise do 

comportamento de recuperação dos sistemas.   

A análise da exequibilidade técnica das medidas considera os seguintes motivos para a sua inviabilidade 

(European Commission, 2009b): 

1. Desconhecimento de uma solução técnica disponível; 

2. A causa do impacte adverso é desconhecida (desconhece-se a pressão); 

3. Constrangimentos práticos de natureza técnica impedem a implementação da 

medida. 

Como fundamentos para a inviabilidade económica das medidas, consideram-se os seguintes: 

4. O custo é demasiado elevado face ao benefício; 

5. Existe um risco significativo de que o custo seja demasiado elevado face ao 

benefício, uma vez que existe uma elevada incerteza sobre o estado da massa de 

água, o que associado a um elevado custo da medida, aconselha a que a mesma 

não seja adoptada (optando-se neste caso por investir na melhoria do 

conhecimento sobre o estado das massas de água); 

6. A implementação de medidas num prazo mais curto envolve um custo demasiado 

elevado para determinado sector ou entra em conflito com o princípio do poluidor-

pagador. 
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Os factores intrínsecos ao comportamento de recuperação dos sistemas, ou seja, razões relacionadas com 

condições naturais que podem também conduzir ao adiamento do alcance do bom estado para depois de 

2015, relacionam-se com os seguintes aspectos: 

7. Tempo de recuperação ecológico; 

8. Tempo de recuperação do estado das águas subterrâneas. 

Destas razões, apenas a primeira (1) e a quarta (4) justificam o estabelecimento de um objectivo menos 

exigente (derrogação). Todas as outras possibilitam a prorrogação do prazo para o cumprimento do 

objectivo ambiental. 

Nas massas de água em que o bom estado ou bom potencial não seja atingido até 2027, a opção por 

objectivos menos exigentes (derrogações) só poderá ser justificada se não se verificar mais nenhuma 

deterioração no estado da massa de água afectada e se (Artigo 51.º da Lei da Água, n.º 1): 

• As águas estiverem tão afectadas pela actividade humana ou o seu estado natural seja tal 

que se revele inexequível tecnicamente, ou desproporcionadamente oneroso, alcançar o 

objectivo ambiental fixado; 

• As necessidades ambientais e socioeconómicas servidas por tal actividade humana não 

puderem ser satisfeitas por outros meios que constituam uma opção ambiental melhor que 

não implique custos desproporcionados; 

• Atendendo aos impactes associados à actividade humana ou à poluição que não puderem 

ser evitados, o objectivo ambiental fixado corresponder, no caso das águas de superfície, ao 

mais alto estado ecológico e químico possível e, no caso das águas subterrâneas, à menor 

modificação possível no estado; 

• Forem especificamente incluídos no PGBH os objectivos ambientais menos exigentes e a sua 

justificação, bem como a indicação de que mesmos sejam revistos de seis em seis anos. 

A deterioração temporária do estado das massas de água não é considerada um incumprimento dos 

objectivos ambientais estabelecidos se resultar de circunstâncias imprevistas ou excepcionais, de causas 

naturais ou de força maior que sejam excepcionais ou não pudessem razoavelmente ter sido previstas 

(particularmente inundações extremas e secas prolongadas), ou de circunstâncias devidas a acidentes que 

não pudessem ter sido razoavelmente previstas (Artigo 51.º da Lei da Água, n.º2). 

Finalmente são de referir as incertezas associadas ao estabelecimento dos objectivos ambientais, relativas 

(i) à previsão do estado provável das massas de água em 2015 sem a aplicação das medidas propostas, 

(ii) ao impacte das acções em curso e planeadas e (iii) à eficácia das medidas propostas no âmbito do 
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presente PGBH. Com vista a ultrapassar esta situação e a melhorar o conhecimento das pressões e a 

informação resultante da monitorização das massas de água no próximo ciclo de planeamento, foram 

propostas várias medidas na Parte 6 – Programa de medidas – do presente PGBH (Capítulo 8 do presente 

documento). 

Os objectivos ambientais assim estabelecidos são apresentados nas secções 7.3, 7.4 e 7.5, para cada uma 

das massas de água superficiais, massas de água subterrâneas e zonas protegidas, respectivamente, 

sendo uma síntese apresentada na secção 7.6. 

Para além dos objectivos estratégicos e operacionais e dos objectivos ambientais, devem, tendo em conta 

o disposto na Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro, ser estabelecidos no PGBH outros objectivos, 

nomeadamente relativamente aos seguintes aspectos: 

• Mitigação dos efeitos das inundações e das secas; 

• Assegurar o fornecimento em quantidade suficiente de água de origem superficial e 

subterrânea de boa qualidade; 

• Protecção das águas marinhas; 

• Assegurar o cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais pertinentes. 

Neste contexto, refere-se ainda que são prioritárias para atingir o bom estado em 2015 as seguintes 

massas de água: 

• As massas de água onde a poluição de águas marinhas e territoriais deve ser prevenida ou 

eliminada; 

• As massas de água abrangidas por acordos internacionais. 

Na secção 7.7 apresentam-se os objectivos assim estabelecidos. 

 



 

208  t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

7.2. Objectivos estratégicos e operacionais para a região 
hidrográfica  

Tendo em consideração os objectivos estabelecidos no conjunto de estratégias, planos e programas 

relevantes para os recursos hídricos analisados (referidos na Secção 7.1), foram delineados cinco 

objectivos estratégicos (de acordo com o Quadro de avaliação e Responsabilidade 2010 da ARH do 

Algarve) e 11 objectivos operacionais para a região hidrográfica (maioritariamente plasmados também no 

Quadro de Avaliação e Responsabilidade 2010 da ARH do Algarve), cuja relação é apresentada no Quadro 

7.2.1. 

Quadro 7.2.1 – Relação entre os objectivos estratégicos e operacionais 

 Objectivos estratégicos 

Objectivos 
operacionais 

Promover a 

protecção e 

recuperação do 

bom estado dos 

recursos hídricos 

Promover o uso 

sustentável dos 

recursos hídricos 

Aumentar o nível 

de protecção de 

pessoas e bens 

face a situações 

de riscos 

Reforçar a 

participação 

pública e 

assegurar o 

envolvimento das 

instituições 

Melhorar a 

qualidade dos 

serviços 

prestados 

Implementar o 

Planeamento dos 

Recursos Hídricos 

     

Promover a 

conservação e 

valorização dos 

recursos hídricos 

     

Promover a 

caracterização dos 

recursos hídricos 

     

Melhorar a 

informação e 

promover a 

participação pública 

e das instituições no 

processo de gestão 

dos recursos 

hídricos 

     

Melhorar a eficiência 

da realização das 

análises das águas 

balneares 

     

Optimizar o 

desempenho dos 

serviços na área da 

fiscalização 
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 Objectivos estratégicos 

Objectivos 
operacionais 

Promover a 

protecção e 

recuperação do 

bom estado dos 

recursos hídricos 

Promover o uso 

sustentável dos 

recursos hídricos 

Aumentar o nível 

de protecção de 

pessoas e bens 

face a situações 

de riscos 

Reforçar a 

participação 

pública e 

assegurar o 

envolvimento das 

instituições 

Melhorar a 

qualidade dos 

serviços 

prestados 

Promover a 

recuperação de 

custos dos serviços 

da água 

     

Optimizar o 

funcionamento dos 

serviços de emissão 

de Títulos de 

Utilização de 

Recursos Hídricos 

(TURH) 

     

Melhorar a 

qualidade da rede 

piezométrica 

     

Promover o acesso 

à informação e 

serviços através da 

internet 

     

Promover a 

formação e 

qualificação dos 

recursos humanos 

da ARH 

     

Legenda:  
 – contributo forte do objectivo operacional para o objectivo estratégico;  – contributo do objectivo operacional para o 

objectivo estratégico; N/A – não aplicável; 
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7.3. Objectivos ambientais para as massas de água superficiais 

Foram estabelecidos objectivos ambientais por massa de água superficial, através de um processo 

iterativo, em que partindo do estado da massa de água previsto para 2015 no cenário tendencial, se 

verificou o grau em que as medidas possibilitariam o atingimento do bom estado.  

Não sendo realista estabelecer como objectivo ambiental para todas as massas de água atingir o bom 

estado em 2015, consideraram-se algumas excepções, mediante a prorrogação dos prazos para 2021 e 

para 2027, nos termos do Artigo 50.º da Lei da Água, fundamentadas maioritariamente por condicionantes 

naturais das massas de água e por causas técnicas. Não foram adoptados objectivos menos exigentes. 

Prevê-se que até 2015, mediante a aplicação das medidas previstas no plano (Parte 6 – Programa de 

Medidas), 49 massas de água superficiais mantenham/atinjam o bom estado até 2015 (61%), 60 atinjam o 

bom estado até 2021 (75%) e 68 atinjam o bom estado até 2027 (85% ou 100%, caso se considere ou não 

as massas de água actualmente em estado indeterminado). Para 12 massas de água não foram 

estabelecidos quaisquer objectivos ambientais, por terem estado indeterminado. 

No quadro seguinte apresenta-se o resumo dos objectivos ambientais estabelecidos, bem como as 

principais medidas para o cumprimento desses objectivos, para as massas de água superficiais da RH8. 

No sub-capítulo IV.1 do Tomo 1C, são apresentados, em maior detalhe, os objectivos ambientais definidos 

para as massas de água superficiais. 
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Quadro 7.3.1 – Síntese do calendário de cumprimento dos objectivos ambientais para as massas de água superficiais 

Calendário Identificação das massas de água Principais medidas para o cumprimento dos objectivos ambientais 

Estado bom mantido ou melhorado até 

2015 
34 de 70 massas de água naturais 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Medida Spf11/Sbt14 – Melhoria da eficiência dos usos da água 

Estado bom atingido até 2015 41 de 70 massas de água naturais 

Medida Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Estado bom atingido até 2021 52 de 70 massas de água naturais 
Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Estado bom atingido até 2027 60 de 70 massas de água naturais (1) 

Medida Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de protecção da 

água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água 

Medida Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Medida Spf10/Sbt13 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental 

Medida Spf11/Sbt14 – Melhoria da eficiência dos usos da água 

Medida Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação 

Medida Spf16 – Reavaliação da delimitação de determinadas massas de água superficial 

Potencial ecológico bom e estado 

químico bom mantidos ou melhorados 

até 2015 

7 de 10 massas de água fortemente modificadas/artificiais 

Medida Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de protecção da 

água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água 

Medida Spf2 – Protecção das captações de água superficial 

Medida Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Medida Spf10/Sbt13 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental 

Medida Spf11/Sbt14 – Melhoria da eficiência dos usos da água 



 

212                                                                                                                           t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                                                                                                                 Relatório Técnico específico 

Calendário Identificação das massas de água Principais medidas para o cumprimento dos objectivos ambientais 

Potencial ecológico bom e estado 

químico bom atingidos até 2015 
8 de 10 massas de água fortemente modificadas/artificiais (2) 

Medida Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de protecção da 

água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água 

Medida Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de água 

Medida Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais 

Medida Spf11/Sbt14 – Melhoria da eficiência dos usos da água 

Objectivos ambientais menos exigentes 

para 2015 por não ser previsível que o 

estado bom seja atingido até 2027 

Não aplicável Não aplicável 

Não é possível restabelecer o estado 

bom ou evitar a deterioração do estado 

das massas de água devido a alterações 

recentes ou a novas actividades humanas 

instaladas 

Não aplicável Não aplicável 

Notas: 
(1) Para 10 das 70 massas de água naturais da RH8, não é estabelecido qualquer objectivo de alcance do bom estado (ecológico e químico) ou um objectivo menos exigente, uma vez que 9 massas de água foram 
classificadas com estado indeterminado na situação actual (2009) e a massa de água rio Ribeira de Odelouca (08RDA1663) corresponde à Albufeira de Odelouca, ainda em enchimento e aguardando codificação e 
delimitação por parte da Autoridade Nacional da Água; estas massas de água serão classificadas quanto ao estado no próximo ciclo de planeamento. 
(2) Também para as 2 massas de água artificiais da RH8 não é estabelecido um objectivo ambiental, dado que foram igualmente classificadas com estado indeterminado em 2009. 
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Na Figura 7.3.1 (e na Carta 14 do Tomo 1B) apresentam-se os objectivos ambientais estabelecidos por 

massa de água superficial. 

Figura 7.3.1 – Objectivos ambientais para as massas de água superficiais da RH8 
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7.4. Objectivos ambientais para as massas de água subterrâneas 

Foram estabelecidos objectivos ambientais por massa de água subterrânea, através de um processo 

iterativo, em que partindo do estado da massa de água previsto para 2015 no cenário tendencial, se 

verificou o grau em que as medidas possibilitariam o atingimento do bom estado.  

Não sendo realista estabelecer como objectivo ambiental para todas as massas de água atingir o bom 

estado em 2015, consideraram-se algumas excepções, mediante a prorrogação dos prazos para 2021 e 

para 2027, nos termos do Artigo 50.º da Lei da Água, fundamentadas maioritariamente por condicionantes 

naturais das massas de água e por causas técnicas. Não foram adoptados objectivos menos exigentes. 

Das 19 massas de água subterrânea pertencentes à RH8 que se encontram actualmente em bom estado 

(quantitativo e químico), prevê-se que todas se mantenham em bom estado em 2015.  

Tendo em conta as características intrínsecas das quatro massas de água subterrânea da RH8 

classificadas actualmente em estado medíocre (Campina de Faro, Chão de Cevada-Quinta João de Ourém, 

Luz-Tavira e S. João da Venda Quelfes), o tipo de problemas que afectam o estado químico destas massas 

de água subterrânea (excedência de nitrato), as pressões responsáveis por esse estado, bem como as 

medidas em vigor e o Programa de Medidas proposto na Parte 6 do presente plano, prevê-se que o estado 

bom de todas elas seja atingido somente após 2015: em 2021 para Luz-Tavira, Chão de Cevada-Quinta de 

João de Ourém e São João da Venda-Quelfes e em 2027 para Campina de Faro. No caso da massa de água 

subterrânea Campina de Faro refira-se que embora o estado quantitativo actual seja indeterminado prevê-

se que o estado bom seja atingido até 2015. 

Os motivos que justificam a prorrogação dos objectivos ambientais definidos para as massas de água 

subterrânea em estado Medíocre são os apresentados no sub-capítulo IV.2 do Tomo 1C. No sub-capítulo 

IV.2 do Tomo 1C, são apresentados, em maior detalhe, os objectivos ambientais para as massas de água 

subterrâneas. 

No Quadro 7.4.1 apresenta-se o resumo dos objectivos ambientais estabelecidos, bem como as principais 

medidas para o cumprimento desses objectivos, para as massas de água subterrâneas da RH8. 
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Quadro 7.4.1 – Síntese do calendário de cumprimento dos objectivos ambientais para as massas de água subterrânea 

Calendário Identificação das massas de água Principais medidas para o cumprimento dos objectivos ambientais 

Estado bom mantido ou melhorado até 2015 19 das 23 massas de água subterrânea 

Medida Sbt2 – Protecção das captações de água subterrânea 

Medida Sbt3 – Plano de prevenção para situações de intrusão de água marinha 

Medida Sbt4 – Protecção das Zonas de Infiltração Máxima 

Medida Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões 

Medida Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água 

Medida Sbt10 – Controlo da exploração e prevenção da sobreexploração das massas de água 

subterrânea 

Medida Spf14/Sbt16 – Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção 

de guias de orientação técnica 

Medida Sbt17 – Protecção e valorização das águas subterrâneas 

Medida Sbt18 – Controlo da recarga artificial de aquíferos 

Medida Sbt21 – Avaliação das relações água subterrânea / água superficial e ecossistemas 

dependentes 

Medida Spf22/Sbt24 – Adaptação aos fenómenos hidrometeorológicos extremos 

Estado bom atingido até 2015 19 das 23 massas de água subterrânea Não aplicável 

Estado bom atingido até 2021 22 das 23 massas de água subterrânea 

Medida Sbt5 – Protecção das Zonas Vulneráveis 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água 

Medida Spf14/Sbt16 – Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção 

de guias de orientação técnica 

Medida Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação 
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Calendário Identificação das massas de água Principais medidas para o cumprimento dos objectivos ambientais 

Estado bom atingido até 2027 23 das 23 massas de água subterrânea 

Medida Sbt5 – Protecção das Zonas Vulneráveis 

Medida Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa 

Medida Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água 

Medida Spf14/Sbt16 – Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção 

de guias de orientação técnica 

Medida Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação, nomeadamente no que respeita às acções de 

formação e sensibilização de agricultores sobre os problemas de qualidade da água devido à 

incorrecta aplicação de fertilizantes 

Objectivos ambientais menos exigentes para 2015 por não ser 

previsível que o estado bom seja atingido até 2027 
Não aplicável Não aplicável 

Não é possível restabelecer o estado bom ou evitar a 

deterioração do estado das massas de água devido a alterações 

recentes ou a novas actividades humanas instaladas 

Não aplicável Não aplicável 
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Na Figura 7.4.1 (e na Carta 15 do Tomo 1B) apresentam-se os objectivos ambientais estabelecidos por 

massa de água subterrânea. 
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7.5. Objectivos ambientais para as zonas protegidas 

7.5.1. Captação de água destinada ao consumo humano 

Para as massas de água superficiais que constituem zonas designadas para a protecção de água 

destinada à produção de água para consumo humano classificadas estabelecem-se, para além dos 

objectivos de alcance do bom estado global, os seguintes objectivos adicionais, decorrentes da 

necessidade de cumprimento legal da qualidade da água (Decreto-Lei n.º 136/98, de 1 de Agosto, que 

vigora até 2013): 

• Para a Albufeira de Bravura (08RDA1679), classificada com classe de qualidade ≤ A2 (VMA), 

estabelece-se, como objectivo ambiental adicional, a manutenção (da classe ≤ A2) ou 

melhoria do estado de qualidade da água (para a classe A1) até 2015; 

• Para a Albufeira do Funcho (08RDA1666), classificada com classe de qualidade A3 (VMA), 

estabelece-se, como objectivo ambiental adicional, a manutenção do estado de qualidade 

da água correspondente à classe A3 ou melhoria (para uma qualidade correspondente às 

classes A2 ou A1) até 2015. 

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para os objectivos ambientais adicionais definidos para estas 

massas de água superficiais, as seguintes: 

• Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de 

protecção da água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água; 

• Spf2 – Protecção das captações de água superficial; 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água (com destaque para a acção de reforço da fiscalização das restrições implementadas 

nos perímetros de protecção às captações superficiais para abastecimento público, no que 

se refere às zonas de protecção delimitadas – zona de protecção imediata e zona de 

protecção alargada). 

Quanto às massas de água subterrânea, e tendo em conta a qualidade da água captada, nas zonas 

protegidas da RH8 designadas por normativo próprio para a captação de água subterrânea para consumo 

humano (as captações instaladas na massa de água subterrânea de Querença-Silves sob gestão da 
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empresa Águas do Algarve, S.A.) define-se como objectivo ambiental o alcance e a manutenção de uma 

classe de qualidade A1 ou superior na origem.  

Para as massas de água subterrânea que são origem de água para consumo humano, possuindo 

captações destinadas ao abastecimento público que extraem um caudal superior a 10 m3/dia ou 

abastecem mais de 50 habitantes, define-se igualmente como objectivo ambiental o alcance e a 

manutenção de uma classe de qualidade A1 ou superior. 

O Programa de Medidas proposto na Parte 6 do presente plano contempla acções específicas para as 

zonas protegidas da RH8 e para a protecção das massas de água subterrânea destinadas à produção de 

água para consumo humano, incluindo medidas de salvaguarda dessas águas de forma a reduzir o 

tratamento necessário para a produção de água potável. Do conjunto de medidas propostas destacam-se 

as seguintes: 

• Sbt2 – Protecção das captações de água subterrânea; 

• Sbt4 – Protecção das Zonas de Infiltração Máxima; 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água; 

• Spf14/Sbt16 – Reforçar a aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de 

guias de orientação técnica; 

• Sbt17 – Protecção e valorização das águas subterrâneas. 

 

7.5.2. Protecção de espécies aquáticas de interesse económico 

Para as massas de água que constituem zonas designadas para a protecção de espécies aquáticas de 

interesse económico definidas na RH8 (águas piscícolas, correspondentes às massas de água do Rio Arade 

e da Ribeira de Odelouca e às albufeiras do Funcho e do Arade) estabelece-se, para além dos objectivos de 

alcance do bom estado global, o objectivo ambiental adicional de manutenção da conformidade da 

qualidade da água para ciprinídeos até 2015. 

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para os objectivos ambientais adicionais definidos para estas 

massas de água superficiais, as seguintes: 
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• Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de 

protecção da água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água; 

• Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões (com destaque para a acção de melhoria do 

inventário e caracterização das pressões biológicas, nomeadamente as pressões 

relacionadas com a presença de espécies exóticas, através da disponibilização de um 

serviço on-line para registo das ocorrências de espécies faunísticas exóticas e com carácter 

invasor. Este inventário deverá permitir o registo das ocorrências e da quantidade capturada 

e permitir a realização de planos de actuação); 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água. 

 

7.5.3. Águas de recreio 

Para as massas de água que constituem zonas designadas como águas de recreio estabelecem-se, para 

além dos objectivos de alcance do bom estado global, o objectivo adicional de manutenção da 

conformidade das águas para fins balneares até 2015, decorrente da necessidade de cumprimento legal 

da qualidade da água para esses fins. São estas massas de água a massa de água de transição Arade WB1 

e as massas de água costeiras CWB-II-5B, CWB-II-6, CWB-I-6, CWB-II-7, Ria Formosa WB1, Ria Formosa 

WB3, Ria Formosa WB4 e Ria Formosa WB5.  

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para os objectivos ambientais adicionais definidos para estas 

massas de água superficiais, as seguintes: 

• Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de 

protecção da água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água; 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água; 

• Spf10/Sbt13 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental. 
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7.5.4. Zonas Vulneráveis 

Tendo em conta os problemas de qualidade relacionados com os nitratos na Zona Vulnerável de Faro, tal 

como foi descrito anteriormente para as massas de água subterrânea de Chão de Cevada-Quinta de João 

de Ourém, Campina de Faro, Luz-Tavira e S. João da Venda-Quelfes (que estão incluídas nestas zonas 

vulneráveis), não se prevê uma diminuição da concentração de nitrato na água subterrânea 

suficientemente significativa para que estas massas de água subterrânea alcancem o bom estado químico 

até 2015. Neste contexto, estabelece-se como objectivo ambiental a melhoria progressiva da qualidade da 

água subterrânea de tal modo que se possa alcançar o bom estado químico da massa de água 

subterrânea: 

• Chão de Cevada-Quinta de João de Ourém até 2021; 

• Luz-Tavira até 2021; 

• S. João da Venda-Quelfes até 2021; 

• Campina de Faro até 2027. 

As massas de água subterrânea Almansil-Medronhal e Orla Meridional das Bacias das Ribeiras do 

Sotavento, apesar de parcialmente incluídas na Zona Vulnerável de Faro, não apresentam concentrações 

de nitrato suficientemente elevadas para que estas justifiquem a classificação de estado químico 

medíocre.  

Neste contexto propõe-se como objectivo ambiental das massas de água subterrânea Almansil-Medronhal 

e Orla Meridional das Bacias das Ribeiras do Sotavento, a adopção de medidas que permitam a 

diminuição ou a manutenção de concentrações de nitrato suficientemente baixas para que estas massas 

de água não venham a ser classificadas em estado químico medíocre. 

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH, 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para os objectivos ambientais definidos para a Zona Vulnerável 

de Faro, as seguintes medidas: 

• Sbt5 – Protecção das Zonas Vulneráveis; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água; 

• Spf14/Sbt16 – Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de 

guias de orientação técnica; 

• Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação. 
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7.5.5. Zonas sensíveis 

Para o estuário do Arade e a Ria Formosa, que constituem zonas designadas como zonas sensíveis e para 

as respectivas áreas de influência, estabelece-se, para além do objectivo de alcance do bom estado global, 

o objectivo adicional de verificação da conformidade relativamente à Directiva 91/271/CEE do Conselho, 

de 21 de Maio, referente ao tratamento das águas residuais urbanas. 

Para a Lagoa dos Salgados, que constitui também uma zona designada como sensível, considera-se como 

objectivo ambiental adicional a melhoria do estado de trofia desta massa de água. 

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para os objectivos ambientais adicionais definidos para as 

massas de água superficiais que são zonas designadas como sensíveis, as seguintes: 

• Spf1/Sbt1 – Ferramentas de apoio à aplicação da legislação nacional e comunitária de 

protecção da água e intervenções nos sistemas de abastecimento de água; 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água. 

 

7.5.6. Zonas de Infiltração Máxima 

Tendo em conta a reavaliação das zonas de infiltração máxima, desenvolvida pela ARH do Algarve, e 

visando a protecção destas, é proposta no Programa de Medidas do PGBH (Parte 6) a implementação de 

medidas restritivas quanto ao tipo de uso do solo nas zonas de infiltração máxima. A aplicação destas 

medidas é particularmente importante para garantir a manutenção ou a melhoria do estado químico e 

quantitativo das massas de água subterrânea, pelo que se propõe como objectivo ambiental que até 2015 

as mesmas estejam definidas e implementadas. As restrições ao uso do solo assim definidas deverão ser 

incluídas nos instrumentos de gestão territorial, tais como Planos Directores Municipais, Planos Regionais 

de Ordenamento do Território, Planos de Ordenamento de Parques Naturais, entre outros. 
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Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas destacam-se, pelo seu elevado contributo 

para o objectivo ambiental preconizado, as seguintes: 

• Sbt4 – Protecção das Zonas de Infiltração Máxima; 

• Spf3/Sbt6 – Melhoria do inventário de pressões; 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água; 

• Sbt17 – Protecção e valorização das águas subterrâneas; 

• Sbt18 – Controlo da recarga artificial de aquíferos. 

 

7.5.7. Protecção de habitats ou espécies 

Para as massas de água que constituem zonas designadas para a protecção de habitats ou de espécies em 

que a manutenção ou a melhoria do estado da água constitui um dos factores importantes para a 

protecção (e outras massas de água com importância para a conservação), estabelece-se, para além do 

objectivo de alcance do bom estado global, o objectivo adicional de manutenção/melhoria da qualidade 

da água no sentido de possibilitar o alcance de um bom estado de conservação para os habitats e/ou 

espécies que cada massa de água alberga até 2027, decorrente da necessidade de cumprimento legal, 

nomeadamente da Directiva Habitats e da Directiva Aves.  

Do conjunto de medidas propostas no Programa de Medidas apresentado na Parte 6 do presente PGBH 

destacam-se, pelo seu elevado contributo para o objectivo ambiental adicional definido para as massas de 

água superficiais que são zonas designadas para a protecção de habitats ou de espécies em que a 

manutenção ou a melhoria do estado da água constitui um dos factores importantes para a protecção, as 

seguintes: 

• Spf6/Sbt9 – Reforço da fiscalização das actividades susceptíveis de afectar as massas de 

água (com destaque para a acção de reforço da fiscalização das actividades de pesca 

incluindo utilização de artes de pesca proibidas, captura de espécies nomeadamente nos 

períodos de defeso instituídos); 

• Spf7 – Melhoria das condições hidromorfológicas das massas de água superficiais (com 

destaque para as acções de regulação de caudais para criação de condições hidráulicas 

ecologicamente compatíveis - caudal ecológico/regulação do nível de água - e de restauro 

do continuum fluvial); 
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• Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação (exemplos: Projecto de Educação Ambiental 

baseado na divulgação das espécies/habitats aquáticos e terrestres dependentes de água 

com interesse conservacionista; Acções de sensibilização da população para a existência de 

espécies faunísticas e florísticas exóticas com carácter invasor e seus impactes ao nível 

ecológico, social e económico); 

• Spf18 – Melhoria do conhecimento sobre o estado de conservação e usos potenciais dos 

habitats aquáticos e terrestres dependentes de água. 
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7.6. Outros objectivos 

No âmbito da mitigação dos efeitos das inundações e das secas é proposto um objectivo adicional para a 

protecção das massas de água face a situações de secas e inundações até 2015. Para o alcance deste 

objectivo foi incluída no PGBH da RH8 a Medida Spf22/Sbt24 – Adaptação aos fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, que inclui as acções apresentadas succintamente de seguida: 

• A. Protecção contra cheias e inundações 

- a.1) Identificação, para cada região hidrográfica ou unidade de gestão, das zonas onde 

existem riscos potenciais significativos de inundações ou nas quais a concretização de 

tais riscos se pode considerar provável; 

- a.2) Elaboração das cartas de zonas inundáveis para áreas de risco; 

- a.3) Elaboração das cartas de risco de inundação; 

- a.4) Elaboração e implementação dos planos de gestão dos riscos de inundações, de 

acordo com o que está definido no Artº 9.º do Decreto-Lei n.º 115/2010; 

- a.5) Execução de uma infra-estrutura de controlo de cheias em Tavira, na ribeira de 

Asseca; 

• B. Protecção contra Secas 

- b.1) Desenvolvimento de um Plano de Contingência em Situação de Seca, de carácter 

regional; 

- b.2) Estudos-piloto para aumento do potencial da reserva de água subterrânea através 

de técnicas de recarga artificial de aquíferos a partir de água superficial e/ou pluvial em 

anos húmidos e sobretudo quando as extracções de água subterrânea são superiores a 

50% ou 60% da recarga a longo prazo. 

Quanto ao fornecimento em quantidade suficiente de água de boa qualidade e referindo-se 

concretamente às massas de água que constituem zonas protegidas designadas para a protecção de água 

destinada à produção de água para consumo humano, é ainda estabelecido o objectivo adicional de 

manutenção do fornecimento em quantidade suficiente de água até 2015. Estão previstas no presente 

Programa de Medidas do PGBH da RH8 (Parte 6 do PGBH, Capítulo 8 do presente documento) um conjunto 

de medidas que contribuem para o cumprimento deste objectivo ambiental adicional. São elas: 

• Spf2 – Protecção das captações de água superficial: relacionada a definição e 

implementação dos perímetros de protecção das captações de água superficial e 

consequente aplicação das condicionantes de uso do solo associadas a essas mesmas 

captações; 
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• Sbt2 – Protecção das captações de água subterrânea: propõe-se a implementação de acções 

que visam a promoção da definição dos perímetros de protecção das captações de água 

subterrânea que se destinam à produção de água para consumo humano, segundo o 

Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro, bem como a aprovação dos perímetros de 

protecção que já foram elaborados; 

• Spf11/Sbt14 – Melhoria da eficiência dos usos da água: preconiza, entre outras acções, a 

criação de incentivos à reutilização de água nas actividades agrícolas e industriais e o 

levantamento das necessidades de obras de recuperação, de modernização e de promoção 

da eficiência do uso da água em perímetros de rega públicos; 

• Sbt10 – Controlo da exploração e prevenção da sobreexploração das massas de água 

subterrânea: prevê o controlo do balanço necessidades/disponibilidades hídricas das 

massas de água subterrânea, de modo a garantir uma exploração sustentável deste recurso 

e prevenindo eventuais situações de sobreexploração de aquíferos; 

• Spf12/Sbt15 – Recuperação dos custos dos serviços de águas e dos custos ambientais e de 

escassez: contempla, entre outras acções, a definição de uma metodologia de construção de 

tarifários para os perímetros públicos de rega, para que estes sejam eficazes para uma 

utilização racional da água e dêem sustentabilidade ao sistema (viabilidade e durabilidade). 

Relativamente à protecção das águas marinhas, estabelece-se como objectivo adicional a protecção das 

águas marinhas até 2015 na RH8.  

No âmbito do programa de medidas do presente PGBH (Parte 6 do PGBH, Capítulo 8 do presente 

documento) destacam-se pelo contributo para o alcance deste objectivo ambiental a medida Spf10/Sbt13 

(Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental) e as recomendações efectuadas no âmbito da 

temática do derrame de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas. No contexto das recomendações 

efectuadas, salienta-se o estabelecimento da articulação institucional entre a ARH do Algarve e a 

Marinha/Autoridade Marítima Nacional e Administrações Portuárias e Capitanias, essencial para uma 

melhor implementação do Plano de Emergência para o Combate à Poluição das Águas Marinhas, Portos, 

Estuários e Trechos Navegáveis dos Rios, por Hidrocarbonetos e Outras Substâncias Perigosas (Plano Mar 

Limpo). Este Plano tem como objectivo o estabelecimento de um dispositivo de resposta a situações de 

derrames de hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, ou a situações de ameaça iminente, a 

definição de responsabilidades e a fixação das competências das autoridades encarregadas da execução 

das tarefas que aquela resposta comporta. 
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Finalmente, no âmbito do cumprimento dos objectivos dos acordos internacionais têm de ser 

considerados os principais compromissos para a protecção dos recursos hídricos estabelecidos nos 

seguintes acordos: 

• Convenção para a Protecção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (Convenção OSPAR, 

1992); 

• Acordo de Cooperação para a Protecção das Costas e Águas do Atlântico Nordeste Contra a 

Poluição (Acordo de Lisboa, 1990); 

• Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Lei do Mar, de 1982); 

• Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL, 1973/1978); 

• Convenção de RAMSAR, relativa às zonas húmidas (1971). 

Neste contexto propõe-se como objectivo adicional o cumprimento dos objectivos dos acordos 

internacionais nas massas de água da RH8 até 2015. Estes obbjectivos resumem-se principalmente aos 

seguintes: 

• Protecção das águas marinhas face aos tipos de poluição a que estas águas estão sujeitas 

(hidrocarbonetos ou outras substâncias nocivas) – Convenção OSPAR, Acordo de Lisboa, Lei 

do Mar e Convenção MARPOL; 

• Protecção das zonas húmidas que incluem zonas de pântano, charco, turfeira ou água, 

natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou corrente, doce, 

salobra ou salgada, incluindo águas marinhas cuja profundidade na maré baixa não exceda 

os seis metros – Convenção de Ramsar. 

De acordo com o acima exposto, no presente PGBH são propostas medidas que contribuem, em menor ou 

maior extensão, para o cumprimento destes objectivos, das quais se destacam: 

• Spf4/Sbt7 – Redução e controlo das fontes de poluição pontual; 

• Spf5/Sbt8 – Redução e controlo das fontes de poluição difusa; 

• Spf8 – Reformulação das redes de monitorização da qualidade das águas superficiais; 

• Spf9 – Reformulação das redes de monitorização da quantidade das águas superficiais; 

• Sbt11 – Reformulação das redes de monitorização piezométrica e de qualidade das massas 

de água subterrânea; 

• Spf10/Sbt13 – Prevenção e minimização dos efeitos da poluição acidental; 

• Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação. 
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8. Programa de medidas 

8.1. Enquadramento 

Em conformidade com o indicado na Portaria n.º 1284/2009, de 19 de Outubro, foi definido um programa 

de medidas a aplicar na região hidrográfica, incluindo as seguintes tipologias, com importância diferencial 

na contribuição para o alcance dos objectivos ambientais: medidas de base, medidas suplementares, 

outras medidas e medidas adicionais. 

Para cada uma das tipologias acima referidas, consideram-se tipologias específicas, às quais se associam 

grupos de medidas, por sua vez detalhadas em acções. 

A selecção de medidas considerou: 

• O estado das massas da água e os problemas associados às mesmas; 

• A existência de medidas já em curso ou previstas, à data de elaboração do plano, no âmbito 

de outros Planos Estratégicos e Programas independentes da implementação do presente 

PGBH; 

• A análise de efeitos de sinergia: verificação dos efeitos das medidas propostas para uma 

massa de água para que outras massas de água a jusante atinjam os objectivos; 

• A análise de compatibilidade entre medidas: certificação de que as medidas propostas para 

certas massas de água não comprometem os objectivos ambientais nem degradam o estado 

das massas de água a jusante. 

As medidas já em curso ou previstas foram identificadas tendo por base estratégias, planos e programas 

já aprovados e relevantes para os recursos hídricos. Foram também identificadas as medidas de mitigação 

e programas de monitorização relevantes decorrentes de obrigações impostas nos procedimentos de 

Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e no âmbito do regime de prevenção e controlo integrados de 

poluição (PCIP). 

As medidas que se propõe implementar no âmbito do presente Plano visam garantir a melhoria e 

protecção das características ecológicas e químicas, no caso das massas de água superficiais, e químicas 

e quantitativas, no caso das massas de água subterrâneas. A implementação de medidas requer a 

aplicação de esforços técnicos e financeiros por parte das empresas e da administração pública e também 

por parte dos utilizadores de recursos hídricos, desde o cidadão comum até aos grandes consumidores de 
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água como o sector agrícola. Neste contexto, são propostas não só medidas, mas também recomendações 

que complementam e potenciam as medidas propostas. 

São consideradas medidas de base as necessárias ao cumprimento dos objectivos ambientais 

estabelecidos nos Artigos 45.º a 47.º da Lei da Água (Artigo 45.º – Objectivos ambientais; Artigo 46.º – 

Objectivos para as águas superficiais; Artigo 47.º – Objectivos para as águas subterrâneas), bem como os 

objectivos específicos da legislação nacional e comunitária de protecção das águas. 

As medidas de base englobam as medidas, os projectos e as acções previstas no n.º 3 do Artigo 30.º da 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, e n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. De 

acordo com o n.º 3 do Artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, os programas de medidas de 

base, enquanto requisitos mínimos a cumprir, compreendem as medidas, projectos e acções necessários 

para o cumprimento dos objectivos ambientais, ao abrigo das disposições legais em vigor. O n.º 1 do 

Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março refere que os programas indicados no Artigo 30.º da 

Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, integram as medidas previstas em várias directivas, já transpostas 

para o direito interno. 

Neste contexto, as medidas de base são estruturadas da seguinte forma: 

• Medidas e acções necessárias para a execução da legislação nacional e comunitária de 

protecção da água; 

• Medidas que se destinam a condicionar, restringir e interditar as actuações e utilizações 

susceptíveis de perturbar os objectivos específicos das massas de água e medidas dirigidas 

a zonas de infiltração máxima das massas de água subterrâneas; 

• Medidas de protecção, de melhoria e de recuperação das massas de água; 

• Medidas necessárias para prevenir ou reduzir o impacte de casos de poluição acidental; 

• Medidas a serem tomadas na sequência de derrames de hidrocarbonetos ou outras 

substâncias perigosas; 

• Medidas de promoção do uso eficiente e sustentável da água; 

• Medidas para a recuperação de custos dos serviços da água, incluindo os custos ambientais 

e de escassez. 

As medidas suplementares visam garantir uma maior protecção ou uma melhoria adicional das águas 

sempre que tal seja necessário, nomeadamente para o cumprimento de acordos internacionais e 

englobam as medidas, os projectos e as acções previstas no n.º 6 do Artigo 30.º da Lei n.º 58/2005, de 29 

de Dezembro, e n.º 2 do Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. Neste contexto, 

consideram-se medidas suplementares as seguintes: 
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• Os actos e instrumentos legislativos, administrativos, económicos e fiscais; 

• Os acordos ambientais negociados; 

• O controlo das emissões; 

• A elaboração e aplicação de códigos de boas práticas, ex. agrícolas; 

• A protecção e valorização das águas; 

• Os projectos de construção;  

• As instalações de dessalinização;  

• Os projectos de reabilitação;  

• Os projectos educativos;  

• Os projectos de investigação, desenvolvimento e demonstração;  

• Outras medidas relevantes, nomeadamente as decorrentes da execução de acordos 

internacionais relevantes. 

Nos termos do Artigo 32.º da Lei da Água constituem medidas complementares (outras medidas) das 

constantes dos planos de gestão de bacia hidrográfica (entre outras) as medidas para sistemática 

protecção e valorização dos recursos hídricos, que têm como objectivo: 

• A conservação e reabilitação da rede hidrográfica, da zona costeira, dos estuários e zonas 

húmidas; 

• A prevenção e a protecção contra riscos de cheias e inundações, de secas e de rotura de 

infra-estruturas hidráulicas. 

O regime das medidas para protecção e valorização dos recursos hídricos, bem como das zonas de 

intervenção, deve ser objecto de legislação ou regulamentação específica. As medidas de conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas compreendem as medidas indicadas no Artigo 33.º da 

Lei da Água. As medidas de conservação e reabilitação da zona costeira e estuários compreendem as 

medidas indicadas no Artigo 34.º da Lei da Água. As medidas de conservação e reabilitação de zonas 

húmidas compreendem as medidas indicadas no Artigo 35.º da Lei da Água. As medidas de protecção 

contra cheias e inundações compreendem as medidas indicadas no Artigo 40.º da Lei da Água. As medidas 

de protecção contra secas compreendem as medidas indicadas no Artigo 41.º da Lei da Água. As medidas 

de protecção contra ruptura de infra-estruturas hidráulicas são indicadas no Artigo 43.º da Lei da Água.  
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Por último, as medidas adicionais são aplicadas às massas de água em que não é provável que sejam 

alcançados os objectivos ambientais, bem como às massas de água em que é necessário corrigir os efeitos 

da poluição acidental. Consideram-se medidas adicionais as seguintes: 

• A investigação das causas do eventual fracasso das medidas já tomadas (Artigo n.º 55 da Lei 

da Água); 

• A análise e a revisão das licenças e das autorizações relevantes, conforme for adequado; 

• A revisão e o ajustamento dos programas de controlo, conforme adequado; 

• O estabelecimento de normas de qualidade ambiental adequadas, segundo os 

procedimentos fixados no anexo V do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. 
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8.2. Medidas 

O Programa de medidas é composto por um total de 37 medidas – 19 medidas de base (27,4% do 

investimento total até 2015), 14 medidas suplementares (3,8% do investimento), três outras medidas 

(68,7% do investimento) e uma medida adicional (0,1% do investimento), num total de 126 acções (83 

acções incluídas em medidas de base e 43 acções incluídas em medidas suplementares, adicionais ou 

outras medidas), a que corresponde um investimento global de cerca de 126,3 M€. 

Do investimento previsto, cerca de 45,0 M€ (36%) referem-se a medidas com efeitos tanto em massas de 

água superficiais como subterrâneas, 79,6 M€ (63%) a medidas com efeitos exclusivamente direccionados 

para intervenções em massas de água superficiais e apenas cerca de 1,7 M€ (1%) a medidas 

exclusivamente direccionadas para as massas de água subterrâneas. 

A maior percentagem dos investimentos previstos (60%) caberá às empresas públicas, em particular às 

Sociedades Polis Litoral Ria Formosa e Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 

Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Seguem-se os investimentos (20%) a efectuar 

pelas restantes empresas públicas consideradas (entidades gestoras de sistemas de abastecimento de 

água, de drenagem e tratamento de águas residuais, excepto Câmaras Municipais, incluídas na “restante 

Administração Pública”). À Administração Pública caberá cerca de 15% do investimento estimado para o 

programa de medidas proposto, onde se incluem os 5% a cargo da ARH do Algarve, a aplicar sobretudo no 

planeamento, protecção e conhecimento dos recursos hídricos da região. O restante investimento previsto 

(5%) caberá a privados. 

As acções mais onerosas do programa de medidas reportam-se à conservação e reabilitação de zonas 

costeiras (cerca de 57% do investimento total), à realização de intervenções em sistemas de tratamento 

de águas residuais urbanas (12%), à protecção contra cheias e inundações (8%), à realização de 

intervenções em sistemas de abastecimento de água (8%), à realização de acções de sensibilização (3%) e 

à realização de intervenções em sistemas de tratamento de águas residuais industriais e suinícolas (2%). 

Analisando em maior profundidade o conteúdo do programa de medidas, verifica-se que este contempla 

acções direccionadas para as pressões mais importantes que influenciam o estado das massas de água na 

região hidrográfica, nomeadamente: 

• o controlo da poluição pontual; 

• o controlo da poluição difusa; 

• a garantia da quantidade da água necessária para satisfazer as necessidades;  

• o controlo das intervenções de regularização de caudais e de alterações morfológicas; 
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• o controlo das pressões biológicas; 

• o controle de outras pressões, nomeadamente as resultantes das alterações climáticas. 

No que respeita ao controlo da poluição pontual, destacam-se as intervenções em sistemas de drenagem 

e tratamento de águas residuais urbanas e em sistemas de tratamento de águas residuais industriais e 

suinícolas, o acompanhamento e sistematização de informação sobre o cumprimento legal em descargas 

industriais e agro-pecuária, a criação de incentivos à implementação de medidas de valorização de 

resíduos nas actividades industriais e agro-pecuárias e criação de sistemas de alerta em ETAR de forma a 

minimizar as descargas de águas residuais com tratamento incompleto. 

Quanto ao controlo da poluição difusa, destacam-se, entre as medidas de base, as acções de 

aconselhamento técnico de agricultores sobre as melhores formas de utilizar fertilizantes e rega e 

aumentar a produtividade e criação de incentivos à substituição de fossas sépticas por sistemas mais 

eficientes (de acordo com o tipo de efluente e vulnerabilidade à poluição dos meios hídricos sobre os 

quais se localizam). Adicionalmente, salientam-se, entre as medidas suplementares, as acções de 

elaboração de Plano Específico de Gestão da Água da massa de água subterrânea Querença-Silves, 

sensibilização dos agricultores para a problemática da contaminação com nitratos e investigação para 

aprofundar os estudos das contribuições da poluição difusa para a qualidade da água nas massas de água 

destinadas às captações de abastecimento público. 

Para garantia da quantidade da água disponível para satisfazer as necessidades hídricas das principais 

actividades económicas sem descurar o equilíbrio entre a procura e as disponibilidades hídricas, 

destacam-se, entre as medidas de base, as acções de reformulação da rede de monitorização hidrométrica 

(incluindo a sua reestruturação para a instalação de novas estações na Ribeira de Boina e na Ribeira de 

Odelouca) e melhoria da rede de monitorização piezométrica (para aumentar a sua representatividade), 

implementação de medidas restritivas temporárias à utilização das massas de água subterrânea quando 

se detectarem indicadores de sobreexploração, avaliação da possibilidade de substituição parcial ou total 

de determinadas origens de água subterrânea no subsistema de Vale do Lobo por águas superficiais, 

águas residuais tratadas ou outras em actividades com consumos significativos que não se destinem ao 

consumo humano, avaliação da possibilidade de recurso a outras origens de água de forma a minimizar o 

balanço hídrico negativo no Subsistema de Vale do Lobo ou que as complementem de forma a minimizar o 

balanço hídrico negativo, promoção da minimização do uso de água potável da rede de abastecimento 

público, por parte dos municípios, para outros usos que não os de consumo humano (em zonas urbanas e 

periurbanas), criação de incentivos à reutilização de água nas actividades agro-industriais e turísticas e a 

realização de intervenções nos sistemas de distribuição de água de forma a reduzir as perdas nas redes. 

Entre as medidas suplementares, realçam-se as seguintes acções: estudo para a avaliação de locais para a 
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recarga artificial de aquíferos, análise da possibilidade de estabelecer um plano de desvio de excedentes 

de linhas de água em alturas de cheias para injectar essas águas nos aquíferos, estudo para a avaliação da 

influência do contexto geológico e das extracções nos recursos hídricos disponíveis.  

No que concerne ao controlo das intervenções de regularização de caudais e de alterações morfológicas 

destacam-se, entre as medidas de base, as acções de regulação de caudais para a criação de condições 

hidráulicas ecologicamente compatíveis (caudal ecológico/regulação do nível de água), promoção do 

continuum fluvial (incluindo a garantia da manutenção da livre circulação da enguia no rio Arade até à 

Barragem do Arade), melhoria do inventário das pressões hidromorfológicas, o restauro de troços 

artificializados e a gestão ecológica do plano de água, da faixa interníveis e das margens das albufeiras. 

Entre as medidas suplementares propostas, realçam-se as seguintes acções: dinamização de acções de 

voluntariado associadas ao restauro e à conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas 

ribeirinhas, acções de formação de agricultores sobre a manutenção e preservação de galerias ripícolas no 

espaço agrícola. No contexto de outras medidas, realça-se ainda as acções de limpeza e desobstrução de 

linhas de água, de avaliação dos efeitos de eventos passados de extracção de inertes e das necessidades 

de extracção de inertes para conservação da rede hidrográfica e de conservação e reabilitação da zona 

costeira. 

Quanto ao controlo das pressões biológicas, destacam-se entre as medidas de base propostas, as acções 

de melhorar o inventário e caracterização das pressões biológicas através da disponibilização de um 

serviço on-line para registo das ocorrências de espécies faunísticas exóticas e com carácter invasor e 

remoção de espécies vegetais exóticas com carácter invasor de linhas de água. No que respeita às 

medidas suplementares, realça-se a acção de sensibilização da população para a existência de espécies 

faunísticas e florísticas exóticas com carácter invasor e seus impactes ao nível ecológico, social e 

económico. 

No âmbito do controlo de outras pressões, nomeadamente as resultantes de alterações climáticas, 

realçam-se as acções de protecção contra cheias e inundações, incluindo a elaboração e implementação 

dos planos de gestão de risco de inundações (de acordo com Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 

de Outubro) e a execução de uma infra-estrutura de controlo de cheias em Tavira (ribeira de Asseca), as 

acções de protecção contra secas, nomeadamente o desenvolvimento de um Plano Regional de 

Contingência em Situação de Seca e estudos-piloto para aumento do potencial de reserva de água 

subterrânea através de técnicas de recarga artificial de aquíferos a partir de água superficial e/ou pluvial 

em anos húmidos. 
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No Quadro 8.2.1 apresentam-se as medidas propostas no plano, indicando-se, para cada medida, a 

tipologia, o cronograma de execução, o custo estimado e as entidades responsáveis ou a envolver na sua 

implementação. 

As medidas que se aplicam às massas de água superficiais são designadas pela abreviatura “Spf”. As 

medidas propostas que se aplicam às massas de água subterrâneas são designadas pela abreviatura 

“Sbt”. As medidas que são comuns às massas de água superficiais e subterrâneas são designadas pela 

abreviatura “Spf/Sbt”. 

Pela sua importância, a abrangência espacial das intervenções associadas às acções de protecção das 

captações de água superficial (Medida Spf2) e subterrânea (Medida Sbt2), de protecção das Zonas de 

Infiltração Máxima (Medida Sbt4) e das Zonas Vulneráveis (Medida Sbt5), de melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água superficiais (Medida Spf7) e de reformulação das redes de 

monitorização do estado/potencial ecológico e do estado químico de massas de água superficial (Sub-

acção da Medida Spf8) é apresentada nas Cartas 16 a 20 do Tomo 1B. 
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Quadro 8.2.1 – Programa de medidas, segundo tipologia, seu cronograma de execução, custo estimado, entidades responsáveis e outras entidades a envolver 

Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Base 

Spf1/Sbt1 – Ferramentas de 

apoio à aplicação da legislação 

nacional e comunitária de 

protecção da água e intervenções 

nos sistemas de abastecimento 

de água 

E+O/I+A E+O/I+A O/I+A O/I+A O/I+A 9.930.000 

ARH do Algarve, entidades 

gestoras dos sistemas de 

abastecimento público de 

água 

INAG, ASAE, Autoridade de saúde, APA, 

operadores abrangidos pelos diplomas 

PCIP e SEVESO, CCDR Algarve, ICNB, 

AFN, IPIMAR, Autoridade Marítima, 

Câmaras Municipais 

Base 
Spf2 – Protecção das captações 

de água superficial 
 E E E+O/I E+O/I 70.000 

Câmaras Municipais, 

entidades gestoras de 

sistemas de abastecimento 

público 

ARH do Algarve, CCDR Algarve, INAG 

Base 
Sbt2 – Protecção das captações 

de água subterrânea 
 E+O/I E+O/I E+O/I E+O/I 300.000 

Entidades gestoras de 

sistemas de abastecimento 

público 

ARH do Algarve, DRAP Algarve, Dir. 

Regional da Economia 

Base 

Sbt3 – Plano de prevenção para 

situações de intrusão de água 

marinha 

  E+O/I E+O/I  290.000 ARH do Algarve 

Entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento público, Câmaras 

Municipais, Instituições de I&D D 

Base 
Sbt4 – Protecção das zonas de 

infiltração máxima 
 E+O/I+A E+O/I+A A A 50.000 ARH do Algarve 

CCDR do Algarve, Câmaras Municipais, 

Entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento público, DRAP Algarve 

Base 
Sbt5 – Protecção das zonas 

vulneráveis 
 O/I+A O/I+A A A 150.000 

Serviços do Ministério da 

Agricultura, Associações de 

Agricultores, ARH do 

Algarve 

Autarquias, Juntas de Freguesia 

Base 
Spf3/Sbt6 – Melhoria do 

inventário de pressões 
 E+O/I E+O/I 

E+O/I+

A 

E+O/I+

A 
220.000 

ARH do Algarve, Serviços do 

Ministério da Agricultura, 

ICNB 

Entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento de água e de drenagem e 

tratamento de águas residuais, APA, 

Associações de Regantes, CCDR Algarve, 

Câmaras Municipais 
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Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Base 

Spf4/Sbt7 – Medida de redução e 

controlo das fontes de poluição 

pontual 

E+O/I+A E+O/I+A E+O/I+A O/I+A O/I+A 20.200.000 

Proprietários e Associações 

de instalações industriais e 

suinícolas, Câmaras 

Municipais, ARH do Algarve, 

DGV, DRAP Algarve, 

Entidades gestoras dos 

sistemas de drenagem e 

tratamento de águas 

residuais, APA 

CCDR Algarve, Estrutura de Coordenação 

e Acompanhamento da ENEAPAI, IGAOT, 

INAG 

Base 
Spf5/Sbt8 – Redução e controlo 

das fontes de poluição difusa 
 E+A E+A A A 60.000 

Serviços do Ministério da 

Agricultura, Associações de 

agricultores e de regantes, 

ARH do Algarve, Câmaras 

Municipais 

- 

Base 

Spf6/Sbt9 – Reforço da 

fiscalização das actividades 

susceptíveis de afectar as massas 

de água 

 O/I+A O/I+A A A 150.000 

ARH do Algarve, IGAOT, 

SEPNA, DRAP Algarve, 

Capitanias, Câmaras 

Municipais 

ATISO 

Base 

Spf7 – Melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de 

água superficiais 

 E+O/I+A E+O/I+A O/I+A O/I+A 1.450.000 

Entidades gestoras de 

infraestruturas hidráulicas, 

ARH do Algarve, DGPA, 

AFN, ICNB, IPIMAR, INAG, 

EDP – Energias de Portugal, 

S.A., Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa – 

Instituto de Oceanografia, 

Instituto Superior de 

Agronomia, Águas do 

Algarve, S.A. 

Proprietários dos terrenos marginais, 

Câmaras Municipais 
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Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Base 

Spf8 – Reformulação das redes 

de monitorização da qualidade 

das águas superficiais 

 E+O/I+A O/I+A O/I+A O/I+A 440.000 ARH do Algarve, INAG IPIMAR, ICNB 

Base 

Spf9 – Reformulação das redes 

de monitorização da quantidade 

das águas superficiais 

 E+O/I E+O/I O/I O/I+A 500.000 ARH do Algarve, INAG Instituto de Meteorologia, DRAP Algarve 

Base 

Sbt10 – Controlo da exploração 

e prevenção da sobreexploração 

das massas de água subterrânea 

 E+O/I+A E+O/I+A O/I+A O/I+A 200.000 ARH do Algarve 

Associações de Regantes; Serviços do 

Ministério da Agricultura, Câmaras 

Municipais 

Base 

Sbt11 – Reformulação das redes 

de monitorização piezométrica e 

de qualidade das massas de água 

subterrânea 

 E+O/I+A O/I+A O/I+A O/I+A 220.000 ARH do Algarve 
Associações de utilizadores de água 

(agrícolas, industriais), Câmaras Municipais 

Base 

Sbt12 – Desenvolvimento de 

estudos para definição e 

implementação de rede de 

monitorização das nascentes 

  E E  30.000 ARH do Algarve Instituições de I&D, INAG 

Base 

Spf10/Sbt13 – Prevenção e 

minimização dos efeitos de 

poluição acidental 

 E+O/I E+O/I O/I+A O/I+A 60.000 

APA, ARH do Algarve, 

CCDR Algarve, operadores 

abrangidos pelos diplomas 

PCIP e SEVESO, ANPC 

INAG, SEPNA, Câmaras Municipais, 

IGAOT, INRB, DGPA, DGV, DGADR 

Base 
Spf11/Sbt14 – Melhoria da 

eficiência dos usos da água 
 E+A E+A A A 170.000 

ARH do Algarve, Entidades 

gestoras de sistemas de 

abastecimento público, 

DGADR, DRAP Algarve, 

Associações de agricultores 

e de regantes 

Câmaras Municipais, Entidades privadas, 

Águas do Algarve, S.A. 
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Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Base 

Spf12/Sbt15 – Recuperação de 

custos dos serviços da água, 

custos ambientais e de escassez 

 E+O/I+A E+O/I+A O/I+A O/I+A 170.000 

ARH do Algarve, Entidades 

gestoras de sistemas de 

abastecimento público, 

ERSAR, Serviços do 

Ministério da Agricultura 

Associações de agricultores e regantes 

Suplementar 

Spf13 – Elaboração de 

documentos reguladores para a 

RH8 

  E+O/I E+O/I E+O/I 15.000 ARH do Algarve 

Instituições de I&D, APA, Serviços do 

Ministério da Agricultura, Autoridade de 

saúde, ERSAR 

Suplementar 

Spf14/Sbt16 – Reforço da 

aplicação do código de boas 

práticas agrícolas e promoção de 

guias de orientação técnica 

 E+A E+A E+A E+A 20.000 

ARH do Algarve, Serviços do 

Ministério da Agricultura, 

ERSAR, APA, INAG, ICNB 

CCDR Algarve, Instituições de I&D, 

ATISO 

Suplementar 
Sbt17 – Protecção e valorização 

das águas subterrâneas 
  E E  70.000 ARH do Algarve 

Entidades gestoras de sistemas de 

abastecimento público, DRAP Algarve, 

Associações de agricultores e de regantes, 

Instituições de I&D 

Suplementar 
Sbt18 – Medida de controlo da 

recarga artificial de aquíferos 
  E E  40.000 ARH do Algarve Instituições de I&D 

Suplementar 
Spf15/Sbt19 – Sensibilização e 

formação 
E+O/I+A O/I+A O/I+A A A 3.475.000 

ARH do Algarve, ICNB, 

Serviços do Ministério da 

Agricultura, APA, INAG, 

Associações de agricultores 

e de regantes, Sociedades 

Polis Litoral Ria Formosa e 

Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina 

Associação Portuguesa de Educação 

Ambiental (ASPEA), Instituições de I&D, 

Organizações Não Governamentais na 

área da Conservação da Natureza / 

Ambiente, Câmaras Municipais, Entidades 

formadoras de âmbito regional ou nacional, 

Estabelecimentos de ensino, Turismo de 

Portugal, ERSAR, Grupo Águas de 

Portugal, Instituto do Desporto 

Suplementar 

Spf16 – Reavaliação da 

delimitação de determinadas 

massas de água superficial 

  E E  50.000 ARH do Algarve, INAG Instituições de I&D 
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Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Suplementar 

Spf17 – Melhoria do 

conhecimento sobre o estado e 

usos potenciais das massas de 

água superficiais 

 E E E E 575.000 

ARH do Algarve, INAG, 

Serviços do Ministério da 

Agricultura 

Instituições de I&D, Proprietários de 

instalações industriais, Associações de 

agricultores e de regantes, Entidades 

gestoras de sistemas de drenagem e 

tratamento de águas residuais, Entidades 

gestoras de infraestruturas hidráulicas 

Suplementar 

Spf18 – Melhoria do 

conhecimento sobre o estado de 

conservação e usos potenciais 

dos habitats aquáticos e 

terrestres dependentes de água 

  E E  60.000 ARH do Algarve, ICNB Instituições de I&D, INAG 

Suplementar 

Spf19 – Reavaliação dos limites 

dos tipos de massas de água 

superficiais 

  E E  40.000 ARH do Algarve, INAG Instituições de I&D 

Suplementar 

Spf20 – Reavaliação de limiares 

de – massas de água superficiais 

para produção de água para 

abastecimento 

  E E  50.000 ARH do Algarve, INAG Instituições de I&D 

Suplementar 

Sbt20 – Melhoria do 

conhecimento sobre o estado e 

usos potenciais das massas de 

água subterrânea 

 E E E E 215.000 ARH do Algarve, INAG 
Instituições de I&D, Serviços do Ministério 

da Agricultura 

Suplementar 

Sbt21 – Avaliação das relações 

água subterrânea/ água superficial 

e ecossistemas dependentes 

  E E E 70.000 ARH do Algarve, ICNB Instituições de I&D, INAG 

Suplementar 

Sbt22 – Reavaliação dos limites 

de determinadas massas de água 

subterrânea 

  E+O/I E+O/I  50.000 ARH do Algarve, INAG Instituições de I&D 
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Tipologia de 
medida 

Medidas  
Cronograma de execução 

Custo estimado 
(euros) 

Entidades 
responsáveis 

Outras entidades a envolver 2009-
2011 

2012 2013 2014 2015 

Suplementar 

Sbt23 – Reavaliação de limiares 

de qualidade para as massas de 

água subterrânea onde ocorrem 

enriquecimentos naturais de 

determinadas substâncias 

  E E  50.000 ARH do Algarve, INAG Instituições de I&D 

Outras Medidas 

Spf21 – Conservação e 

reabilitação da rede hidrográfica 

e zonas ribeirinhas, da zona 

costeira e estuários e das zonas 

húmidas 

E+O/I+A E+O/I E+O/I O/I O/I 73.950.000 

ARH do Algarve, Câmaras 

Municipais, Juntas de 

Freguesia, Proprietários dos 

terrenos marginais, 

Sociedades Polis Litoral Ria 

Formosa e Sudoeste 

Alentejano e Costa 

Vicentina, ICNB 

Instituições de I&D 

Outras Medidas 

Spf22/Sbt24 – Adaptação aos 

fenómenos hidrometeorológicos 

extremos 

E+O/I+A E+O/I E+O/I E+O/I E+O/I 10.425.000 
ARH do Algarve, INAG, 

Câmaras Municipais 

Comissão Nacional da Gestão do Risco de 

Inundações (CNGRI), Entidades gestoras 

de sistemas de abastecimento público, 

Entidades gestoras de infra-estruturas 

hidráulicas, ANPC, Instituições de I&D, 

Proprietários dos terrenos marginais das 

linhas de água, Serviços do Ministério da 

Agricultura 

Outras Medidas 
Spf23 – Protecção contra ruptura 

de infra-estruturas hidráulicas 
 E E E E 2.400.000 

Entidades gestoras de infra-

estruturas hidráulicas 

(nomeadamente DRAP 

Algarve), ARH do Algarve 

Autoridade Nacional de Segurança de 

Barragens (INAG), Autoridade Nacional de 

Protecção Civil 

Adicional 
Spf24/Sbt25 – Avaliação do 

sucesso das medidas 
  E+A E+A E+A 125.000 ARH do Algarve 

Todas as entidades responsáveis pela 

implementação de medidas no âmbito do 

PGBH, Instituições de I&D 
Legenda: E = Estudo/Plano/Projecto; O/I = Obra/implementação; A = Acompanhamento/fiscalização/sensibilização. 
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As medidas propostas no PGBH deverão possibilitar o alcance do estado Bom até 2015 por 7 massas de 

água superficiais com estado inferior a Bom em 2009/2010. Contribuirão ainda para o alcance do estado 

Bom de outras 19 massas de água superficiais entre 2015 e 2027. As restantes massas de água 

superficiais apresentam já um estado igual ou superior a Bom em 2009 (42 massas de água) ou não foi 

possível estabelecer um objectivo ambiental para elas (12 massas de água). 

No caso das massas de água subterrânea, as medidas propostas contribuirão para manter o estado bom 

de 19 massas de água e para a recuperação das quatro massas de água subterrânea com estado inferior a 

Bom para estado Bom entre 2021 e 2027. 

Deste modo, as medidas propostas no programa de medidas do PGBH da RH8 contemplam acções cujo 

efeito se propagará para lá do horizonte de 2015, que representa o final do ciclo de aplicação do presente 

PGBH. Ainda assim, não foram adoptados objectivos menos exigentes, embora se tenha considerado a 

prorrogação do prazo para atingir o bom estado de algumas massas de água para 2021 e 2027, nos termos 

do Artigo 50.º da Lei da Água – tendo em conta a existência de grandes constrangimentos orçamentais na 

conjuntura actual, o curto espaço de tempo para a recuperação das massas de água, as incertezas quanto 

ao estado de algumas massas de água e quanto às pressões responsáveis pelo mesmo (que implicam a 

realização prévia de estudos de aprofundamento dos problemas existentes e de identificação das 

soluções mais adequadas com vista à sua resolução). 
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8.3. Análise custo-eficácia 

8.3.1. Introdução 

A Análise Custo-Eficácia (ACE) é um procedimento de avaliação monocritério que possibilita ordenar 

medidas ou acções que cumpram determinados objectivos de eficácia ambiental unicamente com base no 

respectivo custo. Na prática, esta técnica permite comparar o valor relativo de diferentes medidas, 

partindo do princípio que as medidas em avaliação são comparáveis e sucedâneas entre si no que se 

refere aos efeitos ambientais. Ou seja, o critério custo eficácia classifica de igual modo uma medida que 

produza um determinado efeito ambiental (por exemplo, o alcançar-se o «bom estado» numa massa de 

água em 2015) com um custo x e duas medidas com o mesmo efeito cumulativo e com um custo parcial de 

x/2 (ou, de forma mais geral, com custo total x). 

Na sua forma mais comum, a ACE é utilizada para comparar medidas novas com as medidas em curso ou 

previstas no horizonte de planeamento, mediante a utilização da seguinte fórmula geral: 

RCE = (Custo medida nova – Custo medida actual) / (Efeito medida nova – Efeito medida actual) 

Fixada a situação de partida, o objectivo da ACE consiste, desta forma, em observar as variações do Rácio 

Custo-Eficácia (RCE) para várias medidas alternativas ou combinações das mesmas, utilizando como 

critério de avaliação a minimização do RCE que privilegia as medidas com menor custo para idêntico nível 

de eficácia ou, equivalentemente, as medidas mais eficazes com idêntico custo. 

No caso concreto de um PGBH, as componentes chave da ACE são os custos e efeitos potenciais nas 

massas de água das medidas propostas (e das respectivas combinações), em especial no que concerne ao 

alcançar-se o «bom estado» (ou o «bom estado potencial») no horizonte de 2015. O objectivo da ACE será, 

então, isolar o programa de medidas que assegure a melhor relação custo-eficácia e que possa, 

simultaneamente, conduzir ao «bom estado» em 2015 ao nível do maior número de massas de água. 

Tal passa por identificar, massa de água a massa de água (que não alcançará o «bom estado» em 2015 

unicamente por via das medidas já em curso), o subconjunto de medidas com menores RCE e que 

possibilite (eventualmente) cumprir a 100% o objectivo do «bom estado», pondo de parte as medidas com 

maiores RCE e que são redundantes para que esse estado seja alcançado – salvo se se tratarem de 

medidas de base e/ou que resultem de imperativos legais. Nesse processo iterativo são igualmente 

mantidas as medidas não redundantes para alcançar o «bom estado» em outras massas de águas. 



 

t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8):                                          245 

               Relatório Técnico específico 

Naturalmente, quando um determinado programa de medidas em avaliação é insuficiente para se alcançar 

o «bom estado» em determinada massa de água, o critério custo-eficácia não «elimina», à partida, as 

medidas que contribuem positivamente para esse objectivo ambiental, inclusive as medidas adicionais, 

suplementares ou outras, bem como as medidas, independentemente do tipo, cujos efeitos se dispersam 

por múltiplas massas de águas (logo, com RCE tendencialmente elevado ao nível de cada massa concreta), 

designadas (por comodidade) como medidas gerais (ex. acções de formação). 

Na prática, o critério custo-eficácia apenas selecciona as medidas adicionais, suplementares e outras que 

se evidenciem como não redundantes para que se alcance o «bom estado» em pelo menos uma massa de 

água, assumindo que as medidas de base e/ou que resultam de imperativos legais serão, em princípio, 

concretizadas independentemente do seu custo-eficácia.16 

De acordo com o guia elaborado pelo WATECO Group (2002), a principal missão da ACE passa por 

proporcionar informação de valor acrescentado para o processo de tomada de decisão, seguindo uma 

lógica construtiva e interactiva, aplicável a uma vasta gama de medidas a inserir no PGBH. Tal significa 

que os resultados apresentados no presente capítulo devem ser encarados como um elemento facilitador, 

entre outros, do processo de tomada de decisão, e não como uma solução «óptima» e absoluta. 

 

8.3.2. Implementação 

Para o desenvolvimento da ACE do programa de medidas proposto no capítulo anterior, começou-se por 

construir um ficheiro auxiliar contendo a seguinte informação chave: 

• Identificação das medidas e respectivas acções; 

• Tipo de medida: Base, Suplementar, Outra ou Adicional; 

• Custo potencial de cada medida no horizonte de 2015 (estimado por análise pericial); 

• Contributo (efeito potencial) de cada medida para o «bom estado» das massas de águas 

(valor compreendido entre zero – contributo nulo e um – contributo a 100% para esse 

objectivo); 

                                            

16 O algoritmo desenvolvido também possibilita filtrar as medidas de base e/ou resultantes de imperativos legais de 

acordo com a sua (não) redundância para que se alcance o «bom estado» nas massas de água assumindo, não 

obstante, que essas medidas serão sempre concretizadas independentemente da sua relevância para o efeito (cf. 

resultados apresentados na Secção 8.3.3). 



246                                      t10001/01 PGBH que integram a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8): 

                                                                Relatório Técnico específico 

• Identificação e caracterização dessas massas de água, incluindo o respectivo estado 

esperado em 2015 de acordo com a evolução da situação de referência na ausência do PGBH 

(ou seja, dadas as medidas já em curso ou previstas nesse horizonte temporal); 

• Identificação das medidas com efeitos esperados para além de 2015, incluindo a respectiva 

magnitude (% de contributo) e duração (em anos); 

• Identificação das medidas que resultam de imperativos legais (prioritárias, a par das 

medidas de base); 

• Alcance de cada medida: massa, bacia hidrográfica ou região hidrográfica – para 

identificação das medidas gerais, ou seja, daquelas cujos efeitos ambientais se propagam a 

múltiplas massas de água; 

• Identificação das massas de água associadas a cada medida geral. 

Em seguida, esta informação foi tratada com o apoio de uma metodologia específica que, de forma 

recursiva, desenvolveu as seguintes tarefas principais: 

• Selecção dos registos correspondentes a massas de água cujo «bom estado» não está 

assegurado no horizonte de 2015 mesmo com a execução das medidas já em curso ou 

previstas; 

• Tratamento adequado das medidas com contributo nulo para o «bom estado» (logo, com 

RCE infinitamente grande) mas que devem ser mantidas no programa de medidas por 

resultarem de imperativos legais; 

• Dispersão dos contributos para o «bom estado» das medidas gerais pelas associadas 

massas de água, evitando-se a sobreavaliação da respectiva eficácia, ou seja, RCE 

artificialmente baixos; 

• Tratamento diferenciado dos contributos até e após 2015; 

• Cálculo do contributo total de cada medida para o cumprimento do objectivo «estado bom» 

em 2015 ao nível das diversas massas de água; 

• Cálculo do RCE de cada medida, correspondendo ao quociente entre o respectivo custo e o 

contributo total para o objectivo «estado bom» (contributo até 2015 acrescido do contributo 

após 2015 descontado a uma taxa de 5,5% durante o número de anos em que esse efeito 

previsivelmente se manifestará); 17 

                                            

17 Taxa de desconto recomendada pela Comissão Europeia no Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects 

(2008) para os países da Coesão, como é o caso de Portugal. 
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• Selecção, por massa de água, das medidas que, simultaneamente, minimizam o RCE e 

possibilitam alcançar o «bom estado» em 2015 (ou o melhor estado, caso tal não seja 

possível), dando prioridade às medidas de base e ou que resultam de imperativos legais 

(mesmo não sendo de base). 

• Identificação das medidas custo-eficazes, ou seja, «não redundantes» para que se alcance o 

«bom estado» em 2015 de acordo com o critério de minimização do RCE. 

 

8.3.3. Resultados 

No Quadro 8.3.1 listam-se as medidas não redundantes para que se alcance o «bom estado» das massas 

de água em 2015 de acordo com o critério custo-eficácia, e também as «medidas redundantes» por não 

terem sido seleccionadas pelo aalgoritmo: medidas muito caras e/ou com reduzido impacte até 2015 na 

melhoria das massas de água que não alcançam o «bom estado» nesse ano e/ou com efeitos sobretudo 

ao nível de massas de água que não estão nessa situação. 

Quadro 8.3.1 – Medidas não redundantes e redundantes para que se alcance o «bom estado» das massas 

de água em 2015 de acordo com o critério custo-eficácia (min RCE) – RH8 

Tipo de Medida 
Medidas 

Não Redundantes Redundantes 

Medidas de Base 

Spf6/Sbt9 (221) 

Sbt10 (827) 

Sbt4 (1.076) 

Sbt2 (1.735) 

Spf10/Sbt13 (2.937) 

Spf7 (3.059) 

Spf8 (12.571) 

Sbt11 

Sbt12 

Sbt3 

Sbt5 

Spf1/Sbt1 

Spf11/Sbt14 

Spf12/Sbt15 

Spf2 

Spf3/Sbt6 

Spf4/Sbt7 

Spf5/Sbt8 

Spf9 
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Tipo de Medida 
Medidas 

Não Redundantes Redundantes 

Medidas 

Suplementares, 

Adicionais e 

Outras 

Decorrentes de 

imperativos legais 

Sbt23 (16.667) 

Spf23 (171.429) 

Spf22/Sbt24 (1.737.500) 

Spf20 

Outras medidas 

Spf19 (5.000) 

Sbt20 (6.324) 

Spf18 (5.099) 

Sbt22 (10.000) 

Spf17 (14.744) 

Spf16 (50.000) 

Sbt17 

Sbt18 

Sbt21 

Spf13 

Spf14/Sbt16 

Spf15/Sbt19 

Spf21 

Spf24/Sbt25 
Notas: entre parênteses, indica-se o RCE das medidas não redundantes para que se alcance o «bom estado» em 2015; em 
cada célula, as medidas foram ordenadas decrescentemente de acordo com o respectivo RCE, de modo a identificar, em 
primeiro lugar, aquelas que cumprem mais facilmente o critério custo-eficácia; a cinza identificam-se as medidas excluídas do 
programa de medidas que resulta da aplicação desse critério. 

De imediato é possível verificar que uma significativa parte do programa de medidas proposto e descrito 

ao longo do presente volume é não redundante para que se alcance o «bom estado» ao mais baixo custo 

(16 medidas num total de 37 propostas, ou seja, 43%). 

Em particular, a maior parte das medidas suplementares, adicionais e outras (que não decorram de 

imperativos legais) passam o critério custo eficácia, com excepção das seguintes medidas redundantes 

(indicadas a cinza no mesmo quadro): 

• Sbt17 – Protecção e valorização das águas subterrâneas; 

• Sbt18 – Controlo da recarga artificial de aquíferos; 

• Sbt21 – Avaliação das relações água subterrânea / água superficial e ecossistemas 

dependentes; 

• Spf13 – Elaboração de documentos reguladores para a RH8; 

• Spf14/Sbt16 – Reforço da aplicação do código de boas práticas agrícolas e promoção de 

guias de orientação técnica; 

• Spf15/Sbt19 – Sensibilização e formação; 

• Spf21 – Conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, da zona costeira 

e estuários e das zonas húmidas; 

• Spf24/Sbt25 – Avaliação do sucesso das medidas. 

Apesar de não ter sido seleccionada pela análise custo-eficácia, por não se dirigir a uma massa de água 

concreta, a medida Sbt21 é muito importante uma vez que é essencial para um quadro de futura 

optimização da gestão dos recursos hídricos na RH8. De facto, esta medida deverá contribuir para o 
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aprofundamento do conhecimento das ligações e das interdependências entre as águas subterrâneas e 

superficiais. Este conhecimento, que é escasso na actualidade, não é de fácil apreensão e exigirá estudos 

e monitorização detalhados, incluindo observações ao longo de uma série temporal longa pelo que é 

essencial que a mesma se concretize e tenha, inclusive, continuidade nos futuros ciclos de programação. 

Como sugere (ainda) o Quadro 8.3.1, o algoritmo identificou diversas medidas de base como redundantes 

para que se alcance o «bom estado» em 2015. No entanto, como se disse anteriormente, o algoritmo 

considerou que essas medidas, por serem de base, se realizariam independentemente da respectiva 

redundância, tendo tomado em consideração este pressuposto quando seleccionou as medidas 

suplementares, adicionais e outras indicadas no mesmo quadro. 

O custo do programa de concretização das medidas de base e que resultam de imperativos legais 

(independentemente da sua redundância ou não) bem como das medidas suplementares, adicionais e 

outras não redundantes (de acordo como o critério custo-eficácia) é estimado em 48,575 M€ (cf. Quadro 

8.3.2), sendo bastante inferior (38,5%) ao custo total do programa de medidas (126,340 M€). 

Quadro 8.3.2 – Estimativa de custo do programa das medidas de base, das medidas que resultam de 

imperativos legais e das medidas suplementares, adicionais e outras custo-eficazes – RH8 

Tipo de Medida Custo (€) 

Medidas de Base 34.660.000 

Medidas 

Suplementares, 

Adicionais e 

Outras 

Decorrentes de 

imperativos legais 
12.925.000 

Medidas não 

redundantes 
990.000 

Total 48.575.000 
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9. Sistema de promoção, de acompanhamento, de 
controlo e de avaliação 

9.1. Enquadramento 

A dimensão e a importância do PGBH da RH8 ditam a necessidade de existência de um sistema 

organizacional que garanta a concretização, a coerência e a consistência da aplicação dos programas de 

medidas, bem como a sua aplicação coordenada com os restantes planos e programas sectoriais, 

especiais ou específicos com reflexos nas massas de água, e que contemple os níveis ou os âmbitos 

nacional e europeu.  

O sistema de controlo e avaliação da aplicação do PGBH, assente numa bateria de indicadores, constitui-

se assim como uma ferramenta de uso quotidiano de gestão do processo, garantindo e informando a todo 

o momento sobre o estado de implementação e grau de alcance dos objectivos ambientais previstos no 

plano. Trata-se, portanto, de uma ferramenta de gestão de informação de apoio à decisão, que assentará 

numa base tecnológica multi-plataforma que permitirá a colaboração inter-entidades, a actualização e 

consulta de dados e a análise dinâmica de resultados. 

De forma a garantir a consistência com as restantes análises já produzidas, a apresentação da informação 

é organizada pelas seguintes áreas temáticas prioritárias: Qualidade da Água, Quantidade de Água, 

Gestão de Riscos e Valorização do Domínio Hídrico, Quadro Institucional e Normativo, Quadro Económico 

e Financeiro, Monitorização, Investigação e Conhecimento e Comunicação e Governança. 

O sistema organizacional a desenvolver caracteriza-se por: 

• Componente procedimental, que inclui o modelo de funcionamento, os agentes envolvidos, 

a periodicidade de actuação, entre outros; 

• Componente tecnológica/técnica, que inclui o sistema de indicadores, as ferramentas de 

recolha e tratamento de informação e dados, os instrumentos de difusão e de participação 

pública. 

Os principais aspectos deste sistema são apresentados na Secção 9.2. O sistema de indicadores constitui 

a plataforma base de avaliação, controlo e difusão de informação sobre a implementação do PGBH, o qual 

é descrito na Secção 9.3. Na componente tecnológica destaca-se o sistema de gestão de informação, que 

é descrito na Secção 9.4. 
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9.2. Sistema organizacional 

9.2.1. Funções e modelo de funcionamento 

Além da ARH, a gestão da água ao nível da região hidrográfica envolve necessariamente a intervenção e a 

articulação com uma multiplicidade de entidades com áreas de actuação e responsabilidades 

diferenciadas. O grau de envolvimento das diversas entidades no processo de acompanhamento é 

variável, indo desde a produção de informação de base para cálculo de indicadores até a avaliações 

periódicas e obrigações de reporte à união europeia, entre outras. 

Uma condição essencial para garantir uma eficiente implementação do sistema de acompanhamento e 

avaliação será a designação de uma Estrutura de Coordenação e Acompanhamento (ECA) no seio da ARH 

do Algarve, com responsabilidades bem definidas ao nível da gestão e articulação do processo. A ECA terá 

assim como atribuições fundamentais: 

• Assegurar o acompanhamento do PGBH da RH8, através da monitorização, avaliação e 

controlo da implementação das medidas previstas, recorrendo fundamentalmente ao 

sistema de indicadores definido e suportando-se no sistema colaborativo de gestão de 

informação a criar; 

• Promover as iniciativas de avaliação periódica do grau de implementação do plano; 

• Promover o envolvimento do público e das entidades do sector da água nos processos de 

avaliação, revisão e tomada de decisão. 

A ECA, enquanto responsável pela monitorização e avaliação de todo o processo de implementação do 

plano, manterá e actualizará permanentemente uma base de dados estruturada que contenha, pelo 

menos:  

• Classificação do estado das massas de água da Região Hidrográfica; 

• Os objectivos a alcançar para cada massa de água; 

• O Programa de Medidas proposto para garantir o alcance dos objectivos; 

• As medidas previstas e as respectivas acções, assim como os restantes elementos 

associados: prazos de implementação e operacionalização, entidades responsáveis e 

entidades envolvidas, entre outros; 

• O sistema de indicadores proposto para acompanhar a aplicação do plano (Secção 9.3), 

sendo que, para cada indicador, apresentar-se-á: 

- Identificação: nome ou denominação adoptada; 

- Tipo: pressão, estado ou resposta; 
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- Expressão do resultado: unidades em que o indicador vem expresso; 

- Periodicidade: periodicidade de cálculo dos indicadores respectivos (pressupõe a prévia 

obtenção e carregamento na base de dados dos elementos necessários para o 

respectivo cálculo); 

- Entidades responsáveis: por disponibilizar os elementos que permitem calcular os 

indicadores, através do seu carregamento directo na base de dados, ou do seu envio à 

ARH/ECA. 

• Resultados das avaliações periódicas. 

A ECA ficará responsável por, em função das avaliações periódicas efectuadas, delinear propostas de 

alteração, adaptação e de introdução de correcções ao processo, de modo dinâmico, de forma a garantir 

uma eficiência e eficácia máximas, mediante a adequação das medidas à evolução dos indicadores de 

pressão, de estado e de resposta ao nível da região hidrográfica. Iniciativas deste género serão 

apresentadas à presidência da ARH do Algarve e ao Conselho de Região Hidrográfica (CRH) para discussão 

e validação. 

Em termos de articulação com as entidades, a ECA manterá uma relação próxima e privilegiada com o CRH, 

reportando e reunindo periodicamente para avaliar o progresso na implementação das medidas e dar 

conta da evolução dos indicadores definidos, respeitando no mínimo as três reuniões ordinárias previstas 

anualmente. Serão também privilegiadas as relações com as várias entidades externas responsáveis pela 

implementação de medidas e acções, podendo para o efeito ser criados grupos de trabalho por área 

temática ou acção específica. 

A actuação da ECA será de base trimestral, fazendo-se nesse momento um ponto de situação interno sobre 

o progresso das acções e medidas, dos contactos estabelecidos com as entidades responsáveis e 

envolvidas, um balanço de novos desenvolvimentos com interesse para o plano, entre outros aspectos 

úteis. Este ponto da situação poderá ser orientado através de uma ou mais listas de verificação 

(checklists), a definir, de forma a possibilitar uma rápida obtenção do panorama geral. Esta periodicidade 

permitirá também orientar as reuniões com o CRH (três vezes por ano) e as avaliações periódicas de 

desempenho, com base em indicadores de progresso, que deverão ser de base anual. 
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9.2.2. Avaliação, difusão de informação e participação pública 

A avaliação é uma das componentes mais importantes do ciclo de planeamento, uma vez que ao permitir 

medir o progresso da aplicação do plano e a aproximação aos objectivos traçados, viabiliza a correcção 

atempada de eventuais desvios e a melhoria dos processos de gestão e de decisão política. É também 

uma etapa essencial num quadro de transparência processual, devendo os seus resultados ser 

amplamente difundidos de forma a promover o envolvimento activo das entidades e do público.   

A avaliação deve ocorrer em vários níveis, de forma a assegurar a independência das análises: 

• Avaliação interna (periódica): a realizar pela ARH do Algarve, através da Estrutura de 

Coordenação e Acompanhamento (ECA), em articulação técnica com as entidades da 

Administração Pública às quais compete (para além da ARH) a execução de medidas 

definidas no plano e a recolha e tratamento da informação de carácter estatístico, técnico e 

científico necessária ao cálculo dos indicadores; 

• Avaliação externa (periódica): avaliação intercalar do plano a realizar por uma entidade 

externa e sujeita a procedimento de participação pública;  

• Avaliação externa (permanente): viabilizada de forma permanente pela disponibilização na 

Internet do estado de implementação do plano através dos resultados dos indicadores de 

progresso, relatórios, entre outra informação relacionada, bem como da provisão de 

mecanismos de participação pública através dessa mesma plataforma. 

A Avaliação Interna Periódica, a realizar anualmente pela ECA, deverá incluir a elaboração de um relatório 

técnico contendo: 

• Os resultados obtidos nos indicadores e sua evolução ao longo do tempo; 

• Uma análise crítica do estado de implementação das medidas e do grau de cumprimento dos 

objectivos pretendidos; 

• Justificações para eventuais desvios em relação ao previsto e propostas de alteração, caso 

necessário.  

O relatório técnico será primeiramente disponibilizado ao CRH para debate e validação. O relatório servirá 

também como base de produção de um resumo não técnico, bem como de materiais mais adequados à 

difusão para o grande público (de natureza gráfica, nomeadamente) que serão disponibilizados através da 

plataforma do plano na Internet. Deverá seguir-se um período de tempo para recepção de pareceres e 

comentários, não inferior a 20 dias. 
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A Avaliação Externa Periódica ou avaliação intercalar, será realizada no prazo de três anos a contar da 

publicação do plano e servirá para fazer um balanço mais aprofundado do seu estado de implementação. 

De forma a garantir a independência desta avaliação a mesma será efectuada por uma entidade externa à 

ARH do Algarve, embora sob sua coordenação. Os pontos a focar serão basicamente os mesmos das 

avaliações internas periódicas, sendo porém as análises mais aprofundadas e com ênfase na averiguação 

da necessidade de efectuar alterações ao plano antes da sua revisão obrigatória. O respectivo relatório de 

avaliação intercalar será primeiramente disponibilizado ao CRH para debate e validação. Deverá seguir-se 

um período destinado à participação pública, não inferior a 30 dias. 

A Avaliação Externa Permanente, como já se referiu, será assegurada mediante a possibilidade de acesso, 

a qualquer momento, aos resultados do estado de avanço da implementação do plano (indicadores, 

relatórios, gráficos, mapas, entre outros), designadamente através da plataforma do plano na Internet, 

permitindo deste modo um maior alcance do público e um maior estímulo à sua participação. Serão 

previstos mecanismos de participação pública através da plataforma de divulgação, nomeadamente que 

permitam aos utilizadores colocar questões e deixar sugestões, pareceres e comentários. Serão também 

difundidas através da mesma as iniciativas de participação pública previstas, designadamente sessões 

públicas de apresentação e debate, palestras, entre outras. 
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9.3. Sistema de indicadores 

O sistema de promoção, de acompanhamento, de controlo e de avaliação será largamente suportado por 

um sistema de indicadores que deve ser capaz de medir de forma eficiente e o mais expedita possível o 

desempenho do plano em termos dos objectivos traçados. 

Os indicadores (e os índices derivados) podem servir um conjunto alargado de aplicações consoante os 

objectivos em causa. Dessas aplicações podem destacar-se as seguintes: 

• Atribuição de recursos – suporte de decisões, ajudando os decisores ou gestores na 

atribuição de fundos, alocação de recursos naturais e determinação de prioridades; 

• Classificação de locais – comparação de condições em diferentes locais ou áreas 

geográficas; 

• Cumprimento de normas legais – aplicação a áreas específicas para clarificar e sintetizar a 

informação sobre o nível de cumprimento das normas ou critérios legais; 

• Análise de tendências – aplicação a séries de dados para detectar tendências no tempo e no 

espaço; 

• Investigação científica – aplicações em desenvolvimentos científicos servindo 

nomeadamente de alerta para a necessidade de investigação científica mais aprofundada; 

• Informação ao público – informação ao público sobre os processos de desenvolvimento 

sustentável. 

A grande diversidade de sistemas de indicadores ambientais descritos na literatura aconselha a focagem e 

organização dos mesmos em torno de um modelo conceptual coerente e de fácil compreensão. A 

classificação dos indicadores segundo o modelo Pressão-Estado-Resposta (PSR – Pressure-State-Reponse) 

foi inicialmente desenvolvida pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Económico) para estruturar o seu trabalho sobre as políticas ambientais e de comunicação.  

Este modelo considera que as actividades humanas exercem pressões sobre o ambiente (“Pressão”), 

afectando a qualidade e quantidade do ambiente e dos recursos naturais ("Estado"); a sociedade 

responde a essas mudanças ("Resposta") mediante políticas ambientais e económicas e através de 

mudanças na percepção e comportamento, as quais podem ser direccionadas a qualquer compartimento 

do sistema, tal como apresentado na Figura 9.3.1. 
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PRESSÃO RESPOSTAESTADO

Actividades 
Humanas

Ambiente 
e Recursos 
Naturais

Agentes 
económicos, 

sociais e 
ambientais

Uso dos 
Recursos

Poluição

Informação

Respostas

Informação

Respostas
Fonte: adaptado de OCDE (2003b) 

Figura 9.3.1 – Estrutura conceptual do modelo Pressão-Estado-Resposta da OCDE 

O modelo PSR é considerado um modelo neutro, dado apenas considerar e analisar as inter-relações 

existentes e não se estas exercem impacte positivo ou negativo sobre o ambiente, tendo a vantagem de 

ser um dos modelos mais facilmente compreendido e utilizado, não excluindo, contudo, as relações mais 

complexas que existem nos ecossistemas, nas relações ambiente-economia e ambiente-sociedade. 

Segundo o modelo PSR os indicadores são assim alocados a três grupos-chave:  

• Os indicadores de pressão, que descrevem as pressões das actividades humanas sobre o 

ambiente e que se traduzem na qualidade do ambiente, na qualidade e quantidade de 

recursos naturais; 

• Os indicadores de estado caracterizam a qualidade do ambiente e qualidade e quantidade 

dos recursos naturais num dado horizonte espaço/ tempo, permitindo obter uma visão 

global e imediata do seu estado; 

• Os indicadores de resposta evidenciam os esforços efectuados pela sociedade em resposta 

a alterações no estado do ambiente, nomeadamente a implementação de políticas e 

medidas em prol da qualidade do ambiente e da quantidade de recursos naturais. 

Por sua vez, a parte de caracterização e diagnóstico do plano recorreu a metodologias de análise e 

avaliação tanto quanto possível quantificáveis e mensuráveis, que suportaram a posterior definição de um 

conjunto de indicadores do tipo Pressão-Estado-Resposta. Atendendo a que se está perante um conjunto 

de processos dinâmicos, isto é, que se vão alterando com o tempo e se vão ajustando à medida que vão 
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sendo implementadas as acções definidas no plano, será pertinente manter o mesmo modelo de sistema 

de indicadores adoptado na parte de diagnóstico, inclusivamente por motivos de inter-comparabilidade 

dos resultados, de forma a possibilitar uma medição rigorosa do seu progresso.  

A definição e implementação do sistema de indicadores foram baseadas nos procedimentos e critérios que 

têm vindo a ser propostos a nível europeu. Em particular, os indicadores foram definidos, na medida do 

possível, de acordo com os critérios SMART (Specific, Measurable, Achievable and Agreed, Relevant and 

Time-related, isto é, Específicos, Mensuráveis, Exequíveis e Consensuais, Pertinentes e Oportunos). A 

escolha dos indicadores teve também em conta as orientações previsíveis ao nível do acompanhamento e 

avaliação da política da água a nível nacional, orientações da OCDE já referidas e também as veiculadas 

pela EU e a nível nacional, adaptadas naturalmente às especificidades da região em estudo. 

Houve também a constante preocupação de definir indicadores que pudessem na medida do possível ser 

determinados de forma rápida e expedita através de dados: 

• Públicos, disponíveis e facilmente acessíveis, designadamente os correntemente obtidos 

nas várias redes de monitorização existentes (ou previstas num curto prazo), muitas delas 

da responsabilidade da própria ARH do Algarve (qualidade da água, hidrométrica, 

captações, etc.);  

• Cuja obtenção ou compilação faz parte das atribuições actuais das entidades externas 

relevantes (entidade gestoras de sistemas de abastecimento de água, drenagem e 

tratamento de águas residuais e de aproveitamentos hidroagrícolas, Instituto nacional de 

Estatística, entre outros). 

Para esta última origem de dados será porventura necessário estabelecer protocolos de disponibilização e 

acesso privilegiado aos dados, entre a ARH e as referidas entidades externas, e compatibilizar os prazos 

de actualização dos mesmos, de forma a viabilizar o cálculo dos indicadores deles dependentes, nos 

prazos propostos. 

O sistema de indicadores contribuirá para a obtenção de noções de eficácia e eficiência resultantes da 

aplicação do PGBH da RH8, de forma discriminada de acordo com o elemento avaliado, contemplando os 

níveis e âmbitos da região hidrográfica, bacia hidrográfica e massa de água. Quando não referido em 

contrário, os indicadores referem-se ao valor médio para a região hidrográfica e apresentam uma base de 

cálculo anual, considerada adequada para poderem vir a ser observadas evoluções decorrentes das 

medidas a implementar.  
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De forma a garantir a consistência com as outras análises produzidas no âmbito do PGBH, a apresentação 

dos indicadores é organizada pelas seguintes áreas temáticas prioritárias: Qualidade da água, Quantidade 

de água, Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico, Quadro institucional e normativo, Quadro 

económico e financeiro, Monitorização, investigação e conhecimento e Comunicação e governança. 

Apresenta-se seguidamente (Quadro 9.3.1) o painel de indicadores de progresso, dirigidos 

especificamente à medição do grau de implementação das medidas definidas no plano, proposto para 

acompanhamento do PGBH da RH8, por área temática. 

Quadro 9.3.1 – Painel de indicadores de progresso por área temática prioritária 

Indicador Grupo 

Entidade(s) 
responsável(eis) 
por fornecer os 

dados e 
informações 

Qualidade da Água 

Troços piscícolas (zonas protegidas) com classe de qualidade conforme (%) 

Estado 

ARH do Algarve 
Zonas protegidas designadas para a protecção de águas doces superficiais destinadas à 

produção de água para consumo humano com classe de qualidade > A3 (de acordo com 

o VMA) (n.º) 

Massas de água (doces superficiais) destinadas à captação de água potável com uma 

concentração de nitratos superior a 50 mg/l (n.º) 

Entidades gestoras, ARH 

do Algarve 

Massas de água superficiais com estado final igual ou superior a Bom (%) 
ARH do Algarve 

Massas de água subterrânea com Estado Químico Bom (n.º) 

Captações protegidas de águas superficiais com perímetros de protecção aprovados (%) 

Resposta ARH do Algarve 

Captações de águas subterrâneas que extraem mais de 100 m3/dia ou abastecem mais 

de 500 habitantes com perímetros de protecção aprovados (n.º) 

Captações de águas subterrâneas que extraem menos de 100 m3/dia ou abastecem 

menos de 500 habitantes com perímetros de protecção aprovados (n.º) 

Inventário de emissões e perdas de substâncias prioritárias e outros poluentes para as 

águas superficiais 

Inventário de pressões qualitativas (pontuais e difusas) e quantitativas 

Metodologia para estabelecimento de valores limite de emissão com base nos objectivos 

ambientais das massas de água 

Quantidade da Água 

Massas de água com balanço hídrico negativo em ano seco médio (%) 
Estado ARH do Algarve 

Massas de água subterrânea com Bom estado quantitativo (n.º) 

Gestão de Riscos e Valorização do Domínio Hídrico 

População potencialmente afectada por cheias (n.º habitantes) Estado 
ANPC/CDOS Faro, ARH 

do Algarve 

Intervenções na reabilitação da galeria ripícola (% face à extensão de galerias ripícolas 

degradadas) Resposta ARH do Algarve 

Extensão de linhas de água intervencionadas (km) 
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Indicador Grupo 

Entidade(s) 
responsável(eis) 
por fornecer os 

dados e 
informações 

Barragens abrangidas pelo RSB com plano de emergência interno e externo aprovado 

(%) Resposta INAG, ARH do Algarve 

Barragens prioritárias com caudais ecológicos definidos (n.º) 

Quadro Institucional e Normativo 
Acções de fiscalização realizadas (n.º/ano) Resposta ARH do Algarve 

Quadro Económico e Financeiro 

Nível de recuperação de custos dos sistemas urbanos de abastecimento de água (em 

alta e em baixa) (%) 

Resposta 

Entidades gestoras de 

sistemas urbanos, INAG 

(INSAAR) e Associações 

de Regantes 

Nível de recuperação de custos dos sistemas urbanos de drenagem e tratamento de 

águas residuais (em alta e em baixa) (%) 

Nível de recuperação de custos nos aproveitamentos hidroagrícolas públicos (%) (por 

perímetro) 

Formação-acção para a promoção da recuperação dos custos nos Sistemas Urbanos – 

Entidades gestoras a envolver 
Entidades gestoras de 

sistemas urbanos, INAG 

e ARH do Algarve 
Formação-acção para a promoção da recuperação dos custos nos Sistemas Urbanos – 

Horas de consultoria 

Definição de metodologias a utilizar para a estimação dos custos ambientais e de 

escassez associados aos usos da água 
ARH do Algarve 

Monitorização, Investigação e Conhecimento 

Massas de água superficiais monitorizadas quanto ao estado/potencial (ecológico e/ou 

químico) (%) 

Estado 

ARH do Algarve 

Massas de água subterrâneas monitorizadas relativamente à qualidade da água (%) 

Massas de água monitorizadas relativamente à quantidade da água (% de superficiais e % 

de subterrâneas) 

Estações de monitorização de vigilância (n.º de superficiais e n.º de subterrâneas) 

Plano de Prevenção para Situações de Intrusão de Água Marinha 

Resposta 
Acções de controlo da qualidade das águas balneares (n.º) 

Estudos relativos à avaliação de relações água subterrânea/água superficial e 

ecossistemas dependentes (n.º) 

Comunicação e Governança 

Estudos/relatórios elaborados e divulgados (n.º) 

Resposta ARH do Algarve 

Acções de informação e sensibilização sobre recursos hídricos (n.º/ano) 

Acções de formação (n.º médio de horas de formação por funcionário e por ano) 

Códigos de boas práticas/guias de orientação técnica publicados (n.º e investimento em 

€) 
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9.4. Sistema de gestão de informação 

9.4.1. Concepção global 

A gestão eficiente de uma bacia hidrográfica passa necessariamente pela integração e ponderação de um 

vasto e complexo conjunto de informação de carácter ambiental, económico e social, numa perspectiva de 

sustentabilidade. Esta abordagem integrada constitui uma tarefa de enorme complexidade devido à 

multiplicidade de factores inter-relacionáveis a considerar. A Directiva-Quadro da Água veio enfatizar este 

paradigma e lançar novos desafios ao nível da necessidade de harmonização de metodologias e de 

compatibilização de estratégias a adoptar na gestão da água no espaço da União Europeia.  

Este novo contexto, a par com a actual capacidade e difusão das tecnologias de informação, torna vital o 

desenvolvimento de um Sistema de Gestão da Informação (SGI) como ferramenta essencial de suporte à 

decisão no âmbito da gestão de bacias hidrográficas, no contexto europeu.  

Um Sistema de Gestão de Informação adequado a estes requisitos assume-se assim como uma ferramenta 

incontornável no planeamento de recursos hídricos. A flexibilidade e facilidade de utilização, de 

actualização e de difusão da informação que os sistemas actuais permitem são aspectos essenciais numa 

gestão moderna, dinâmica e focada na constante monitorização dos indicadores de desempenho, numa 

perspectiva de melhoria contínua. 

Genericamente, um Sistema de Informação é constituído por: 

• Um conjunto de dados e informação diversa; 

• Um sistema de armazenamento físico (neste caso composto por hardware informático); 

• Um conjunto de aplicações de manipulação, análise e prospecção de dados (modelos, etc.) e 

interfaces de utilização (neste caso suportada por software); 

• Um grupo de utilizadores que manipulam, analisam e consultam a informação disponível. 

O sistema desenvolvido no âmbito da elaboração do PGBH da RH8, mais do que um sistema de informação 

clássico, configura-se fundamentalmente como um sistema de planeamento e apoio à decisão, orientado 

pelos princípios de flexibilidade, adaptabilidade e interactividade com o utilizador. Uma vez em 

funcionamento, o SGI permitirá: 

• O acesso eficiente a uma base de dados georeferenciada e, via uma interface WebGIS, a toda 

a informação necessária para caracterizar uma área do ponto de vista geográfico, das infra-

estruturas, usos e pressões, quantidade e qualidade da água, entre outros; 
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• Agregar, a cada processo de decisão, não só informação disponível numa base de dados 

georeferenciada, como outras fontes de dados menos estruturados (ex.: fotografias, 

relatórios, projectos CAD). Deste modo, pretende-se agregar vários tipos de dados a um 

processo de decisão, de forma intuitiva. 

Com base nestas orientações, definiu-se uma arquitectura modular, constituída por dois sistemas 

interligados: o Sistema de Informação Geográfica e o Sistema de Análise e Avaliação (que inclui o sistema 

de indicadores definido na secção 9.3), ilustrados na Figura 9.4.1. A estrutura nuclear do conceito é a base 

de dados, que servirá como repositório de toda a informação, geo-referenciável ou de apoio, previamente 

existente, produzida no âmbito do PGBH da RH8 e futuramente, e alimentará quer o sistema de informação 

geográfica, quer o sistema de análise e avaliação do plano. Uma base de dados adequadamente 

estruturada e mantida permitirá também o eventual estabelecimento futuro de sistemas operacionais 

sofisticados que permitam monitorizar o sistema em tempo real e manter sistemas de previsão. 
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Figura 9.4.1 – Concepção estrutural do Sistema de Gestão de Informação 
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9.4.2. Especificações 

Face ao tipo predominante de dados em causa e aos objectivos e funcionalidades pretendidos com o SGI, 

a escolha da solução tecnológica a implementar recaiu sobre uma Plataforma WebSIG. Este tipo de 

aplicações tem tido um largo desenvolvimento e adesão nos últimos anos, em muito devido às 

potencialidades de gestão e difusão de informação complexa em formatos atractivos via Internet (e 

intranet das organizações). São exemplos o sistema de informação geográfica europeu sobre recursos 

hídricos (WISE, Water Information System for Europe) e o portal nacional InterSIG. 

A plataforma WebSIG é assim a face exposta de dois sistemas interligados: o sistema de informação 

geográfica e o sistema de análise e avaliação da execução dos PGBH (que suporta o sistema de promoção, 

de acompanhamento, de controlo e de avaliação). 

O desenvolvimento do sistema de informação geográfica de suporte ao PGBH RH8 inclui a elaboração da 

especificação de informação geográfica, da qual constam o modelo de dados geográficos, o sistema de 

referência geográfica, as regras topológicas, a simbologia e a metainformação. O sistema de análise e 

avaliação, por outro lado, inclui o desenvolvimento do sistema de indicadores que permitirão avaliar a 

execução do PGBH da RH8, o qual é apresentado na Secção 9.3.  

Assim, em termos conceptuais o SGI é constituído por três camadas: 

• Camada de Arquivo – local onde toda a informação espacial é armazenada e controlada 

funcionando como uma espécie de retaguarda dos sistemas que trabalham sobre a 

informação; 

• Camada de Metadados – toda a informação que consta da Camada de Arquivo é indexada 

com a criação de metadados permitindo cumprir os objectivos INSPIRE no que diz respeito à 

partilha de metainformação; 

• Camada de Serviços – plataforma WebSIG em software proprietário (ESRI) com todas as 

funcionalidades comuns nestes sistemas, que suporta o serviço de transformação; a partilha 

de dados é baseada nas indicações expressas na Directiva INSPIRE, pelo que inclui os 

seguintes serviços: 

- serviços de exploração de dados; 

- serviços de visualização; 

- serviços de download de informação; 

- serviços de transformação; 

- invocação de serviços de dados (REST). 
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Em suma, aplataforma WebSIG desenvolvida pretendeu cumprir três objectivos principais: 

• ser um visualizador da informação geográfica estruturante do PGBH; 

• suportar a implementação dos indicadores de progresso do PGBH e, desta forma, permitir o 

acompanhamento da execução do PGBH; 

• permitir o carregamento de dados de monitorização das massas de água e de autocontrolo. 

A Figura 9.4.2 ilustra o aspecto geral da plataforma. 

Os temas geográficos apresentados na plataforma correspondem à informação fundamental de 

caracterização e diagnóstico das massas de água da RH8, incluindo a classificação do estado 

(ecológico/quantitativo, químico e final), bem como aos objectivos ambientais estabelecidos (ver figura 

seguinte). A informação de contexto é disponibilizada com base em serviços Web de informação 

geográfica, devidamente optimizados para rapidez e qualidade de visualização das imagens.   

 

Figura 9.4.2 – Menu “Temas” da plataforma WebSIG 

A apresentação da informação é baseada na simbologia definida no âmbito do PGBH, possibilitando de 

imediato a verificação visual, p. ex., das categorias das massas de água apresentadas no ecrã (ver figura 

seguinte). 
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a)  

b)  

Figura 9.4.3 – Visualização das massas de água rios diferenciadas por tipologia (a) e por estado (b), sobre 

informação de contexto diversa (“Vista aérea” (a)/ “Vista de cima” (b)) 
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A plataforma disponibiliza funcionalidades de consulta (ferramentas/menus “Temas”, “Identificar”, 

“Pesquisar”, “Programa de Medidas” e “Indicadores”), edição (ferramentas “Desenhar e Medir” e 

“Editar”) e carregamento de informação (menu “Autocontrolo”). As funcionalidades incluem também a 

impressão (ferramenta “Imprimir”), a possibilidade de guardar janelas de visualização (“Marcadores”) e 

de alterar a informação de contexto (“Ruas” / “Vista Aérea” / “Vista de cima”). Encontram-se segregadas 

por perfil de utilizador, sendo necessária uma autenticação (botão “Login/Logout”) para aceder a 

funcionalidades mais avançadas (ex. ferramenta “Editar” e menu “Autocontrolo”). A figura seguinte ilustra 

o acesso a algumas das ferramentas referidas. 

Figura 9.4.4 – Acesso às ferramentas “Identificar”, “Desenhar e Medir” e “Imprimir” 

Além das ferramentas de visualização, exploração e análise espacial dos dados anteriormente referidas 

(identificação de features, pan, zoom, select, pesquisa de atributos, legendagem, impressão), a plataforma 

WebSIG permite a exportação para vários formatos (para visualização em ArcGIS e Google Earth, p. ex.), 

através de sub-menu disponível à direita do nome de cada tema – ver figuras 9.4.2 e 9.4.3). 

A ferramenta “Pesquisar” permite fazer pesquisas alfanuméricas, gráficas e espaciais sobre alguns dos 

temas disponíveis. A ferramenta “Editar” permite alterar (a posição ou os atributos), adicionar ou eliminar 

entidades de alguns dos temas disponíveis. 
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Face à vontade da ARH do Algarve de integrar a base de dados de registo de dados de monitorização de 

água subterrânea (Hidrogeo) na base de dados de suporte à elaboração e implementação do PGBH, a 

plataforma WebSIG procura reproduzir os formulários de carregamento dessa base de dados relativos a 

informação que possa ser necessário carregar periodicamente na BDG, relativamente a captações de 

águas subterrâneas aí armazenadas, pelas respectivas entidades gestoras. A possibilidade de 

carregamento de dados de monitorização/auto-controlo foi posteriormente estendida à monitorização das 

massas de águas superficiais e ao carregamento de outros dados de auto-controlo. Estas funcionalidades 

foram incorporadas no Menu “Autocontrolo” da plataforma, que disponibiliza oito formulários de 

carregamento de dados (ver figura seguinte): 

• “Extracções águas subterrâneas”; 

• “Ensaios captações subterrâneas – Tipo de ensaio”; 

• “Ensaios captações subterrâneas – Ensaios de caudal”; 

• “Monitorização águas subterrâneas – Nascentes”; 

• “Monitorização águas subterrâneas – Piezometria”; 

• “Monitorização águas subterrâneas – Análises químicas”; 

• “Monitorização massas de água superficiais”; 

• “Outros registos de autocontrolo”. 
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Figura 9.4.5 – Menu “Auto-controlo” e formulários disponibilizados 

O menu “Programa de Medidas” permite conhecer as medidas aplicáveis a uma massa de água, bacia ou 

região hidrográfica. 
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Finalmente, a aferição do progresso relativo à execução do PGBH, nomeadamente do cumprimento dos 

objectivos ambientais a atingir pelas massas de água, pode ser feita através da consulta do menu 

“Indicadores”, onde, para cada um dos indicadores de progresso, se apresenta o valor actual do indicador, 

calculado periodicamente pelo SGBD (gráfico do tipo “manómetro”), bem como do respectivo histórico 

(gráfico de pontos/linhas), acessível através de botão no canto superior direito da janela do indicador (ver 

figura seguinte). 

 

Figura 9.4.6 – Menu “Indicadores” e apresentação de resultados de indicadores 

O Modelo de Dados Geográficos e a Plataforma WebSIG são objecto de relatório e manual autónomos do 

presente PGBH (NEMUS et al., 2012a e b). 
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